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การลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือการเชือ่ มโยง
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
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ประมวลภาพกิจกรรม

การราง

หมาย

วสาร
กฎหมาย

นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา
เรือ่ ง การถ่ายทอดยุทธศาสตร์สแู่ ผนปฏิบตั ริ าชการของส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ.
เมื่อวันเสาร์ ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมชูชัยบุรี ศรีอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ตา๒๕๖๔
งประเทศ

กฎหมาย

นายโกมล จิรชัยสุทธิกลุ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นประธานในพิธเี ปิดการฝึกอบรม
หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับช�ำนาญการขึน้ ไป รุน่ ที่ ๒๘ และบรรยาย เรือ่ ง “ศิลปะการท�ำงาน
ของนักกฎหมาย” เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรม เอส. ดี. อเวนิว กรุงเทพมหานคร

นางสาวอัญชลิตา กองอรรถ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการฝึกอบรมเพือ่ เสริมสร้างทักษะในการบริหารความเสีย่ ง เรือ่ ง การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์สว่ นตน
และผลประโยชน์ส่วนรวมเพื่อต้านการทุจริต เมื่อวันพุธ ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องคริสตัล ชั้น ๓
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

คณะผู้จัดท�ำ

บทบรรณาธิการ
สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่นี้ น่ากลัว รวดเร็ว และรุนแรงกว่า
ครั้งแรก ขอให้ผู้อ่านกฤษฎีกาสารทุกท่านปลอดภัย ระมัดระวังตัวทุกขณะ หากจ�ำเป็นต้อง
ออกนอกบ้าน ล้างมือ กินร้อน ช้อนใครช้อนมัน และรักษาระยะห่าง มีความจ�ำเป็นที่ทุกคน
ต้องช่วยกันเพือ่ หยุดยัง้ การแพร่ระบาดของเชือ้ เช่นเดียวกับมาตรการ Work From Home
ทีจ่ �ำเป็นส�ำหรับทุกหน่วยงานในตอนนี้ แต่ปญ
ั หาของส่วนราชการในปัจจุบนั คือ การรับ - ส่ง
หนังสือระหว่างหน่วยงานมีเป็นจ�ำนวนมาก และระบบรับ - ส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ยังไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร รวมทั้งบุคลากรก็ยังไม่คุ้นชิน จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งปรับปรุง
ทัง้ ระบบและบุคลากรเพือ่ ให้สามารถปฏิบตั งิ านในสภาวการณ์เช่นนีไ้ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
สกู๊ปพิเศษขอน�ำเสนอเรื่อง “การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างเจ็ดหน่วยงานในส�ำนักนายก
รัฐมนตรี เพื่อผลักดันให้เกิดการเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน
ของรัฐทุกหน่วยงานให้ได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอเรือ่ ง
“Business Continuity Planning การวางแผนต่อเนือ่ งทางธุรกิจ” โดยภาครัฐได้น�ำแนวคิดนี้
มาปรับใช้ในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานที่ท�ำให้สามารถท�ำงานได้ทุกที่ทุกเวลาซึ่งสอดรับ
กับสถานการณ์ในช่วงนี้ เรือ่ งน่ารูน้ �ำเสนอ “การเปลีย่ น ecosystem ของกฎหมายเพือ่ อ�ำนวย
ให้เกิด digital government” เป็นแนวคิดของเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เห็นว่า
จะต้องเปลี่ยน ecosystem ของกฎหมายโดยการท�ำเป็นกฎหมายกลางใน ๒ เรื่อง คือ
๑) การขออนุมตั อิ นุญาตและการอนุมตั อิ นุญาตให้สามารถท�ำโดยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์
ได้ด้วย ๒) การรับส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐทั้งภายในและภายนอกโดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดภาระและต้นทุนของประชาชน และน�ำไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
ต่อไป กฎหมายต่างประเทศน�ำเสนอเรือ่ ง “กฎหมายอากาศสะอาดของสหรัฐอเมริกา” โดย
ในช่วงฤดูหนาว (ปลายฝนต้นหนาว) ของทุกปีเราจะต้องเผชิญกับปัญหามลภาวะ PM2.5
ซึ่งนับวันจะรุนแรงมากยิ่งขึ้น บทความนี้เป็นการน�ำเสนอสาระส�ำคัญของกฎหมายอากาศ
สะอาดของสหรัฐอเมริกา เช่น การก�ำหนดมาตรฐานอากาศระดับชาติ มาตรฐานการปล่อย
มลพิษจากแหล่งก�ำเนิดใหม่ การควบคุมมลพิษทางอากาศที่เป็นอันตราย การปกป้อง
ชัน้ โอโซน ฯลฯ ซึง่ อาจน�ำมาใช้เป็นแนวทางในการจัดท�ำกฎหมายการจัดการอากาศสะอาด
ของประเทศไทยได้ บทความทางกฎหมายเสนอเรื่อง “หลักการก�ำหนดค่าธรรมเนียม
ในกฎหมาย” ซึง่ นักกฎหมายในกองพัฒนากฎหมายได้รว่ มกันศึกษาค้นคว้า รวบรวมน�ำเสนอ
เป็นสองตอน โดยในกฤษฎีกาสารฉบับนี้น�ำเสนอตอนแรก คือ “ประเภทและฐานอ�ำนาจ
ทางกฎหมายในการเก็บค่าธรรมเนียมตามกฎหมายไทย” จะท�ำให้เราทราบว่า ค่าธรรมเนียม
มี กี่ ป ระเภท แตกต่ า งกั น อย่ า งไร ประเภทใดต้ อ งมี ก ฎหมายระดั บ พระราชบั ญ ญั ติ ท่ี
ให้อ�ำนาจเรียกเก็บ และแนวทางการก�ำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเป็นอย่างไร ปิดท้ายด้วย
ประโยชน์ทปี่ ระชาชนจะได้รบั จากร่างพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
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“บทความ ข้อความ หรือความเห็นใดที่ปรากฏ

ในกฤษฎีกาสารเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน
ซึ่งสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และกองบรรณาธิการไม่จำ�เป็นต้องเห็นพ้องด้วย”

สารบัญ
		 ความเห็นทางกฎหมาย
๒ ความเห็นทางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกาทีน่ า่ สนใจ
๔ ความเห็นทางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ)
		 ทีน่ า่ สนใจ
		 บทความทางกฎหมาย
๖ หลักการกำ�หนดค่าธรรมเนียมในกฎหมาย
สกู๊ปพิเศษ
๑๑ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชือ่ มโยง
		 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
		เรื่องน่ารู้
๑๔ การเปลีย่ น ecosystem ของกฎหมายเพือ่ อำ�นวยให้เกิด
		 Digital Government

		เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๖ การวางแผนความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ Business Continuity
		 Planning (BCP) 		
บทความทางกฎหมาย กองกฎหมายต่างประเทศ
๑๙ กฎหมายอากาศสะอาด (Clean Air Act) ของสหรัฐอเมริกา
		 เลาะรั้วกฤษฎีกา
๒๘ การสัมมนาถ่ายทอดตัวชีว้ ดั และให้ค�ำ ปรึกษา
		 เกีย่ วกับการประเมินส่วนราชการฯ
ประโยชน์จากร่างกฎหมาย
ปกหลัง ร่างพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
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ของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่น่าสนใจ
ตางประเทศ

าร
มาย

เลาะรั้ว

กองกฎหมายไทย

กฤษฎี
กา บตั ติ ามมาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๒/๒ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารนิคมอุตสาหกรรม
แนวทางปฏิ
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒
บทความ ประเด็นที่หนึ่ง

ทางกฎหมาย

การด�ำเนินการของผู้ว่าการหรือผู้ซึ่งผู้ว่าการมอบหมายตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒
มีขอบเขตเพียงใด

ความเห็น มาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยฯ ก�ำหนดให้การพิจารณาอนุมตั ิ อนุญาต

ออกใบอนุญาต ให้ความเห็นชอบ หรือรับจดทะเบียนหรือรับแจ้งตามกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน กฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของผู้ว่าการหรือ
ผู้ซึ่งผู้ว่าการมอบหมาย โดยมีเจตนารมณ์เพื่อประโยชน์ในการอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้ประกอบ
พาณิชยกรรมให้ได้รับบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ณ จุดเดียว (One Stop Service) อันเป็นการส่งเสริมให้มีการ
ประกอบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมภายในประเทศมากยิง่ ขึน้ โดยการด�ำเนินการใดของผูป้ ระกอบอุตสาหกรรมและผูป้ ระกอบ
พาณิชยกรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่กล่าวมาข้างต้นภายในนิคมอุตสาหกรรม หากกฎหมายดังกล่าวก�ำหนดให้ต้องได้รับ
อนุมัติ ฯลฯ ให้ถือว่าผู้ว่าการหรือผู้ซ่ึงผู้ว่าการมอบหมายเป็นผู้มีอ�ำนาจ รวมถึงบรรดาการด�ำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
การอนุมตั ิ ฯลฯ ด้วย เช่น การตรวจสอบข้อเท็จจริง การออกค�ำสัง่ ให้ปรับปรุงแก้ไข การพักใช้ เพิกถอน ต่ออายุ หรือโอนใบอนุญาต
ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของมาตราดังกล่าวที่ประสงค์จะอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้ประกอบ
พาณิชยกรรม และเมือ่ ได้รบั อนุมตั ิ ฯลฯ แล้ว ให้ถอื ว่าผูด้ �ำเนินการนัน้ ได้รบั อนุมตั ิ ฯลฯ จากหน่วยงานของรัฐหรือคณะกรรมการ
ตามกฎหมายดังกล่าว หรือได้จดทะเบียนหรือแจ้งต่อหน่วยงานของรัฐหรือคณะกรรมการตามกฎหมายดังกล่าวด้วยแล้ว
ส�ำหรับการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายทั้งสี่ฉบับข้างต้น เมื่อมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยฯ ได้ก�ำหนดให้ผวู้ า่ การหรือผูซ้ งึ่ ผูว้ า่ การมอบหมายมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามกฎหมายดังกล่าวไม่ว่าจะเรียกชื่อว่าอย่างไร เช่น เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข ผู้ว่าการหรือผู้ซึ่งผู้ว่าการ
มอบหมายย่อมเป็นเจ้าพนักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นโดยผลของกฎหมาย และไม่จ�ำเป็นต้อง
แต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นอีก รวมทั้งมีอ�ำนาจบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น อย่างไรก็ดี หากการ
ด�ำเนินการเรื่องอื่นใดที่กฎหมายว่าด้วยการนั้นมิได้ก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจของเจ้าพนักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นการ
ใช้อ�ำนาจเฉพาะเรื่องซึ่งอยู่นอกเหนือไปจากขอบเขตของการด�ำเนินการตามมาตรา ๔๒ หรือการด�ำเนินการอื่นใดที่กฎหมาย
ว่าด้วยการนั้นได้ก�ำหนดให้มีผู้ใช้อ�ำนาจไว้เป็นการเฉพาะแล้ว กรณีย่อมเป็นไปตามที่กฎหมายนั้นก�ำหนด นอกจากนี้ โดยที่
กฎหมายว่าด้วยการนัน้ ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขในการอนุมตั ิ ฯลฯ ไว้เป็นบทกฎหมายทัว่ ไปแล้ว และมาตรา ๔๒ ก็มไิ ด้
ก�ำหนดให้อ�ำนาจแก่ผู้ว่าการหรือผู้ซึ่งผู้ว่าการมอบหมายในการด�ำเนินการออกกฎหมายล�ำดับรองในเรื่องดังกล่าวไว้ ดังนั้น
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จึงไม่มีอ�ำนาจที่จะออกกฎหมายล�ำดับรองเป็นการเฉพาะได้
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กฤษฎีกาสาร

ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒ (ธันวาคม ๒๕๖๓ - มกราคม ๒๕๖๔)

ประเด็นที่สอง
การด�ำเนินการของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือค่าอื่นใดตามมาตรา ๔๒/๒ แห่ง
พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตกิ ารนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ จะต้องด�ำเนินการอย่างไร

ความเห็น โดยทีม่ าตรา ๔๒/๒ วรรคหนึง่ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารนิคม

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยฯ ก�ำหนดให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (กนอ.) มีอ�ำนาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือค่าอื่นใดที่กฎหมายว่าด้วยการนั้นก�ำหนดไว้ และให้น�ำส่ง
หน่วยงานของรัฐที่มีอ�ำนาจเรียกเก็บ โดยวิธีการน�ำส่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้ตกลงกัน และความในวรรคสอง
ให้ กนอ. มีอ�ำนาจเรียกเก็บค่าบริการในการด�ำเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ฯลฯ ตามอัตราที่คณะกรรมการ กนอ. ก�ำหนด
แต่ตอ้ งไม่เกินอัตราร้อยละสิบ และให้คา่ บริการนัน้ เป็นรายได้ของ กนอ. ดังนัน้ กนอ. จึงมีอ�ำนาจในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ฯลฯ
แทนหน่วยงานของรัฐ ซึ่ง กนอ. จะต้องน�ำส่งค่าธรรมเนียม ฯลฯ ที่เรียกเก็บทั้งหมดนั้นให้แก่หน่วยงานของรัฐที่มีอ�ำนาจ
เรียกเก็บต่อไป โดย กนอ. มีอ�ำนาจเรียกเก็บค่าบริการเพิม่ เติมตามทีก่ ฎหมายว่าด้วยการนัน้ ก�ำหนดไว้ได้ รวมถึงกรณีทกี่ ฎหมาย
ว่าด้วยการนัน้ ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์อนื่ ใดทีเ่ กีย่ วข้องกับค่าธรรมเนียมไว้เป็นการเฉพาะ เช่น การหักเงินค่าธรรมเนียมเพือ่ จัดสรร
เป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ กนอ. ย่อมมีอ�ำนาจตามกฎหมายที่จะด�ำเนินการหักเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าวและจัดสรร
เป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้มีอ�ำนาจด�ำเนินการตามกฎหมายได้
ส�ำหรับการจัดเก็บและน�ำส่งค่าธรรมเนียม ฯลฯ ในกรณีทนี่ คิ มอุตสาหกรรมตัง้ อยูใ่ นพืน้ ทีข่ องหน่วยงานของรัฐทีม่ อี �ำนาจ
ตามกฎหมายมากกว่าหนึ่งองค์กร หรือแต่ละองค์กรมีการก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขไว้แตกต่างกัน นั้น เมื่อมาตรา
๔๒ แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยฯ ได้ก�ำหนดให้ผู้ว่าการหรือผู้ซึ่งผู้ว่าการมอบหมายต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ดังนั้น กนอ. และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องสามารถ
ใช้กลไกทางการบริหารราชการในการท�ำความตกลงร่วมกันว่าจะอาศัยหลักเกณฑ์หรืออัตราค่าธรรมเนียมของหน่วยงานของรัฐใด
เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการด�ำเนินงานได้ และหาก กนอ. ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ฯลฯ ตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงาน
ของรัฐใดแล้ว ก็ต้องน�ำส่งค่าธรรมเนียม ฯลฯ ให้แก่หน่วยงานของรัฐนั้นต่อไป ตามที่มาตรา ๔๒/๒ วรรคหนึ่งก�ำหนดไว้

ประเด็นที่สาม
ผูว้ า่ การหรือผูซ้ งึ่ ผูว้ า่ การมอบหมายมีอ�ำนาจในการพิจารณาวินจิ ฉัยอุทธรณ์
ค�ำสัง่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินการตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้หรือไม่

ความเห็น มาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยฯ

มิไ ด้ก�ำหนดให้ ผู ้ ว ่ า การหรื อ ผู ้ ซึ่ ง ผู ้ ว ่ า การมอบหมายมี อ�ำนาจพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย
อุทธรณ์บรรดาค�ำสั่งที่เกี่ยวกับการด�ำเนินการอนุมัติ ฯลฯ ตามกฎหมายว่าด้วย
การนั้ น แต่ อ ย่ า งใด ประกอบกั บ กฎหมายว่ า ด้ ว ยการนั้ น ได้ ก�ำหนดเรื่ อ ง
การอุทธรณ์ไว้โดยเฉพาะแล้ว ดังนัน้ อ�ำนาจพิจารณาวินจิ ฉัยอุทธรณ์ค�ำสัง่ ทีเ่ กีย่ วกับ
การด�ำเนินการอนุมตั ิ ฯลฯ จึงเป็นอ�ำนาจของผูม้ อี �ำนาจวินจิ ฉัยอุทธรณ์หรือคณะกรรมการ
ที่มีอ�ำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
(เรื่องเสร็จที่ ๑๒๒๒/๒๕๖๓ บันทึกส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง
แนวทางปฏิบัติตามมาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๒/๒ แห่งพระราชบัญญัติการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๕))
กฤษฎีกาสาร

ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒ (ธันวาคม ๒๕๖๓ - มกราคม ๒๕๖๔)
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ความเห็น

ทางกฎหมาย

ความเห็นทางกฎหมาย
ของคณะกรรมการกฤษฎี
ก
า
กฎหมาย
ตางประเทศ
(คณะพิเศษ) ที่น่าสนใจ

ประมวลภาพกิจกรรม

าง

ย

าร
มาย

เลาะรั้ว

กองกฎหมายปกครอง
กฤษฎีกา
เรื่องเสร็จที่ ๑๔๒๕/๒๕๖๓

บทความ

รัฐจะสามารถเรียกคืนเงินเดือนและผลประโยชน์อ่นื ใด
ทางกฎหมาย

ที่ ได้รับไปในระหว่างดำ�รงตำ�แหน่งลูกจ้างชั่วคราว
และพนักงาน หรือได้รบั แต่งตัง้ เป็นข้าราชการพลเรือน
ได้หรือไม่ หากภายหลังพบว่าใช้วุฒิการศึกษาปลอม
และใบประกอบวิชาชีพปลอม !!!

กรณี ที่ น าย ก. ใช้วุฒิก ารศึก ษาตามใบปริญ ญาบั ต ร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตปลอม ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ทอี่ อกโดยสภาการพยาบาลปลอม
เพื่ อ รั บ การจ้ า งเป็ น ลู ก จ้ า งชั่ ว คราว ต�ำแหน่ ง พยาบาล
วิชาชีพ และรับการจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ต�ำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ รวมทั้งได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการพลเรือน ต�ำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบตั กิ าร ต่อมา

4

กฤษฎีกาสาร

ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒ (ธันวาคม ๒๕๖๓ - มกราคม ๒๕๖๔)

ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีค�ำสั่งให้ออกจากราชการเพราะเหตุมี
คุณวุฒิไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส�ำหรับต�ำแหน่ง พร้อมทั้ง
ยกเลิกค�ำสั่งบรรจุเข้ารับราชการ ซึ่งส�ำนักงานสาธารณสุข
จั ง หวั ด ได้ เรี ย กคื น เงิ น ค่ า ตอบแทน เบี้ ย เลี้ ย งเหมาจ่ า ย
และเงินเพิ่มส�ำหรับต�ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ทีไ่ ด้รบั ไปตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้รบั การจ้าง
เป็นลูกจ้างชั่วคราวจนถึงวันที่ให้ออกจากราชการ และได้มี
การแจ้งให้นาย ก. น�ำเงินจ�ำนวนดังกล่าวมาคืนภายใน ๓๐ วัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง อย่างไรก็ดี นาย ก. เพิกเฉย
ไม่น�ำเงินมาคืนให้แก่ทางราชการแต่อย่างใด กรณีนี้ส�ำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขต้องเรียกคืนเงินตามมาตรา ๕๑
วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ หรือไม่ อย่างไร และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติ
ดั ง กล่ า วขั ด กั บ มาตรา ๖๗ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือไม่ อย่างไร
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เห็นว่า
การที่ ส�ำนั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด ส่ ง เรื่ อ งให้ ส�ำนั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเรียกคืนเงินที่นาย ก. ได้รบั ไปตั้งแต่
วันที่ได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจนถึงวันที่ให้ออกจาก
ราชการในขณะที่เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จะต้องแยก
พิจารณาให้ความเห็นเป็นสองกรณี ดังนี้

				 การเป็นลูกจ้างชั่วคราวและเป็นพนักงาน
กรณีที่หนึ่ง
				 กระทรวงสาธารณสุข
เมือ่ การเป็นลูกจ้างชัว่ คราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเป็นนิตสิ มั พันธ์
ทีเ่ กิดจากการท�ำสัญญาทางปกครองจึงมิใช่ค�ำสัง่ ทางปกครอง ไม่อาจน�ำมาตรา ๕๑
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาใช้เพิกถอน
และเรียกเงินคืนจากนาย ก. ได้ กรณีนี้จึงเป็นเรื่องที่จะต้องบังคับตามสัญญา
ทางปกครองซึง่ อาจน�ำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บงั คับได้โดยอนุโลม
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อหลักกฎหมายมหาชน ทั้งนี้ เป็นไปตามค�ำพิพากษาศาล
ปกครองสูงสุด ที่ อ. ๓๒/๒๕๔๖ กรณีที่มีการใช้วุฒิการศึกษาตามใบปริญญาบัตร
พยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต ปลอม และใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ การพยาบาล
และการผดุงครรภ์ปลอม การท�ำสัญญาดังกล่าวจึงเกิดจากกลฉ้อฉลและมีผลเป็น
โมฆียะตามมาตรา ๑๕๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่เมือ่ สัญญานัน้
สิ้นสุดลงเพราะครบก�ำหนดตามสัญญาจ้างก่อนที่จะตรวจสอบพบว่านาย ก.
ใช้วุฒิการศึกษาตามใบปริญญาบัตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตปลอม และใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ปลอม เพื่อรับการจ้างเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ต�ำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และสัญญา
ดังกล่าวยังไม่ถกู บอกล้าง ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึงไม่อาจเรียกคืนเงิน
ที่นาย ก. ได้รับตามสัญญาได้

			
กรณี
ที่สอง

การเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

เมือ่ ค�ำสัง่ บรรจุและแต่งตัง้ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
ในต�ำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบตั กิ ารของนาย ก. เป็นค�ำสัง่ ที่
ก่อให้เกิดสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล จึงเป็นค�ำสั่งทางปกครอง
ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองฯ และเมือ่ ปรากฏว่านาย ก. ใช้วฒ
ุ กิ ารศึกษาพยาบาล
ศาสตรบัณฑิตปลอมและใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ปลอมในการสมัครเข้าท�ำงาน ซึง่ เป็นกลฉ้อฉล
ท�ำให้ผอู้ อกค�ำสัง่ ทางปกครองส�ำคัญผิดว่ามีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วน
ค�ำสัง่ ดังกล่าวจึงเป็นค�ำสัง่ ทางปกครองทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย
ซึง่ เป็นการให้ประโยชน์แก่ผรู้ บั ซึง่ ตามมาตรา ๕๐ แห่งพระราช
บัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองฯ ก�ำหนดให้การเพิกถอน
ค�ำสั่งต้องเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว
ทั้งนี้ แม้ว่ามาตรา ๕๑ จะก�ำหนดว่าต้องเป็นค�ำสั่ง
ทางปกครองทีเ่ ป็นการให้เงินหรือให้ทรัพย์สนิ หรือให้ประโยชน์
ที่อาจแบ่งแยกได้ แต่เมื่อพิจารณาค�ำสั่งบรรจุและแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการพลเรือนสามัญแล้ว ค�ำสั่งดังกล่าวมีผลโดยตรง
ในทางกฎหมายท�ำให้ ผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ การบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง เป็ น
ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ได้ รั บ เงิ น เดื อ น และเมื่ อ มี เ หตุ
ที่จะต้องเพิกถอนค�ำสั่งดังกล่าวและเรียกเงินคืน จึงอาจน�ำ
มาตรา ๕๑ มาใช้บังคับได้ อย่างไรก็ดี เมื่อมาตรา ๖๗ แห่ง

พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึง่ เป็น
กฎหมายเฉพาะบัญญัตไิ ว้โดยชัดแจ้งว่า กรณีทปี่ รากฏภายหลัง
ว่าผู้ได้รับบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
ขาดคุณสมบัติ และเมื่อผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ�ำนาจสั่งบรรจุสั่ง
ให้ผู้นั้นออกจากราชการโดยพลันแล้ว จึงไม่กระทบกระเทือน
ถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตามอ�ำนาจและหน้าที่และการรับ
เงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับ
จากทางราชการก่อนมีค�ำสัง่ ให้ออกนัน้ ส่วนการทีผ่ วู้ า่ ราชการ
จังหวัดใช้อ�ำนาจตามมาตรา ๖๗ ออกค�ำสัง่ ให้นาย ก. ออกจาก
ราชการมีผลเป็นการเพิกถอนค�ำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง โดย
ไม่ต้องน�ำมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองฯ มาใช้บงั คับอีก ดังนัน้ ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขจึงเรียกให้นาย ก. คืนเงินเดือนหรือผลประโยชน์
อื่นใดที่ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับจากทางราชการซึ่งมีลักษณะ
เช่นเดียวกับเงินเดือนไม่ได้
(บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
เรื่อง การเรียกคืนเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นใดในกรณี
เจ้ า หน้ า ที่ ข าดคุ ณ สมบั ติ เ พราะเหตุ ใช้ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาและ
ใบประกอบวิชาชีพปลอม (เรื่องเสร็จที่ ๑๔๒๕/๒๕๖๓))

กฤษฎีกาสาร

ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒ (ธันวาคม ๒๕๖๓ - มกราคม ๒๕๖๔)
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กูปพิเศษ

กฤษฎีกา
บทความ

ทางกฎหมาย

หลักการกำ�หนดค่าธรรมเนียมในกฎหมาย
ประเภทและฐานอำ�นาจตามกฎหมาย
ในการเก็บค่าธรรมเนียมตามกฎหมายไทย
ความน�ำ

การก�ำหนดค่ า ธรรมเนี ย มในกฎหมายมี อ ยู ่ ทั่ ว ไป
ในกฎหมายไทย ค่าธรรมเนียมทีก่ �ำหนดจะมีชอื่ เรียกแตกต่างกัน
ซึ่งที่ผ่านมา การก�ำหนดอัตราค่าธรรมเนียมของประเทศไทย
ยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนว่าอัตราที่จะก�ำหนดนั้นควรมาจาก
ฐานการคิดค�ำนวณอย่างไร เมื่อพิจารณากฎหมายหลายฉบับ
ประกอบกันท�ำให้เห็นว่า อัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บนั้น
มีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก และท�ำให้ผเู้ ขียนเกิดข้อสงสัย
ด้ ว ยว่ า ค่ า ธรรมเนี ย มกึ่ ง ภาษี แ ละค่ า ธรรมเนี ย มที่ เ ป็ น
ค่าบริการนัน้ แท้จริงแล้วมีขอบเขตการพิจารณาทีแ่ ตกต่างกัน
อย่างไร เป็นการพิจารณาจากผลทีเ่ กิดขึน้ ว่า อัตราทีเ่ รียกเก็บนัน้
สอดคล้องกับกิจกรรมที่ภาครัฐด�ำเนินการให้เช่นนี้หรือไม่
และค่าธรรมเนียมประเภทใดทีต่ อ้ งมีกฎหมายแม่บทให้อ�ำนาจ
ในการเรียกเก็บ
ในต่างประเทศมีการก�ำหนดค่าธรรมเนียมในกฎหมาย
เช่นกัน โดยมีประเด็นที่น่าสนใจและมีความแตกต่างจากการ
เก็บค่าธรรมเนียมของไทย คือ ในหลายประเทศมีแนวทาง
การพิจารณาว่าการด�ำเนินการใดทีก่ ฎหมายก�ำหนดเป็นหน้าที่
ให้ประชาชนต้องปฏิบัติเพื่อประโยชน์ในการเก็บข้อมูลของ
ภาครัฐ การด�ำเนินการนั้นไม่ควรที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
จากประชาชน ส่วนการพิจารณาประเภทของค่าธรรมเนียมทีจ่ ะ
เรียกเก็บ หากเป็นการบังคับจัดเก็บทีป่ ระชาชนไม่มที างเลือกอืน่
ถือเป็นค่าธรรมเนียมประเภทภาษีที่ต้องมีกฎหมายแม่บท

กองพัฒนากฎหมาย*

ระดับพระราชบัญญัติให้อ�ำนาจไว้อย่างชัดเจนเท่านั้นจึงจะ
เรี ย กเก็ บ ได้ แต่ ห ากเป็ น ค่ า บริ ก ารในลั ก ษณะตอบแทน
ประโยชน์ที่ได้รับจากภาครัฐ ไม่ว่าจะเรียกว่าอะไร เช่น user
charges หรือ service fees ยังมีข้อแตกต่างกันในแต่ละ
ประเทศ
ผู้เขียนได้ตรวจสอบแนวทางการก�ำหนดค่าธรรมเนียม
ในกฎหมายต่างประเทศ ประกอบด้วย ประเทศฝรั่งเศส
อังกฤษ นิวซีแลนด์ และแคนาดา โดยเห็นว่าน่าจะน�ำมาใช้
วิเคราะห์แนวทางการก�ำหนดค่าธรรมเนียมในกฎหมายไทย
เพือ่ ท�ำให้เกิดความชัดเจนในการก�ำหนดค่าธรรมเนียมประเภท
ต่าง ๆ ในกฎหมาย เพื่อลดขั้นตอนและภาระที่ไม่จ�ำเป็นแก่
ประชาชน และท�ำให้เกิดความชัดเจนในการพิจารณาก�ำหนด
อัตราค่าธรรมเนียมของหน่วยงานของรัฐเพื่อที่จะสามารถ
ปฏิบัติตามแนวทางการทบทวนอัตราค่าธรรมเนียมในการ
อนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน
ผลการศึกษาปรากฏว่า ค่าธรรมเนียมในต่างประเทศ
มีขอบเขตการพิจารณาประเภทของค่าธรรมเนียมและแนวทาง
การก�ำหนดอัตราค่าธรรมเนียมค่อนข้างละเอียดและชัดเจน
โดยผูเ้ ขียนจะขอน�ำเสนอผลการศึกษาสรุปเป็นหัวข้อตามล�ำดับ
ดังนี้

* โดย นางสาวพิชชานาถ ค�ำยวง นักกฎหมายกฤษฎีกาปฏิบตั กิ าร นางสาวใจใส วงส์พเิ ชษฐ นักกฎหมายกฤษฎีกาปฏิบตั กิ าร นางสาวอรพิม ประสงค์ นักกฎหมาย
กฤษฎีกาช�ำนาญการ นายปณตภร จงธีรโชติ นักกฎหมายกฤษฎีกาช�ำนาญการพิเศษ และนางกาญจนาภรณ์ อินทปันตี เลิศลอย ผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิเคราะห์
ผลกระทบและประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
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(๑) ประเภทและฐานอ�ำนาจตามกฎหมายในการเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย ม
ข้อมูลในส่วนนีจ้ ะท�ำให้เกิดความชัดเจนว่าค่าธรรมเนียมมีกปี่ ระเภท แต่ละประเภท
แตกต่ า งกั น อย่ า งไร ประเภทใดต้ อ งมี ก ฎหมายระดั บ พระราชบั ญ ญั ติ ที่ ใ ห้
อ�ำนาจในการเรี ย กเก็ บ ซึ่ ง จะท�ำให้ เ กิ ด ความชั ด เจนในการตรวจพิ จ ารณา
ร่างกฎหมายของส�ำนักงานฯ และ (๒) แนวทางการก�ำหนดอัตราค่าธรรมเนียม
ข้ อ มู ล ในส่ ว นนี้ จ ะพิ จ ารณาแนวทางการก�ำหนดอั ต ราค่ า ธรรมเนี ย ม
ตามกฎหมายไทยและของต่ า งประเทศว่ า การก�ำหนดอั ต ราค่ า ธรรมเนี ย ม
มีแนวทางการพิจารณาอย่างไร ค่าธรรมเนียมลักษณะใดที่ไม่มีการเรียกเก็บ
และในปัจจุบันมีการก�ำหนดรูปแบบของการเก็บค่าธรรมเนียมด้วยวิธีการใด
เพื่ อ อ�ำนวยความสะดวกแก่ ป ระชาชน เพื่ อ ให้ ก ารก�ำหนดค่ า ธรรมเนี ย ม
มีเกณฑ์การพิจารณาที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
ตอนที่ ๑ ของชุดบทความหลักการก�ำหนดค่าธรรมเนียมในกฎหมายนี้ จะเป็นการปูพื้นฐานความรู้ความเข้าใจประเภท
และฐานอ�ำนาจตามกฎหมายในการเก็บค่าธรรมเนียมตามกฎหมายไทย เพือ่ ให้ทราบถึงพัฒนาการและพืน้ ฐานของหลักกฎหมายไทย
ในการเก็บค่าธรรมเนียม ก่อนจะน�ำไปวิเคราะห์เปรียบเทียบกับประเภทและฐานอ�ำนาจตามกฎหมายในการเก็บค่าธรรมเนียม
ของกฎหมายต่างประเทศในบทความตอนต่อไป ดังนี้
ประเทศไทยไม่มีกฎหมายเฉพาะก�ำหนดประเภทของค่าธรรมเนียมและฐานอ�ำนาจที่ชัดเจนในการเก็บค่าธรรมเนียมไว้
มีเพียงบทบัญญัติตามมาตรา ๒๖๑ ประกอบกับมาตรา ๓๗๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่บัญญัติรองรับสิทธิ
ในทรัพย์สินของบุคคลไว้ โดยก�ำหนดให้การจ�ำกัดสิทธิดังกล่าวกระท�ำได้เฉพาะเมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้อ�ำนาจไว้ ซึ่งในที่นี้คือ
กฎหมายระดับพระราชบัญญัตทิ ใี่ ห้อ�ำนาจฝ่ายบริหารทีจ่ ะกระท�ำการทีม่ ผี ลกระทบต่อสิทธิทไี่ ด้รบั การรับรองไว้ตามรัฐธรรมนูญฯ
เมือ่ พิจารณากฎหมายไทยทีม่ กี ารเก็บค่าธรรมเนียม พบว่า ไม่มบี ทบัญญัตใิ ดในกฎหมายทีร่ ะบุประเภทของค่าธรรมเนียมไว้
การก�ำหนดค่าธรรมเนียมมีการใช้ค�ำเรียกที่แตกต่างกัน เช่น ภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย ค่าบ�ำรุง ค่าด�ำเนินการ ฯลฯ และ
มีอัตราที่ก�ำหนดเป็นเพดานในการเรียกเก็บไว้ท้ายพระราชบัญญัติที่ให้อ�ำนาจในการเรียกเก็บ แต่ไม่ปรากฏว่าค่าธรรมเนียม
แต่ละประเภทนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไร โดยผู้เขียนขอแบ่งการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในกฎหมายไทยตามสาระของการ
เรียกเก็บได้เป็น ๕ กลุ่ม ดังนี้
มาตรา ๒๖ การตรากฎหมายทีม่ ผี ลเป็นการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลต้องเป็นไปตามเงือ่ นไขทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญ ในกรณีทรี่ ฐั ธรรมนูญมิได้บญ
ั ญัติ
เงื่อนไขไว้ กฎหมายดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม ไม่เพิ่มภาระหรือจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ และจะกระทบต่อศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ของบุคคลมิได้ รวมทั้งต้องระบุเหตุผลความจําเป็นในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพไว้ด้วย กฎหมายตามวรรคหนึ่ง ต้องมีผลใช้บังคับ
เป็นการทั่วไป ไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง
๒
มาตรา ๓๗ บุคคลย่อมมีสิทธิในทรัพย์สินและการสืบมรดก
		 ขอบเขตแห่งสิทธิและการจํากัดสิทธิเช่นว่านี้ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
		 การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์จะกระทํามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีต่ ราขึน้ เพือ่ การอันเป็นสาธารณูปโภค การป้องกันประเทศ
หรือการได้มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น และต้องชดใช้ค่าทดแทนที่เป็นธรรมภายในเวลาอันควรแก่เจ้าของ ตลอดจน
ผู้ทรงสิทธิบรรดาที่ได้รับความเสียหายจากการเวนคืน โดยคํานึงถึงประโยชน์สาธารณะ ผลกระทบต่อผู้ถูกเวนคืน รวมทั้งประโยชน์ที่ผู้ถูกเวนคืนอาจได้รับ
จากการเวนคืนนั้น
		 การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ให้กระทําเพียงเท่าที่จําเป็นต้องใช้เพื่อการที่บัญญัตไิ ว้ในวรรคสาม เว้นแต่เป็นการเวนคืนเพื่อนําอสังหาริมทรัพย์ที่เวนคืนไป
ชดเชยให้เกิดความเป็นธรรมแก่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนตามที่กฎหมายบัญญัติ
		 กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ต้องระบุวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนและกําหนดระยะเวลาการเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์ให้ชัดแจ้ง ถ้ามิได้ใช้ประโยชน์
เพื่อการนั้นภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือมีอสังหาริมทรัพย์เหลือจากการใช้ประโยชน์ และเจ้าของเดิมหรือทายาทประสงค์จะได้คืน ให้คืนแก่เจ้าของเดิม
หรือทายาท
		 ระยะเวลาการขอคืนและการคืนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนที่มิได้ใช้ประโยชน์ หรือที่เหลือจากการใช้ประโยชน์ให้แก่เจ้าของเดิมหรือทายาท และการ
เรียกคืนค่าทดแทนที่ชดใช้ไป ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
		 การตรากฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย์โดยระบุเจาะจงอสังหาริมทรัพย์หรือเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนตามความจําเป็น มิให้ถือว่าเป็นการ
ขัดต่อมาตรา ๒๖ วรรคสอง
๑
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(๑) ค่าธรรมเนียมส�ำหรับสิทธิพิเศษที่ได้รับตาม
กฎหมายส�ำหรับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเป็นการเฉพาะ
ค่าธรรมเนียมกลุ่มนี้มักจะอยู่ในรูปของค่าภาคหลวง
ค่ าสั ม ปทาน ค่ า ธรรมเนียมการน�ำเข้าส่ง ออกสินค้า
ตามโควตาสินค้าทีก่ �ำหนด เช่น ค่าธรรมเนียมสัมปทานท�ำ
ไม้สกั และสัมปทานเก็บหาของป่าหวงห้ามตามกฎหมาย
ว่าด้วยป่าไม้ ค่าสงวนพื้นที่ในแปลงส�ำรวจปิโตรเลียม
ตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม ค่าธรรมเนียมการใช้
คลื่นความถี่และค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม
ค่าธรรมเนียมการส่งออกและค่าธรรมเนียมการน�ำเข้า
ซึ่ ง ผลิ ต ผลเกษตรกรรมขั้ น ต้ น ค่ า ธรรมเนี ย มกลุ ่ ม นี้
มั ก มี ร าคาค่ อ นข้ า งสู ง เนื่ อ งจากเป็ น การให้ สิ ท ธิ
แต่เพียงผู้เดียวในการด�ำเนินการหรือมีคู่แข่งในวงจ�ำกัด
ซึ่งนักกฎหมายส่วนใหญ่มักจะมองค่าธรรมเนียมกลุ่มนี้
ว่ามีลักษณะในท�ำนองเดียวกับภาษี เนื่องจากอัตรา
ที่ เรี ย กเก็ บ มิ ไ ด้ ส อดคล้ อ งกั บ ค่ า ใช้ จ ่ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง
ในประเด็นนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับแนวทางของ
ต่างประเทศจะท�ำให้เกิดความเข้าใจทีช่ ดั เจนขึน้ เกีย่ วกับ
การแบ่งประเภทของค่าธรรมเนียม ซึ่งจะได้กล่าวต่อไป
(๒) ค่ า ธรรมเนี ย มการอนุ มั ติ ใบอนุ ญ าต
ใบรับแจ้ง หนังสือรับรอง ใบส�ำคัญ การจดทะเบียนหรือ
ขึ้นทะเบียน และการต่ออายุการอนุมัติอนุญาตดังกล่าว
ซึ่ ง กฎหมายก�ำหนดให้ บุ ค คลต้ อ งกระท�ำก่ อ นที่ จ ะ
ประกอบกิจการหรือด�ำเนินการที่กฎหมายก�ำหนดได้
เช่น ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงาน
และใบอนุ ญ าตท�ำงานของคนต่ า งด้ า วตามกฎหมาย
ว่าด้วยการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตน�ำเข้าหรือส่งออกเชื้อพันธุ์พืช
และใบรั บ รองสุ ข อนามั ย พื ช ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
การกั ก พื ช ค่ า ธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าตให้ เ ป็ น สมาคม
กี ฬ าที่ ใช้ ค�ำว่ า “แห่ ง ประเทศไทย” และใบส�ำคั ญ
แสดงการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬาตามกฎหมาย
ว่ า ด้ ว ยการกี ฬ าแห่ ง ประเทศไทย ค่ า ขึ้ น ทะเบี ย น
และค่าหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบ
โรคศิลปะตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ
ค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองถิน่ ก�ำเนิดสินค้าหรือหนังสือ
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รับรองคุณภาพสินค้าตามกฎหมายว่าด้วยการส่งออก
ไปนอกและการน�ำเข้ า มาในราชอาณาจั ก รซึ่ ง สิ น ค้ า
ค่ารูปเครือ่ งหมายการค้า เครือ่ งหมายบริการ เครือ่ งหมาย
รับรอง หรือเครื่องหมายร่วมที่มีด้านกว้างหรือด้านยาว
เกิน ๕ เซนติเมตร ตามกฎหมายว่าด้วยเครือ่ งหมายการค้า
ค่าธรรมเนียมการแจ้งการเกิด การตาย หรือการย้าย
ที่อยู่ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
(๓) ค่าธรรมเนียมที่เป็นค่าตอบแทนประโยชน์
ที่ได้รับจากการให้บริการภาครัฐ หรือการใช้ประโยชน์
จากโครงสร้างพื้นฐานหรือสิ่งสาธารณูปโภคที่รัฐจัดให้
มีขึ้น เช่น ค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวง
หรือสะพานตามกฎหมายว่าด้วยการกําหนดค่าธรรมเนียม
การใช้ยานยนต์บนทางหลวงและสะพาน ค่าบ�ำรุงทางน�้ำ
ชลประทานตามกฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวง
ค่าธรรมเนียมก�ำกับการบินพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วย
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ค่าธรรมเนียมการขอให้
คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าวินจิ ฉัยตามกฎหมาย
ว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า ค่าธรรมเนียมสําหรับการ
เก็บรักษาไปรษณียภัณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยไปรษณีย์
ค่าเก็บและขนสิง่ ปฏิกลู ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราตามกฎหมายว่าด้วยคน
เข้าเมือง ค่าธรรมเนียมการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์

ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการให้ บ ริ ก ารด้ า นนิ ติ วิ ท ยาศาสตร์
ค่าธรรมเนียมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์หรือวีดิทัศน์และ
การตรวจพิจารณาสื่อโฆษณาตามกฎหมายว่าด้วยภาพยนตร์
และวีดิทัศน์ ค่าพาหนะและค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไป
ตรวจสอบสถานที่ขุดดินหรือถมดินตามกฎหมายว่าด้วยการ
ขุดดินและถมดิน
(๔) ค่าธรรมเนียมส�ำหรับการขอเอกสารหรือข้อมูล
ในความครอบครองหรือในความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ของรัฐ เช่น ค่าคัดส�ำเนาเอกสารพร้อมรับรองส�ำเนาถูกต้อง
ค่ า รั บ รองส�ำเนาเอกสาร ค่ า ตรวจหรื อ คั ด เอกสารซึ่ ง
นายทะเบียนเก็บรักษาไว้ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าตรวจค้นหรือหาข้อมูล
ค่าถ่ายข้อมูลทีไ่ ด้จดั ทาํ จากระบบคอมพิวเตอร์ ค่าบันทึกข้อมูล
ค่าแปลใบอนุญาตเป็นภาษาต่างประเทศ และค่าธรรมเนียม
ในการออกเอกสารต่าง ๆ และ
(๕) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายกรณีอื่น ๆ ซึ่งก�ำหนด
แตกต่างหลากหลายตามแต่ลักษณะของกฎหมายเฉพาะเรื่อง
เช่น ค่าป่วยการของพนักงานเจ้าหน้าทีซ่ งึ่ ปฏิบตั งิ านในวันหยุด
ราชการหรือนอกเวลาราชการตามกฎหมายว่าด้วยการกักพืช
ค่าใช้จา่ ยในการตรวจพาหนะนอกเวลาราชการและการรอคอย
เพื่ อ ตรวจพาหนะอั น มิ ใช่ ค วามผิ ด ของพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่
ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ค่าธรรมเนียมรับคืนไม้ไหลลอย
และค่าธรรมเนียมท�ำการล่วงเวลาตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้
ค่าที่พักสัตว์หรือซากสัตว์ที่น�ำเข้ามาในหรือส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์

ส�ำหรับกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเก็บ
ค่าธรรมเนียมนัน้ ไม่ปรากฏว่ามีบทบัญญัตกิ ฎหมายอืน่
ที่ก�ำหนดแนวทางการก�ำหนดประเภทค่าธรรมเนียม
หรื อ หลั ก เกณฑ์ ใ นการเรี ย กเก็ บ ค่ าธรรมเนี ย ม แต่
เป็นการก�ำหนดหลักเกณฑ์การบริหารจัดการและเก็บ
รั ก ษาค่าธรรมเนี ย มภาครั ฐ โดยก�ำหนดหน้ า ที่ แก่
หน่วยงานที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมต้องปฏิบัติ ดังนี้
๑) การก�ำหนดให้หน่วยงานที่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมมีหน้าทีต่ อ้ งน�ำส่งเงินเข้าคลังตามมาตรา ๔
แห่งพระราชบัญญัตเิ งินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ ทีก่ �ำหนด
ให้บรรดาเงินทั้งปวงที่พึงช�ำระให้แก่รัฐบาลรวมทั้ง
ค่าธรรมเนียมหรือเงินอื่นใด หัวหน้าส่วนราชการ
ที่ได้เก็บหรือรับเงินนั้นมีหน้าที่ควบคุมให้ส่งเข้าบัญชี
เงินคงคลังบัญชีที่ ๑ หรือส่งคลังจังหวัดหรือคลังอ�ำเภอ
ตามก�ำหนดเวลาและข้อบังคับทีร่ ฐั มนตรีก�ำหนด โดย
ไม่หกั เงินไว้เพือ่ การใด ๆ เลย เว้นแต่กรณีองค์การของ
รัฐบาลบรรดาที่ใช้ทุนหรือทุนหมุนเวียนซึ่งรัฐมนตรี
ก�ำหนดข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ยการน�ำทุ น หรื อ ผลก�ำไร
เข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ ๑ เป็นอย่างอื่น
๒) การก�ำหนดมิให้หน่วยงานน�ำค่าธรรมเนียม
ทีเ่ รียกเก็บไปใช้จา่ ยเว้นแต่เป็นการเรียกเก็บทีเ่ พิม่ ขึน้
เพื่ อ น�ำไปใช้ จ ่ า ยเป็ น รายได้ ข ององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

กฤษฎีกาสาร

ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒ (ธันวาคม ๒๕๖๓ - มกราคม ๒๕๖๔)
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มาตรา ๒๖๓ ก�ำหนดหลักเกณฑ์มิให้มีการ
เสนอกฎหมายที่ มี บ ทบั ญ ญั ติ ใ ห้ จั ด เก็ บ ภาษี อ ากร
หรือค่าธรรมเนียมเพิม่ ขึน้ จากทีก่ �ำหนดไว้ในกฎหมาย
เพือ่ ให้หน่วยงานของรัฐน�ำไปใช้จา่ ยตามวัตถุประสงค์
ของหน่ ว ยงานของรั ฐ นั้ น หรื อ เพื่ อ การหนึ่ ง การใด
เป็นการเฉพาะ เว้นแต่กรณีการจัดเก็บภาษีอากร
หรือค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรา ๓๓๔ ก�ำหนดให้การจัดเก็บ ลด และ
ยกเว้ น รายได้ แ ผ่ น ดิ น ที่ เ ป็ น ค่ า ธรรมเนี ย มอั น มิ ใช่
ค่าตอบแทนการให้บริการกระท�ำได้ก็แต่โดยอาศัย
อ�ำนาจตามกฎหมาย
มาตรา ๘๒๕ ซึ่งเป็นบทเฉพาะกาลก�ำหนด
ยกเว้นการใช้บังคับมาตรา ๒๖ มาตรา ๓๒ มาตรา
๓๓ และมาตรา ๓๕ ที่ก�ำหนดเกี่ยวกับการจัดเก็บ
ภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นจากที่ก�ำหนดไว้
ในกฎหมาย การยกเว้น การลดหย่อนภาษีอากรหรือ
ค่าธรรมเนียม หรือการกันเงินรายได้ซึ่งมีผลบังคับใช้
อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ

ส่วนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่มีลักษณะเป็นค่า
บริการโดยแท้ เช่น ค่าส�ำเนาเอกสาร ค่ารับรองส�ำเนา ฯลฯ นัน้
ยังมีความแตกต่างกันในกฎหมายแต่ละฉบับ โดยปัจจุบัน
มีประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอส�ำเนา หรือขอส�ำเนาที่มี
ค�ำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่ประกาศ
เมือ่ วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ ก�ำหนดอัตราค่าธรรมเนียมไว้
เช่น ค่าส�ำเนาเอกสารขนาดเอสี่ หน้าละไม่เกินหนึง่ บาท หรือ
การเรียกค่าธรรมเนียมการรับรองความถูกต้องของข้อมูล
ข่าวสาร ให้คิดในอัตราค�ำรับรองละไม่เกินห้าบาท
ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าประเทศไทยยังไม่มีฐานอ�ำนาจ
ทีช่ ดั เจนในการเก็บค่าธรรมเนียมไว้ มีเพียงบทบัญญัตริ องรับ
สิทธิในทรัพย์สินของบุคคลตามมาตรา ๒๖ ประกอบกับ
มาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และยัง
ไม่มบี ทบัญญัตใิ ดในกฎหมายทีร่ ะบุประเภทของค่าธรรมเนียม
ไว้ ชั ด เจน ค่ า ธรรมเนี ย มในกฎหมายไทยจึ ง มี ชื่ อ เรี ย กใช้
และอัตราเพดานในการเรียกเก็บที่แตกต่างกัน เช่น ภาษี
ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย ค่าบ�ำรุง ค่าด�ำเนินการ ฯลฯ
ในตอนที่ ๒ ของชุ ด บทความหลั ก การก�ำหนด
ค่ า ธรรมเนี ย มในกฎหมาย ผู ้ เขี ย นจะเล่ า ถึ ง ประเภท
และฐานอ�ำนาจในการเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มในกฎหมาย
ต่ า งประเทศซึ่ ง มี แ นวทางการพิ จ ารณาค่ า ธรรมเนี ย มที่
ละเอียดและมีหลักชัดเจนมากกว่าประเทศไทย โดยประเทศ
ที่ จ ะกล่ า วถึ ง ในบทความครั้ ง หน้ า จะประกอบไปด้ ว ย
ประเทศฝรั่งเศส อังกฤษ นิวซีแลนด์ และแคนาดา

๓

๔

๕

10

กฤษฎีกาสาร

ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒ (ธันวาคม ๒๕๖๓ - มกราคม ๒๕๖๔)

มาตรา ๒๖ การเสนอกฎหมายที่ มี บ ทบั ญ ญั ติ ใ ห้ จั ด เก็ บ ภาษี อ ากรหรื อ
ค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นจากที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมาย เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ
น�ำไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐนั้น หรือเพื่อการหนึ่งการใด
เป็นการเฉพาะจะกระท�ำมิได้ เว้นแต่กรณีการจัดเก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียม
เพิ่มขึ้นเพื่อเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรา ๓๓ การจัดเก็บ ลด และยกเว้นรายได้แผ่นดินทีเ่ ป็นค่าธรรมเนียมอันมิใช่
ค่าตอบแทนการให้บริการ จะกระท�ำได้ก็แต่โดยอาศัยอ�ำนาจตามกฎหมาย
มาตรา ๘๒ บทบัญญัติในมาตรา ๒๖ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๕
ไม่ใช้บงั คับกับกฎหมายทีก่ �ำหนดเกีย่ วกับการจัดเก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียม
เพิ่มขึ้นจากที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมาย การยกเว้น การลดหย่อนภาษีอากรหรือ
ค่าธรรมเนียม หรือการกันเงินรายได้ซงึ่ มีผลบังคับใช้อยูก่ อ่ นวันทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ี้
มีผลใช้บังคับ

สกูปพิเศษ

ท

การลงนามบันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือ
การเชื่อมโยงระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย ส�ำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา เล็งเห็นถึงความจ�ำเป็น
ในการปรั บ ปรุ ง แก้ ไขระเบี ย บงานสารบรรณ
รวมทั้ ง ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านสารบรรณ
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ เทคโนโลยี ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป
อย่ า งรวดเร็ ว ในปั จ จุ บั น จึ ง มี ค�ำสั่ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการปรับปรุง
ระบบงานสารบรรณ ประกอบด้วยเลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นประธาน และมีผแู้ ทน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส�ำนักงานปลัด

ส�ำนักนายกรัฐมนตรี ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ส�ำนั ก งานคณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อ น
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ส�ำนั ก งานพั ฒ นาธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
และส�ำนั ก งานพั ฒ นารั ฐ บาลดิ จิ ทั ล (องค์ ก าร
มหาชน) เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทาง
การปรับปรุงระบบงานสารบรรณและลดขั้นตอน
การปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งจัดท�ำ
ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามหลักการดังกล่าว
กฤษฎีกาสาร

ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒ (ธันวาคม ๒๕๖๓ - มกราคม ๒๕๖๔)
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คณะอนุ ก รรมการศึ ก ษาแนวทางการ
ปรั บ ปรุ ง ระบบงานสารบรรณได้ ป ระชุ ม หารื อ
ร่วมกันแล้วเห็นพ้องต้องกันถึงความจ�ำเป็นเร่งด่วน
ในการด�ำเนินการดังกล่าว เพื่อให้การบริหารงาน
ภาครัฐและการปฏิบตั ริ าชการของส่วนราชการต่าง ๆ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบาย
ของคณะรัฐมนตรี และมติคณะรัฐมนตรีทเี่ กีย่ วข้อง
จึงได้เสนอหัวหน้าหน่วยงานซึง่ ได้เห็นชอบให้มกี าร
จั ด ท�ำบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ว่ า ด้ ว ยการ
เชือ่ มโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพือ่ ก�ำหนด
ภารกิจหน้าที่ ขั้นตอนการด�ำเนินการ และกรอบ
ระยะเวลาในการด�ำเนิ น การดั ง กล่ า วให้ ชั ด เจน
เป็นรูปธรรม เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายการเป็นรัฐบาล
ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบภายในปี พ.ศ. 2564
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กฤษฎีกาสาร
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กฤษฎีกาสาร
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13

ความเห็น

รู

ทางกฎหมาย

น

า

เ ร่� อ ง

ประมวลภาพกิจกรรม

เกร็ดการราง

กฎหมาย

กฎหมาย

ตางประเทศ

ขาวสาร

พัฒนากฎหมาย

สกูปพิเศษ

เลาะรั้ว

กฤษฎีกา
บทความ

การเปลี่ยน
ecosystem ของกฎหมาย
เพื่ออำ�นวยให้เกิด Digital

Government

ทางกฎหมาย

เรื่ อ ง E-government นี่ บ ้ า นเราพู ด ถึ ง กั น มานาน
เป็นสิบปีแล้ว มีการพูดถึง E นั่น E นี่มากมาย ไม่ว่าจะเป็น
E-license E-permit E-bill ฯลฯ แต่จนบัดนี้ E ก็ยงั ไปไม่ถงึ ไหน
จนเมื่ อ มี ก ารร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ ๒๕๖๐ คณะกรรมการร่ า ง
รัฐธรรมนูญเห็นว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะท�ำฝันให้เป็นจริงสักที
จึงระบุไว้ชดั เจนไว้ในหมวด ๑๖ การปฏิรปู ประเทศ มาตรา ๒๕๘ ข.
(๑) ว่า “ให้มีการน�ำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้
ในการบริหารราชการแผ่นดินและการจัดท�ำบริการสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน และเพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกให้แก่ประชาชน”
เมือ่ รัฐธรรมนูญส่งเสริมไว้ดงั นัน้ ทุกหน่วยงานต่างก็ขมีขมัน
ฝันใฝ่ที่จะท�ำเรื่องนี้ให้เกิดขึ้น ฝันถึง Digital Government
ฝันถึง Big Data กันเลยทีเดียว ไม่เอาแล้ว E
ข้างเอกชนก็เริ่มไปไกล มี Digital Banking ที่ท�ำให้การ
ซือ้ ขายออนไลน์มยี อดพุง่ กระฉูดมาก ในช่วงโควิดนีย่ งิ่ เห็นชัดว่า
เอกชนไปไกลขนาดไหน อย่างสั่งอาหารออนไลน์นี่พอ place
order แล้วเรารูเ้ ลยว่าใครจะขับรถมาส่งของ รถอะไร ทะเบียน
อะไร หน้าตายังไง บัดนีค้ นส่งของนัง่ รออยูท่ รี่ า้ นแล้ว อาหารเสร็จ
และคนขับรับของออกมาแล้ว คนส่งของขับมาถึงไหนแล้ว
* เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
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ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒ (ธันวาคม ๒๕๖๓ - มกราคม ๒๕๖๔)

ปกรณ์ นิลประพันธ์*

ปรากฏในแผนที่แบบ real time มอเตอร์ไซค์จอดปุ๊บ เราเปิด
ประตูออกไปรับของพอดี ไม่ตอ้ งไปยืนรอให้เมือ่ ยตุม้ และยุงกัด
แต่บริการของภาครัฐยังไม่ถึงไหน ขนาดคณะรัฐมนตรีมีมติ
สองครัง้ สามครัง้ จนเหนือ่ ยแล้วว่าต่อไปนีห้ า้ มหน่วยงานของรัฐ
เรียกเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน ว่าง่าย ๆ
คือเวลาไปติดต่อราชการนี่ห้ามเรียกส�ำเนาบัตรประชาชน
ส�ำเนาทะเบียนบ้าน ส�ำเนาใบเกิด ส�ำเนาทะเบียนรถ ฯลฯ
จากประชาชนผูไ้ ปติดต่อราชการแล้วนะ แต่จนบัดนีเ้ คาน์เตอร์
บริการประชาชนของหลายหน่วยก็ยงั คงเรียกอยู่ อ้างว่าไม่รบู้ า้ ง
พอเอามติ ค ณะรั ฐ มนตรี ไ ปให้ ดู ก็ ย ้ อ นว่ า มติ ค ณะรั ฐ มนตรี
ไม่ใช้บังคับกับท้องถิ่น มีงงกันไปหลายคนแล้ว บ้างก็บอกว่า
กฎระเบียบยังไม่ได้แก้ไข นายยังไม่ได้สงั่ ฯลฯ มันน่าเหนือ่ ยไหมล่ะ
ดีนะที่ยังไม่ได้ยินค�ำตอบว่าเมียนายยังไม่ได้สั่ง แบบนี้คงมี
หงายหลังตกเก้าอี้กันบ้าง
แหม..ผู้เขียนเองเป็นข้าราชการก็ยังเจอข้ออ้างแบบนี้
เลยครับ แล้วชาวบ้านร้านช่องจะเหลือหรือ

นี่ ค ณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ ย�้ ำ แล้ ว ย�้ ำ อี ก ให้ ป ลั ด กระทรวง
ไปสื่อสารกับหน่วยบริการให้เข้าใจและปฏิบัติให้เป็นไปตาม
มติคณะรัฐมนตรี และปลัดท่านก็ออกหนังสือสั่งการกันไป
หลายรอบแล้วนะครับ แต่กย็ งั มีรอ้ งเรียนมาไม่นอ้ ยว่ายังไม่เป็นไป
ตามมติคณะรัฐมนตรี ... Tone from the Top ชัดเจนครับ
แต่ไปไม่ถึง grass roots ...
แต่จะว่าไป ข้อแก้ตัวที่ว่ากฎระเบียบยังไม่ได้แก้ไขก็ฟังดู
มีเหตุผลนะครับ เพราะระบบราชการเราต้องท�ำงานตาม
กฎระเบียบ เนื่องจากหน่วยตรวจสอบเขาว่าตามกฎระเบียบ
เคร่งครัดแบบชัดเป๊ะ ดังนั้น ถ้าไม่ตรงตามกฎระเบียบละก็
ชีวิตข้าราชการจะมีปัญหาแม้ว่าจะมีเจตนาดีก็ตาม
ผู้เขียนว่าประเด็นนี้แสดงให้เห็นว่า ecosystem ทาง
กฎหมายและระบบตรวจสอบของเรานั้นมันไม่ได้เอื้ออ�ำนวย
ให้เกิด digital service อย่างกฎระเบียบทีอ่ อกตามกฎหมายต่าง ๆ
ล้ ว นตราขึ้ น บนฐานคิ ด เดิ ม ที่ เ ป็ น paper base เอะอะ
ก็ต้องมายื่นเอกสาร (กระดาษ) ต่อทางราชการ ดังจะเห็นได้
จากกฎหมายจ�ำนวนมากก�ำหนด “ค่าค�ำขอ” ไว้ดว้ ย สามบาท
ห้าบาทก็เอา เมื่อสมัยห้าสิบปีมาแล้วมันก็คงใช่อยู่หรอก
แต่ เ ดี๋ ย วนี้ มั น ใช่ ห รื อ เปล่ า คงต้ อ งทบทวน การยื่ น ค�ำขอ
และเอกสารประกอบก็ต้องมายื่นด้วยตนเอง เสียเวล�่ำเวลา
มาครึ่งค่อนวัน (หรือทั้งวัน) หลายเรื่องต้องยื่นสี่ชุดห้าชุด
ไม่รู้จะเอาไปท�ำอะไรนักหนา ชาวบ้านที่ไหนจะมีเครื่องถ่าย
เอกสารทีบ่ า้ นเล่า แถมเอกสารประกอบค�ำขอส่วนใหญ่ก็เป็น
เอกสารที่ทางราชการออกให้ แต่ชาวบ้านต้องถ่ายเอกสาร
ไปให้พร้อมรับรองส�ำเนาถูกต้องด้วย ก็หน่วยงานของรัฐด้วยกัน
ติดต่อกันเองไม่ได้หรือ ไหนว่าออนไลน์ทั่วประเทศแล้ว ฯลฯ
ดังนัน้ ผูเ้ ขียนจึงมีสมมติฐานว่าเราต้องปรับเปลีย่ น ecosystem
ทางกฎหมายให้เอื้อต่อการพัฒนา digital service
แล้วจะเปลี่ยนยังไงดี
ผู้เขียนเห็นว่าถ้าจะใช้วิธีแบบคลาสสิก คือ แก้กฎหมาย
กฎ ระเบียบ เป็นรายฉบับ คาดว่าคงใช้เวลาหลายร้อยปีเพราะ
กฎหมายบ้านเราเกือบทั้งหมดใช้ระบบอนุญาต (จนกระทั่ง
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญถึงต้องวางหลักไว้ในมาตรา ๗๗
ว่าให้ใช้ระบบอนุญาตเท่าที่จ�ำเป็นเท่านั้น) จึงคิดว่าถ้าท�ำเป็น
“กฎหมายกลาง” สักฉบับได้ก็คงจะท�ำได้เร็วขึ้น และเรื่องที่
ต้องเปลีย่ นโดยเร็วทีส่ ดุ มี ๒ เรือ่ งดังนี้ ไม่งนั้ เดินหน้าไม่ได้แน่ ๆ
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(๑) การขออนุมตั อิ นุญาตและการอนุมตั อิ นุญาตทัง้ หลาย
ตามกฎหมายต่าง ๆ นั้น นอกจากจะไปยื่นกันด้วยตัวเอง
ตามเดิมแล้ว ต้องเปิดให้ยื่นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ได้ ด้วย และต้องเขียนให้ถอื ว่าการยืน่ ค�ำขอและการอนุมตั อิ นุญาต
โดยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์นนั้ เป็นการด�ำเนินการทีช่ อบด้วย
กฎหมายนั้นแล้ว อันนี้ปลดล็อกแรก
(๒) ให้การรับส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐทัง้ ภายใน
และภายนอกสามารถกระท�ำได้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ที่มีความมั่นคงปลอดภัย ให้หน่วยงานของรัฐรับส่งข้อมูลที่
อยากได้มาดูเพือ่ ประกอบการพิจารณาอนุญาตระหว่างกันเอง
เพื่อลดภาระและต้นทุนของประชาชน
ผูเ้ ขียนเชือ่ ว่าเจ้ากฎหมายกลางเพือ่ เปลีย่ น ecosystem
ของกฎหมายไทยเก่า ๆ จ�ำนวนมากนี้คงจะต้องมีการแก้ไข
เพิ่มเติมหลายครั้งเพื่อท�ำให้ระบบกฎหมายไทยเอื้ออ�ำนวย
ให้เกิด digital government ขึ้นให้ได้ในทุกมิติ ที่ส�ำคัญ
การน�ำวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้นจี่ ะช่วยท�ำให้ขา้ ราชการ
ท�ำงานง่ายขึ้น ไม่ต้องจมอยู่กับกองเอกสารให้เป็นโรคภูมิแพ้
เพิม่ ประสิทธิภาพการท�ำงาน ลดต้นทุนและภาระของประชาชน
เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วย
ถ้าเห็นด้วย ผูเ้ ขียนและส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
จะได้ยกร่างกฎหมายตามหลักการดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาโดยด่วนครับ
ประเทศอื่นเขาไปไกลมากแล้ว

กฤษฎีกาสาร

ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒ (ธันวาคม ๒๕๖๓ - มกราคม ๒๕๖๔)
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เทคโนโลยี

สารสนเทศ

ความเห็น

ทางกฎหมาย

รู

การวางแผน

น

า

เ ร�่ อ ง

ประมวลภาพกิจกรรม

ความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ประมวลภาพกิจกรรม

เกร็ดการราง

กฎหมาย

กฎหมาย
Business
Continuity
ตางประเทศ Planning (BCP)
ขาวสาร
พัฒนากฎหมาย

ศิริรัตน์ เมืองรี*

เลาะรั้ว
สกูปพิเศษสถานการณ์โควิกฤษฎี
ด ที่ ผ ่ า นมาท�ำให้
กา หน่วยงานภาครัฐ

ต้องกลับมาให้ความส�ำคัญกับแผนในการท�ำงานทีต่ อ้ งต่อเนือ่ ง
และมีประสิทธิภาพ โดยต้องสามารถท�ำงานได้ทุกที่ทุกเวลา
บทความ
(Work Anywhere)
และใช้อีเมลเป็นเครื่องมือหลักในการ
ทางกฎหมาย
สื่อสารส่งไฟล์เอกสารระหว่างกัน หากเป็นสถานการณ์ปกติ
ก็คงไม่ต้องวางแผนอะไรมากมายเพราะหน่วยงานราชการ
ส่ ว นใหญ่ ก็ อ ยู ่ ใ นที่ ตั้ ง ที่ มี ค วามพร้ อ มในการให้ บ ริ ก ารกั บ
เจ้าหน้าทีอ่ ยูแ่ ล้ว แต่เมือ่ ไม่สามารถเข้ามาท�ำงานทีส่ �ำนักงานได้
ก็เกิดปัญหาในการท�ำงานทันที เกิดความล่าช้าในกระบวนการ
ท�ำงาน เพราะไม่เคยต้องประสานงานกันผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต
และการโทรศัพท์หากันเป็นส่วนใหญ่ ดังนัน้ หน่วยงานราชการ
จึงกลับมาให้ความส�ำคัญกับการวางแผนความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ
หรือ Business Continuity Planning เรียกสั้นๆ ว่า BCP
ซึง่ เป็นข้อปฏิบตั ทิ นี่ ยิ มของภาคเอกชนมานานแล้ว หากเรามอง
ความต่อเนื่องทางธุรกิจในมุมของราชการ ก็จะเห็นว่ามีการ
วางแผนและปฏิบัติที่คล้ายคลึงกับของเอกสารจนแยกกัน
ไม่ออก

* นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ส่วนสารสนเทศ
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ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒ (ธันวาคม ๒๕๖๓ - มกราคม ๒๕๖๔)

การวางแผนความต่ อ เนื่ อ งทางธุ ร กิ จ
หมายถึง การจัดท�ำแผนการ หรือ roadmap ใน
การด�ำเนินระบบการท�ำงานของหน่วยงานราชการ
ให้ยงั คงด�ำเนินไปได้อย่างต่อเนือ่ งโดยไม่หยุดชะงัก
ในภาวะทีธ่ รุ กิจต้องประสบกับสถานการณ์ไม่ปกติ
ไม่ว่าจะเป็นภัยคุกคามจากภายนอกหรือภายใน
อันจะเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการด�ำเนินงาน

การวางแผนความต่อเนือ่ งทางธุรกิจเป็นการ
ดึงความสามารถของการท�ำงานและการให้บริการ
ของหน่วยงานราชการให้กลับมาเป็นไปตามปกติ
หรือใกล้เคียงปกติที่สุด โดยมีวัตถุประสงค์ในการ
วางแผนด�ำเนินการอย่างชัดเจนว่าจะให้บริการอะไร
อย่างไร กับใคร ด้วยการปรับระบบการท�ำงาน
ให้ใกล้เคียงกับสถานการณ์ปกติให้เร็วทีส่ ดุ เจ้าหน้าที่
หรือผูร้ บั บริการได้รบั ผลกระทบน้อยทีส่ ดุ มีผรู้ บั ผิดชอบ
อย่ า งชั ด เจน และสามารถค้ น หาความเสี่ ย งใน
ด้ า นต่ า ง ๆ ได้ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรมเพื่ อ ให้ ท ราบ
ขีดจ�ำกัดในการให้บริการ

กระบวนการในการท�ำแผนความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบต่อธุรกิจ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบการให้บริการ
ในด้านต่าง ๆ กับเจ้าหน้าทีแ่ ละผูร้ บั บริการ (ประชาชนหรือหน่วยงาน
ราชการอื่น) หน่วยงานต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบ
ต่ อ ธุ ร กิ จ เพื่ อ ก�ำหนดวิ ธี ก ารด�ำเนิ น การในสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น
ซึ่งแตกต่างจากสถานการณ์ปกติ
ก�ำหนดสถานการณ์ความเสี่ยง
หน่ ว ยงานจะต้ อ งระบุ ส ถานการณ์ ที่ ท�ำให้ เ กิ ด
ความเสี่ยงเพื่อจัดท�ำแผนรับมือ เพราะในแต่ละสถานการณ์ต้อง
มีขนั้ ตอนการรับมือทีต่ า่ งกัน สถานการณ์ตา่ ง ๆ ทีท่ �ำให้เกิดความเสีย่ ง
มีหลากหลาย เช่น โรคระบาด การชุมนุมประท้วง ระบบสารสนเทศ
ขัดข้อง ระบบสาธารณูปโภคขัดข้อง อุทกภัย ภัยก่อการร้าย
ภาวะสงคราม ภัยโจรกรรม
ผู ้ ว างแผนของหน่ ว ยงานต้ อ งก�ำหนดสถานการณ์
ความเสี่ยง และวิเคราะห์ผลกระทบจากสถานการณ์ เพื่อจัดท�ำ
แผนด�ำเนินการหรือแผนฟื้นฟูในสถานการณ์ดังกล่าว

2.

กฤษฎีกาสาร

ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒ (ธันวาคม ๒๕๖๓ - มกราคม ๒๕๖๔)

17

3. ก�ำหนดแนวปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหา

ก�ำหนดขั้ น ตอนปฏิ บั ติ ที่ เ หมาะสม
กับสถานการณ์ความเสี่ยง ก�ำหนดขั้นตอนงาน
ที่ฉุกเฉิน และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิด
ประสิทธิผล เตรียมแผนรับผลกระทบในสถานการณ์
ที่ แ ย่ ที่ สุ ด และแผนฟืน้ ฟู ห ลั ง ผ่ า นพ้ น วิ ก ฤติ
และวิธปี ฏิบตั ใิ นสถานการณ์ฉกุ เฉิน โดยครอบคลุม
ทุกกระบวนการท�ำงานเดิม รวมถึงการให้บริการ
ภายนอกส�ำนักงาน

ก�ำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน
“จัดเตรียมทรัพยากรหรือเครือ่ งมือ” อุปกรณ์ “การเชือ่ มต่อ” IT
“ในการปฏิบัติงานให้พร้อม”
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติงานส�ำรอง

4. ทดสอบและประเมิน

เมื่อได้แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจมาแล้ว
จะต้องมีการทดสอบและประเมินแผน อาจท�ำการทดสอบ
โดยใช้สถานการณ์จ�ำลองตามความเสี่ยงที่ได้วิเคราะห์
ในขัน้ ตอนแรกและด�ำเนินการตามแผนนัน้ เช่น สถานการณ์
โรคระบาด การชุมนุมประท้วง สถานการณ์น�้ำท่วม ทั้งนี้
เพือ่ ทดสอบประสิทธิภาพของแผนในการแก้ไขสถานการณ์
และสามารถรองรับให้กระบวนการท�ำงานของหน่วยงาน
ด�ำเนิ น ไปได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เป็ น การซั ก ซ้ อ มวิ ธี ป ฏิ บั ติ
ทดสอบและปรับปรุงแผนให้เหมาะสม เพื่อให้สามารถ
ใช้การได้จริง

5. การน�ำไปปฏิบัติ

เ มื่ อ แ ผ น ค ว า ม ต ่ อ เ นื่ อ ง ท า ง ธุ ร กิ จ ไ ด ้
ผ่ า นการทดสอบ ประเมิ น และปรั บ ปรุ ง แก้ ไขจนเกิ ด
ประสิทธิภาพแล้ว จึงสามารถน�ำไปปฏิบตั ไิ ด้ในสถานการณ์จริง
และควรจะมีการวิเคราะห์ปรับปรุงแผนอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
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กฤษฎีกาสาร

ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒ (ธันวาคม ๒๕๖๓ - มกราคม ๒๕๖๔)

บทความทางกฎหมาย
กองกฎหมายตางประเทศ

กฎหมาย

อากาศสะอาด
(Clean Air Act)
ของสหรัฐอเมริกา

นายรักไท  เทพปัญญา*
สวัสดีชาวกฤษฎีกาทุกท่าน คงเป็น
ที่ ท ราบกั น ดี อ ยู ่ แ ล้ ว ว่ า ส�ำนั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาของเราได้มคี วาม
ร่ ว มมื อทางวิ ชาการด้านกฎหมายกับ
หน่วยงานทางกฎหมายของต่างประเทศ
หลายแห่ง ไม่วา่ จะเป็นมหาวิทยาลัยแห่ง
ชาติสิงคโปร์ (NUS) สถาบัน National
Graduate Institute for Policy
Studies (GRIPS) ของประเทศญี่ปุ่น
หรือหน่วยงานของสาธารณรัฐเกาหลี
เช่ น กระทรวงกฎหมายของรั ฐ บาล
แห่งสาธารณรัฐเกาหลี (Ministry of
Government Legislation - MOLEG)
หรือสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์แห่ง
เกาหลี (Korea Institute of Public
Administration - KIPA) แต่ ด ้ ว ย
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ท�ำให้
เกิ ด ข้ อ จ�ำกั ด ในการเดิ น ทางระหว่ า ง
ประเทศ และส�ำนักงานฯ ไม่อาจส่ง
เจ้ า หน้ า ที่ ไ ปร่ ว มด�ำเนิ น กิ จ กรรม
ความร่วมมือตามความสัมพันธ์ที่มีอยู่
กับหน่วยงานต่าง ๆ เหล่านี้ได้ตามปกติ
อย่างไรก็ดใี นช่วงต้นปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ส�ำนักงานฯ ได้รับเกียรติจาก MOLEG
ขอให้ส่งตัวแทนเข้าร่วมอภิปรายในการ
ประชุมวิชาการ Asian Legislative

Experts Symposium (ALES) ครั้งที่
๘ ในวันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ซึง่ จัดในรูปแบบผสมระหว่างการประชุม
ในสถานที่ประชุม ณ สาธารณรัฐเกาหลี
และการประชุมผ่านช่องทางออนไลน์
โดยมีหวั ข้อการประชุมหลักคือ “กฎหมาย
เกี่ ย วกั บ โรคติ ด ต่ อ และมาตรการ
ความร่ ว มมื อ ของประเทศในเอเชี ย
ยุคหลังโควิด-๑๙ (Legislations on
Infectious Diseases and Cooperative
Measures of Asia Countries in
the Post COVID-19 Era)” ส�ำนักงานฯ
โดยกรรมการร่ า งกฎหมายประจ�ำ
(นางณัฐนันทน์ ) ได้เข้ าร่ว มอภิปราย
ในการประชุมครั้งดังกล่าวด้วยในหัวข้อ
“มาตรการทางกฎหมายและนโยบาย
ของประเทศไทยในการต่อสูก้ บั โควิด-๑๙
(Legal and policy measures in
Thailand against COVID-19)” ทั้งนี้
นอกจากที่จะมีตัวแทนจากส�ำนักงาน ฯ
เข้าร่วมประชุมแล้ว ยังมีตัวแทนของ
หน่วยงานจากประเทศอืน่ ๆ ในอาเซียน
ได้แก่ Vietnam Academy of Social
Sciences (เวียดนาม) และ Institute
for Information Industry (ไต้หวัน)
เข้าร่วมการอภิปรายด้วย

นอกจากนี้ เพื่อให้การสนับสนุน
การปฏิบตั งิ านของนักกฎหมายกฤษฎีกา
ในการสื บ ค้ น กฎหมายต่ า งประเทศ
เป็ น ไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง กองกฎหมาย
ต่ า งประเทศจึ ง ได้ ด�ำเนิ น การต่ อ อายุ
สมาชิ ก ฐานข้ อ มู ล กฎหมายระหว่ า ง
ประเทศที่ ส�ำนั ก งานฯ เป็ น สมาชิ ก
ในปี ที่ ผ ่ า นมา ได้ แ ก่ HeinOnline,
Dalloz และ Beck-Online และได้สมัคร
เป็ น สมาชิ ก ฐานข้ อ มู ล กฎหมาย
Thomson Reuters Westlaw ขึ้นใหม่
แทนที่ Lexis Advance ที่ ก�ำลั ง จะ
สิ้นอายุการเป็นสมาชิกลงไปด้วย
ท้ายทีส่ ดุ นี้ กองกฎหมายต่างประเทศ
ขอน�ำเสนอข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ กฎหมาย
ต่างประเทศในบทความเรื่อง กฎหมาย
อากาศสะอาด (Clean Air Act) ของ
สหรัฐอเมริกา แล้วพบกันใหม่ในฉบับ
ต่อไปครับ

* นั ก กฎหมายกฤษฎี ก าช�ำนาญการพิ เ ศษ
ฝ่ า ยแปลและให้ ค วามเห็ น กองกฎหมาย
ต่างประเทศ
กฤษฎีกาสาร
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ความน�ำ
ขณะที่ผู้เขียนก�ำลังตัดสินใจว่าจะเขียนบทความ
เรื่องใดลงกฤษฎีกาสารฉบับนี้ สมาร์ตโฟนที่วางอยู่บน
โต๊ะท�ำงานข้างตัวผู้เขียนได้ส่งสัญญาณร้องเตือนให้ทราบ
ถึงความผิดปกติบางประการที่เกิดขึ้นภายนอกอาคาร
ส�ำนั กงานของผู ้ เขี ยน แอปพลิเ คชันที่ร้องเตือนขึ้นมา
แสดงภาพชายใส่หน้ากากบนพื้นสีม่วงคล�้ำ ระบุคุณภาพ
ของอากาศในหน่วย US AQI โดยแสดงตัวเลข ๒๓๕
(ตรวจจับ ณ Café Velodome กรุงเทพมหานคร) ผู้เขียน
ได้ปัดหน้าจอสมาร์ตโฟนลงเพื่อรับทราบคุณภาพอากาศ
ของพื้นที่อื่นในกรุงเทพมหานครซึ่งปรากฏว่าเต็มไปด้วย
วงกลมสีแดงแสดงตัวเลขตั้งแต่ ๑๕๑ ขึ้นไป บางพื้นที่
ก็ปรากฏวงกลมสีม่วงแสดงเลขตั้งแต่ ๒๐๑ ขึ้นไป ทั้งนี้
ในการแปลความหมายหน่วย US AQI นั้น จากข้อมูล
ในเว็บไซต์ส�ำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา
(Environmental Protection Agency หรือที่เรียกกัน
โดยทั่วไปว่า EPA) ระบุว่า หากคุณภาพอากาศอยู่ในระดับ
๑๕๑ ถึง ๒๐๐ (สีแดง) หมายความว่าอากาศไม่ปลอดภัย
ต่อสุขภาพ (unhealthy) ทุกคนอาจได้รบั ผลเสียต่อสุขภาพ
ส�ำหรับผูท้ อี่ ยูใ่ นกลุม่ อ่อนไหวอาจได้รบั ผลกระทบทีร่ นุ แรง
ยิ่งขึ้น และส�ำหรับคุณภาพอากาศในระดับ ๒๐๑ ถึง ๓๐๐
(สี ม ่ ว ง) หมายความว่ า อากาศไม่ ป ลอดภั ย ต่ อ สุ ข ภาพ
อย่างมาก (very unhealthy) มีการแจ้งเตือนสุขภาพ
และทุกคนอาจได้รับผลกระทบต่อสุขภาพที่รุนแรงยิ่งขึ้น๑

๑

๒
๓

20

สภาพดั ง กล่ า วไม่ ไ ด้ เ กิ ด ขึ้ น เป็ น ครั้ ง แรกในปี นี้
แต่ปีที่ผ่าน ๆ มาคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร
ก็เป็นที่น่ากังวลเช่นเดียวกัน ภาคส่วนต่าง ๆ ได้กล่าวถึง
ปั ญ หาสภาพอากาศของประเทศไทยที่ ป ระสบกั บ
ฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า ๒.๕ ไมครอน (Particulate
Matter : PM2.5) หรือที่เรียกกันว่าฝุ่นละออง PM2.5
ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด�ำรงชีวิตประจ�ำวันและสุขภาพ
ของคนไทยโดยทั่วไป ทั้งนี้ ผู้เขียนขอเรียนเป็นข้อมูล
ให้ทราบว่าเจ้า PM2.5 นี้ จัดเป็นหนึ่งในหกของประเภท
มลพิษทั่วไป (criteria pollutants) ที่ EPA ควบคุมดูแล
ให้ตอ้ งเป็นไปตามมาตรฐานด้วย จากสภาพปัญหาดังกล่าว
นี้เอง ภาคส่วนต่างๆ จึงได้กล่าวถึงแนวความคิดในการ
จั ด ท�ำกฎหมายเฉพาะเพื่ อ จั ด การกั บ ปั ญ หามลภาวะ
ทางอากาศ เช่น เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
กลุ่มไทยพร้อมและเครือข่ายได้จัดเวทีเสวนา “อากาศ
สะอาดเป็นของมนุษยชาติ” เพื่อผลักดันกฎหมายอากาศ
สะอาด (Clean Air Act) ในประเทศไทย๒ หรือท่านรัฐมนตรี
ว่ า การกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
ก็ ไ ด้ มี ด�ำริ ถึ ง การศึ ก ษาความเหมาะสมเรื่ อ งกฎหมาย
อากาศสะอาด (Clean Air Act) นอกจากนี้ ภาคเอกชน
ก็ ไ ด้ ผ ลั ก ดั น ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารบริ ห ารจั ด การ
เพื่อความสะอาดของอากาศซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก
หอการค้าทั่วประเทศและคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน
๓ สถาบัน (กกร.)๓

ข้อมูลจากเว็บไซต์ Environmental Protection Agency (EPA) ของสหรัฐอเมริกา https://www.epa.gov/outdoor-air-quality-data/air-data-basicinformation สืบค้นเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓
ข้อมูลจากเว็บไซต์เจาะลึกระบบสุขภาพ https://www.hfocus.org/content/2019/03/1690 สืบค้นเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
สืบค้นจากเว็บไซต์กรมส่งเสริมสุขภาพเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ https://www.deqp.go.th
กฤษฎีกาสาร
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จากแนวความคิดในการเสนอร่างกฎหมายเพื่อ
แก้ไขปัญหาคุณภาพอากาศเป็นการเฉพาะ ผู้เขียนจึง
นึกถึงกฎหมายฉบับหนึง่ ของสหรัฐอเมริกาทีบ่ ญ
ั ญัตขิ นึ้ มา
เพื่อวัตถุประสงค์ท�ำนองเดียวกัน กฎหมายดังกล่าวก็คือ
กฎหมายอากาศสะอาด (Clean Air Act) และด้วยเหตุที่
ผู้เขียนบทความพอจะเคยรับทราบเนื้อหาของกฎหมาย
ดั ง กล่ า วมาบ้ า ง ในวั น นี้ จึ ง ขอน�ำสาระพอสั ง เขปของ
กฎหมายฉบับนี้มาเล่าสู่กันฟัง (อนึ่ง นอกจากกฎหมาย
ฉบับนีแ้ ล้ว สหรัฐอเมริกายังมีกฎหมายทางด้านสิง่ แวดล้อม
เฉพาะเรื่องอื่น ๆ อีก เช่น กฎหมายน�้ำสะอาด (Clean
Water Act) กฎหมายว่าด้วยการทิ้งขยะมูลฝอย (Solid
Waste Disposal Act) กฎหมายควบคุมสารพิษ (Toxic
Substances Control Act) หรือกฎหมายนำ�้ ดืม่ ปลอดภัย
(Safe Drinking Water Act)) ทั้งนี้ ผู้เขียนต้องขอออกตัว
ไว้ก่อนว่างานเขียนชิ้นนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
แต่เป็นไปเพือ่ เล่าให้ฟงั ถึงเนือ้ หาสาระโดยย่อของกฎหมาย
Clean Air Act เท่านั้น 		

๑.

ความเป็นมาของ Clean Air Act

Clean Air Act๔ เป็นกฎหมายระดับสหรัฐ (Federal Law) ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้อง
สุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมจากการปล่อยมลพิษที่สร้างมลภาวะแก่อากาศโดยรอบ กฎหมายนี้ได้มอบหมายให้
ส�ำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา (Environmental Protection Agency หรือ EPA) ก�ำหนดมาตรฐาน
คุณภาพอากาศ และมอบความรับผิดชอบหลักให้แก่มลรัฐในการด�ำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าว๕
และยังก�ำหนดในเรื่องอื่น ๆ เช่น ก�ำหนดควบคุมการปล่อยมลพิษอันตราย ๑๘๗ ประเภท การน�ำระบบก�ำหนดเพดาน
และจัดสรรสิทธิการปล่อย (cap-and-trade) มาใช้เพือ่ แก้ไขปัญหาฝนกรด การป้องกันให้พนื้ ทีท่ คี่ ณ
ุ ภาพอากาศสะอาด
อยู่แล้วไม่เสื่อมถอยลงไป
ต้นก�ำเนิดของกฎหมายฉบับนี้สามารถสืบย้อนกลับไปได้ถึงปี ค.ศ. ๑๙๔๘ ณ เมืองอุตสาหกรรมโดโนรา
(Donora) รัฐเพนซิลเวเนีย (Pennsylvania) ทีเ่ มืองดังกล่าวเกิดหมอกควันมลพิษปกคลุมอยูเ่ หนือเมืองเป็นเวลาห้าวัน
หมอกควันพิษดังกล่าวได้คร่าชีวติ ผูค้ นไปยีส่ บิ ชีวติ และยังท�ำให้ชาวเมืองล้มป่วยเป็นจ�ำนวนราวหกพันคนจากชาวเมือง
ทั้งหมดหนึ่งหมื่นสี่พันคน ต่อมาในปี ค.ศ. ๑๙๕๒ ที่เมืองลอนดอน สหราชอาณาจักร ก็ปรากฏสิ่งที่เรียกกันว่าเป็น
๔
๕

42 U.S.C. §§ 7401 et seq.
Congressional Research Service, Clean Air Act: A Summary of the Act and Its Major Requirements, February 2020, หน้า 1
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“หมอกควันพิษแห่งกรุงลอนดอน” (Great Smog of London) หมอกควันพิษนี้หนาแน่นเสียจนกระทั่งรถโดยสาร
ประจ�ำทางไม่อาจสัญจรไปมาโดยปราศจากผูถ้ อื ตะเกียงให้แสงน�ำทางได้ และหมอกควันพิษนีย้ งั เป็นเหตุให้มผี เู้ สียชีวติ
อีกเป็นจ�ำนวนมาก เหตุการณ์เหล่านี้ได้ส่งสัญญาณเตือนให้เห็นถึงอันตรายที่มลภาวะทางอากาศมีต่อสุขภาพ เป็นเหตุ
ให้กฎหมายระดับสหรัฐและของมลรัฐหลายฉบับถูกตราขึน้ เพือ่ สนองตอบต่อปัญหาดังกล่าว รวมไปถึงกฎหมายอากาศ
สะอาดของสหรัฐอเมริกาหรือ Clean Air Act ฉบับดั้งเดิมในปี ค.ศ. ๑๙๖๓ ด้วย โดยแต่เริ่มเดิมทีกฎหมายนี้ได้จัดตั้ง
กองทุนเพื่อการศึกษาและขจัดมลภาวะทางอากาศ แต่ก็ยังไม่มีการตอบสนองในระดับสหรัฐอย่างครอบคลุมเพื่อแก้ไข
ปัญหาจนกระทั่งมาในปี ค.ศ. ๑๙๗๐ สภาคองเกรสได้ตรากฎหมาย Clean Air Act ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น และได้จัดตั้ง
EPA ขึ้นมาโดยมีหน้าที่ในการปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว ซึ่งตั้งแต่ปีนั้นมา EPA ได้รับผิดชอบโครงการ
(program) ต่าง ๆ หลายโครงการที่ก�ำหนดไว้ใน Clean Air Act เพื่อลดมลภาวะทางอากาศ ต่อมาในปี ค.ศ. ๑๙๙๐
สภาคองเกรสได้ท�ำการแก้ไขและขยายขอบเขตของ Clean Air Act โดย EPA มีขอบเขตของอ�ำนาจที่กว้างขวางยิ่งขึ้น
เพื่อจะปฏิบัติและบังคับให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดเพื่อลดการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม๖
ประโยชน์ที่ได้รับจาก Clean Air Act ในการแก้ไขปัญหาสภาพอากาศของสหรัฐอเมริกามีตัวอย่างเช่น
การลดระดับมลพิษทั่วไปหกประเภท (six common pollutants) โดยตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๗๐ จนถึง ๒๐๑๗ ปริมาณ
การปล่อยมลพิษเหล่านี้ลดลงโดยเฉลี่ยร้อยละเจ็ดสิบสาม ซึ่งเป็นการปรับปรุงคุณภาพอากาศเป็นอย่างมาก ทั้งนี้
การลดมลภาวะทางอากาศยังส่งผลดีตอ่ การเพิม่ ผลผลิตทางการเกษตรและผลผลิตจากสวนป่า (crop and timber yields)
ท�ำให้เกิดผลประโยชน์เป็นมูลค่าประมาณ ๕.๕ พันล้านเหรียญสหรัฐ และจากการศึกษายังพบว่ามูลค่าของประโยชน์
ทางสุขภาพที่ได้รับจากกฎหมายฉบับนี้สูงกว่าต้นทุนที่ใช้ในการลดมลภาวะมาก๗

๒.

สาระส�ำคัญของ Clean Air Act

ต่อไปจะได้กล่าวถึงเนื้อหาสาระโดยสังเขปของ
Clean Air Act และเนือ่ งจากกฎหมายฉบับนีม้ รี ายละเอียด
มากผู้เขียนจึงจะขอกล่าวถึงเพียงเฉพาะบางเรื่องเท่านั้น
(๑) มาตรฐานอากาศระดับชาติ
Clean Air Act ได้ก�ำหนดให้ EPA ก�ำหนดมาตรฐาน
อากาศระดับชาติ (National Ambient Air Quality
Standards (NAAQS)) ส�ำหรับมลพิษที่แพร่กระจายโดย
ทัว่ ไป (certain common and widespread pollutants)
หรือที่เรียกว่าเป็น “มลพิษทั่วไป” (criteria pollutants)
ซึง่ EPA มีอ�ำนาจทีจ่ ะก�ำหนดเพิม่ ชนิดของมลพิษทีต่ อ้ งเป็น
ไปตามมาตรฐานนีไ้ ด้ ในปัจจุบนั EPA ได้ก�ำหนดมาตรฐาน
ส�ำหรับมลพิษเอาไว้หกประเภท ได้แก่ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
(SO2) คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ฝุ่นละออง (particles
(PM2.5 และ PM10) ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) โอโซน
และตะกัว่ มาตรฐานนีจ้ ะแบ่งออกเป็น ๑) มาตรฐานขัน้ ต้น
(primary standards) ซึ่งจะก�ำหนดมาตรฐานในระดับ
ที่จ�ำเป็นเพื่อปกป้องสุขภาวะของสาธารณะและบุคคล
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๖

๗

United States Environmental Protection Agency (EPA),
The plain English Guide to the Clean Air Act, April 2007, น. 2.
สืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ Environmental Protection Agency ของ
สหรัฐอเมริกา https://www.epa.gov/clean-air-act-overview/
progress-cleaning-air-and-improving-peoples-health เมื่อวันที่
๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

ในกลุ่มที่มีความอ่อนไหวทางสุขภาพ และ ๒) มาตรฐาน
ทุตยิ ภูมิ (secondary standards) ซึง่ มาตรฐานนีจ้ ะก�ำหนด
ในระดับที่จ�ำเป็นเพื่อปกป้องสาธารณะจากผลเสียหาย
ที่เกิดขึ้นต่อดิน น�้ำ พืชผล อาคาร และด้านอื่นๆ นอกจาก
เรื่องทางสาธารณสุข๘ EPA จะต้องท�ำการทบทวนข้อมูล
ทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้เป็นฐานในการก�ำหนดมาตรฐาน
เหล่านีแ้ ละท�ำการแก้ไขปรับปรุงมาตรฐานในกรณีทจี่ �ำเป็น๙
โดยในการทบทวนมาตรฐานดังกล่าวจะมีคณะกรรมการ
ที่ ป รึ ก ษาทางวิ ท ยาศาสตร์ อิ ส ระเป็ น ผู ้ ใ ห้ ค�ำปรึ ก ษา
และข้อแนะน�ำแก่ EPA๑๐
เมื่อ EPA ได้ก�ำหนดหรือแก้ไขปรับปรุงมาตรฐาน
NAAQS แล้ว ก็จะพิจารณาว่าพืน้ ทีใ่ ดเป็นไปตามมาตรฐาน
คุณภาพอากาศหรือไม่ ส�ำหรับพืน้ ทีซ่ งึ่ ไม่ได้ตามมาตรฐาน
จะถูกก�ำหนดให้เป็น non-attainment areas ในขณะที่
พืน้ ทีซ่ งึ่ เป็นไปตามมาตรฐานจะก�ำหนดให้เป็น attainment
areas และในกรณีที่ไม่มีข้อมูลเพียงพอส�ำหรับพื้นที่ใด
พืน้ ทีน่ นั้ ก็จะถูกก�ำหนดว่าเป็นพืน้ ทีซ่ งึ่ ไม่สามารถจ�ำแนกได้
(unclassifiable) ทั้งนี้ ในพื้นที่หนึ่งอาจได้รับการก�ำหนด
ให้เป็น non-attainment area ส�ำหรับมลพิษชนิดหนึ่ง
แต่เป็น attainment area ส�ำหรับมลพิษอีกชนิดหนึง่ ก็ได้๑๑
พืน้ ที่ non-attainment areas จะถูกแบ่งออกเป็นหลายระดับ
ตามความร้ายแรงของการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน โดยไล่
จากระดับเล็กน้อย (marginal) ปานกลาง (moderate)
ร้ายแรง (serious) ร้ายแรงมาก (severe) ไปจนถึงสูงสุด
(extreme) ๑๒

เมื่อ EPA ก�ำหนดมาตรฐาน NAAQS แล้ว แต่ละ
มลรั ฐ จะเป็ น ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบในการก�ำหนดกระบวนการ
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและการคงไว้ซึ่งมาตรฐาน
โดยมลรัฐจะต้องจัดท�ำแผนที่เรียกว่า “แผนปฏิบัติการ
ของมลรัฐ” (State Implementation Plans (SIPs))
และส่งแผนให้ EPA พิจารณาว่าเป็นไปตามมาตรฐาน
ของกฎหมายหรือไม่ การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายในปี
ค.ศ. ๑๙๙๐ ได้เรียกร้องให้ EPA ก�ำหนดมาตรการบังคับ
(sanctions) ส�ำหรับพื้นที่ที่ไม่ส่ง SIP หรือส่ง SIP ที่ไม่ได้
มาตรฐานเพียงพอ หรือไม่ปฏิบัติตาม SIP และยังก�ำหนด
ให้กิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับ SIP ในพื้นที่ที่ไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานจะไม่ได้รบั อนุญาตจากรัฐบาลกลางให้ด�ำเนินการ
(federal permits) และไม่ ไ ด้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ
ทางการเงิน๑๓ อนึ่ง เนื่องจากมลภาวะทางอากาศนั้น
สามารถแพร่กระจายออกนอกพืน้ ทีไ่ ด้ กฎหมายจึงก�ำหนดให้
SIPs ต้องมีบทบัญญัติเพื่อป้องกันแหล่งก�ำเนิดมลพิษ
ภายในรัฐไม่ให้ส่งผลที่มีนัยส�ำคัญต่อการไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานของมลรัฐที่อยู่ใต้ลมด้วย๑๔
๘

๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

The Clean Air Act in a Nutshell: How It Works, มีนาคม ๒๐๑๓,
หน้ า ๓ สื บ ค้ น ข้ อ มู ล จากเว็ บ ไซต์ Environmental Protection
Agency, https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-05/
documents/caa_nutshell.pdf
อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ ๕, หน้า ๓
อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ ๘, หน้า ๓
เพิ่งอ้าง, หน้า ๔
อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ ๕, หน้า ๕
เพิ่งอ้าง, หน้า ๔
เพิ่งอ้าง, หน้า ๘
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(๓) การควบคุมมลพิษทางอากาศทีเ่ ป็นอันตราย
(Hazardous Air Pollutants)

ใหม่

(๒) มาตรฐานการปล่อยมลพิษจากแหล่งก�ำเนิด

มาตรา ๑๑๑ ของ Clean Air Act ก�ำหนดให้
EPA จะต้องก�ำหนดมาตรฐานระดับชาติ (nationally
uniform) บนฐานของเทคโนโลยี เรียกว่า “มาตรฐาน
การปล่อยมลพิษจากแหล่งก�ำเนิดใหม่” (New Source
Performance Standards หรือ NSPS) ซึ่งมาตรฐานนี้
จะน�ำมาใช้กับสิ่งปลูกสร้างอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ
โดยก�ำหนดระดับการปล่อยมลพิษสูงสุดส�ำหรับแหล่ง
ก�ำเนิดมลพิษหลักที่เคลื่อนที่ไม่ได้ที่เป็นแหล่งก�ำเนิดใหม่
(new major stationary sources) เช่น โรงไฟฟ้า โรงงาน
ถลุงเหล็ก และยังรวมไปถึงสิ่งปลูกสร้างที่มีการปรับปรุง
(modifications) ด้วย ระดับมาตรฐานการปล่อยมลพิษนัน้
จะพิจารณาจากระบบที่เรียกว่า “ระบบที่ดีที่สุดส�ำหรับ
การลดการปล่อยมลพิษ (the best system of emission
reduction (BSER)) และทุกระยะเวลาแปดปี EPA จะต้อง
ทบทวนและท�ำการปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวในกรณี
ที่สมควร๑๕

๑๕
๑๖
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เพิ่งอ้าง, หน้า ๑๒ - ๑๓
เพิ่งอ้าง, หน้า ๑๑ - ๑๒
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มาตรา ๑๑๒ ของ Clean Air Act ได้ก�ำหนด
เรื่องการปกป้องสุขภาวะของสาธารณะและสิ่งแวดล้อม
จากมลพิ ษ ทางอากาศที่ เ ป็ น อั น ตราย โดยก�ำหนดให้
๑) EPA ต้องจัดท�ำมาตรฐานการปล่อยมลพิษบนฐานของ
เทคโนโลยี ซึ่งมาตรฐานนี้เรียกว่า “มาตรฐานเทคโนโลยี
ที่ใช้ในการควบคุมสูงสุดที่สามารถท�ำได้” (Maximum
Achievable Control Technology (MACT)) โดยจะ
น�ำมาใช้กับแหล่งก�ำเนิดมลพิษของมลพิษ ๑๘๗ ชนิด
ตามรายการที่ระบุไว้ในกฎหมาย และก�ำหนดประเภท
ของแหล่งก�ำเนิดมลพิษที่จะต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานนี้ ๒)
ก�ำหนดให้ EPA ต้องก�ำหนดมาตรฐานบนฐานของสุขภาพ
(health-based standard) เพื่อจัดการกับความเสี่ยง
คงเหลือ (residual risk) ในการส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
หรือเป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อมภายหลังจากที่ได้ใช้
MACT แล้ว ๓) EPA จะต้องก�ำหนดมาตรฐานส�ำหรับแหล่ง
ก�ำเนิดมลพิษไม่เคลื่อนที่ที่อยู่เป็นกลุ่ม (stationary area
sources) (หมายความถึงแหล่งก�ำเนิดมลพิษทีแ่ ต่ละแหล่ง
โดยล�ำพังตัวเองไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่าง
รุนแรง แต่เมื่อแหล่งก�ำเนิดมลพิษเหล่านี้รวมเข้าด้วยกัน
แล้วส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก) โดยในการ
ก�ำหนดมาตรฐานส�ำหรับแหล่งก�ำเนิดมลพิษประเภทนี้
EPA สามารถน�ำมาตรฐานการควบคุมที่มีความเข้มงวด
น้อยกว่า MACT มาใช้ได้ โดยเป็นระดับทีส่ ามารถหามาใช้ได้
โดยทั่วไป (generally available) และ ๔) มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการอิสระชือ่ ว่า Chemical Safety and Hazard
Investigation Board เพื่อท�ำการตรวจสอบอุบัติเหตุ
ที่ เ กี่ ย วกั บ การแพร่ ก ระจายของสารอั น ตราย ศึ ก ษา
และจั ด เตรี ย มรายงานเกี่ ย วกั บ การจั ด การวั ต ถุ มี พิ ษ
และมาตรการที่ จ ะลดความเสี่ ย งของอุ บั ติ เ หตุ ที่ อ าจ
เกิดขึ้น๑๖

(๔) การปกป้องคุณภาพอากาศในพืน้ ทีท่ เี่ ป็นไป
ตามมาตรฐานอยูแ่ ล้ว และการปกป้องทัศนวิสยั จาก
หมอกควันในภูมิภาค (Regional Haze)  

ในมาตรา ๑๖๐ ถึง ๑๖๙ ของ Clean Air Act ได้
ก�ำหนดให้มีการปกป้องการเสื่อมถอยของคุณภาพอากาศ
อย่างมีนัยส�ำคัญ (Prevention of Significant Deterioration program หรือ PSD program) ซึ่งมีหลักการคือ
พืน้ ทีใ่ ดทีม่ คี ณ
ุ ภาพอากาศดีกว่ามาตรฐาน NAAQS อยูแ่ ล้ว
ก็ควรจะได้รับการปกป้องด้วยเช่นกัน๑๗ โดยแหล่งก�ำเนิด
มลพิษที่เกิดขึ้นใหม่ในพื้นที่เหล่านี้จะต้องใช้เทคโนโลยี
การควบคุมมลพิษทีด่ ที สี่ ดุ ทีม่ อี ยู่ (best available control
technology (BACT))๑๘

นอกจากนี้ มาตรา ๑๖๙ A และ B แห่ง Clean
Air Act ได้ก�ำหนดเป้าหมายระดับชาติเพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความเสียหายต่อทัศนวิสัยในอุทยานแห่งชาติ
และพื้นที่ธรรมชาติ (wilderness area) ซึ่ง EPA จะต้อง
ออกข้อบังคับเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในการด�ำเนินการ
ให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว นอกจากนี้ ยังก�ำหนดให้มีการ
จัดตัง้ คณะกรรมการทัศนวิสยั ในการคมนาคมแห่งแกรนด์
แคนยอน (Grand Canyon Visibility Transport Commission) และถ้า EPA เห็นสมควรหรือมีมลรัฐอย่างน้อย
สองมลรัฐยื่นค�ำร้องก็สามารถตั้งคณะกรรมการ visibility
transport commission อื่นเพิ่มเติมได้อีก โดยหาก
คณะกรรมการดังกล่าวมีรายงานไปยัง EPA แล้ว EPA
จะต้องออกข้อบังคับเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในการ
ด�ำเนินการให้บรรลุเป้าหมายทางทัศนวิสัย กฎหมายนี้
ยังก�ำหนดให้รัฐปรับปรุง SIP ของตัวเองเพื่อให้มีการ
จ�ำกั ด การปล่ อ ยมลพิ ษ ก�ำหนดรายการด�ำเนิ น การ
(schedule of compliance) และก�ำหนดมาตรการอืน่ ๆ
เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายอีกด้วย๑๙

(๕) การแก้ไขปัญหาฝนกรด  

ในปี ค.ศ. ๑๙๙๐ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม Clean
Air Act โดยเพิ่ ม เรื่ อ งการควบคุ ม ฝนกรดเอาไว้ เ ป็ น
หมวด ๔ ซึ่งในการควบคุมฝนกรดนั้น กฎหมายได้ก�ำหนด
เป้าหมายในปี ค.ศ. ๒๐๐๐ ที่จะลดปริมาณการปล่อย
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ต่อปีเป็นจ�ำนวนสิบล้านตัน
จากระดับการปล่อยก๊าซเมื่อปี ค.ศ. ๑๙๘๐ และตั้ง
เป้าหมายที่จะลดปริมาณการปล่อยไนโตรเจนไดออกไซด์
(NOx) ต่ อ ปี เ ป็ น จ�ำนวนสองล้ า นตั น จากระดั บ เมื่ อ ปี
ค.ศ. ๑๙๘๐ กฎหมายได้ ก�ำหนดวิ ธี ก ารลดปริ ม าณ
การปล่อย SO2 เอาไว้สองระยะ โดยในระยะแรก เจ้าของ
หรือผู้ด�ำเนินกิจการโรงงานไฟฟ้าตามบัญชีที่ระบุไว้ใน
กฎหมายที่มีก�ำลังการผลิตมากกว่าหนึ่งร้อยเมกะวัตต์
จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามอัตราจ�ำกัดการปล่อยสารพิษ
ภายใน ๑ มกราคม ค.ศ. ๑๙๙๕ และในระยะที่สอง
กฎหมายได้ผนวกรวมโรงไฟฟ้าที่มีก�ำลังการผลิตมากกว่า
๗๕ เมกะวัตต์เข้าไปด้วย โดยมีก�ำหนดระยะเวลาสุดท้าย
คือวันที่ ๑ มกราคม ค.ศ. ๒๐๐๐ ซึง่ ผลของการด�ำเนินการ
ปรากฏว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายร้อยละร้อย๒๐ ทั้งนี้
กฎหมายยังได้น�ำวิธีการซื้อขายการปล่อย SO2 บนฐาน
ของตลาด (a market-based emissions trading
approach) มาใช้ด้วย๒๑
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

เพิ่งอ้าง, หน้า ๑๓
เพิ่งอ้าง, หน้า ๑๔
เพิ่งอ้าง, หน้า ๑๔
เพิ่งอ้าง, หน้า ๑๕
อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ ๘, หน้า ๑๕ - ๑๖
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(๗) การอนุญาตการประกอบกิจการ  

(๖) การปกป้ อ งชั้ น โอโซนที่ บ รรยากาศชั้ น
สตราโตสเฟียร์

ชัน้ โอโซนทีบ่ รรยากาศชัน้ สตราโตสเฟียร์มคี วาม
ส�ำคัญต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกเป็นอย่างมากเพราะชั้นโอโซน
ดังกล่าวจะคอยกรองรังสีอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์
ซึ่งเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ในการป้องกันไม่ให้ชั้นโอโซน
ดังกล่าวถูกท�ำลาย Clean Air Act มีบทบัญญัติให้ต้อง
ค่ อ ย ๆ ยุ ติ (phased out) การผลิ ต สารเคมี ที่ เ ป็ น
อันตรายต่อชั้นโอโซนที่ได้รับการขึ้นบัญชีไว้ ตัวอย่างของ
ความส�ำเร็จกฎหมายนี้ก็คือการยุติการผลิตสาร CFCs
(Chlorofluorocarbons) ซึ่งเป็นที่รู้กันโดยทั่วไปว่า
เป็นสารทีท่ �ำลายชัน้ โอโซน นอกจากนี้ กฎหมายฉบับนีย้ งั ให้
EPA ออกข้อบังคับเพือ่ ลดการใช้และการปล่อยสารท�ำลาย
ชัน้ โอโซนให้อยูใ่ นระดับตำ�่ ทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�ำได้ (the lowest
achievable level) และก�ำหนดหลักเกณฑ์ส�ำหรับการน�ำ
กลับมาใช้ใหม่และการทิ้ง (recycling and disposal)
และมีการห้ามไม่ให้ใช้สารท�ำลายโอโซนโดยไม่จ�ำเป็น เช่น
ในผลิตภัณฑ์แตรเสียง (noise horn)๒๒

ในการแก้ไขเพิ่มเติม Clean Air Act เมื่อปี
ค.ศ. ๑๙๙๐ ได้มกี ารเพิม่ หมวด ๕ เข้ามา ซึง่ ท�ำให้แต่ละมลรัฐ
ต้องน�ำระบบการขออนุญาตแบบครอบคลุม (comprehensive permit program) มาใช้ หมวดดังกล่าวได้ขยาย
จ�ำนวนของแหล่งทีจ่ ะต้องขออนุญาตจากรัฐบาลกลางโดย
ก�ำหนดให้แหล่งก�ำเนิดมลพิษหลักทัง้ หมดและแหล่งอืน่ ๆ
ตามที่ก�ำหนดไว้ต้องได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ๒๓
ทั้ ง นี้ แหล่ ง ก�ำเนิ ด มลพิ ษ ที่ ต ้ อ งขออนุ ญ าตรวมไปถึ ง
แหล่งมลพิษหลักทีป่ ล่อยหรือมีศกั ยภาพทีจ่ ะปล่อยมลพิษ
ทีถ่ กู ควบคุมในปริมาณหนึง่ ร้อยตันต่อปี และแหล่งก�ำเนิด
มลพิษทีอ่ ยูก่ บั ที่ (stationary sources) และ area sources
ที่ปล่อยหรือมีศักยภาพจะปล่อยมลพิษทางอากาศที่เป็น
อันตราย (hazardous air pollutants) ในปริมาณ
ที่ก�ำหนดไว้ (ซึ่งจะเป็นปริมาณที่น้อยกว่ากรณีของแหล่ง
มลพิษหลัก) อย่างไรก็ตาม ส�ำหรับพื้นที่ที่เป็น nonattainment areas แม้จะเป็นแหล่งก�ำเนิดทีป่ ล่อยมลพิษ
ทีน่ อ้ ยกว่าระดับดังกล่าวก็ยงั ต้องขออนุญาตด้วย ซึง่ ขึน้ อยู่
กับระดับความร้ายแรงของการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน๒๔

(๘) การบังคับตามกฎหมาย

กฎหมายนี้ ไ ด้ ก�ำหนดมาตรการบั ง คั บ เอาไว้
หลายประการโดยมาตรา ๑๑๓ (a) ให้อ�ำนาจแก่รฐั บาลกลาง
(federal) ทีจ่ ะ ๑) มีค�ำสัง่ ให้ปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้อง ๒) ออกค�ำสัง่
ก�ำหนดโทษทางปกครอง หรือ ๓) ด�ำเนินคดีทางแพ่งได้
ซึ่งส�ำหรับโทษทางปกครองนั้นผู้อ�ำนวยการของ EPA
(Administrator) จะเป็นผู้มีอ�ำนาจสั่งปรับเป็นจ�ำนวนถึง
สองหมืน่ ห้าพันเหรียญสหรัฐต่อการฝ่าฝืนกฎหมายหนึง่ วัน
แต่รวมแล้วจะต้องไม่เกินสองแสนเหรียญสหรัฐ เว้นเสียแต่
ผูอ้ �ำนวยการและอัยการสูงสุดจะมีความเห็นร่วมกันว่าควร
ปรับในจ�ำนวนทีม่ ากกว่าจ�ำนวนดังกล่าว (มาตรา ๑๑๓ (d))
นอกจากนี้ ในมาตรา ๑๑๓ (c) ยังได้ก�ำหนดโทษทางอาญา
เอาไว้ด้วย

๒๒
๒๓

๒๔
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ในการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรา
๑๑๔ ให้อ�ำนาจแก่ EPA ที่จะขอให้แหล่งก�ำเนิดมลพิษ
ส่งรายงาน เฝ้าติดตามการปล่อยมลพิษ และให้อ�ำนาจแก่
เจ้าหน้าที่ของ EPA เข้าไปตรวจสอบ อนึ่ง กฎหมายฉบับนี้
จะบังคับโดยมลรัฐและรัฐบาลท้องถิ่นเป็นหลักเนื่องจาก
จะเป็นผู้ออกใบอนุญาตส่วนใหญ่ อีกทั้งยังเป็นผู้ติดตาม
ให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎหมายอีกด้วย ในขณะทีร่ ฐั บาลกลาง
ท�ำหน้าที่เป็นด่านสุดท้าย (backstop) ในการตรวจสอบ
การด�ำเนินการของมลรัฐ
นอกจากนี้ กฎหมายนี้ยัง ก�ำหนดให้ป ระชาชน
สามารถด�ำเนิ น คดี ไ ด้ (citizen suits) ต่ อ ทั้ ง บุ ค คล
(หมายความรวมถึ ง ทั้ ง บริ ษั ท หรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ
(corporations or government agencies)) และ EPA
ในกรณีทผี่ อู้ �ำนวยการของ EPA ไม่ด�ำเนินคดีทงั้ ทีก่ ฎหมาย
ไม่ ไ ด้ ใ ห้ ดุ ล พิ นิ จ จะท�ำเช่ น นั้ น หลายครั้ ง ที่ มี ก ลุ ่ ม ของ
ประชาชนอาศัยบทบัญญัติ citizen suits นีเ้ พือ่ ด�ำเนินคดี
บังคับให้ EPA ท�ำการออกข้อบังคับ๒๕

๓.		

นอกจากเรื่องที่ได้กล่าวไปแล้ว Clean Air Act
ยังมีการก�ำหนดในเรื่องอื่น ๆ อีกซึ่งไม่ได้น�ำมากล่าว
ไว้ ใ นบทความ เช่ น มาตรฐานการปล่ อ ยมลพิ ษ จาก
แหล่งเคลื่อนที่ได้ (Emission Standards for Mobile
Sources) การควบคุมเตาเผาขยะมูลฝอย (solid waste
incinerators) ตลอดจนการควบคุ ม การปล่ อ ยก๊ า ซ
เรือนกระจก๒๖

บทสรุป

จากเนือ้ หาโดยสังเขปของ Clean Air Act ของสหรัฐอเมริกาจะเห็นได้วา่ กฎหมายฉบับนีม้ ขี อบเขตทีห่ ลากหลาย
ตั้งแต่การควบคุมมลพิษทางอากาศโดยทั่วไป (common pollutants) การแก้ไขปัญหาฝนกรด ไปจนกระทั่ง
การปกป้องชั้นโอโซน และยังมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็นพื้นที่ที่ได้ตามมาตรฐาน (attainment area) และพื้นที่ที่ไม่เป็น
ไปตามมาตรฐาน (non-attainment area) โดยมีมาตรการเพื่อให้พ้ืนที่ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานปรับปรุงแก้ไข
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งจากข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์ของ EPA แสดงให้เห็นว่ากฎหมายนี้ประสบผลส�ำเร็จในการ
แก้ไขปัญหาคุณภาพอากาศ
ส�ำหรับประเทศไทยเอง ผูเ้ ขียนได้รบั ทราบมาว่ามีความพยายามในการเสนอร่างพระราชบัญญัตกิ �ำกับดูแลการ
จัดการอากาศสะอาดเพือ่ สุขภาพแบบบูรณาการ พ.ศ. .... แต่เนือ่ งจากผูเ้ ขียนยังไม่ได้ศกึ ษาเนือ้ หาสาระของร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวจึงขอไม่กล่าวถึงในทีน่ ี้ อย่างไรก็ตาม ย่อมนับได้วา่ เป็นหนึง่ ในความพยายามทีด่ ใี นการแก้ไขปัญหาสภาพอากาศ
ของประเทศ ทั้งนี้ นอกจากการมีกฎหมายในกรณีที่จ�ำเป็นแล้ว ในทรรศนะของผู้เขียนเห็นว่าส่วนหนึ่งของปัญหา
สิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นจากพฤติกรรมของผู้ที่อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้นเอง จึงเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่การแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมย่อมไม่อาจส�ำเร็จขึ้นได้โดยปราศจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งแม้จะมีผู้กล่าวว่ามนุษย์
ในฐานะที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเหตุผลย่อมมีแรงจูงใจที่จะหาประโยชน์จากทรัพยากรร่วม (common pool resources)
โดยผลักภาระหรือต้นทุน และส่งผลกระทบเชิงลบไปให้กับส่วนรวมเป็นผู้แบกรับเอาไว้ก็ตาม แต่หากวันหนึ่งความมี
เหตุผลของมนุษย์ท�ำให้เราสามารถตระหนักร่วมกันได้ว่าการค�ำนึงถึงส่วนรวมนั้นในท้ายที่สุดย่อมส่งผลดีต่อตัวเอง
ในฐานะที่เป็นสมาชิกหนึ่งของสังคม วันนั้นเราก็อาจได้เห็นตัวเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีปราศจากมลภาวะได้เช่นกัน
๒๕
๒๖

เพิ่งอ้าง, หน้า ๑๖
การควบคุมก๊าซเรือนกระจกมีต้นเหตุมาจากคดี Massachusetts v. Environmental Protection Agency ในปี ค.ศ. ๒๐๐๗ ที่ศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกา
ได้วินิจฉัยว่านิยามของค�ำว่า “มลภาวะทางอากาศ” ตาม Clean Air Act รวมไปถึงก๊าซเรือนกระจกด้วย (โปรดดู Massachusetts v. Environmental
Protection Agency, 549 U.S. 497 (2007))
กฤษฎีกาสาร
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การสัมมนาถ่ายทอดตัวชี้วัดและให้ค�ำปรึกษา
เกี่ยวกับการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ของส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นายธนาวั ฒ น์ สั ง ข์ ท อง รองเลขาธิ ก ารคณะกรรมการ
กฤษฎี ก า เป็ น ประธานในพิ ธี เ ปิ ด สั ม มนาถ่ า ยทอดตั ว ชี้ วั ด
และให้ ค�ำปรึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การประเมิ น การส่ ว นราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ริ าชการของส�ำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อ
วันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส
หลานหลวง กรุ ง เทพฯ โดยมี น างสาวอรพิ น ทรงประสิ ท ธิ์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ จากส�ำนักงาน
ก.พ.ร. ชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ร าชการของส�ำนั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎี ก า ประจ�ำปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ชี้แจงระบบการประเมินและติดตามผล
การปฏิบตั ริ าชการของส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประจ�ำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และ รศ. รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม
ชี้แจงเกณฑ์การพัฒนาบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ ๔.๐
การสัมมนามีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงและสร้างความรู้
(PMQA 4.0) ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส�ำนักงานฯ ความเข้าใจในแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
จ�ำนวน ๙๐ คน
ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ร าชการ ประจ�ำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งถือเป็นตัวชี้วัดระดับองค์การ
ที่ จ ะถู ก ถ่ า ยทอดลงสู ่ ร ะดั บ หน่ ว ยงานและระดั บ บุ ค คล
ตามหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ และการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ ๔.๐ (PMQA 4.0) ซึ่งเป็น
เกณฑ์พฒ
ั นาองค์การทีท่ กุ ส่วนราชการให้ความส�ำคัญเพราะจะ
ช่วยพัฒนาปรับปรุงระบบการท�ำงานขององค์การให้สามารถ
ตอบสนองความต้ อ งการของผู ้ รั บ บริ ก ารและผู ้ มี ส ่ ว นได้
ส่ ว นเสี ย ได้ ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงที่ ร วดเร็ ว โดยมุ ่ ง เน้ น
การน�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้อย่างเป็นระบบ เป็นที่
ยอมรับแก่ประชาชนและสังคมได้
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