บันทึกเจตนารมณ/
ร0 า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ำกั บ ดู แ ล
การจั ด การอากาศสะอาด
เพื่ อ สุ ข ภาพแบบบู ร ณาการ พ.ศ. ….

โดย
เครื อ ข0 า ยอากาศสะอาดประเทศไทย

บันทึกเจตนารมณ/

ร0างพระราชบัญญัติกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาด
เพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ
พ.ศ. ….

โดย

เครือข0ายอากาศสะอาดประเทศไทย
เมษายน ๒๕๖๔

คำนำ
ร#างพระราชบัญญัติกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ พ.ศ. ....
เปAนร#างกฎหมายฉบับประชาชนเขHาชื่อเสนอกฎหมายต#อรัฐสภา โดยเครือข#ายอากาศสะอาด ประเทศไทย
เปAนผูHร#าง ริเริ่ม และนำเสนอต#อประธานรัฐสภา ก#อนจะนำไปเผยแพร#ต#อประชาชนเพื่อรวบรวมรายชื่อใหHไดH
หนึ่งหมื่นรายชื่อ และนำไปยื่นต#อรัฐสภาต#อไป
ร#างพระราชบัญญัติฯ นี้ มีวัตถุประสงคWเพื่อทำใหHประชาชนไทยแต#ละคนมีสิทธิที่จะหายใจ
อากาศสะอาด (Right to breathe clean air) สิท ธิท ี่จ ะไดHร ับทราบขHอ มูล ที่เกี่ยวกับคุณภาพอากาศและ
ผลกระทบของคุณภาพอากาศที่อาจเกิดขึ้นต#อสิ่งแวดลHอมและสุขภาพ สิทธิในการมีส#วนร#วมกับรัฐในการ
กำหนดนโยบาย จัดทำกฎหมาย และกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาด และสิทธิในการเขHาถึงและไดHรับความ
ยุติธรรมทางสิ่งแวดลHอม
นอกจากนี้ ร#างพระราชบัญญัติฯ นี้ ยังมีลักษณะเปAนกฎหมายเชิงปฏิรูปในมิติต#าง ๆ ไดHแก#
การบูรณาการ (Integration) คือ การบูรณาการการทำงานระหว# างหน# วยงานของรัฐ ดHวยกันและระหว#าง
หน#วยงานของรัฐกับภาคประชาสังคม การกำกับดูแลโดยมีหน#วยงานทำหนHาที่ (Regulator) อย#างมีอำนาจ
หนHาที่ครอบคลุมและเปAนระบบ และการจัดการร#วม (Co-management) ระหว#างรัฐกับประชาสังคม เพื่อใหH
การแกHปoญหาหมอกควันพิษสามารถดำเนินการไดHอย#างเปAนระบบและทันท#วงที
ร# า งพระราชบั ญ ญั ติ ฯ นี ้ ไ ม# ไ ดH ห ยุ ด อยู # เ พี ย งการจั ด การปo ญ หามลพิ ษ ทางอากาศ
(Air Pollution) แต#เปAนการกHาวไปสู#การจัดการอากาศสะอาด (Clean Air) ดHวย จึงทำใหHเนื้อหาตHองมีความ
ละเอียดและซับซHอน ซึง่ อาจทำใหHเกิดความยากลำบากในการอ#านและทำความเขHาใจ รวมทั้งมีความเสี่ยงที่จะ
นำไปสู#การตีความไม#ถูกตHอง
จึงเห็นควรจัดทำบันทึกเจตนารมณW ของร#างพระราชบัญญัติก ำกับ ดู แลการจั ดการอากาศ
สะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ พ.ศ. .... ขึ้น เพื่อเปAนคู#มือในการอ#านและศึกษาถึง ที่มา หลักการและ
เหตุผล รวมทั้งความหมายที่แทHจริงของร#างพระราชบัญญัตฯิ นี้ ในแต#ละมาตรา
หวังว#าบันทึกเจตนารมณWเล#มนี้ จะช#วยอำนวยความสะดวกในการศึกษาร#างพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ และช#วยสรHางองคWความรูHใหHกับผูHเกี่ยวขHองในทุกภาคส#วนต#อไป ทั้งนี้ ไม#ว#าร#างพระราชบัญญัติกำกับดูแล
การจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ พ.ศ. .... ฉบับเครือข#ายอากาศสะอาด ประเทศไทย
จะสามารถผ#านการพิจารณาออกมาเปAนกฎหมายหรือไม#ก็ตาม

เครือข#ายอากาศสะอาด ประเทศไทย

สารบัญ

ส0วนที่ ๑ ที่มาของร0างพระราชบัญญัติกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาด
เพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ พ.ศ. ....
๑.๑ เหตุใดร#างพระราชบัญญัติกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาด
เพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ พ.ศ. .... ตHองริเริ่มเสนอกฎหมายโดยประชาชน?
๑.๒ ตัวอย#างของร#างกฎหมายที่ริเริ่มเสนอกฎหมายโดยประชาชนในอดีต
ซึ่งเปAนกฎหมายเกี่ยวขHองกับสุขภาพและสิ่งแวดลHอม
๑.๒.๑ ร#างกฎหมายที่เกี่ยวขHองกับสุขภาพและสิ่งแวดลHอมที่มีการดำเนินการ
ที่มีการดำเนินการเขHาชื่อเสนอกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห#งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐
๑.๒.๒ ร#างกฎหมายที่เกี่ยวขHองกับสุขภาพและสิ่งแวดลHอมที่มีการดำเนินการ
เขHาชื่อเสนอกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห#งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
๑.๒.๓ ร#างกฎหมายที่เกี่ยวขHองกับสุขภาพและสิ่งแวดลHอมที่มีการดำเนินการ
เขHาชื่อเสนอกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห#งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ซึ่งเสนอต#อสภานิติบัญญัติแห#งชาติ
๑.๒.๔ ร#างกฎหมายที่เกี่ยวขHองกับสุขภาพและสิ่งแวดลHอมที่มีการดำเนินการ
เขHาชื่อเสนอกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห#งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ซึ่งเสนอต#อรัฐสภา
๑.๓ ทำไมตHองเสนอร#างพระราชบัญญัติกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
แบบบูรณาการ พ.ศ. .... ?
ส0วนที่ ๒ หลักการและเหตุผล พรQอมสรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติกำกับดูแลการจัดการ
อากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ พ.ศ. ....
๒.๑ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวขHอง
๒.๒ หลักการและเหตุผลของร#างพระราชบัญญัติกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาด
เพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ พ.ศ. ....
๒.๓ สรุปสาระสำคัญของร#างพระราชบัญญัติกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาด
เพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ พ.ศ. ....

หนQา
๑
๑
๒
๒

๒
๓

๓

๓

๑๐
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ส0วนที่ ๓ คำอธิบายประกอบร0างพระราชบัญญัติกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
แบบบูรณาการ พ.ศ. .... แต0ละมาตรา
การกำหนดใหQนายกรัฐมนตรีเป[นผูQรักษาการตามกฎหมาย
มาตรา ๔ ผูHรักษาการตามกฎหมาย
มาตรา ๕ อำนาจพิเศษของนายกรัฐมนตรี
หมวด ๑ บททั่วไป
มาตรา ๖ วัตถุประสงคWของกฎหมาย
มาตรา ๗ ขอบเขตของกฎหมาย
หมวด ๒ สิทธิที่จะหายใจอากาศสะอาด
มาตรา ๘ สิทธิที่จะหายใจอากาศสะอาด และกลุ#มเปราะบาง
มาตรา ๙ สิทธิเชิงกระบวนการ (Procedural Rights)
มาตรา ๑๐ หนHาที่ของรัฐ: ภาพรวม
มาตรา ๑๑ หนHาที่ของรัฐ: ทำใหHประชาชนเขHาถึงและรูHขHอมูลเกี่ยวกับอากาศสะอาด
มาตรา ๑๒ หนHาที่ของรัฐ: จัดใหHมีระบบการประเมินผลกระทบต#อสุขภาพ
มาตรา ๑๓ หนHาที่ของรัฐ: จัดใหHประชาชนมีส#วนร#วม
มาตรา ๑๔ หนHาที่ของรัฐ: เปƒดเผยขHอมูลโครงการหรือกิจกรรม
ที่อาจมีผลกระทบต#อสุขภาพ
มาตรา ๑๕ หนHาที่ของรัฐ: จัดใหHประชาชนมีสิทธิเขHาถึงและไดHรับ
ความยุติธรรมทางสิ่งแวดลHอม
มาตรา ๑๖ สิทธิของประชาชนที่ไดHรบั ความช#วยเหลือทางคดีจากองคWกรเอกชน:
การฟ…องคดีแบบกลุ#ม
มาตรา ๑๗ สิทธิดำเนินคดีต#อหน#วยงานของรัฐ:
มาตรา ๑๘ สิทธิดำเนินคดีต#อหน#วยงานของรัฐใหHดำเนินการและเรียกรHองค#าเสียหาย
หมวด ๓ การบูรณาการนโยบายอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
การบูรณาการ (Integration)
มาตรา ๑๙ การบูรณาการ: การประชุมร#วมกันระหว#างคณะกรรมการแต#ละชุด
มาตรา ๒๐ การบูรณาการ: บทบาทของกระทรวงศึกษาธิการ
และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรW วิจัย และนวัตกรรม
ส0วนที่ ๑ แผนแม0บทนโยบายการกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาด
เพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ
มาตรา ๒๑ แผนแม#บทฯ: ผูHจัดทำแผน
มาตรา ๒๒ แผนแม#บทฯ: สาระสำคัญ
มาตรา ๒๓ แผนแม#บทฯ: ผลผูกพัน

๒๕
๒๕
๒๕
๒๕
๒๖
๒๖
๒๗
๒๘
๒๘
๒๙
๓๐
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มาตรา ๒๔ แผนแม#บทฯ:
การจัดทำแผนปฏิบัติการฯ เพื่อใหHแผนแม#บทฯ นำไปใชHอย#างเปAนรูปธรรม
ส0วนที่ ๒ คณะกรรมการร0วมนโยบายอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
มาตรา ๒๕ คณะกรรมการร#วมนโยบายอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ:
องคWประกอบ
มาตรา ๒๖ คณะกรรมการร#วมนโยบายอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ:
คุณสมบัติและลักษณะตHองหHาม
มาตรา ๒๗ คณะกรรมการร#วมนโยบายอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ:
วาระการดำรงตำแหน#งและการพHนจากตำแหน#งตามวาระ
มาตรา ๒๘ คณะกรรมการร#วมนโยบายอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ:
การพHนจากตำแหน#งดHวยเหตุอื่น
มาตรา ๒๙ คณะกรรมการร#วมนโยบายอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ:
อำนาจหนHาที่กรณีทั่วไป
มาตรา ๓๐ คณะกรรมการร#วมนโยบายอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ:
อำนาจหนHาที่กรณีการเรียกขHอมูลหรือพยานหลักฐาน
มาตรา ๓๑ ขHอมูลเกี่ยวกับอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ: การกำหนด
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AirQuality Index หรือ AQI) และดัชนีคุณภาพอากาศ
เพื่อสุขภาพ (Air Quality Health Index หรือ AQHI) ในกรณีทั่วไป
มาตรา ๓๒ ขHอมูลเกี่ยวกับอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ: การกำหนด
ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index หรือ AQI) และดัชนีคุณภาพอากาศ
เพื่อสุขภาพ (Air Quality Health Index หรือ AQHI) ในกรณีพิเศษ
มาตรา ๓๓ ขHอมูลเกี่ยวกับอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ: ระบบติดตามขHอมูล
คุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพภาคประชาชน (Citizen Air Monitoring Network)
มาตรา ๓๔ ขHอมูลเกี่ยวกับอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ:
ระบบฐานขHอมูลสารสนเทศของขHอมูลคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพ
มาตรา ๓๕ ขHอมูลเกี่ยวกับอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ:
การนำขHอมูลมากำหนดแนวทางการกำกับติดตามหน#วยงานของรัฐ
หมวด ๔ การกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
การกำกับดูแล
ส0วนที่ ๑ คณะกรรมการกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
มาตรา ๓๖ คณะกรรมการกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ:
องคWประกอบ วิธีการไดHมา วาระการดำรงตำแหน#ง และการพHนจากตำแหน#ง
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มาตรา ๓๗ คณะกรรมการกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ:
คุณสมบัติและลักษณะตHองหHาม
มาตรา ๓๘ คณะกรรมการกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ:
อำนาจหนHาที่กรณีทั่วไป
มาตรา ๓๙ คณะกรรมการกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ:
อำนาจหนHาที่กรณีเรียกขHอมูลและพยานหลักฐาน
ส0วนที่ ๒ องค/การอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
องค/กรในการกำกับดูแล อุดช0องว0าง และบูรณาการกฎหมาย
มาตรา ๔๐ องคWการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ: การจัดตั้งและวัตถุประสงคW
มาตรา ๔๑ องคWการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ: อำนาจและหนHาที่หลัก
มาตรา ๔๒ องคWการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ: อำนาจและหนHาที่อื่น ๆ
มาตรา ๔๓ องคWการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ: ที่มาของรายไดH
มาตรา ๔๔ องคWการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ: ขHอยกเวHนของการไม#ตHองส#งรายไดH
เขHากระทรวงการคลัง
มาตรา ๔๕ องคWการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ: ผูHบริหารขององคWการฯ
มาตรา ๔๖ องคWการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ: การแต#งตั้งผูHอำนวยการ
มาตรา ๔๗ องคWการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ: คุณสมบัติและลักษณะ
ตHองหHามของผูHอำนวยการ
มาตรา ๔๘ องคWการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ: วาระการดำรงตำแหน#ง
ของผูHอำนวยการ
มาตรา ๔๙ องคWการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ: การพHนจากตำแหน#ง
ของผูHอำนวยการ
มาตรา ๕๐ องคWการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ: หนHาที่ของผูHอำนวยการ
มาตรา ๕๑ องคWการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ: อำนาจของผูHอำนวยการ
มาตรา ๕๒ องคWการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ: การเปAนผูHแทนขององคWการฯ
มาตรา ๕๓ องคWการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ: การรักษาการแทน
ผูHอำนวยการ
หมวด ๕ การจัดการร0วมอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
การจัดการร0วม (Co-management) ในฐานะกลไกหนึ่งของการบูรณาการ
(Integration)
ส0วนที่ ๑ การจัดการร0วมดQานอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพระดับจังหวัด
มาตรา ๕๔ คณะกรรมการร#วมดHานอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพระดับจังหวัด:
องคWประกอบและวิธีการไดHมา
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มาตรา ๕๕ คณะกรรมการร#วมดHานอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพระดับจังหวัด:
คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน#ง การพHนจากตำแหน#ง การประชุม การลงมติ
และการปฏิบัติงาน
มาตรา ๕๖ คณะกรรมการร#วมดHานอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพระดับจังหวัด:
การแต#งตั้งกรรมการขึ้นแทนกรรมการที่พHนจากตำแหน#ง
มาตรา ๕๗ คณะกรรมการร#วมดHานอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพระดับจังหวัด:
วาระการดำรงตำแหน#ง
มาตรา ๕๘ คณะกรรมการร#วมดHานอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพระดับจังหวัด:
หนHาที่และอำนาจ
มาตรา ๕๙ คณะกรรมการร#วมดHานอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพระดับจังหวัด:
อำนาจในการกำกับติดตาม
ส0วนที่ ๒ การจัดร0วมดQานอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพระดับทQองถิ่น
มาตรา ๖๐ การกำหนดหนHาที่ขององคWกรปกครองส#วนทHองถิ่นในการจัดการ
อากาศเพื่อสุขภาพและการส#งเสริมสนับสนุนจากส#วนกลาง
มาตรา ๖๑ การสรHางความร#วมมือระหว#างองคWกรปกครองส#วนทHองถิ่น
กับหน#วยงานอื่นในการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
มาตรา ๖๒ หนHาที่ขององคWกรปกครองส#วนทHองถิ่นในการแจHงเตือนประชาชน
มาตรา ๖๓ ผลของการขัดหรือแยHงกันระหว#างขHอบัญญัติขององคWกรปกครอง
ส#วนทHองถิ่นกับกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
ส0วนที่ ๓ การจัดร0วมดQานอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพในเขตพื้นที่เฉพาะ
มาตรา ๖๔ การกำหนดบางพื้นที่ใหHเปAนเขตพื้นที่เฉพาะสำหรับการจัดการร#วม
อากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
มาตรา ๖๕ ปoจจัยที่ใชHในการพิจารณาเพื่อกำหนดเขตพื้นที่เฉพาะ
มาตรา ๖๖ คณะกรรมการร#วมดHานอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพในเขตพื้นที่เฉพาะ:
องคWประกอบ และวิธีการไดHมา
มาตรา ๖๗ คณะกรรมการร#วมดHานอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพในเขตพื้นที่เฉพาะ:
คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน#ง การพHนจากตำแหน#ง การประชุม การลงมติ
และการปฏิบัติงาน
มาตรา ๖๘ คณะกรรมการร#วมดHานอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพในเขตพื้นที่เฉพาะ:
หนHาที่และอำนาจทั่วไป
มาตรา ๖๙ คณะกรรมการร#วมดHานอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพในเขตพื้นที่เฉพาะ:
หนHาที่และอำนาจในการกำกับติดตามหน#วยงานของรัฐในเขตพื้นที่เฉพาะ
หมวด ๖ เครื่องมือและมาตรการทางเศรษฐศาสตร/เพื่ออากาศสะอาด
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ส0วนที่ ๑ กองทุนอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
มาตรา ๗๐ กองทุนอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ: วัตถุประสงคWและ
ที่มาของเงินกองทุนฯ
มาตรา ๗๑ กองทุนอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ: การใชHจ#ายเงินกองทุนฯ
มาตรา ๗๒ ที่มาของเงินกองทุนฯ: เงินบำรุงกองทุนฯ
มาตรา ๗๓ เงินบำรุงกองทุนฯ: ประเภทสินคHาและบริการที่อาจถูกเรียกเก็บ
เงินบำรุงกองทุนฯ
มาตรา ๗๔ เงินบำรุงกองทุนฯ: ผูHมีหนHาที่จัดเก็บเงินบำรุงกองทุนฯ
มาตรา ๗๕ เงินบำรุงกองทุนฯ: ผูHมีหนHาที่จ#ายเงินบำรุงกองทุนฯ
มาตรา ๗๖ เงินบำรุงกองทุนฯ: การยกเวHนหรือคืนเงินบำรุงกองทุนฯ
มาตรา ๗๗ เงินบำรุงกองทุนฯ: เงินเพิ่มกรณีไม#จ#ายเงินบำรุงกองทุนฯ จ#ายชHา
หรือจ#ายไม#ครบ
มาตรา ๗๘ กองทุนอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ: คณะกรรมการกองทุนฯ
และองคWประกอบ
มาตรา ๗๙ คณะกรรมการกองทุนฯ: คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน#ง
การพHนจากตำแหน#ง การประชุม การลงมติ และการปฏิบัติงาน
มาตรา ๘๐ คณะกรรมการกองทุนฯ: อำนาจหนHาที่
มาตรา ๘๑ คณะกรรมการกองทุนฯ: ผูแH ทนกองทุนฯ
มาตรา ๘๒ กองทุนอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ: การจัดทำบัญชีกองทุนฯ
มาตรา ๘๓ กองทุนอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ: การตรวจสอบภายใน
มาตรา ๘๔ กองทุนอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ: งบการเงินและการตรวจสอบ
บัญชีภายนอก
มาตรา ๘๕ กองทุนอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ: การจัดทำรายงานประจำป•
และการรายงานผลงาน
ส0วนที่ ๒ การบริหารเครื่องมือและมาตรการทางเศรษฐศาสตร/เพื่ออากาศสะอาด
มาตรา ๘๖ ประเภทของเครื่องมือและมาตรการทางเศรษฐศาสตรW
เพื่ออากาศสะอาด
มาตรา ๘๗ คณะกรรมการบริหารเครื่องมือและมาตรการทางเศรษฐศาสตรW
เพื่ออากาศสะอาด: องคWประกอบ
มาตรา ๘๘ คณะกรรมการบริหารเครื่องมือและมาตรการทางเศรษฐศาสตรW
เพื่ออากาศสะอาด: คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน#ง การพHนจากตำแหน#ง
การประชุม การลงมติ และการปฏิบัติงาน

๘๒
๘๒
๘๔
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๐
๙๑
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๕
๙๕
๙๖
๙๖
๙๖
๙๗
๙๘

มาตรา ๘๙ คณะกรรมการบริหารเครื่องมือและมาตรการทางเศรษฐศาสตรW
เพื่ออากาศสะอาด: อำนาจและหนHาที่
มาตรา ๙๐ คณะกรรมการบริหารเครื่องมือและมาตรการทางเศรษฐศาสตรW
เพื่ออากาศสะอาด: เงินเดือน ค#าจHาง เบี้ยประชุม หรือประโยชนWตอบแทนอื่น
มาตรา ๙๑ คณะกรรมการบริหารเครื่องมือและมาตรการทางเศรษฐศาสตรW
เพื่ออากาศสะอาด: อำนาจหนHาที่กรณีการเรียกขHอมูลหรือพยานหลักฐาน
ก. ภาษีเพื่ออากาศสะอาดและเงินบำรุงกองทุนฯ
มาตรา ๙๒ ภาษีเพื่ออากาศสะอาดและเงินบำรุงกองทุน: การบูรณาการ
กฎหมายภาษีเพื่ออากาศสะอาด
มาตรา ๙๓ ภาษีเพื่ออากาศสะอาดและเงินบำรุงกองทุนฯ: อำนาจ
ของคณะรัฐมนตรีกรณีหน#วยงานไม#บูรณาการตามมาตรา ๙๒
มาตรา ๙๔ ภาษีเพื่ออากาศสะอาดและเงินบำรุงกองทุน: การออก
กฎหมายลำดับรองเพื่อสนับสนุนการนำส#งเงินบำรุงกองทุน
ข. ค0าธรรมเนียมการจัดการหมอกควันพิษ
มาตรา ๙๕ ค#าธรรมเนียมการจัดการหมอกควันพิษ: ผูHมีหนHาที่
เสียค#าธรรมเนียมและหลักเกณฑWในการจัดเก็บ
มาตรา ๙๖ ค#าธรรมเนียมการจัดการหมอกควันพิษ: แหล#งกำเนิด
หมอกควันพิษที่ตHองเสียค#าธรรมเนียม
มาตรา ๙๗ ค#าธรรมเนียมการจัดการหมอกควันพิษ: หลักเกณฑW
ในการกำหนดอัตราค#าธรรมเนียม
มาตรา ๙๘ ค#าธรรมเนียมการจัดการหมอกควันพิษ: หนHาที่ในการเก็บ
ค#าธรรมเนียมส#งกองทุนฯ
มาตรา ๙๙ ค#าธรรมเนียมการจัดการหมอกควันพิษ: เงินเพิ่ม
กรณีไม#จ#ายค#าธรรมเนียม จ#ายชHา หรือจ#ายไม#ครบ
ค. ระบบฝากไวQไดQคืน
มาตรา ๑๐๐ ระบบฝากไวHไดHคืน: การกำหนดหลักเกณฑW เงื่อนไข และวิธีการ
มาตรา ๑๐๑ ระบบฝากไวHไดHคืน: หนHาที่ในการเก็บเงินเพิ่ม คืนเงิน
และสิทธิในการไดHรับค#าตอบแทน
ง. การกำหนดสิทธิและการโอนสิทธิในการปล0อยหมอกควันพิษ
มาตรา ๑๐๒ การกำหนดสิทธิและการโอนสิทธิในการปล#อยหมอกควันพิษ:
การกำหนดหลักเกณฑW เงื่อนไข และวิธีการ
มาตรา ๑๐๓ การกำหนดสิทธิและการโอนสิทธิในการปล#อยหมอกควันพิษ:
หนHาที่ในการกำหนดสิทธิและโอนสิทธิ และค#าตอบแทนในการดำเนินการ
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จ. การประกันความเสียหาย
๑๑๒
มาตรา ๑๐๔ การประกันความเสียหาย: การกำหนดหลักเกณฑW เงื่อนไข
๑๑๒
และวิธีการ
มาตรา ๑๐๕ การประกันความเสียหาย: หนHาที่ในการสั่งใหHมีการประกัน
๑๑๓
ฉ. มาตรการส0งเสริม สนับสนุน และมาตรการอื่น ๆ
๑๑๓
มาตรา ๑๐๖ มาตรการส#งเสริม สนับสนุน: การกำหนดหลักเกณฑW เงื่อนไข
๑๑๔
และวิธีการ
มาตรา ๑๐๗ มาตรการอื่น ๆ: การเปƒดช#องสำหรับมาตรการในอนาคต
๑๑๔
หมวด ๗ หมอกควันพิษขQามแดน
๑๑๕
มาตรา ๑๐๘ หมอกควันพิษขHามแดน: การกระทำความผิด และโทษ
๑๑๖
มาตรา ๑๐๙ หมอกควันพิษขHามแดน: การก#อใหHเกิดความเสียหาย
๑๑๗
และความรับผิดทางแพ#ง
มาตรา ๑๑๐ หมอกควันพิษขHามแดน: ภาระการพิสูจนW
๑๑๘
มาตรา ๑๑๑ หมอกควันพิษขHามแดน: ผูHมีส#วนร#วมในความรับผิด
๑๒๐
มาตรา ๑๑๒ หมอกควันพิษขHามแดน: กรณีผูHกระทำความผิดเปAนนิติบุคคล
๑๒๑
มาตรา ๑๑๓ หมอกควันพิษขHามแดน: การกระทำความผิดนอกราชอาณาจักร
๑๒๑
ถือว#าเกิดในราชอาณาจักร และใหHขึ้นศาลที่มีเขตอำนาจ
มาตรา ๑๑๔ หมอกควันพิษขHามแดน: ผูHมีสิทธิฟ…องรHองดำเนินคดี
๑๒๒
มาตรา ๑๑๕ หมอกควันพิษขHามแดน: การระมัดระวังไวHก#อนล#วงหนHา
๑๒๒
และขHอยกเวHนความรับผิดเรื่องหมิ่นประมาท
มาตรา ๑๑๖ หมอกควันพิษขHามแดน: การประสานงานเพื่อเรียกพยาน
๑๒๓
ที่อยู#นอกราชอาณาจักร
มาตรา ๑๑๗ หมอกควันพิษขHามแดน: การบริหารจัดการค#าปรับและค#าเสียหาย
๑๒๔
มาตรา ๑๑๘ หมอกควันพิษขHามแดน: อายุความในการฟ…องรHองดำเนินคดี
๑๒๔
หมวด ๘ บทกำหนดโทษ
๑๒๕
มาตรา ๑๑๙ - มาตรา ๑๒๒ การกำหนดมาตรการลงโทษทางอาญา
๑๒๕-๑๒๖
มาตรา ๑๒๓ - มาตรา ๑๒๔ การเปรียบเทียบปรับและ
๑๒๖-๑๒๗
คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี

สารบัญรูปภาพ

ภาพที่ ๑: บทบัญญัติ ๘ ประการ “ร0างพระราชบัญญัติกำกับดูแล
การจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ พ.ศ. ....”

หนQา

ภาพที่ ๒: โครงสรQางคณะกรรมการและหน0วยงาน “ร0างพระราชบัญญัติ
กำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ พ.ศ. ....”

๓๙

ภาพที่ ๓: ระบบฐานขQอมูลสารสนเทศของขQอมูลคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพ

๕๔

ภาพที่ ๔: รายรับของกองทุนอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ

๘๔

ภาพที่ ๕: รายไดQของกองทุนอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ

๘๗

บทนำ
ร#างพระราชบัญญัติกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ พ.ศ. ....
มีวัตถุประสงคWเพื่อทำใหHประชาชนไทยแต#ละคนมีสิทธิที่จะหายใจอากาศสะอาด สิทธิที่จะไดHรับทราบขHอมูล
ที่เกี่ยวกับคุณภาพอากาศและผลกระทบของคุณภาพอากาศที่อาจเกิดขึ้นต#อสิ่งแวดลHอมและสุขภาพ สิทธิ
ในการมีส#วนร#วมกับรัฐในการกำหนดนโยบาย จัดทำกฎหมาย และกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาด และ
สิทธิในการเขHาถึงและไดHรับความยุติธรรมทางสิ่งแวดลHอม อีกทั้ง มีวัตถุประสงคWเพื่อส#งเสริมใหHเกิดการบูรณาการ
การทำงานระหว# างหน# วยงานของรั ฐ และระหว# างหน# วยงานของรั ฐ กั บ ภาคประชาสั ง คมเพื่อ ใหH ท ำใหH
การแกHป oญ หาหมอกควันพิษ สามารถดำเนินการไดHอ ย#างเปAนระบบและทันท#วงที ร# างพระราชบัญ ญัตินี้
จึง จำเปAนตHองมีความละเอี ยดและซับซHอ น ซึ่ง อาจทำใหHเกิดความยากลำบากในการศึกษาทำความเขHาใจ
จนอาจนำไปสู#รวมถึงการตีความมาตราในกฎหมายอย#างไม#ถูกตHอง
เพื่อใหHผูHศึกษาสามารถทำความเขHาใจร#างพระราชบัญญัติฉบับนี้อย#างถูกตHองจึงเห็นควรจัดทำ
“บันทึกเจตนารมณWของร#างพระราชบัญญัติกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ
พ.ศ. ....” ขึ้น เพื่อเปAนคู#มือในการศึกษา โดยเนื้อหาสาระของบันทึกฯ ฉบับนี้ แบ#งออกเปAน ๓ ส#วน ไดHแก#
ส0วนที่ ๑ ที่มาของร0างพระราชบัญญัติกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
แบบบูรณาการ พ.ศ. .... เนื้อหาส#วนนี้มีเป…าประสงคWเพื่ออธิบายความสำคัญและความจำเปAนที่ตHองเสนอ
กฎหมายฉบับ นี้โ ดยประชาชน พรHอ มทั้ง ยกตัวอย#างของร#างกฎหมายฉบับ อื่ นที่ริเริ่มเสนอกฎหมายโดย
ประชาชนในอดีตซึ่งเปAนกฎหมายเกี่ยวขHองกับสุขภาพและสิ่งแวดลHอม
ส0วนที่ ๒ หลักการและเหตุผล พรQอมสรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติกำกับดูแลการ
จัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ พ.ศ. .... เนื้อหาส#วนนี้มีเป…าประสงคWเพื่อนำเสนอแนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวขHอง หลักการและเหตุผล และสรุปสาระสำคัญของร#างพระราชบัญญัตฉิ บับนี้
ส0วนที่ ๓ คำอธิบายประกอบร0างพระราชบัญญัติกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อ
สุขภาพแบบบูรณาการ พ.ศ. .... แต0ละมาตรา เนื้อหาส#วนนี้มีเป…าประสงคWเพื่อ นำเสนอเจตนารมณWข อง
กฎหมายฉบับนี้โดยละเอียด เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำความศึกษาทำความเขHาใจ
ทั้ง นี้ หลัก การสำคัญ ของร#างพระราชบัญ ญัติฉบับ นี้ส ามารถแบ#ง ออกเปAน ๘ ประการ
ซึ่งสามารถสรุปเปAนแผนภาพไดH ดังนี้

ภาพที่ ๑: บทบัญญัติ ๘ ประการ “ร#างพระราชบัญญัติกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาด
เพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ พ.ศ. ....

ส0วนที่ ๑
ที่มาของร0างพระราชบัญญัติกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาด
เพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ พ.ศ. ....

๑
ส0วนที่ ๑ ที่มาของร0างพระราชบัญญัติกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ พ.ศ. ....
๑.๑ เหตุใดร0างพระราชบัญญัติกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ
พ.ศ. .... ตQองริเริ่มเสนอกฎหมายโดยประชาชน
ดHวยปoญหาอากาศที่ไม#สะอาด เปAนปoญหาที่มีความยุ#งยากและซับซHอน เกี่ยวพันทั้งกับภาครัฐ
ประชาชน และชุมชน การแกHไขปoญหาอย#างยั่งยืนและตรงจุดจึงตHองอาศัยการทำงานร#วมกันระหว#างประชาชน
หรือชุมชนกับรัฐอย#างมีสว# นร#วมและรับฟoงซึง่ กันและกัน โดยรัฐตHองเปƒดช#องทางใหHประชาชนเขHามามีสว# นร#วมกับรัฐ
ในการแกHปoญหาอากาศที่ไม#สะอาดอย#างกวHางขวางและไม#ปƒดกั้น โดยเฉพาะอย#างยิ่ง คือ การเสนอกฎหมาย
เกี่ยวกับการจัดการอากาศสะอาดที่มาจากความตHองการของประชาชนและชุมชนอย#างแทHจริง ที่ผ#านมาพบว#า
หลายครั้งที่รัฐออกกฎหมายซึ่งไม#ตอบโจทยWของประชาชนและชุมชน โดยเฉพาะการแกHปoญหาอากาศไม#สะอาด
เนื่องจากไม#ไดHแกHปoญหาที่ตHนเหตุอย#างแทHจริง แต#มุ#งเนHนการแกHปoญหารายวัน รวมถึงการออกกฎหมายที่ใหH
ความสำคัญเฉพาะเศรษฐกิจ แต#ละเลยการดูแลรักษาอากาศสะอาด จนส#งผลเสียต#อสุขภาพของประชาชน
ในฐานะที่ป ระชาชนเปAนเจHาของอำนาจอธิปไตย และรัฐเปAนเพียงผู Hแทนหรื อ ตัวแทนของ
ประชาชนในการทำหนHาที่เพื่อตอบสนองต#อความตHองการของประชาชนในภาพรวม สมาชิกสภาผูHแทนราษฎร
ก็ถือ เปAนผูHแทนของประชาชนหนึ่ง ในการเขHาไปทำหนHาที่ออกกฎหมายเพื่อ แกHไขปoญ หาต#าง ๆ ที่เ กิดขึ้น
กับประชาชนในประเทศ สรHางความเปAนอยู#ที่ดีใหHกับประชาชน และยังรวมถึงการสรHางอากาศสะอาดใหHกับ
ประชาชนทุกคนอย#างเท#าเทียม โดยการมีส#วนร#วมของประชาชน
รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวขHองรับรองสิทธิของประชาชนในการเขHาชื่อเสนอกฎหมาย
ซึ่ง เปAนการมีส #วนร#วมของประชาชนในระดับ สูง และมีความสำคัญ มาก กฎหมายที่ร ิเ ริ่ม โดยประชาชน
เปAนกฎหมายที่สะทHอนว#าประชาชนเปAนเจHาของประเทศตัวจริง โดยเปAนการส#งเสียงไปยังรัฐว#าประชาชน
ตHอ งการกฎหมายแบบใด และมีเ นื้อหาอย#างไร ถึง จะตรงกับความตHองการของประชาชน มิใช#ใหHรัฐออก
กฎหมายสั่งการลงมาฝ”ายเดียวโดยประชาชนตHองยอมจำนนเสมอ
กฎหมายว#าดHวยการเขHาชื่อเสนอกฎหมาย ไดHกำหนดใหHประชาชนอย#างนHอย ๑๐,๐๐๐ คน
สามารถนำเสนอร#างกฎหมายที่ริเริ่มมาจากประชาชนและชุมชนเขHาสู#สภาไดH โดยสภาจะมีอำนาจในการตัดสินใจ
ว#าจะใหHร#างกฎหมายของประชาชนออกมาเปAนกฎหมายจริง ๆ หรือไม# แมHร#างกฎหมายจะเขHาสู#สภาไปแลHว
และอยู#ในระหว#างการตัดสินใจของสภา แต#ประชาชนก็ยังมีบทบาทในการเขHาไปมีส#วนร#วมในกระบวนการ
ตัดสินใจอยู#ห ลายรูป แบบ เพื่อ ผลักดันและกดดันใหHเกิดกฎหมายที่ตรงกับความตHอ งการของประชาชน
การเสนอร#างพระราชบัญ ญัติก ำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อ สุขภาพแบบบูรณาการ ซึ่ง มาจาก
ภาคประชาชน ตามกระบวนการในกฎหมายว#าดHวยการเขHาชื่อเสนอกฎหมาย จึงแสดงใหHเห็นว#าประชาชนและ
ชุมชนมีสิทธิในการเรียกรHองใหHรัฐตHองสนใจรับฟoง และทำตามความตHองการของประชาชน โดยเฉพาะการออก
กฎหมายที่ตอบโจทยWประชาชนและชุมชนในสังคม
ในปoจจุบัน กฎหมายว#าดHวยการเขHาชื่อเสนอกฎหมาย อยู#ในระหว#างการพิจารณาเพื ่อที ่จ ะ
ปรับปรุงแกHไขกฎหมายในหลายประเด็น โดยร#างที่มีการเสนอโดยคณะรัฐมนตรีมีสาระสำคัญในการแกHไข อาทิ
การเขHาชื่อเสนอกฎหมายผ#านทางระบบอิเล็กทรอนิกสWไดH การกำหนดใหHสำนักงานเลขาธิการสภาผูHแทนราษฎร

๒
ตHองอำนวยสิทธิแก#ประชาชน โดยตHองจัดทำร#างใหHแก#ผูHรHองขอภายใน ๓๐ วันแต#วันไดHรับคำรHอง และหาก
ไม#เสร็จก็สามารถขยายไปไดHรวมไม#เกิน ๙๐ วัน การกำหนดใหHกฎหมายเกี่ยวกับการเงิน หากนายกรัฐมนตรี
ไม#รับรองใน ๙๐ ถือว#าร#างกฎหมายนั้นเปAนอันตกไป กำหนดกรณีที่หากใหHสำนักงานเลขาธิก ารฯ รับเปAน
ผูHรวบรวมหลักฐานการเขHาชื่อเสนอกฎหมาย ถHาพHนหนึ่งป•นับตั้งแต#วันที่ไดHรับคำรHองขอ ยังมีจำนวนผูHเขHาชื่อ
ไม#ถึงหนึ่งหมื่นคน ใหHผูHที่ยื่นคำรHองดำเนินการใหHมีผูHร#วมเขHาชื่อใหHครบตามจำนวนภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต#
ไดHร ับ แจHง กำหนดกรณีท ี่ร #างกฎหมายตHอ งตกไปเพราะสภาผูHแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือ เกิ ดการยุบสภา
ผูHร#วมเขHาชื่อยังสามารถเรียกใหHมีการพิจารณาร#างต#อไปไดH ภายใน ๑๒๐ วัน นับแต#มีการประชุมสภาครั้งแรก
การกำหนดใหHการตรวจสอบทั้งหลัก การของร#างกฎหมายและหลักฐานความถูกตHองของการเขHาชื ่อ เสนอ
กฎหมายในคราวเดียว โดยกำหนดเวลาในการตรวจสอบไวHที่ ๔๕ วันนับตัง้ แต#มีการเสนอร#างต#อประธานสภาฯ
เปAนตHน
๑.๒ ตัวอย0า งของร0างกฎหมายที่ริเ ริ่มเสนอกฎหมายโดยประชาชนในอดีต ซึ่งเป[นกฎหมาย
เกี่ยวขQองกับสุขภาพและสิ่งแวดลQอม
๑.๒.๑ ร0างกฎหมายที่เกี่ยวขQองกับสุขภาพและสิ่งแวดลQอมที่มีการดำเนินการเขQาชื่อเสนอ
กฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห0งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ อาทิ
(๑) ร#างพระราชบัญญัติจัดตั้งสถาบันคุHมครองสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดลHอม
ในสถานประกอบการ พ.ศ. ....
(๒) ร#างพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห#งชาติ พ.ศ. ....
(๓) ร#างพระราชบัญญัติป”าชุมชน พ.ศ. ....
(๔) ร#างพระราชบัญญัติสุขภาพแห#งชาติ พ.ศ. ....
(๕) ร#างพระราชบัญญัติควบคุม การจดทะเบียนและซื้อ ขายหลัก ทรัพยWของกิจการ
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลWและบุหรี่ พ.ศ. ....
(๖) ร#างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ....
๑.๒.๒ ร0างกฎหมายที่เกี่ยวขQองกับสุขภาพและสิ่งแวดลQอมที่มีการดำเนินการเขQาชื่อเสนอ
กฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห0งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ อาทิ
(๑) ร#างพระราชบัญญัติวิชาชีพแพทยWแผนไทย พ.ศ. ....
(๒) ร#างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. ....
(๓) ร#างพระราชบัญญัติส#งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝo—ง พ.ศ. ....
(๔) ร#างพระราชบัญญัติคุHมครองผูHเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. ....
(๕) ร#างพระราชบัญญัติคุHมครองผูHไดHรับผลกระทบจากระบบบริการสาธารณสุข พ.ศ. ....
(๖) ร#างพระราชบัญญัติสมุนไพรแห#งชาติ พ.ศ. ....
(๗) ร#างพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ....

๓
(๘) ร#างพระราชบัญญัติองคWการอิสระดHานสิ่งแวดลHอมและสุขภาพ พ.ศ. ....
(๙) ร#างพระราชบัญญัติการจัดบริการสาธารณะดHานสาธารณสุข พ.ศ. ....
(๑๐) ร#างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายอันเกี่ยวกับบริการสาธารณะดHานสาธารณสุข
และที่เกี่ยวขHองบางฉบับที่ไม#เหมาะสมกับการบริหารราชการแผ#นดิน พ.ศ. ....
(๑๑) ร#างพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ....
๑.๒.๓ ร0างกฎหมายที่เกี่ยวขQองกับสุขภาพและสิ่งแวดลQอมที่มีการดำเนินการเขQาชื่อเสนอ
กฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห0งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งเสนอต0อสภานิติบัญญัติแห0งชาติ
อาทิ
(๑) ร#างพระราชบัญญัติอุทยานแห#งชาติ พ.ศ. ....
(๒) ร#างพระราชบัญญัติสงวนและคุHมครองสัตวWป”า พ.ศ. ....
(๓) ร#างพระราชบัญญัติยาแพทยWแผนไทย พ.ศ. ....
(๔) ร#างพระราชบัญญัติระบบริการสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ....
(๕) ร#างพระราชบัญญัติส#งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลHอมแห#งชาติ พ.ศ. ....
(๖) ร#างพระราชบัญญัติวิชาชีพความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลHอมในการ
ทำงาน พ.ศ. ....
๑.๒.๔ ร0างกฎหมายที่เกี่ยวขQองกับสุขภาพและสิ่งแวดลQอมที่มีการดำเนินการเขQาชื่อเสนอ
กฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห0งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งเสนอต0อรัฐสภา อาทิ
(๑) ร#างพระราชบัญญัติยาแผนไทย พ.ศ. ....
(๒) ร#างพระราชบัญญัติพืชเสพติดใหHคุณทางการแพทยW พ.ศ. ....
(๓) ร#างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ. ....
(๔) ร#างพระราชบัญญัติพืชยา กัญชา กระท#อม พ.ศ. ....
๑.๓ ทำไมตQองเสนอร0างพระราชบัญญัติกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบ
บูรณาการ พ.ศ. .... ?
ที ่ ผ # า นมากฎหมายดHา นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ ่ ง แวดลHอ มของประเทศที ่ร องรับ สิท ธิ
ขั้นพื้นฐานของประชาชนยังมีขHอจำกัดและอุปสรรคในการบังคับใชHหลายประการ แมHจะไดHมีการรับรองสิทธิ
ที่เกี่ยวขHองต#าง ๆ ไม#ว#าจะเปAนการเขHาถึงขHอมูลข#าวสาร การมีส#วนร#วมในการจัดการสิ่งแวดลHอม และการเขHาถึง
กระบวนการยุติธรรม ยกตัวอย#างเช#น ความชัดเจนเรื่องขอบเขต คำนิยามของกฎหมาย ระยะเวลาดำเนินการ
อำนาจการตัดสินใจใชHดุลยพินิจของเจHาหนHาที่ ภาระค#าใชHจ#ายในการพิสูจนWความเสียหายโดยเฉพาะคนยากจน
ความชัดเจนเรื่องการมีส #วนร#วมของประชาชนในการตัดสินใจ และความซ้ำซHอ นในการฟ…อ งคดี เปAนตHน
(สถาบันสิ่ง แวดลHอ มไทย, ๒๕๕๒) ซึ่ง จากการทบทวนโครงสรHางของมาตรการทางกฎหมายและองคWกร

๔
ที่เกี่ยวขHองกับการจัดการมลพิษทางอากาศในกรณีของปoญหาพีเอ็ม ๒.๕ ก็พบประเด็นความไม#เพียงพอและ
ไม#มีประสิทธิภาพของกฎหมายและองคWกรของรัฐทีเ่ กี่ยวขHองซึ่งเปAนอุปสรรคอย#างยิ่งต#อการรับรองและคุHมครอง
สิทธิของประชาชนทั้งในเชิงเนื้อหาและกระบวนการอยู#หลายประการเช#นเดียวกัน กล#าวคือ
(๑) กฎหมายสิ่งแวดลQอมที่บังคับใชQกับการพิทักษ/อากาศสะอาดในปyจจุบันยังไม0เพียงพอ
และขาดประสิทธิภาพ ทั้งในแง#ของความทันสมัย การขัดกันและความซ้ำซHอนของกฎหมาย และการบังคับใชH
กฎหมายที่ยังไม#บรรลุตามเจตนารมณW กล#าวคือ
(๑.๑) ความไม+ทันสมัยของการกำหนดมาตรฐานคุณภาพทางอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
แมHประเทศไทยจะออกประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลHอมแห#งชาติ ฉบับที่ ๓๖ (พ.ศ. ๒๕๕๓) เรื่อง กำหนด
มาตรฐานฝุ”นละอองขนาดไม#เกิน ๒.๕ ไมครอนในบรรยากาศโดยทั่วไป แต#ยังไม#มีกฎหมายหรือมาตรการใด
ที่บังคับว#าตHองมีการปรับเกณฑWมาตรฐานเปAนระยะ ๆ อย#างเช#นหน#วยงาน EPA ของสหรัฐอเมริกาเคยถู ก
ฟ…องรHองเนื่องจากการไม#ปรับเกณฑWมาตรฐาน ตามที่บทบัญญัติของกฎหมายอากาศสะอาด (Clean Air Act)
กำหนด ดังนั้น มาตรฐานที่บังคับใชHอยู#จึงเปAนมาตรฐานที่เกิดขึ้นเกือบสิบป•ที่ผ#านมาแลHว โดยยังไม#มีการ
ทบทวนเพื่อยกระดับใหHดีขึ้น
(๑.๒) ปFญ หาของการประกาศเขตควบคุ มมลพิ ษ ตามมาตรา ๕๙ แห+ง พระราชบัญญัติ
ส+งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลQอมแห+งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ แมHปoจจุบันคณะกรรมการสิ่งแวดลHอมแห#งชาติ
จะไดHประกาศเขตควบคุมมลพิษไปแลHว ๑๘ พื้นที่ ใน ๑๓ จังหวัด (กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๖๒) ทว#ากลับยังพบ
ปoญหาของมาตรการทางกฎหมายที่บงั คับใชHในปoจจุบันหลายประการ โดยเฉพาะอย#างยิ่งการที่เจHาหนHาที่ของรัฐ
มักใชH “ดุลพินิจ” ไม#ยอมประกาศเขตควบคุมมลพิษ แมHว#าสถานการณWมลพิษทางอากาศในขณะนั้นจะอยู#ในระดับ
ที่เปAนอันตรายอย#างรุนแรงต#อชีวิตของคนในพื้นที่แลHวก็ตาม เนื่องจากรัฐบาลส#วนกลางอาจเกรงว#าจะกระทบ
ต#ออุตสาหกรรมการท#องเที่ยว และรายไดHของประเทศโดยรวม (คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม, ๒๕๕๒ และไล#ผูHว#าฯ
เชียงใหม# นิติมช. แถลงการณW หยันสวัสดิภาพประชาชน ค#าเบาบางกว#าฝุ”น, ๒๕๖๒) นอกจากนี้ยังพบปoญหาว#า
แมHจะมีการประกาศใหHพนื้ ที่ใดเปAนเขตควบคุมมลพิษและมีการดำเนินการตามหลักเกณฑWในการควบคุมมลพิษ
บHางแลHวก็ตาม แต#ยังไม#เห็นแนวโนHมว#าปริมาณมลพิษในพื้นที่นั้นจะถูกควบคุมใหHลดลง ในทางตรงกันขHามรัฐ
กลับอนุมัติการส#งเสริมการลงทุนในพื้นที่โดยการประกาศเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นใหม# และมีการ
อนุญาตใหHโรงงานที่อาจก#อใหHเกิดผลกระทบต#อชุมชนในดHานสิ่งแวดลHอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ
ใหHดำเนินการผลิตไดH
(๑.๓) ประเทศไทยยังไม+มีกฎหมายหลักในการบริหารจัดการ รองรับระบบฐานขQอมูล และ
รายงานขQอมูลการปล+อยมลพิษจากแหล+งกำเนิดมลพิษต+าง ๆ หากจะมีก็เปAนเพียงการจัดเก็บขHอมูลในเรื่องที่
กฎหมายกำหนดใหHเปAนหนHาที่ของบางองคWกร ดังเช#น การกำหนดหนHาที่ใหHเจHาของหรือผูHครอบครองแหล#งกำเนิด
มลพิษตHองเก็บสถิติและขHอมูล จัดทำบันทึก และรายงานสรุปผลต#าง ๆ เพื่อเสนอต#อเจHาหนHาที่ของรัฐตาม
พระราชบัญญัติส#งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลHอม พ.ศ. ๒๕๓๕ แต#การจัดเก็บขHอมูลดังกล#าวเปAนแต#เพียง
การจัดเก็บขHอมูลดิบและเปAนการจัดเก็บเปAนการเฉพาะรายหรือเฉพาะบุคคลเท#านั้น กฎหมายไม#ไดHใหHอำนาจ
กรมควบคุมมลพิษที่จะนำขHอมูลของแต#ละบุคคลไปรวบรวม ประมวลผลและวิเคราะหWในลักษณะของระบบการ

๕
จัดการฐานขHอมูลที่ถูกตHองแม#นยำ ครบถHวนและครอบคลุมแต#อย#างใด หรือแมHกระทั่งสำนักงานสถิติแห#งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่มีอำนาจเรียกขHอมูลเชิงสถิติที่สำคัญจากหน#วยงานรัฐไดH เช#น ขHอมูล
ทางสถิติการปล#อยสารพิษ แต#ก็เปAนเพียงการทำขึ้นเพื่อรวบรวมขHอมูล และไม#ไดHมีสภาพบังคับแต#ประการใด
(คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยมและคณะ, ๒๕๖๑)
ที่ผ#านมา ประเทศไทยยังขาดขHอมูลที่ชัดเจนถึงปริมาณสารมลพิษที่โรงงานอุตสาหกรรมต#าง
ๆ สรHางขึ้น เนื่องจากขาดการจัดทำ“บัญชีการระบายมลพิษทางอากาศ” จากโรงงานอุตสาหกรรมต#าง ๆ ทั้งนี้
การไดHขHอมูลส#วนนี้มาจะตHองมีกฎหมายบังคับ ซึ่งเรียกว#า Pollutant Release and Transfer Registers หรือ
PRTR หรือที่สหรัฐอเมริกาเรียกว#า Toxics release inventory ดังนั้น การขาดขHอมูล “บัญชีการระบายมลพิษ
ทางอากาศ” จากโรงงานอุตสาหกรรม การไม#มีขHอมูลหรือกฎหมายเพื่อบังคับใหHรายงานฝุ”นพีเอ็ม ๒.๕ จึงเปAน
ขHอจำกัดที่ทำใหHการวิเคราะหWแหล#งที่มาของพีเอ็ม ๒.๕ ที่ผ#านมาอาจไม#สะทHอนความเปAนจริง ทำใหHไม#สามารถ
วางแผนป…องกันหรือลดการปล#อยพีเอ็ม ๒.๕ ไดH ไม#มีมาตรฐานควบคุมปลายปล#อง ไม#มีการกำหนดค#ามาตรฐาน
ของพีเอ็ม ๒.๕ ที่โรงงานปล#อย จึงไม#สามารถระบุไดHว#ามีหรือไม#มีโรงงานที่ปล#อยพีเอ็ม ๒.๕ เกินมาตรฐาน
(เครือข#ายอากาศสะอาด ประเทศไทย, ๒๕๖๒ และเพ็ญโฉม แซ#ตั้ง, ๒๕๖๒) รวมถึงกระทบต#อสิทธิในการ
เขHาถึงขHอมูลสารพิษของประชาชนซึ่งเปAนหลักการพื้นฐานสำคัญของการมีส#วนร#วมของประชาชนในการจัดการ
ปoญหาขHางตHนดHวย
(๑.๔) ปFญหาการเขQาถึงขQอมูลข+าวสารของทางราชการซึ่งเป\นขQอมูลข+าวสารดQานสิ่งแวดลQอม
ตามพระราชบัญญัติขQอมูลข+าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พบว#าประชาชนไม#สามารถเขHาถึงหรือ ขHอมูล
ข#าวสารทางราชการที่เปAนขHอมูลข#าวสารดHานสิ่งแวดลHอมไดHง#าย โดยเฉพาะที่มีความเกี่ยวขHองกับภาคธุรกิจ
เอกชน เช#น ขHอมูลดHานมลพิษและการจัดการสิ่งแวดลHอมในสถานประกอบการจำพวกโรงงานอุตสาหกรรม
ขHอมูลเกี่ยวกับสาธารณสุข สุขภาพอนามัยของแรงงานในสถานประกอบการ ขHอมูลสารมลพิษในสิ่งแวดลHอม
ที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษยW เปAนตHน เนื่องจากหน#วยงานของรัฐแต#ละแห#งสามารถจัดทำระเบียบปฏิบัติในการ
ติดต#อขอขHอมูลข#าวสารทีม่ ีเนื้อหาแตกต#างกัน เหตุเพราะพระราชบัญญัติขHอมูลข#าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
กำหนดใหHหน#วยงานกำหนดระเบียบปฏิบตั ิของหน#วยงานเอง โดยเฉพาะการจัดประเภทชนิดของขHอมูลข#าวสาร
ที่สามารถเปƒดเผยไดH หรือหHามเปƒดเผยอาจไม#ชัดเจน คลุมเครือ ในทางปฏิบัติหน#วยงานของรัฐบางแห#งมิไดH
กำหนดหลักเกณฑWวิธีการในรายละเอียดไวH แต#ใหHอำนาจคณะกรรมการขHอมูลข#าวสารของหน#วยงาน หรือ
ผูHบังคับบัญชาสูงสุดของหน#วยงานเปAนผูHมีอำนาจ พิจารณาวินิจฉัย ตัดสิน ตีความ โดยไม#มีหลักเกณฑWที่ชัดเจน
ทำใหHเกิดความลักลั่นในการปฏิบัติของหน#วยงานต#าง ๆ เหตุที่เปAนเช#นนี้เพราะยังไม#มีหลักเกณฑWที่กำหนดไวHใน
พระราชบัญญัติขHอมูลข#าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ทำใหHเปAนปoญหาในการบังคับใชHกฎหมายอย#างหนึ่ง
(๑.๕) ปFญหาการกำหนดมาตรฐานของมลพิษทางอากาศในภาคอุตสาหกรรม ระหว+างกรม
ควบคุ ม มลพิษ และกรมโรงงานอุ ต สาหกรรมที่ แ ตกต+ างกัน ยกตั ว อย#า งเช#น การกำหนดค#า มาตรฐาน
ของกœาซซัลเฟอรWไดออกไซดWเจือปนในอากาศที่มีความแตกต#างของแต#ละกรม กล#าวคือ ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อ ง กำหนดค#าปริม าณของสารเจือ ปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงแยกกœาซธรรมชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๓ ธั นวาคม ๒๕๕๙ กำหนดใหHอากาศที่ระบายออกจากแหล#งที่ม าของอากาศเสีย
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ของโรงแยกกœาซธรรมชาติตHองมีค#าปริมาณของกœาซซัลเฟอรWไดออกไซดWในอากาศไม#เกิน ๕๐ ส#วนในลHานส#วน
ขณะที่ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลHอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล#อยทิ้ง
อากาศเสียจากโรงแยกกœาซธรรมชาติ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ การกำหนดมาตรฐานของกœาซซัลเฟอรW
ไดออกไซดWในอากาศไม#เกิน ๖๐ ส#วนในลHานส#วน
(๑.๖) แนวโนQมมาตรการทางกฎหมายของการควบคุมมลพิษทางอากาศจาภาคอุตสาหกรรม
เริ่มมีการผ+อนปรนความเขQมงวดลง จากนโยบายของประเทศดHานการส#งเสริมการลงทุน เพื่อการกระตุHนทาง
เศรษฐกิจ ทำใหHมีการส#งเสริมใหHมีการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น การสนับสนุนใหHเกิดเขตเศรษฐกิจพิเ ศษ
ต#าง ๆ ส#งผลใหHมีการผ#อนปรนขHอกฎหมายที่เกี่ยวขHองกับสิ่งแวดลHอม การสาธารณสุข และผังเมือง เพื่อรองรับ
นโยบายดังกล#าว (เครือข#ายอากาศสะอาด ประเทศไทย, ๒๕๖๒) รวมถึงการแกHกฎหมายส#งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลHอมแห#งชาติล#าสุด ในป• พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเฉพาะในส#วนการจัดทำรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดลHอม (EIA/EHIA) นั้น ทำใหHเปAนการเปƒดช#องทางใหHโครงการลงทุนขนาดใหญ#ของรัฐสามารถ
จัดหาผูHดำเนินโครงการไดHก#อน โดยไม#ตHองรอใหHรายงาน EIA/EHIA ผ#านความเห็นชอบ ซึ่งขัดต#อหลักการและ
เจตนารมณWของระบบการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลHอม (มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดลHอม, ๒๕๖๑)
(๑.๗) ปFญ หามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับ แหล+ง กำเนิดมลพิษทางอากาศที่ม าจาก
ยานพาหนะทางบก พบว+ามาตรการทางกฎหมายที่กำหนด ยังไม#ครอบคลุมสารบางชนิดและยังไม#เขHมงวด
เพียงพอ กล#าวคือยังไม#ไดHมีการตรวจสอบการปล#อยของออกไซดWของไนโตรเจนและฝุ”นพิษพีเอ็ม ๑๐ และ
พีเอ็ม ๒.๕ นอกจากนั้นแลHวมาตรฐานผลิตภัณฑWอุตสาหกรรมสำหรับการผลิตเครื่องยนตWของไทยยังใชHมาตรฐาน
EURO 4 ซึ่งสหภาพยุโรปไดHพัฒนาไปใชHมาตรฐานระดับ EURO 5 และ EURO 6 แลHว ในขณะที่มาตรฐานของ
น้ำมันเชื้อเพลิงนั้นพบว#าในกรณีของปริมาณกำมะถันในน้ำมันเชื้อเพลิงยังคงมีมาตรฐานที่เขHมงวดนHอยกว#าของ
สหภาพยุโรปอย#างชัดเจน ตลอดจนยังพบความกระจัดกระจายของมาตรการควบคุมมลพิษที่ซ้ำซHอนกันตาม
กฎหมายต#าง ๆ ซึ่งมีอยู#หลายฉบับดHวย (อำนาจ วงศWบัณฑิต, ๒๕๖๒)
(๑.๘) ปFญ หามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับมลพิษจากการเผาชีวมวลในที่โ ล+งในภาค
เกษตรกรรมและนอกภาคเกษตรกรรม พบว#าคณะกรรมการสิ่งแวดลHอมแห#งชาติยังไม#ไดHกำหนดมาตรฐาน
คุ ณ ภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่ ว ไปสำหรับ สารโพลีไ ซคลิก อะโรเมติ ก สW ไฮโดรคารWบ อน และกœาซ
คารWบอนไดออกไซดW ประกอบกับมาตรฐานดังกล#าวมิไดHมีสภาพบังคับแก#ผูHกระทำการเผาในที่โล#งซึ่งทำใหH
อากาศมีคุณภาพต่ำกว#ามาตรฐาน นอกจากนั้น ยังพบปoญหาเกี่ยวกับมาตรการการควบคุมเหตุรำคาญจากการ
เผาตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อยู#หลายประการ โดยเฉพาะอย#างยิ่งการกำหนดใหH
องคWปกครองส#วนทHองถิ่นในแต#ละแห#งมีอำนาจออกขHอบัญญัติทHองถิ่นเกี่ยวกับการควบคุมการเผาในที่โ ล#ง
ซึ่งบังคับใชHเฉพาะแต#ในขอบเขตพื้นที่ของตนและกำหนดหHามเผาเฉพาะในเวลาที่เกิดวิกฤตหมอกควันเท#านั้น
ทั้ง ๆ ที่มลพิษทางอากาศเปAนปoญหาที่เกิดขึ้นขHามพื้นที่ และไม#จำกัดเวลา นอกจากนี้ มาตรการทางกฎหมาย
ที่มีอยู#ในปoจจุบันค#อนขHางขาดการส#งเสริมใหHภาคประชาชนและชุมชนที่เปAนผูHใชHทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่เขHา
มามีส#วนร#วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลHอมร#วมกับรัฐในลักษณะของ “การจัดการ
ร# วมที ่ มี ชุ มชนเปA นฐาน” (Community-based co-management) แต#ยั ง คงเนHนไปที่ก ารใชHมาตรการทาง
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กฎหมายในลักษณะของการบังคับบัญชาและสั่งหHาม รวมถึงกำหนดโทษทางอาญาอย#างเขHมงวดเปAนหลัก
มาตรการดังกล#าวจึงยังไม#ไดHรับการตอบสนองเท#าที่ควร
(๑.๙) ปFญหามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการหาผูQรับผิดชอบค+าใชQจ+ายในการบำบัดฟcdนฟู
พื้นที่ที่เป\นแหล+งกำเนิดมลพิษ พบว#ากฎหมายไทยยังไม#สามารถใชHบังคับกับบุคคลที่เกี่ยวขHองหรือมีส#วนในการ
ก#อใหHเกิดการรั่วไหลหรือการแพร#กระจายของมลพิษในอดีต ทั้งหลักการยกเวHนความรับผิดยังไม#บัญญัติถึงหลัก
สุจริตอย#างแจHงชัด นอกจากนี้ ยังไม#มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการเจรจาระงับขHอพิพาทระหว#างภาครัฐกับบุคคล
ที่อ าจตHองเปAนผูHรับผิดชอบ ไม#ม ีก องทุนที่สามารถใชHจ#ายการบำบัดฟ¤¥นฟูไดHอย#างชัดเจน ไม#ม ีค#าเสียหาย
เชิงลงโทษดHานสิ่งแวดลHอม ภาครัฐไม#สามารถเรียกรHองค#าใชHจ#ายบางประเภทจากผูHรับผิดชอบไดH และไม#มีสิทธิ
ไดHร ับ ชำระหนี้ค#าใชHจ #ายในการบำบัดฟ¤¥นฟูก #อ นเจHาหนี้รายอื่น ทั้ง ในคดีแพ#ง และคดีลHม ละลาย (สิฐินันทW
พรหมมณี, ๒๕๕๘)
(๑.๑๐) ปFญ หามาตรการทางกฎหมายเกี ่ย วกับ การฟc dน ฟูส ภาพแวดลQอ มและเยี ย วยา
ความเสียหายอันเกิดจากมลพิษ พบว#ามีกฎหมายที่เกี่ยวขHองกับการฟ¤¥นฟูสภาพแวดลHอมและเยียวยาความเสียหาย
หลายฉบับทั้งพระราชบัญญัติสง# เสริมและรักษาคุณภาพและสิ่งแวดลHอมแห#งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ประมวลกฎหมาย
แพ#งและพาณิชยW รวมถึงกฎหมายเฉพาะเรื ่องที่ม ีก ารกำหนดมาตรฐานสำหรับกิจการแต#ละประเภท เช#น
การทำเหมืองแร# โรงงาน และการจัดการกับวัตถุอันตราย กฎหมายที่สนับสนุนในการจัดการเมื่อเกิดการ
ปนเป¤¥อนขึ้น เช#น กฎหมายการบรรเทาสาธารณภัย แต#ยังขาดการบูรณาการการบังคับใชHกฎหมายใหHสอดคลHอง
ประสานกันและขาดการบังคับใชHที่เขHมงวด รวมถึงความไม#ชัดเจนและลักลั่นในทางปฏิบัติว#าเมื่อเกิดผลกระทบ
ความเสียหายต#อสิ่งแวดลHอมแลHวใครจะเปAนผูHมีหนHาที่ฟน¤¥ ฟูและเยียวยาสภาพความเสียหายระหว#างผูHก#อมลพิษ
หรือหน#วยงานที่ตHองรัก ษาสิ่ง แวดลHอม (มูลนิธินิติธรรมสิ่ง แวดลHอม, มูลนิธิศูนยWขHอมูลชุมชน และสมาคม
นักกฎหมายคุHมครองสิทธิและสิ่งแวดลHอม, ๒๕๖๒)
(๑.๑๑) ปFญ หามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการพัฒ นาความเป\นเมือ งที่เป\นมิตรกับ
สิ่งแวดลQอมอย+างยั่งยืน พบว#าประเทศไทยยังขาดการบูรณาการกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวขHองกับการมุ#งพัฒนา
ความเปAนเมือง (Urbanization) ของเมืองใหญ# ๆ ในประเทศใหHเกิดความสมดุลระหว#างการเนHนการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจกับการรักษาคุณภาพของสิ่งแวดลHอม โดยเฉพาะการเปAน “เมืองสีเขียว”ที่ปลอดฝุ”นพิษ ที่ผ#านมา
ประเทศไทยมีความพยายามในการมุ#งพัฒนาทางดHานเศรษฐกิจและความเจริญกHาวหนHาทางเทคโนโลยีต#าง ๆ
แต#คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในการอยู#ในสภาพแวดลHอมที่ดีนั้นกลับแย#ลง กฎหมายที่ควบคุมดูแลปoญหา
พีเอ็ม ๒.๕ ก็เปAนกฎหมายที่บริหารจัดการแยกส#วนและมุ#งควบคุมผูHก#อมลพิษแต#ละราย ทว#าไม#มีการมองถึง
มาตรการทางกฎหมายหรือ ทางนโยบายแบบองคWรวมที่สนองและรองรับ ปoญหาที่เ กิดขึ้นจากการพัฒนา
สู#ความเปAนเมือง รวมถึงการกระจายความเจริญของเมืองไม#ใหHเกิดกระจุกตัว ดังนั้น การพัฒนาความเปAนเมือง
ที่เปAนมิตรกับสิ่งแวดลHอมอย#างยั่งยืน จึงมีความจำเปAนที่ตHองบูรณาการกฎหมายที่เกี่ยวขHองทั้งหมดร#วมกัน เช#น
กฎหมายเกี่ยวกับการก#อสรHางสาธารณูปโภคและโครงสรHางขั ้นพื้นฐาน กฎหมายผังเมือง กฎหมายจราจร
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการขยะ กฎหมายขององคWกรปกครองส#วนทHองถิ่น เปAนตHน

๘
(๒) ปy ญ หาขององค/ ก รที ่ ด ำเนิ น งานดQ า นสิ ่ ง แวดลQ อ ม โดยเฉพาะการจั ด การมลพิ ษ
ทางอากาศในประเทศไทยยังมีความซ้ำซQอน ไม0ไดQบูรณาการการทำงานร0วมกัน ทั้งในราชการส0วนกลาง
ส0วนภูมิภาค และส0วนทQองถิ่น ทำใหQไม0สามารถแกQไขปyญหาที่เกิดขึ้นไดQอย0างทันท0วงที
กล#าวคือ พระราชบัญญัติส#งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลHอมแห#งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
ไดHกำหนดใหHมคี ณะกรรมการสิ่งแวดลQอมแห0งชาติ ซึ่งเปAนคณะบุคคลที่มีความสำคัญในการเสนอนโยบายและ
แผนงานที่เกี่ยวขHองกับการส#งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลHอมของประเทศ โดยเฉพาะการกำหนดมาตรฐาน
คุณภาพสิ่งแวดลHอม อันรวมถึงคุณภาพดHานอากาศดHวย อย#างไรก็ตาม กลับพบว#าโครงสรHางและองคWประกอบ
ของคณะกรรมการสิ่งแวดลHอมแห#งชาติ ส#วนใหญ#มาจากขHาราชการการเมือ งและขHาราชการประจำ และ
มีกรรมการส#วนนHอยเพียง ๘ คนที่เปAนกรรมการผูHทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับสิ่งแวดลHอม โดยกรรมการผูHทรงคุณวุฒินี้
กฎหมายกำหนดใหHตHองมีผูHแทนจากภาคเอกชนไม#นHอยกว#ากึ่งหนึ่ง ดังนั้น จึงเห็นไดHว#าการดำเนินนโยบายและ
แผนงานดHานสิ่งแวดลHอมของประเทศ จึงอยู#ภายใตHการครอบงำของหน#วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจเอกชน
โดยขาดการมีส#วนร#วมจากตัวแทนของภาคประชาสังคม และชุมชน ตลอดจนการกำหนดนโยบาย แนวทาง
และการกำกับติ ดตามการแกHไขปo ญหาสิ่ง แวดลHอ มที่เกิดขึ้ นก็เปAนไปดH วยความล#าชHา ขาดความเปAนอิสระ
เนื่องจากคณะกรรมการฯ เปAนผูHมีส#วนไดHเสีย โดยเฉพาะการใชHอำนาจ ตามมาตรา ๑๓ (๑๐) ในการเสนอ
ความเห็นต#อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการในกรณีที่ส#วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจใด ฝ”าฝ¤นหรือไม#ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขHอบังคับเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลHอมอันอาจทำใหHเกิดความเสียหาย
อย#างรHายแรง ตลอดจนการกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศตามมาตรา ๓๒ ก็ขาดความทันสมัยและไม#ทัน
ต#อการเปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดขึ้น เนื่องจากองคWประกอบของคณะกรรมการฯ มีจำนวนมาก และกรรมการส#วนใหญ#
มาจากภาครัฐซึ่งมีภารกิจหลายหนHาที่ โดยพบว#าในหนึ่งป•งบประมาณมีการจัดประชุมประมาณ ๓ - ๕ ครั้ง
เท#านั้น ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงองคWประกอบของคณะกรรมการควบคุมมลพิษตามมาตรา ๕๒ ซึ่งมีอำนาจ
หนHาที่ส ำคัญ ในการกำหนดมาตรฐานควบคุม มลพิษจากแหล#งกำเนิด พบว#ากรรมการส#วนใหญ#ก ็มาจาก
ขHาราชการประจำทำใหHประสบปoญหาคลHายคลึงกับคณะกรรมการสิ่งแวดลHอมแห#งชาติเช#นเดียวกัน
นอกจากนั้นแลHว เมื่อพิจารณาถึงหน#วยงานภาครัฐซึ่งเปAนระดับปฏิบัติการ ก็พบว#ามิไดHมี
การบูรณาการการทำงานร#วมกันระหว#างหน#วยงาน โดยถือว#าอำนาจหนHาที่ของหน#วยงานตนนั้นแยกออกจาก
หน#วยงานอื่นอย#างชัดเจน ยกตัวอย#างเช#น กรณีการควบคุมมลพิษทางอากาศที่มาจากโรงงานอุตสาหกรรม
มีหน#วยงานที่เกี่ยวขHอง คือ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลQอม และกรม
โรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมควบคุม มลพิษมีอ ำนาจหนHาที่ในการตรวจสอบ
สั่งปรับปรุงแกHไข และดำเนินการทางกฎหมายกับเรือ่ งรHองเรียนดHานมลพิษเฉพาะเรื่องทีเ่ ปAนแหล#งกำเนิดมลพิษ
ตามพระราชบัญญัติส#งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลHอมแห#งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เท#านั้น แต#ไม#มีอำนาจสั่งปƒด
โรงงานหรือสถานประกอบการซึ่งเปAนแหล#งกำเนิดมลพิษตามกฎหมายอื่น เช#น โรงงานอุตสาหกรรมตาม
พระราชบัญญัติโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๓๕ ตHองแจHงหน#วยงานที่มีอำนาจหนHาที่โดยตรง เช#น กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมจังหวัด เพื่อสั่งการและแกHไขปoญหาต#อไป (กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๖๒) นอกจากนั้น
ยังพบว#าอำนาจหนHาที่ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีลักษณะทั้งเปAนผูHควบคุม กำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรม

๙
และในขณะเดียวกันก็เปAนผูHส#งเสริมใหHมีการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมดHวย จึงถือว#าเปAนการดำเนินงานที่มี
ลักษณะของการขัดกันแห#งผลประโยชนWอย#างเห็นไดHชัด
ส#วนกรณีการแกHไขปoญหาดHานมลพิษจากแหล#งกำเนิดมลพิษที่มาจากยานพาหนะทางบกนั้น
พบว#า แมHจะมีมาตรการที่ใหHมีการประสานงานระหว#างองคWกรที่เกี่ยวขHองในระดับหนึ่งแลHวก็ตามแต#ก็นับว#า
ยังไม#เพียงพอและในหลายกรณีขึ้นอยู#กับดุลพินิจของแต#ละองคWกร เช#น กรณีที่มีการปล#อยอากาศเสียจาก
ยานพาหนะไม#ไดHม าตรฐานตามกฎหมายว#าดHวยการส#งเสริมและรักษาคุ ณภาพสิ่งแวดลHอ ม เมื่ อ พนักงาน
เจHาหนHาที่ไดHมีคำสั่งหHามใชHยานพาหนะไวHจนกว#าจะมีการปรับปรุงแกHไขนั้น กฎกระทรวงในเรื่องนี้ใหHอธิบดีกรม
ควบคุมมลพิษแจHงเรื่องดังกล#าวใหHนายทะเบียนตามกฎหมายว#าดHวยรถยนตW (อธิบดีกรมการขนส#งทางบก)
ทราบดHวย ส#วนนายทะเบียนจะรับจดทะเบียนหรือต#อทะเบียนแก#ยานพาหนะดังกล#าวหรือไม#เปAนดุลพินิจ
ของนายทะเบียน นอกจากนั้นในกรณีของการประสานงานระหว#างสำนักงานตำรวจแห#งชาติกับกรมการขนส#ง
ทางบก เมื่อมีรถที่ฝ”าฝ¤นมาตรฐานการปล#อยอากาศเสียตามกฎหมายว#าดHวยการจราจรทางบกยังไม#ปรากฏ
ชัดเจน ดHวยเหตุ นี ้ นายทะเบี ยนตามกฎหมายว# าดH วยรถยนตWและกฎหมายว#าดHวยการขนส#งทางบกยังคง
มี ด ุ ล พิ น ิ จ ว# า จะรั บ จดทะเบีย นหรื อ ต#อ ทะเบีย นรถที่ ฝ ” า ฝ¤ น กฎหมายว# าดH ว ยการจราจรทางบกหรือ ไม#
(อำนาจ วงศWบัณฑิต, ๒๕๖๑)
ที่ผ#านมารัฐไดHมีการออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว#าดHวยการประสานงานเพื่อบังคับ
ใชHกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลHอม พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งมีเจตนารมณWเพื่อกำหนดมาตรการและวิธีการประสานงาน
ระหว#างหน#วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวขHองโดยตรงกับการบังคับใชHกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลHอม
โดยจัดตั้งคณะกรรมการว#าดHวยการประสานงานเพื่อบัง คับ ใชHกฎหมายเกี่ยวกับสิ่ง แวดลHอม (กป.วล.) ที่มี
รองอั ยการสู งสุดที ่ อั ยการสู งสุ ดมอบหมายเปAนประธาน อย#างไรก็ตามในทางปฏิบัติ การดำเนินการของ
คณะกรรมการดังกล#าวกลับไม#มีประสิทธิภาพเท#าที่ควร เห็นไดHจากปoญหาการไม#การประสานงานของอำนาจ
หนHาที่ระหว#างหน#วยงานรัฐต#าง ๆ ที่ยังคงเปAนปoญหาเรื้อรังสะสมจนถึงปoจจุบันก็ยังไม#ไดHรับการแกHไข ดังที่ไดH
อธิบายมาแลHวขHางตHน

ส0วนที่ ๒
หลักการและเหตุผล พรQอมสรุปสาระสำคัญของ
พระราชบัญญัติกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
แบบบูรณาการ พ.ศ....

๑๐
ส0วนที่ ๒ หลักการและเหตุผล พรQอมสรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติกำกับดูแลการจัดการอากาศ
สะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ พ.ศ....
๒.๑ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวขQอง
เบื้องตHนแลHว ในรัฐเสรีนิยมประชาธิปไตย มนุษยWทุกคนย#อมมี “สิทธิมนุษยชน” (Human Rights)
ซึ่งเปAนสิทธิตามธรรมชาติ (Natural Rights) ที่มนุษยWแต#ละคนพึงไดHรับมาตั้งแต#กำเนิดอย#างเท#าเทียมและเสมอ
ภาคกันถHวนทั่วทุก ๆ คน โดยสังคมระหว#างประเทศ และสังคมระดับประเทศ จะตHองใหHความคุHมครองสิทธิ
มนุ ษ ยชนดH ว ยความเปAน ธรรม เท# า เที ย มและเสมอกั น ภายใตHก ฎหมายสิ ท ธิ ม นุ ษยชนระหว#างประเทศ
(International Human Rights Law) ซึ ่ ง ประกอบดH ว ยตราสารระหว# า งประเทศดH า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
(International Bill Of Rights) หลายฉบับที่บรรดาประเทศทั่วโลกต#างเขHาร#วมเปAนภาคี ซึ่งรวมถึงประเทศไทยดHวย
โดยแต#ละประเทศมีหนHาที่ตHองเคารพ (Respect) คุHมครอง (Protect) และเติมเต็ม (Fulfill) สิทธิของประชาชน
ไวHภายในระบบกฎหมายภายในของตน (Domestic Law) โดยเฉพาะการบัญญัติรับรองสิทธิมนุษยชนไวHใน
รัฐธรรมนูญซึ่งเปAนกฎหมายสูงสุด สิทธิมนุษยชนจึงถูกแปรรูปเขHามาอยู#ในรัฐธรรมนูญในฐานะที่เปAน “สิทธิตาม
รั ฐ ธรรมนู ญ” (Constitutional Rights) และเปAน “สิท ธิขั้นพื้นฐาน” (Fundamental Rights) ที่ป ระชาชน
แต#ละคนพึงไดHรับและสามารถที่จะอHางความมีอยู#ของสิทธิ รวมถึงเรียกรHองสิทธิของตนเองไดHในกรณีที่ถูก
ละเมิดสิทธิไม#ว#าจะถูกละเมิดโดยรัฐหรือโดยบุคคลอื่นใดก็ตาม
ในมิติของสิ่งแวดลHอม โดยเฉพาะสถานการณWปoญหาพีเอ็ม ๒.๕ ที่กำลังคุกคามสิ่งแวดลHอมและ
สุขภาพของประชาชนไทยอย#างหนัก ประชาชนไทยแต#ละคนพึงมีสิทธิที่จะดำรงชีวิตอยู#ในสิ่งแวดลHอ มที่ดี
(Right to Live in Good Environment) รอดพHนและปลอดภัยจากมลพิษทางอากาศ โดยสามารถแบ#งแยกไดHเปAน
๒ มิ ต ิ ไ ดH แ ก# มิ ต ิ ข อง “สิ ท ธิ เ ชิ ง เนื ้ อ หา” (Substantive Rights) และมิ ต ิ ข อง “สิ ท ธิ เ ชิ ง กระบวนการ”
(Procedural Rights) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
(๑) “สิทธิเชิงเนื้อหา” (Substantive Rights) คือ สิทธิที่เปAนสาระและมีอยู#เพื่อตัวสิทธินั้นเอง
และเปAนสิทธิที่ไดHรับผลกระทบจากปoญหาสิ่งแวดลHอมโดยตรง ซึ่งมีอยู#หลายประเภท เช#น สิทธิในชีวิต สิทธิ
ในเนื้อตัวร#างกาย สิทธิในทรัพยWสิน สิทธิในสุขภาพ ฯลฯ สิทธิเหล#านี้เมื่อมาประกอบกันจะเปAนส#วนหนึ่งของ
ระบบกฎหมาย โดยสิทธิที่เกี่ยวพันกับปoญหาพีเอ็ม ๒.๕ มากที่สุด คือ สิทธิในชีวิตและสิทธิในสุขภาพ เนื่องจาก
การมีสิ่งแวดลHอมที่ดีเปAนเงื่อนไขเบื้องตHนของการมี “สิทธิในสุขภาพที่ดี” และสิทธิในสุขภาพที่ดีก็เปAนเงื่อนไข
ของการมี “สิทธิในชีวิต” ของประชาชนแต#ละคน ดังนี้
(๑.๑) สิทธิในชีวิต (Right to Life) เปAนสิทธิขั้นพื้นฐานแรกเริ่มของการมีและใชHสิทธิ
ประเภทอื่น ๆ และเปAนสิทธิที่เปAนแก#นของ “ศักดิ์ศรีความเปAนมนุษยW” (Human Dignity) ของมวลมนุษยชาติ
ทั้งหลาย ประชาชนแต#ละคนย#อมสามารถอHางสิทธิในชีวิตเรียกรHองไม#ใหHประชาชนคนอื่นหรือแมHกระทั่งรัฐ
เขHามาแทรกแซงและพรากเอาชีวิตไปโดยไม#ชอบดHวยกฎหมาย รวมถึงมีสิทธิเรียกรHองใหHรัฐดำเนินการบางอย#าง
เพื่อ คุHมครองสิทธิในชีวิตดHวย โดยเฉพาะการอHางสิทธิไม#ใหHบุคคลอื่นใดรวมถึงรัฐกระทำการที่ก#อ ใหHเกิด
พีเอ็ม ๒.๕ เกินกว#ามาตรฐานจนเปAนภัยคุกคามต#อการดำรงชีวิตของประชาชนแต#ละคน ตลอดจนเรียกรHองใหH

๑๑
รัฐบังคับใชHกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการมลพิษทางอากาศในกรณีของพีเอ็ม ๒.๕ อย#างเขHมงวด เคร#งครัดและ
มีประสิทธิภาพ
(๑.๒) สิทธิในสุขภาพ (Right to Health) เปAนสิทธิพื้นฐานที่ประชาชนแต#ละคนพึง
ไดHรับจากรัฐในการจัดสภาพแวดลHอม ความเปAนอยู#ที่เอื้อต#อการมีสุขภาพที่ดีเท#าที่จะเปAนไปไดH โดยเฉพาะอย#างยิ่ง
สิทธิในการไดHอยู#ในสภาพแวดลHอมที่จะไม#ก#อใหHเกิดอันตรายต#อสุขภาพ ซึ่งปoญหาพีเอ็ม ๒.๕ ส#งผลกระทบ
อันตรายโดยตรงต#อสุขภาพของประชาชน ประชาชนแต#ละคนจึงสามารถเรียกรHองใหHรัฐใชHมาตรการต#าง ๆ
โดยเฉพาะมาตรการทางกฎหมายเพื่อคุHมครองสิทธิในสุขภาพที่ไดHรับผลกระทบจากปoญหาพีเอ็ม ๒.๕ ไดH
(๒) “สิทธิเชิงกระบวนการ” (Procedural Rights) คือ สิทธิที่เปAนเครื่องมือในการทำใหH
เขHาถึงสิทธิเชิงเนื้อหาหรือทำใหHสิทธิเชิงเนื้อหาเกิดผลหรือบังคับใชHไดH ซึ่งมีอยู#หลายประเภท เช#น สิทธิในขHอมูล
ข#าวสาร สิทธิในการมีส#วนร#วม สิทธิในการเขHาถึงกระบวนการยุติธรรมทางสิ่งแวดลHอม ฯลฯ ดังนี้
(๒.๑) สิทธิในขQอมูลข0าวสาร (Right to Information) เปAนสิทธิที่ประชาชนแต#ละคน
พึงมีสิทธิเขHาถึงขHอมูลข#าวสารที่จำเปAน ครบถHวนและถูกตHองแม#นยำเกี่ยวกับการป…องกันและจัดการปoญหา
พีเอ็ม ๒.๕ โดยเฉพาะขHอมูลข#าวสารของราชการ เช#น การเขHาถึงขHอมูลเกี่ยวการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ที่ไดHมาตรฐาน การเขHาถึงขHอมูลการปลดปล#อยหรือระบายสารพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมต#าง ๆ เปAนตHน
(๒.๒) สิทธิในการมีส0วนร0วม (Right to Participation) เปAนสิทธิที่ประชาชนพึงเขHาไป
มีส #วนร#วมกับรัฐในการบริหารจัดการเพื่อประโยชนWสาธารณะ โดยเฉพาะอย#างยิ่งในประเด็นของปoญหา
พีเอ็ม ๒.๕ ตามระดับขั้นของการมีส#วนร#วม โดยเริ่มตั้งแต# (๒.๒.๑) ขั้นการใหQขQอมูล เพื่อใหHประชาชนรับทราบ
ขHอมูลข#าวสารที่เกี่ยวขHองซึ่งส#งผลกระทบต#อประชาชนผ#านช#องทางต#าง ๆ (๒.๒.๒) ขั้นการรับฟyงความคิดเห็น
จากประชาชน เพื่อใหHไดHขHอมูลจากมุมมองของภาคประชาชนที่สามารถสะทHอนใหHแก#รัฐในปoญหาที่เกิดขึ้น
(๒.๒.๓) ขั้นการปรึกษาหารือ อันเปAนการเจรจาพูดคุยกับ ระหว#างประชาชนกับ ภาครัฐ เพื่อ ประเมิน
ความกHาวหนHา บ#งชี้ประเด็น หรือเงื่อนไขต#าง ๆ ที่สำคัญต#อการแกHไขปoญหาร#วมกัน (๒.๒.๔) ขั้นการวางแผน
ร0วมกัน เปAนกระบวนการมีส#วนร#วมที่เปƒดโอกาสใหHประชาชนไดHวางแผนเตรียมการร#วมกับรัฐ และกำหนดผล
หรือเป…าหมายที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินการ (๒.๒.๕) ขั้นการร0วมปฏิบัติ เปAนกระบวนการที่ใหHประชาชนกับ
รัฐไดHร#วมกันดำเนินการแกHไขปoญหา โดยนำขั้นตอนที่กำหนดไวHในโครงการไปปฏิบัติเพื่อใหHบรรลุวัตถุประสงคW
และ (๒.๒.๖) ขั้นการควบคุมโดยประชาชน ถือเปAนกระบวนการมีส#วนร#วมของประชาชนในระดับขั้นสูงสุด
เพื่อแกHไขปoญหาขHอขัดแยHงที่มีอยู#ทั้งหมด เช#น การลงประชามติ เปAนตHน
(๒.๓) สิทธิในการเขQาถึงและไดQรับความยุติธรรมทางสิ่งแวดลQอม (Right to Access
to Environmental Justice) อันเปAนสิทธิที่รับรองใหHประชาชนเขHาถึงการระงับขHอพิพาทและความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นแก#ชีวิตและสุขภาพอันเนื่องมาจากปoญหาหมอกควันพิษ ไดHอย#างเท#าเทียมและเสมอภาคกัน ไม#เกิด
ความเหลื่อมล้ำ โดยองคWกรในกระบวนการยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพและมีความรูHความเขHาใจเกี่ยวประเด็นทาง
กฎหมายสิ่งแวดลHอมเปAนอย#างดี

๑๒
อนึ่ง ประเด็นที่สำคัญอย#างยิ่งคือ การริเริ่มเสนอกฎหมายโดยประชาชน (Initiative)
เปAนหนึ่ง ในกระบวนการและเครื่อ งมือ สำคัญ ซึ่ง รัฐเปƒดโอกาสใหHป ระชาชนมี ส ิทธิเ ขQา มามีส 0วนร0วมใน
กระบวนการนิติบัญญัติ (Right to public participation in law-making) ซึ่งถือว#าเปAนการใชHอำนาจ
อธิปไตยของประชาชนโดยตรงภายใตHระบอบประชาธิปไตยแบบมีส#วนร#วม (Participatory Democracy) และ
เปAนส#วนหนึ่งของสิทธิในการมีส#วนร#วมของประชาชนในระดับที่เขHมขHนอันเปAนสิทธิเชิงกระบวนการ กล#าวอย#าง
ถึงที่สุด แนวคิดสิทธิของประชาชนในการริเริ่มเสนอกฎหมายนั้นมุ#งหมายใหHมีการจัดกระบวนการเสนอร#าง
กฎหมายอย#า งเปA นทางการ (Formulated Draft Law) โดยเปA น กระบวนการที ่ ร ิเ ริ ่ม มาจากล# า งขึ้นบน
(Bottom-up legislation) กล#าวคือ ประชาชนเปAนผูHริเริ่มเสนอกฎหมายไดHโดยตรง ซึ่งอาจแบ#งไดHเปAนสอง
ขั้นตอน ไดHแก# (๑) ขั้นตอนการริเริ่มก0อการเสนอร0างกฎหมาย และ (๒) ขั้นตอนของการรวบรวมรายชื่อ
ผูQสนับสนุนร0างกฎหมาย เพื่อที่จะสามารถยืนยันไดHอย#างหนักแน#นว#าร#างกฎหมายดังกล#าวไดHรับเสียงสนับสนุน
มากพอที่จะดำเนินการต#อไปไดH ทั้งนี้ ในช#วงทHายของการเสนอกฎหมายของประชาชน ผลของการตัดสินใจว#า
กฎหมายที่ประชาชนเสนอนั้นจะถูกนำมาบังคับใชHหรือไม#อาจดำเนินการไดHในสองรูปแบบ ไดHแก# (๑) กรณีที่
ประชาชนเป[ น ผู Q ต ั ด สิ น ใจโดยตรงว0 า จะรั บ หรื อ ไม0 ร ั บ ร0 า งกฎหมายที ่ เ สนอ (Direct Initiative or
Legislative Initiative) ซึ่ง กระบวนการเช#นนี้จะถูก นำไปผูกโยงกับการทำประชามติว#าจะรับ หรือไม#รับ
กฎหมายนั้น และ (๒) กรณีที่ประชาชนเสนอร0างกฎหมายเขQาสู0การพิจารณาองค/กรดQานนิติบัญญัติหรือ
รัฐสภา (Indirect Initiative or Agenda Initiative)
๒.๒ หลักการและเหตุผลของร0างพระราชบัญญัติกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
แบบบูรณาการ พ.ศ....
โดยที่ร ัฐธรรมนูญแห#งราชอาณาจัก รไทย มาตรา ๒๗ ไดHบ ัญ ญัติใหHบุคคลย#อ มเสมอกันใน
กฎหมายมีสิทธิและเสรีภาพและไดHรับความคุHมครองตามกฎหมายเท#าเทียมกัน มาตรา ๒๘ บุคคลย#อมมีสิทธิ
และเสรีภาพในชีวิตและร#างกาย มาตรา ๔๑ บุคคลและชุมชนย#อมมีสิทธิไดHรับทราบและเขHาถึงขHอมูลหรือ
ข#าวสารสาธารณะในครอบครองของหน#วยงานของรัฐ การเสนอเรื่องราวรHองทุกขW และฟ…องหน#วยงานของรัฐใหH
รับผิด มาตรา ๔๓ บุคคลและชุมชนย#อมมีสิทธิจัดการ บำรุงรักษา และใชHประโยชนWจากทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลHอม และความหลากหลายทางชีวภาพอย#างสมดุลและยั่งยืน และมาตรา ๔๗ บุคคลย#อมมีสิทธิไดHรับ
บริการสาธารณสุขของรัฐ โดยรวมถึงบุคคลผูHยากไรH และมีสิทธิไดHรับการป…องกันและขจัดโรคติดต#ออันตราย
จากรัฐโดยไม#เสียค#าใชHจ#าย ซึ่งสอดคลHองกับการกำหนดใหHรัฐมีหนHาที่ตามรัฐธรรมนูญแห#งราชอาณาจักรไทย
มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ และมาตรา ๕๙
ดHวยสถานการณWปoญหาหมอกควันพิษ และมลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะปoญหาฝุ”นละอองขนาด
ไม#เกิน ๒.๕ ไมครอน หรือ “พีเอ็ม ๒.๕” เปAนปoญหาที่เคยเกิดขึ้นมาก#อ นในต#างประเทศ เช#น The Great
Smog ในอังกฤษ หรือวิกฤติหมอกควันใหญ#ในจีน แต#เปAนเรื่องใหม#ในความรับรูHของสังคมไทย โดยเริ่มมีการ
กล#าวถึงกันมากขึ้นในช#วง ๓ - ๔ ป•ที่ผ#านมาเท#านั้น ทั้ง ๆ ที่ ปoญหาดังกล#าวเปAนสิ่งที่ส#งผลอันตรายอย#างรHายแรง
ต#อสุขภาพของประชาชน ดังจะเห็นไดHจากการที่องคWการอนามัยโลกไดHประกาศเตือนถึงผลรHายที่สำคัญ คือ

๑๓
การทำใหHคนที่มีโรคระบบการหายใจเรื้อรังเกิดอาการกำเริบ ทั้งโรคจมูกอักเสบ ภูมิแพH โรคหืด และโรคถุงลม
โป”งพอง และอาจมีส#วนทำใหHเกิดมะเร็งปอดไดHเพิ่มขึ้น ส#งผลกระทบรุนแรงแบบภัยเงียบต#อสุขอนามัยของ
ประชาชน และเปAนสาเหตุของการเสียชีวิตก#อนวัยอันควร โดยเฉพาะอย#างยิ่งประชาชนกลุ#มเปราะบาง เช#น
เด็ก หญิงมีครรภW ผูHป”วยโรคเรื้อรัง ผูHสูงอายุ และผูHทำงานในที่โล#ง และโดยที่การแพร#กระจายของหมอกควันพิษ
ในราชอาณาจักรไทยไดHส#งผลรHายต#อสุขภาพ อนามัย และชีวิตของประชาชนเปAนที่ประจักษWอยู#ในปoจจุบัน
ซึ่งถือเปAนการละเมิดสิทธิในชีวิต สิทธิในสุขภาพ และสิทธิของเด็ก อันเปAนสิทธิขั้นพื้นฐานที่ไดHรับการรับรอง
คุHมครองในฐานะสิทธิมนุษยชนทั้งในกฎหมายระหว#างประเทศ และกฎหมายภายในของนานาอารยประเทศ
รวมถึงรัฐธรรมนูญแห#งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายภายในอีกหลายฉบับ
นอกจากนีค้ ณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห#งสหประชาชาติก็เห็นความสำคัญของการรับรอง
และคุHมครองสิทธิในชีวิต สิทธิในสุขภาพ และสิทธิของเด็กในประเด็นเกี่ยวกับสิ่งแวดลHอมเปAนอย#างมาก จนในที่สุด
ไดHม ีพ ัฒ นาการเรียกรHอ งใหHรัฐต#าง ๆ รับ รองสิทธิท ั้งสามประการในสิ่งแวดลHอมอย#างเขHมขH น โดยการนำ
ความสัมพันธWของสิทธิทั้งสองมาปรับใชHในนามสิทธิที่จะหายใจอากาศสะอาด ซึ่งรัฐทุกรัฐมีพันธกรณีในการ
คุHมครอง เคารพ และทำใหHเติมเต็มแก#บุคคลทุกคนเช#นเดียวกับสิทธิมนุษยชน
อย#างไรก็ตาม สาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่เปAนอุปสรรคต#อการป…องกันและการแกHไขปoญหา
หมอกควันพิษในประเทศไทย คือ ความไม#เพียงพอของกฎหมายที่มีอยู#ในปoจจุบันในการเขHามาป…องกัน ควบคุม
และกำกับ ดูแลสาเหตุตH นน้ำของปoญ หาหมอกควันพิษ ที ่ม าจากแหล#ง กำเนิ ดต# าง ๆ ตลอดจนกฎหมาย
สิ่งแวดลHอมที่เกี่ยวขHองกับการควบคุมหมอกควันพิษที่มีอยู#นั้น ลHวนเปAนกฎหมายที่ริเริม่ จากภาครัฐเปAนผูHบญ
ั ญัติ
ขึ้นเมื่อนานมาแลHว และยังคงมีผลบังคับใชHอยู# โดยขาดกระบวนการมีส#วนร#วมและการรับฟoงความคิดเห็นจาก
ประชาชนอย#างเต็มที่ อีกทั้งเนื้อหาบางส#วนก็ไม#ทันสมัยโดยเฉพาะในส#วนที่เกี่ยวขHองกับสิทธิของประชาชน
ในดHานสิ่งแวดลHอม ความไม#ทันสมัยของการกำหนดมาตรฐานคุ ณภาพทางอากาศในบรรยากาศโดยทั่ ว ไป
การไม#มีกฎหมายหลักในการบริหารจัดการรองรับระบบฐานขHอมูลและรายงานขHอมูลการปล#อยมลพิษจาก
แหล#งกำเนิดมลพิษ และการกำหนดมาตรฐานของมลพิษทางอากาศจากแหล#งกำเนิดมลพิษระหว#างหน#วยงาน
ที่แตกต#างกัน
นอกจากนั้นแลHว ยังมีปoญหาในเชิงโครงสรHาง ระบบ องคWกร และอำนาจหนHาที่ขององคWกรต#าง ๆ
ที ่ ด ำเนิ นงานดH านสิ ่ง แวดลH อ ม ที ่ ต # า งฝ” ายต# างทำภายใตHก ฎหมายแต# ล ะฉบับ ที่ ใ หH อ ำนาจ ซึ ่ ง กฎหมาย
แต#ละฉบับก็ยังคงมีความกระจัดกระจาย ขาดการบูรณาการที่ตHองตอบสนองต#อการทำงานของระบบนิเวศ
ที่ตHองไม#แยกส#วนจากกัน ทั้งในระดับส#วนกลาง ส#วนภูมิภาค และส#วนทHองถิ่น ทำใหHการแกHปoญหาหมอก
ควันพิษ รวมทั้งปoญหาฝุ”นพิษ พีเอ็ม ๒.๕ ไม#สามารถดำเนินการไดHอย#างเปAนระบบและทันท#วงที อันส#งผลต#อ
การรับรองคุHมครองสิทธิที่จะหายใจอากาศสะอาดของประชาชนที่บุคคลทุกคนพึงมี ซึ่งรัฐตHองมีหนHาที่เคารพ
ปกป…อง และทำใหHสิทธิที่จะหายใจอากาศสะอาดของบุคคลเกิดขึ้นไดHจริงอย#างสมบูรณW รวมทั้งตHองอำนวยการ
และกำกับดูแลการจัดการร#วมอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพอย#างบูรณาการระหว#างหน#วยงานของรัฐ และระหว#าง
หน#วยงานของรัฐกับภาคประชาสังคมในรูปแบบการจัดการร#วม ตลอดจนการกำหนดใหH มี เครื ่อ งมือและ
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มาตรการทางเศรษฐศาสตรWเ พื ่อ จูง ใจใหHผ ู Hป ระกอบการที ่เ ปA นตHนเหตุส ำคัญ ของการก# อ หมอกควั น พิ ษ
ไดHปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิธีการผลิตใหHเปAนมิตรต#อสิ่งแวดลHอม จึงจำเปAนตHองตราพระราชบัญญัตินี้
๒.๓ สรุปสาระสำคัญของร0างพระราชบัญญัติกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
แบบบูรณาการ พ.ศ. ....
๒.๓.๑ การกำหนดบทนิยาม ที่เปAนคำสำคัญในทางวิชาการ เพื่อใหHการใชHและการตีความ
กฎหมายเปAนไปตามเจตนารมณWของการกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ อาทิ
อากาศสะอาด อากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ หมอกควันพิษ กลุ#มเปราะบาง ดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพ
การประเมินผลกระทบต#อสุขภาพ การบูรณาการ การจัดการร#วม การกำกับดูแล เปAนตHน (มาตรา ๓)
๒.๓.๒ กำหนดใหQนายกรัฐมนตรีเป[นผูQรักษาการตามกฎหมาย เพื่อใหHการบริหารราชการ
ของกระทรวงที่เกี่ยวขHองเกิดการบูรณาการในการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพอย#างแทHจริง (มาตรา ๔)
นอกจากนั้น ยังใหHอำนาจนายกรัฐมนตรีในการออกคำสั่งใด ๆ หากเกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว#าจะเกิดความ
เสียหายอย#างรHายแรงต#อ คุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพ อันกระทบต#อสิทธิที่จะหายใจอากาศของประชาชน
ซึ่งจำเปAนตHองมีการแกHไขโดยเร#งด#วน ใหHนายกรัฐมนตรีมีอำนาจออกคำสั่งเพื่อระงับการกระทำหรือ ใหHกระทำ
การใด ๆ เพื่อแกHไขหรือป…องกันความเสียหายเช#นว#านั้นไดHตามที่เห็นสมควร (มาตรา ๕)
๒.๓.๓ หมวด ๑ บททั่วไป ไดHกำหนดหลักการสำคัญของการรับรองและคุHมครองสิทธิในชีวิต
และสิทธิในสุขภาพ ซึ่งนำไปสู#การมีสิทธิที่จะหายใจอากาศสะอาด อันเปAนสิทธิที่ทำใหHบุคคลทุกคนดำรงชีวิต
ดHวยอากาศสะอาดที่ไม#ส#งผลรHายต#อสุขภาพ และไม#เสียชีวิตก#อนวัยอันควร รวมถึงการคุHมครองกลุ#มเปราะบาง
เปAนพิเ ศษ รัฐไทยจึง มีพ ันธกรณีในการคุHม ครอง เคารพ และทำใหHเ ติม เต็ม แก#บุคคลทุกคนเช#นเดียวกับ
สิทธิมนุษยชน และจำเปAนตHองมีบทบัญญัติว#าดHวยสิทธิที่จะหายใจอากาศสะอาด ซึ่งตHองไดHรับการเคารพและ
ไม#ถูกละเมิด จากบุคคลและหน#วยงานของรัฐ และเพื่อใหHสิทธิที่จะหายใจอากาศอย#างเปAนรูปธรรม รัฐมีหนHาที่
ปฏิบัติตามและบังคับใชHพระราชบัญญัติฉบับนี้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวขHองอย#างเคร#งครัด โดยปราศจากการ
บริหารราชการแบบแยกส#วนจนเปAนเหตุกระทบสิทธิดังกล#าว โดยอยู#บนหลักธรรมาภิบาล และหลักการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (มาตรา ๖) โดยมีการกำหนดขอบเขตของการใชHพระราชบัญญัตินี้ หากมีกรณีที่มีการขัดหรือแยHง
กับกฎหมายฉบับอื่น โดยถือว#าพระราชบัญญัติฉบับนี้เปAนกฎหมายหลักและกฎหมายเฉพาะในการจัดการ
อากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการที่ตHองนำมาใชHบังคับก#อน (มาตรา ๗)
๒.๓.๔ หมวด ๒ สิทธิที่จะหายใจอากาศสะอาด ไดHกำหนดใหHบุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะหายใจ
อากาศสะอาด กล#าวคือ ในแง#ของสิทธิในเชิงเนื้อหา ถือเปAนสิทธิที่ทำใหHบุคคลดำรงชีวิตดHวยอากาศสะอาดที่ไม#
ส#งผลรHายต#อสุขภาพ และไม#เสียชีวิตก#อนวัยอันควร ซึ่งมีความสอดคลHองและสัมพันธWกับสิทธิในสุขภาพและ
สิทธิในชีวิต อันเปAนสิทธิขั้นพื้นฐานที่ไดHรับการรับรองคุHมครองในฐานะสิทธิมนุษยชน โดยใหHความสำคัญกับ
บุคคลทีอ่ ยู#ในข#ายเปAนผูHที่อยู#ในกลุ#มเปราะบาง (มาตรา ๘)
สำหรับในแง#ของสิท ธิในเชิงกระบวนการแลHว บุคคลทุก คนมีสิทธิที่จะไดHรับ ทราบขHอมูล
ที่เกี่ยวกับคุณภาพของอากาศและผลกระทบของคุณภาพอากาศที่อาจเกิดขึ้นต#อสิ่งแวดลHอมและสุขภาพ มีสิทธิ
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ในการมีส#วนร#วมกับรัฐในการกำหนดนโยบาย จัดทำกฎหมาย และกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาด และมีสิทธิ
ในการเขHาถึงและไดHรับความยุติธรรมทางสิ่งแวดลHอม ทั้งนี้ เพื่อใหHบุคคลทุกคนไดHรับสิทธิขHางตHน รัฐจึงมีหนHาที่
เคารพ ปกป…อง และทำใหHสิทธิที่จะหายใจอากาศสะอาดของบุคคลเกิดขึ้นไดHจริงอย#างสมบูรณW โดยรัฐตHอง
อำนวยการและกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพอย#างบูรณาการ (มาตรา ๙)
กำหนดรายละเอียดของสิทธิในขHอมูลเกี่ยวกับอากาศสะอาด (มาตรา ๑๑ - ๑๒) สิทธิในการมี
ส#วนร#วมกับรัฐในการกำหนดนโยบาย จัดทำกฎหมาย และกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
(มาตรา ๑๓ - ๑๔) และสิทธิในการเขHาถึงและไดHรับความยุติธรรมทางสิ่งแวดลHอม (มาตรา ๑๕ - ๑๘) ซึ่งบุคคล
ทุกคนพึงมี และกำหนดหนHาที่ของรัฐที่ตHองดำเนินการเพื่อใหHบุคคลทุกคนไดHรับสิทธิดังกล#าว โดยเฉพาะอย#างยิ่ง
การดำเนินการที่เกี่ยวขHองกับการประเมินผลกระทบต#อสุขภาพ (HIA)
๒.๓.๕ หมวด ๓ การบูรณาการนโยบายอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ ไดHวางหลักการสำคัญ
ของการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพที่ตHองมีการบูรณาการร#วมกันตั้งแต#ระดับนโยบาย โดยกำหนดใหHมี
คณะกรรมการร#วมนโยบายอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ คณะกรรมการกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาด
เพื่อ สุขภาพ คณะกรรมการบริห ารเครื่อ งมือ และมาตรการทางเศรษฐศาสตรWเ พื่ อ อากาศสะอาด และ
คณะกรรมการกองทุนอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ (มาตรา ๑๙) ตลอดจนการใหHกระทรวงศึกษาธิการ และ
กระทรวงการอุ ดมศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตรW วิ จ ั ย และนวั ต กรรมส# ง เสริ ม ใหHส ถาบั นการอาชี ว ศึ ก ษา หรื อ
สถาบันอุดมศึกษา ศึกษาวิจัย และบริการวิชาการที่สอดคลHองกับนโยบายดHานอากาศสะอาดเพื่อสุข ภาพ
แบบบูรณาการ โดยใหHมีการเผยแพร#และนำไปใชHประโยชนW และนำไปสู#การจัดทำ และปรับปรุงแกHไขนโยบาย
และแผนแม#บทนโยบายการกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการต#อไป (มาตรา ๒๐)
(๑) ส0วนที่ ๑ แผนแม0บทนโยบายการกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อ
สุขภาพแบบบูรณาการ
กำหนดใหHคณะกรรมการร#วมฯ จัดทำนโยบายและแผนแม#บท เพื่อใชHเปAนกรอบ
และแนวทางในการจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตรW และการดำเนินงานเพื่อกำกับดูแลและบูรณาการการปฏิบัติงาน
ของส#วนราชการ หน#วยงานของรัฐ องคWกรปกครองส#วนทHองถิ่น และหน#วยงานอื่นที่เกี่ยวขHองกับการจัดการ
อากาศ โดยคำนึงถึงกลุ#มเปราะบาง และตHองมีการทบทวนแผนแม#บทฯ อย#างนHอยทุกหHาป• (มาตรา ๒๑) โดยไดH
มีการกำหนดสาระสำคัญของแผนแม#บทฯ ซึ่งตHองจัดทำขึ้นเปAนสองระยะ คือ แผนแม#บทฯ ระยะยาว ที่กำหนด
เป…าหมายระยะสิบป• และแผนแม#บทฯ ระยะกลาง ที่กำหนดเป…าหมายระยะหHาป• (มาตรา ๒๒)
ทั้งนี้ แผนแม#บทฯ มีผลผูกพันหน#วยงานของรัฐและหน#วยงานอื่นที่เกี่ยวขHอง
ที่ตHองดำเนินการต#อไปตามอำนาจหนHาที่ (มาตรา ๒๓) และไดHวางหลักการใหHคณะกรรมการกำกับฯ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการร#วมฯ มีห นHาที่จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาด
เพื่อสุขภาพแบบบูรณาการในแต#ละป• ที่สอดคลHองกับแผนแม#บทดHวย (มาตรา ๒๔)
(๒) ส0วนที่ ๒ คณะกรรมการร0วมนโยบายอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
กำหนดใหHม ีคณะกรรมการร#วมนโยบายอากาศสะอาดเพื่อ สุข ภาพ โดยมี
องคWประกอบของคณะกรรมการร# วมฯ ที่เนHนใหHมีที่มาทั้งจากภาคประชาสังคม และภาครัฐ (มาตรา ๒๕)

๑๖
กำหนดคุณสมบัติและการไม#มีลักษณะตHองหHาม (มาตรา ๒๖) วาระการดำรงตำแหน#ง และการพHนจากตำแหน#ง
(มาตรา ๒๗ - ๒๘) รวมทั้งหนHาที่และอำนาจของคณะกรรมการร#วมฯ เช#น กำหนดนโยบายและแผนแม#บทฯ
เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีใหHความเห็นชอบ การพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติตามนโยบายและแผนแม#บทฯ
การกำหนดมาตรฐานคุ ณภาพอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ การติดตามประเมินผลการดำเนินมาตรการทาง
กฎหมายที่เกี่ยวขHองกับมาตรฐานคุณภาพอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ การเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง
ในการส#งเสริมอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพและแกHไขปoญหาการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพในการบังคับใชH
กฎหมาย การแกHไขปoญหาจากการปฏิบัติงานของหน#วยงานของรัฐและองคWกรปกครองส#วนทHองถิ่นต#าง ๆ
ในส#วนที่เกี่ยวขHองการบริหารและการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ เปAนตHน (มาตรา ๒๙)
นอกจากนั้นแลHว คณะกรรมการร#วมฯ ยังสามารถออกคำสั่งเปAนหนังสือเรียก
บุคคลใดมาใหHถHอยคำหรือใหHส#งเอกสารหรือวัตถุใด ๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาไดHตามความจำเปAน (มาตรา ๓๐)
และมีหนHาที่อำนาจที ่สำคั ญในการกำหนดใหH มีดั ชนีคุณภาพอากาศ และดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพ
(มาตรา ๓๑ - ๓๒) ระบบติดตามขHอมูลคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพ (มาตรา ๓๓) ระบบฐานขHอมูลสารสนเทศ
ของขHอมูลคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพ (มาตรา ๓๔) และการนำขHอมูลคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพมากำหนด
แนวทางในการกำกับติดตามหน#วยงานของรัฐ (มาตรา ๓๕)
๒.๓.๖ หมวด ๔ การกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
(๑) ส0วนที่ ๑ คณะกรรมการกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
กำหนดใหHมีคณะกรรมการกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ โดยมี
องคWประกอบมาจากผูHทรงคุณวุฒิที่มีความรูH ประสบการณW และเปAนผูHที่มีผลงานหรือ เคยปฏิบัติงานที่แสดงใหH
เห็นถึงการเปAนผูHมีความรูHหรือความเชี่ยวชาญดHานต#าง ๆ เช#น วิทยาศาสตรWสิ่งแวดลHอม สิ่งแวดลHอมสุขภาพ
เศรษฐศาสตรWสิ่งแวดลHอม กฎหมายสิ่งแวดลHอม สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลHอมสุขภาพ เปAนตHน โดย
กรรมการในคณะกรรมการกำกับฯ มีสองประเภท คือ กรรมการอิสระ และกรรมการซึ่งปฏิบัติงานประจำ ทั้งนี้
คณะกรรมการกำกับฯ มีวาระการดำรงตำแหน#ง สามป•นับแต# วั นที่ ไดH รั บแต# งตั ้ง (มาตรา ๓๖) และตHองมี
คุณสมบัติ และไม#มีลักษณะตHองหHามตามที่กำหนดไวHในส#วนนี้ (มาตรา ๓๗)
คณะกรรมการกำกับฯ มีหนHาที่อำนาจที่สำคัญ เช#น การประเมินผลการปฏิบัติ
ตามนโยบายและแผนแม#บ ทฯ การกำกับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตาม เร#ง รัด สนับ สนุน และใหHคำแนะนำ
แก#คณะกรรมการที่ม ี อำนาจหนH าที ่เกี่ยวขHอ งกับ อากาศสะอาดเพื ่อสุ ขภาพ และหน#วยงานของรัฐในการ
ดำเนินการตามนโยบาย และแผนแม#บทฯ การประสานงานและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานของ
คณะกรรมการกองทุนอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ การเสนอเรื่องต#อองคWกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หากหน#วยงาน
ของรัฐไม#ดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ การสนับสนุน และส#งเสริมความตระหนักรูHเกี่ยวกับสิทธิที่จะหายใจ
อากาศสะอาด และการเขHาถึงสิทธิดังกล#าวใหHกับภาคประชาชนทุกภาคส#วน โดยเฉพาะกลุ#มเปราะบาง เปAนตHน
(มาตรา ๓๘) โดยยังสามารถออกคำสั่งเปAนหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหHถHอยคำหรือใหHส#งเอกสารหรือวัตถุใด ๆ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาไดHตามความจำเปAน (มาตรา ๓๙)

๑๗
(๒) ส0วนที่ ๒ องค/การอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
กำหนดสาระสำคัญ เกี่ยวกับ องคWก ารอากาศสะอาดเพื่ อ สุข ภาพ (อ.อ.ส.ส.)
ที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคWเพื่อกำกับดูแล ติดตาม และดำเนินการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบ
บูร ณาการที่เ ชื่อ มโยงมิติส ุขภาพกับสิ่งแวดลHอ ม มีฐานะเปAนหน#วยงานของรัฐ ที่ไม#ใช#ส #วนราชการหรือ
รั ฐ วิ ส าหกิ จ ตามกฎหมายว# า ดH ว ยวิ ธ ี ก ารงบประมาณ อยู # ใ นกำกั บ ของคณะกรรมการกำกั บ และสำนั ก
นายกรัฐมนตรี (มาตรา ๔๐) โดยมีอ ำนาจหนHาที่ท ี่ส ำคัญ อาทิ ดำเนินงานตามนโยบายและแผนแม#บท
ประสานงานและรวบรวมขHอมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะกรรมการทั้งหลาย และหน#วยงานของรัฐที่มี
อำนาจหนHาที่เกี่ยวขHองกับอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ และรายงานขHอมูลการไม#ปฏิบัติหนHาที่ของคณะกรรมการ
หรือหน#วยงานของรัฐที่เกี่ยวขHอง การบริหารจัดการกองทุนอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ การวิเคราะหWและ
กำหนดเครื่อ งมือ และมาตรการทางเศรษฐศาสตรWท ี่เ กี่ยวขHอ งกับ การจัดการอากาศสะอาดเพื่อ สุขภาพ
การส#งเสริมการวิจัย สนับสนุนขHอมูล และการเผยแพร#ความรูHเกี่ยวกับอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ โดยการมีส#วน
ร#วมของประชาชน เปAนตHน (มาตรา ๔๑)
นอกจากนั้น ยังไดHกำหนดอํานาจทํากิจการอื่น ๆ ของ อ.อ.ส.ส. (มาตรา ๔๒)
รายไดHของ อ.อ.ส.ส. (มาตรา ๔๓ – มาตรา ๔๔) การกำหนดใหHมีผูHอำนวยการของ อ.อ.ส.ส. โดยมีการแต#งตั้ง
คุณสมบัติและการไม#มีลักษณะตHองหHามของผูอH ำนวยการ การพHนจากตำแหน#ง อำนาจหนHาที่ และการรักษาการ
แทนตามที่กำหนดไวHในพระราชบัญญัติฉบับนี้ (มาตรา ๔๕ - ๕๓)
๒.๓.๗ หมวด ๕ การจัดการร0วมอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
(๑) ส0วนที่ ๑ การจัดการร0วมดQานอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพระดับจังหวัด
กำหนดใหHม ีก ารจัดการร#วมอากาศสะอาดเพื่อ สุขภาพในระดับจังหวัด โดยมี
คณะกรรมการร#วมดHานอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพระดับจังหวัด ที่เนHนองคWประกอบที่มาจากภาคประชาสังคม
(มาตรา ๕๔) มีคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน#ง การพHนจากตำแหน#ง การประชุม และการลงมติตามระเบียบ
ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับฯ โดยมีวาระการดำรงตำแหน#งคราวละสามป• (มาตรา ๕๕ – มาตรา ๕๗)
ทั้งนี้ คณะกรรมการร#วมดHานอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพระดับจังหวัด มีหนHาที่และ
อำนาจที่สำคัญ เช#น จัดทำแผนแม#บทการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพในจังหวัด กำหนดหลักเกณฑW
การกำกับติดตามหน#วยงานของรัฐ และองคWกรปกครองส#วนทHองถิ่นในการดำเนินการป…องกัน แกHไข และรักษา
เยียวยา เพื่อใหHไดHมาซึ่งอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพในเขตจังหวัด พิจารณาและเสนอความเห็นต#อคณะกรรมการ
กำกับฯ เกี่ยวกับการแกHไขปoญหาคุณภาพทางอากาศเพื่อสุขภาพ และการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพใน
เขตจังหวัด ประสานงานกับหน#วยงานของรัฐและองคWก รปกครองส#วนทHองถิ่นที่เกี่ยวขHอ งในการบังคับใชH
กฎหมายหรือดำเนินนโยบายที่เกี่ยวขHองกับการจัดการร#วมดHานอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ กำกับติดตามการ
ดำเนินงานในการจัดการร#วมดHานอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพในเขตจังหวัด ตลอดจนติดตามตรวจสอบปoญหา

๑๘
คุณภาพอากาศในเขตจังหวัดอย#างต#อเนื่อง และตHองรายงานใหHคณะกรรมการกำกับทราบ เปAนตHน (มาตรา ๕๘
- มาตรา ๕๙)
(๒) ส0วนที่ ๒ การจัดการร0วมดQานอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพระดับทQองถิ่น
กำหนดใหHอ งคWก รปกครองส#วนทHอ งถิ่นมีห นHาที่ในการจัดการอากาศสะอาด
เพื่อสุขภาพ โดยคำนึงถึงกลุ#มเปราะบาง และใหHคณะกรรมกำกับฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการร#วมฯ
กำหนดหลักเกณฑWและวิธีการส#งเสริมและสนับสนุนงบประมาณ ทรัพยากร เครื่องมือ และองคWความรูHใหHองคWกร
ปกครองส#วนทHอ งถิ่นสามารถจัดการอากาศสะอาดเพื่อ สุ ข ภาพ ร#วมกับ ภาคประชาสัง คม ภาคเอกชน
สถาบันการศึกษา และชุมชน เพื่อทำใหHประชาชนเขHาถึงสิทธิที่จะหายใจอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ (มาตรา ๖๐)
ทั้งนี้ หน#วยงานของรัฐที่เกี่ยวขHองตHองใหHความร#วมมือแก#องคWกรปกครองส#วนทHองถิ่นในการปฏิบัติหนHาที่ตาม
พระราชบัญ ญัตินี้ โดยองคWก รปกครองส#วนทHอ งถิ่นอาจร#วมมือ กับองคWกรปกครองส# วนทHอ งถิ่นอื่ น หรือ
สถาบันการศึกษาในพื้ นที่ เพื่อประโยชนWในการควบคุมและการกำกับดูแลคุณภาพอากาศ และการรักษา
เยียวยาสุขภาพของประชาชนไดH (มาตรา ๖๑)
นอกจากนั้นแลHว ยังกำหนดใหHผูHบริหารองคWกรปกครองส#วนทHองถิ่นมีหนHาทีแ่ จHงเตือน
ประชาชน หากปรากฏผลในระบบติดตามขHอมูลคุณภาพอากาศในพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบว#ามีคุณภาพอากาศต่ำกว#า
ดัชนีคุณภาพอากาศ หรือดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพ (มาตรา ๖๒) และหากขHอบัญญัติขององคWกรปกครอง
ส#วนทHองถิ่นใดถHาขัดหรือแยHงกับกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ใหHบังคับตามกฎกระทรวงนั้น เวHนแต#
ในกรณีที่มีความจำเปAนหรือมีเหตุผลเปAนพิเศษเฉพาะทHองถิ่น โดยไดHรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการร#วมฯ
และไดHรับอนุมัติจากรัฐมนตรี (มาตรา ๖๓)
(๓) ส0วนที่ ๓ การจัดร0วมดQานอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพในเขตพื้นที่เฉพาะ
กำหนดใหHคณะกรรมการร#วมฯ มีอำนาจตราพระราชกฤษฎีกา เพื่อกำหนดเขต
พื้นที่เฉพาะในการจัดร#วมดHานอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ และแต#งตั้งคณะกรรมการร#วมดHานอากาศสะอาด
เพื่อสุขภาพในเขตพื้นที่เฉพาะ ในกรณีที่พื้นที่ใดมีปoญหาเกี่ยวกับคุณภาพทางอากาศสะอาดที่ก#อใหHเกิดหรืออาจ
ก#อใหHเกิดผลกระทบต#อสุขภาพของประชาชน และสิ่งแวดลHอม โดยตHองมีการทบทวนเขตพื้นที่เฉพาะทุกหนึ่งป•
และใหHองคWกรเอกชนหรือองคWกรพัฒนาเอกชนดHานสิ่งแวดลHอมและสุขภาพ องคWก รปกครองส#วนทHองถิ่น
สถาบันการศึกษา หรือภาคประชาสังคม มีสิทธิเสนอแนะใหHคณะกรรมการร#วมฯ กำหนดเขตพื้นที่เฉพาะไดH
(มาตรา ๖๔) ทั้งนี้ การพิจารณาว#าพื้นที่ใดมีหมอกควันพิษที่ก#อใหHเกิดหรืออาจก#อใหHเกิดผลกระทบต#อสุขภาพ
ของประชาชน และสิ่งแวดลHอม ตHองพิจารณาจากปoจจัยต#าง ๆ ไดHแก# ค#าดัชนีคุณภาพอากาศ ดัชนีคุณภาพ
อากาศเพื ่ อ สุ ขภาพ หรื อ เขตพื ้ นที่ ท ี ่ม ี ผ ู Hป ” ว ยที่ เ ปA นกลุ# ม เปราะบาง และเปA นโรคระบบทางเดิ นหายใจ
อันเนื่องมาจากหมอกควันพิษ (มาตรา ๖๕)
องคWประกอบ และวิธีการไดHมาซึ่งคณะกรรมการร#วมดHานอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
ในเขตพื้นที่เฉพาะใหHเปAนไปตามที่คณะกรรมการกำกับกำหนด โดยเนHนองคWประกอบที่มาจากภาคประชาสังคม
(มาตรา ๖๖) สำหรับคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน#ง การพHนจากตำแหน#ง การประชุม และการลงมติรวมทัง้
การปฏิบัติงานของ ใหHเปAนไปตามระเบียบที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับเช#นกัน (มาตรา ๖๗)

๑๙
คณะกรรมการร#วมดHานอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพในเขตพื้นที่เฉพาะ มีหนHาที่และ
อำนาจที่สำคัญ เช#น หHามมิใหHผูHไม#มีส#วนเกีย่ วขHองเขHาไปหรืออนุญาตใหHบคุ คลใดเขHาไปในเขตพืน้ ทีเ่ ฉพาะกำหนด
กิจกรรมที่ตHองกระทำหรือหHามมิใหHกระทำกิจกรรมใด ๆ หรือกำหนดมาตรการเพื่อแกHไขและป…องกันปoญหา
คุณภาพอากาศที่ก ระทบต#อ สุขภาพ ไม#ใหHเ กิดการแพร#ก ระจายไปยัง บริเวณอื่น กำหนดมาตรการฟ¤¥นฟู
ทั้งระหว#างและภายหลังการเกิดปoญหาคุณภาพอากาศที่กระทบต#อสุขภาพ จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อลดและ
ขจัดปoญหาคุณภาพอากาศที่กระทบต#อสุขภาพในเขตพื้นที่เฉพาะ กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การเพื่อลดและขจัดปoญหาคุณภาพอากาศที่กระทบต#อสุขภาพในเขตพื้นที่เฉพาะ หากผูHว#าราชการจังหวัดหรือ
ผูHบริหารองคWกรปกครองส#วนทHองถิ่นไม#ดำเนินการภายในเวลาอันสมควร ใหHรายงานต#อคณะกรรมการกำกับฯ
เพื่อพิจารณากำหนดมาตรการ หรือสั่งการเพิ่มเติมต#อไป เปAนตHน (มาตรา ๖๘ - ๖๙)
๒.๓.๘ หมวด ๖ เครื่องมือและมาตรการทางเศรษฐศาสตร/เพื่ออากาศสะอาด
(๑) ส0วนที่ ๑ กองทุนอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
กำหนดใหHมีการจัดตั้งกองทุนอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ เพื่อใชHเปAนทุนหมุนเวียน
สำหรับใชHจ#ายเพื่อการช#วยเหลือ การอุดหนุน การพัฒนา การส#งเสริม การสนับสนุน การคุHมครอง การบำบัด
การฟ¤¥นฟู การป…องกัน หรือการจัดการปoญหาเกี่ยวกับหมอกควันพิษและสุขภาพแบบบูรณาการ ตลอดจน
การบริการจัดการสำนักงาน และการดำเนินงานที่เกี่ยวขHองกับการบริหารจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
โดยมีที่มาประกอบดHวยเงินและทรัพยWสินประเภทต#าง ๆ (มาตรา ๗๐)
เงินของกองทุนใหHใชHจ#ายเพือ่ กิจการต#าง ๆ อาทิ ค#าใชHจ#ายในมาตรการเพื่อป…องกัน
เฝ…าระวัง ดูแล และรักษาสภาพอากาศที่ดีต#อสุขภาพอย#างยั่งยืน ค#าใชHจ#ายในการบำบัด บรรเทา ขจัด และ
จัดการหมอกควันพิษ ค#าใชHจ#ายในการฟ¤¥นฟูและเยียวยาสภาพอากาศและผลกระทบต#อระบบนิเวศโดยรวม
ค#าใชHจ#ายช#วยเหลือ อุดหนุน สนับสนุน หรือส#งเสริมชุมชน หรือกลุ#มเปราะบางในการมีส#วนร#วมกับการป…องกัน
เฝ…าระวัง และจัดการปoญหาหมอกควันพิษ ค#าชดเชยและเยียวยาความเสียหายพิเศษแก#บุคคล กลุ#มเปราะบาง
ชุม ชน หรือ องคW กรที่ ไดHรั บผลกระทบจากหมอกควันพิษ ค#าใชHจ #ายในการดำเนินคดี รวมถึง การเรียกรHอง
ค#าสินไหมทดแทน หรือ ค#าเสียหายในคดีท ี่เกี่ยวขHอ งกับอากาศสะอาดเพื่อ สุขภาพ รวมถึ ง การบัง คับคดี
จนเสร็จสิ้นกระบวนการ รวมทั้งใหHความช#วยเหลือประชาชนเพื่อดำเนินคดี ค#าใชHจ#ายในการศึกษาวิจัย รวมถึง
ช#วยเหลือ อุดหนุนการดำเนินการศึกษาวิจัย หรือสนับสนุนใหHมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
ค#าใชHจ#ายในการช#วยเหลือ อุดหนุน สนับสนุน และส#งเสริมการสรHางความเขHมแข็งของภาคประชาสังคมเกี่ยวกับ
อากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ ค#าใชHจ#ายในการสรHางความร#วมมือกับต#างประเทศ หรือองคWการระหว#างประเทศเพือ่
การส#งเสริม สนับสนุน เรียกรHองใหHประเทศในภูมิภาคอาเซียน และนานาประเทศร#วมกันจัดการปoญหาหมอก
ควันพิษขHามแดนอย#างยั่งยืน เปAนตHน (มาตรา ๗๑)
กำหนดใหHก องทุนมีอ ำนาจจั ดเก็บ เงินบำรุง กองทุนจากผู Hม ีห นH าที ่เ สี ย ภาษี
สรรพสามิตสำหรับสินคHาหรือบริการที่อาจก#อใหHเกิดหมอกควันพิษและส#งผลกระทบต#อสุขภาพในอัตรารHอยละสิบ
ของภาษีที่จัดเก็บจากสินคHาหรือบริการที่อาจก#อใหHเกิดหมอกควันพิษและส#งผลกระทบต#อสุขภาพนั้น (มาตรา ๗๒

๒๐
- มาตรา ๗๓) โดยใหHกรมสรรพสามิตและกรมศุลกากรเปAนผูดH ำเนินการเรียกเก็บเงินบำรุงกองทุน และเงินบำรุง
กองทุนใหHถือเปAนภาษี แต#ไม#ใหHนำไปรวมคำนวณเปAนมูลค#าของภาษี (มาตรา ๗๔) ทั้งนี้ ใหHผูHมีหนHาที่เสียภาษี
สรรพสามิตสำหรับสินคHาหรือบริการที่อาจก#อใหHเกิดหมอกควันพิษและส#งผลกระทบต#อสุขภาพ มีหนHาที่ส#งเงิน
บำรุงกองทุน (มาตรา ๗๕ - ๗๖) และกำหนดความผิดกรณีที่ผูHที่มีหนHาที่ส#งเงินบำรุงกองทุนไม#ส#งเงินบำรุง
กองทุนหรือส#งภายหลังระยะเวลาทีก่ ำหนด หรือส#งเงินบำรุงกองทุนไม#ครบตามจำนวนที่ตHองส#ง ซึ่งตHองเสียเงิน
เพิ่มดHวย (มาตรา ๗๗)
นอกจากนั้นแลHว ยัง ใหHคณะกรรมการกำกับฯ แต#ง ตั้ง คณะกรรมการกองทุน
อากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ โดยมีคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน#ง การพHนจากตำแหน#ง การประชุม และการลงมติ
รวมทั้งการปฏิบัติงานใหHเปAนไปตามระเบียบที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับฯ (มาตรา ๗๘ - ๗๙) ทั้งนี้
คณะกรรมการกองทุนอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ มีอำนาจหนHาที่สำคัญในการควบคุมดูแลกองทุนใหHดำเนิน
กิจการใหHเปAนไปตามวัตถุประสงคWของกองทุน ตลอดจนกำหนดนโยบายการบริหารงาน การควบคุมการใชHจ#าย
เงินกองทุน และใหHความเห็นชอบแผนการดำเนินงานของกองทุน ใหHความเห็นชอบแผนการดำเนินงาน
ประจำป• แผนการใชHจ#ายเงินและงบประมาณประจำป•ของกองทุนร#วมกับคณะกรรมการบริหารเครื่องมือ และ
มาตรการฯ กำหนดหลักเกณฑWและวิธีการจัดสรรเงินที่จะใหHการสนับสนุนกิจกรรมในดHานต#าง ๆ ระดมการ
จัดหาทุน ควบคุมดูแลการดำเนินงานและการบริหารงานทั่วไป เปAนตHน (มาตรา ๘๐) ใหHผูHอำนวยการ อ.อ.ส.ส.
เปAนผูHแทนกองทุนในการดำเนินการต#าง ๆ และมีอำนาจหนHาที่บริหารกิจการของกองทุน (มาตรา ๘๑) โดยตHอง
มีการจัดทำบัญชีของกองทุนตามหลักสากล (มาตรา ๘๒) มีการตรวจสอบภายในและรายงานผลการตรวจสอบ
ใหHคณะกรรมการกองทุนฯ ทราบ (มาตรา ๘๓) การจัดทำงบการเงินส#งผูHสอบบัญชี (มาตรา ๘๔) ตลอดจน
ทำรายงานประจำป•เสนอคณะรัฐมนตรี สภาผูHแทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อพิจารณา (มาตรา ๘๕)
(๒) ส0วนที่ ๒ การบริหารเครื่องมือและมาตรการทางเศรษฐศาสตร/เพื่ออากาศสะอาด
กำหนดใหHมีเครื่องมือและมาตรการทางเศรษฐศาสตรWเพื่ออากาศสะอาด ไดHแก#
เครื่องมือหรือมาตรการเพื่อสรHาง และเพิ่มหรือลดแรงจูงใจ หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลหรือกลุ#มบุคคล
ในทางเศรษฐศาสตรW เพื่อวัตถุประสงคWในการป…องกัน บำบัด ขจัด หรือลดหมอกควันพิษ หรือส#งเสริมใหHมี
อากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ อาทิ ภาษีอากรสำหรับอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ เงินบำรุงกองทุนอากาศสะอาด
เพื่อสุขภาพ ค#าธรรมเนียมการจัดการหมอกควันพิษ ระบบฝากไวHไดHคืน การกำหนดและโอนสิทธิในการปล#อย
หมอกควันพิษ การประกันความเสี่ยงในความเสียหายต#อระบบนิเวศที่ทำใหHคุณภาพอากาศดHอยลง มาตรการ
อุดหนุน สนับสนุน หรือส#งเสริมบุคคลหรือกิจกรรมสำหรับอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ เปAนตHน (มาตรา ๘๖)
ใหHคณะกรรมการกำกับฯ แต#งตั้งคณะกรรมการบริหารเครื่องมือและมาตรการ
ทางเศรษฐศาสตรWเพื่ออากาศสะอาด โดยมีคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน#ง การพHนจากตำแหน#ง การประชุม
และการลงมติ รวมทั้งการปฏิบัติงานใหHเปAนไปตามระเบียบที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับฯ (มาตรา ๘๗ – ๘๘)
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารเครื่องมือและมาตรการทางเศรษฐศาสตรWเพื่ออากาศสะอาด มีอำนาจหนHาที่สำคัญ
อาทิ กำหนดนโยบาย แผนงาน และแผนยุทธศาสตรWประจำป•เกี่ยวกับการบริหารจัดการเครือ่ งมือและมาตรการ
ทางเศรษฐศาสตรWเพื่ออากาศสะอาดแบบบูรณาการร#วมกับคณะกรรมการกองทุนฯ กำหนดหลักเกณฑW เงื่อนไข

๒๑
วิธีการ ประเภท ชนิด ลักษณะสินคHาหรือบริการ ที่ตHองส#งเงินบำรุงกองทุน รวมถึงอัตราเงินบำรุงกองทุนที่ตHองนำส#ง
กำหนดมาตรการภาษีเพื่ออากาศสะอาด หรือค#าธรรมเนียมการจัดการหมอกควันพิษกำหนดอัตราค#าธรรมเนียม
การจัดการหมอกควันพิษ กำหนดชนิด ประเภท ลักษณะ หลักเกณฑWของแหล#งกำเนิดหมอกควันพิษที่ตHองเสีย
ค#าธรรมเนียม รวมถึงสถานประกอบการ กิจการ กิจกรรม บุคคลหรือกลุ#มบุคคลที่ตHองเสียค#าธรรมเนียม หรือ
กฎ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติอื่นใดที่เกี่ยวขHองกับการจัดเก็บค#าธรรมเนียมการจัดการหมอกควันพิษ กำหนด
หลักเกณฑW เงื่อนไข วิธีการ รายละเอียดการปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องมือและมาตรการทางเศรษฐศาสตรWแต#ละ
ประเภท เปAนตHน (มาตรา ๘๙) ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหนHาที่ ใหHคณะกรรมการบริหารเครื่องมือและมาตรการฯ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับฯ มีอำนาจเชิญผูHแทนจากหน#วยงานหรือบุคคลใดทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชนมาใหHขHอเท็จจริงหรือ แสดงความคิดเห็นไดH รวมทั้งขอใหHบุคคลดังกล#าวส#ง เอกสารหรือขHอมูล
ที่เกี่ยวขHองเพื่อประกอบการพิจารณาดHวย (มาตรา ๙๑)
ทั้งนี้ โดยมีสาระสำคัญของเครื่องมือและมาตรการทางเศรษฐศาสตรWเพื่ออากาศ
สะอาด กล#าวคือ
ภาษีเพื่ออากาศสะอาดและเงินบำรุงกองทุน (มาตรา ๙๒ - ๙๔) ไดHแก# ภาษี
อากรทุกประเภททีเ่ รียกเก็บเพิ่มขึ้น ลดลง หรือยกเวHนใหHแก#บุคคล คณะบุคคล สถานประกอบการ กิจการ หรือ
กิจกรรมใด ๆ ตามกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น เพื่อวัตถุประสงคWในการส#งเสริมอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
ค0าธรรมเนียมการจัดการหมอกควันพิษ (มาตรา ๙๕ - ๙๙) ซึ่งเจHาของหรือ
ผูHครอบครองแหล#งกำเนิดหมอกควันพิษมีหนHาที่เสียค#าธรรมเนียมการจัดการหมอกควันพิษเพื่อเปAนเงิน
ค#าบริการในการบำบัดหรือจัดการหมอกควันพิษ ที่เรียกเก็บจากเจHาของหรือผูHครอบครองแหล#งกำเนิดหมอก
ควันพิษ และใหHหมายความรวมถึงเงินที่เรียกเก็บจากการใชHหรือไดHรับประโยชนWจากบริการสาธารณะที่เกี่ยวกับ
การจัดการหมอกควันพิษที่หน#วยงานของรัฐหรือผูHไดHรับอนุญาตจากหน#วยงานของรัฐเปAนผูHจัดใหH
ระบบฝากไวQไดQคืน (มาตรา ๑๐๐ - ๑๐๑) ไดHแก# มาตรการในการเรียกเก็บเงินเพิม่
(surcharge) จากผูHรับโอนสินคHาใด ๆ ซึ่งอาจส#งผลกระทบต#ออากาศสะอาดเพื่อสุขภาพตามชนิด ประเภท
ลักษณะของสินคHา และอัตราเงินเพิ่มที่เรียกเก็บที่ประกาศกำหนด และการไดHรับคืนเงินเมื่อนำสินคHานั้น ๆ มาคืน
หรือนำไปกำจัดตามเงื่อนไข หลักเกณฑWและวิธีการที่กำหนดโดยราชกิจจานุเบกษา
การกำหนดสิทธิและการโอนสิทธิในการปล0อยหมอกควันพิษ (มาตรา ๑๐๒ ๑๐๓) เพื่อใหHเกิดความยุติธรรมทางสิ่งแวดลHอมในการใชHประโยชนWจากอากาศสะอาดและการจำกัดปริมาณ
หมอกควันพิษในราชอาณาจักร ใหHคณะกรรมการกำกับโดยคำแนะนำของคณะกรรมการบริหารเครื่องมือและ
มาตรการฯ มีอำนาจพิจารณากำหนดใหHนำระบบการกำหนดสิทธิและการโอนสิทธิในการปล#อยหมอกควันพิษ
มาใชHทั่วราชอาณาจักร หรือทHองที่ ๆ กำหนดก็ไดH
การประกันความเสียหาย (มาตรา ๑๐๔ - ๑๐๕) หมายถึง การประกันความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้นต#อสิ่งแวดลHอม สุขภาพอนามัย ชีวิต หรือทรัพยWสินที่เกิดจากกิจกรรมใด ๆ ที่มีความเสี่ยงเปAน
แหล#งกำเนิดหมอกควันพิษโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยใหHผูHรับประกันจ#ายค#าเสียหายเบื้องตHนใหHแก#

๒๒
ผูHไดHรับความเสียหาย หรือหน#วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ไดHรับมอบหมายจากรัฐเขHาช#วยเหลือ เคลื่อนยHาย
บำบัด บรรเทา หรือขจัดความเสียหายที่เกิดขึ้น
มาตรการส0งเสริม สนับสนุน และมาตรการอื่น ๆ (มาตรา ๑๐๖ - ๑๐๗)
๒.๓.๙ หมวด ๗ หมอกควันพิษขQามแดน
กำหนดใหHผ ู Hใ ดที่ เ ปA นเจH าของหรือ ครอบครองแหล#ง กำเนิ ดหมอกควัน พิษนอก
ราชอาณาจั ก รไทย ก# อ ใหH เ กิ ดหรื อเปA นแหล#ง กำเนิ ดการรั ่ วไหลหรื อ แพร# กระจายหมอกควันพิษเขHามาใน
ราชอาณาจักรไทยจนเกิดความเสียหายต#อสิ่งแวดลHอมหรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในราชอาณาจักรไทย
ตHองระวางโทษตามกฎหมาย (มาตรา ๑๐๘) ทั้งนี้ เจHาของหรือผูHครอบครองแหล#งกำเนิดหมอกควันพิษนั้น
มีหนHาที่ตHองรับผิดชอบชดใชHค#าสินไหมทดแทน หรือค#าเสียหายเพื่อการนั้น เวHนแต#ในกรณีที่พิสูจนWไดHว#าหมอก
ควันพิษเช#นว#านั้นเกิดจากปรากฏการณWธรรมชาติหรือการกระทำสงครามที่หลีกเลี่ยงไม#ไดH หรือไม#อาจตHานทานไดH
และไม#สามารถป…องกันไดHโดยการกระทำของมนุษยW (มาตรา ๑๐๙)
กำหนดบทสั น นิ ษ ฐานเกี ่ ย วกั บ การกระทำผิ ด ของเจH า ของหรื อ ครอบครอง
แหล#ง กำเนิดหมอกควันพิ ษนอกราชอาณาจัก รไทย เพื ่อ ประโยชนWในการสืบ สวน สอบสวน การคH นหา
พยานหลักฐานนอกราชอาณาจักร และการฟ…องรHองคดี (มาตรา ๑๑๐) ทั้งนี้ ผูHใชHและผูHสนับสนุนในการกระทำ
ความผิด นายจHาง ผูHว#าจHาง หรือผูHที่มีส#วนเกี่ยวขHองไม#ว#าโดยตรงหรือโดยอHอมกับผูHกระทำความผิด ไม#ว#าจะอยู#
ในหรือนอกราชอาณาจักร จะตHองรับผิดชอบร#วมกับผูHกระทำผิดดHวย เวHนแต#มีขHอพิสูจนWตามกฎหมาย แต#หาก
ผูHกระทำผิดเปAนลูกจHาง ผูHรับจHาง ตัวแทน ผูHกระทำการแทน บุคคลผูHมีส#วนไดHเสียไม#วา# ทางตรงหรือทางอHอมซึ่ง
ดำเนินกิจกรรมใด ๆ ในแหล#งกำเนิดหมอกควันพิษของเจHาของหรือผูHครอบครองแหล#งกำเนิดหมอกควันพิษนั้น
หHามมิใหHพิสูจนWเปAนอย#างอื่น (มาตรา ๑๑๑)
กำหนดโทษ และความรับผิดของกรรมการ หรือผูHจัดการ หรือบุคคลใดซึง่ รับผิดชอบ
ในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล#าวมีหนHาที่ตHองสั่งการหรือกระทำการและละเวHน
ไม#สั่งการ หรือไม#กระทำการจนเปAนเหตุใหHนิติบุคคลนั้นกระทำความผิด (มาตรา ๑๑๒)
กำหนดใหHก ารกระทำความผิ ดตามมาตรา ๑๐๘ และมาตรา ๑๐๙ ใหHถื อ ว# า
เปAนการกระทำผิดในราชอาณาจักรไทย และใหHศาลแพ#ง ศาลอาญา หรือศาลปกครองมีเขตอำนาจในการ
พิจารณาคดีตามแต#กรณี (มาตรา ๑๑๓) โดยใหHผูHเสียหายหรือผูHอาจเสียหายที่มีสิทธิฟ…องรHองดำเนินคดีจากการ
กระทำความผิดตามมาตรา ๑๐๘ และ ๑๐๙ ใหHหมายความรวมถึงบุคคล นิติบุคคล ชุมชน กลุ#มบุคคล ประชาชน
ที่อยู#อาศัยในพื้นที่ ๆ ที่ไดHรับผลกระทบจากหมอกควันพิษในช#วงเวลาที่มีการกระทำความผิด ไม#ว#าผูHหนึ่งผูHใด
รัฐบาลไทย อ.อ.ส.ส. และผูHอำนวยการ อ.อ.ส.ส. โดยใหHถือเปAนการฟ…องรHองแทนผูHเสียหายหรือผูHอาจเสียหาย
ทุกคนที่ไดHรับความเสียหายจากหมอกควันพิษ และใหHมีอำนาจฟ…องรHองดำเนินคดีอาญา และเรียกทรัพยWสิน
รวมทั้งค#าเสียหายแทนผูHเสียหายหรือผูHอาจเสียหายไดH (มาตรา ๑๑๔)
เมื่อไดHรับรายงานสถานการณWเกี่ยวกับหมอกควันพิษขHามแดน กำหนดใหHผูHอำนวย
อ.อ.ส.ส. มีหนHาที่แจHงเปAนหนังสือหรือประกาศโดยสื่อสาธารณะต#อเจHาของหรือผูคH รอบครองแหล#งกำเนิดหมอก

๒๓
ควันพิษ หรือผูHทเี่ กี่ยวขHอง หรือหน#วยงานของรัฐบาลในประเทศแหล#งหรือตHองสงสัยว#าเปAนแหล#งกำเนิดหมอก
ควันพิษดำเนินการอย#างใด ๆ ใหHดำเนินมาตรการป…องกันหรือลดผลกระทบจากหมอกควันพิษมิใหHรั่วไหลหรือ
แพร#กระจายมายังราชอาณาจักรไทยโดยเร็วที่สุด (มาตรา ๑๑๕)
กำหนดใหHใหHพนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน หรือผูHอำนวยการ อ.อ.ส.ส. มีอำนาจ
ออกหมายเรียกบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุที่เกี่ยวขHองมาสืบสวนหรือสอบสวนไดHตามความจำเปAน และมี
หนHาที่ประสานงานขอความร#วมมือกับหน#วยงาน บุคคล นิติบ ุคคลในต#างประเทศ รวมถึง หน#วยงานของ
กระทรวงการต#างประเทศเพื่อขอนำพยานเอกสาร หลักฐาน พยานบุคคล เขHาสู#กระบวนการสืบสวนสอบสวน
ฟ…องรHองดำเนินคดีไดH (มาตรา ๑๑๖)
กำหนดใหHเงินค#าปรับตามมาตรา ๑๐๘ ใหHส#งเขHาเปAนเงินบำรุงกองทุน โดยไม#ตHอง
นำส#งเปAนรายไดHแผ#นดิน ส#วนเงินค#าสินไหมทดแทน และค#าเสียหายที่ อ.อ.ส.ส. ไดHรับตามมาตรา ๑๐๙ ใหHส#ง
เขHาเปAนเงินบำรุงกองทุน โดยไม#ตHองนำส#งเปAนรายไดHแผ#นดิน และใหHนำไปใชHเพื่อการบำบัด ขจัด ฟ¤¥นฟู เยียวยา
สิ่งแวดลHอมและสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ที่ไดHรับผลกระทบจากความเสียหายทั้งจำนวนจนหมดสิน้
(มาตรา ๑๑๗)
กำหนดอายุความของการดำเนินฟ…องรHองดำเนินคดีต#อผูHกระทำผิดตามมาตรา ๑๐๘
และมาตรา ๑๐๙ ใหH ม ีอ ายุ ความ ๑๐ ป• นั บ แต#วันที่ห มอกควันพิษขHามแดนเขHามาในราชอาณาจักรไทย
(มาตรา ๑๑๘)
๒.๓.๑๐ หมวด ๘ บทกำหนดโทษ
กำหนดโทษของผูHที่ฝ”าฝ¤นหรือไม#ปฏิบัติตามคำสั่ง ของนายกรัฐมนตรีที่ออกตาม
มาตรา ๕ หรือขัดขวางการกระทำใด ๆ ตามคำสั่งดังกล#าว รวมถึงกรณีที่ผูHฝ”าฝ¤นหรือไม#ปฏิบัติตามคำสั่งหรือ
ขัดขวางการกระทำใด ๆ ตามคำสั่งดั งกล#าว เปA นผูHซึ่ง ก#อใหH เกิดอันตรายหรือความเสียหายอย#างรHายแรง
ต#อคุณภาพอากาศ (มาตรา ๑๑๙)
หากเจHาหนHาที่ของรัฐที่ฝ”าฝ¤นหรือ ไม#ปฏิบัติตามมาตรการที่คณะกรรมการตาม
พระราชบัญญัตินี้กำหนดขึ้นเพื่อการป…องกัน เฝ…าระวัง ดูแล รักษาสภาพอากาศที่ดีต#อสุขภาพ และการจัดการ
ปoญหาคุณภาพอากาศที่กระทบต#อสุขภาพ ใหHถือว#ากระทำการโดยจงใจละเวHนการปฏิบัติหนHาที่โดยมิชอบตาม
กฎหมาย (มาตรา ๑๒๐)
การกำหนดโทษกรณีที่ผูHมีหนHาที่ส#งเงินบำรุงกองทุนตามมาตรา ๗๘ และผูHมีหนHาที่
เสียค#าธรรมเนียมการจัดการหมอกควันพิษตามมาตรา ๙๙ ไม#ส#งเงินบำรุงกองทุนหรือส#งเงินบำรุงกองทุน
ไม#ครบตามจำนวนที่ตHองส#ง หรือไม#เสียค#าธรรมเนียมหรือเสียค#าธรรมเนียมไม#ครบตามจำนวนที่ตHอ งเสีย
(มาตรา ๑๒๑)
การกำหนดโทษกรณีผูHใดไม#ม าใหHถHอ ยคำ ไม#ส #ง เอกสาร หรือ วัตถุใด ๆ ตามที่
คณะกรรมการร#วมฯ หรือคณะกรรมการกำกับฯ ขอตามมาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๓๙ หรือไม#มาใหHขอH เท็จจริง

๒๔
หรือความเห็น หรือไม#ส#งเอกสารหรือขHอมูลใด ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารเครื่องมือและมาตรการฯ ขอตาม
มาตรา ๙๑ ตHองระวางโทษปรับไม#เกินหHาหมื่นบาท (มาตรา ๑๒๒)
กำหนดใหHบรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหHคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี
มีอำนาจเปรียบเทียบปรับไดH (มาตรา ๑๒๓) โดยใหHคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีประกอบดHวยบุคคลตามที่
พระราชบัญญัตินี้กำหนด (มาตรา ๑๒๔)

ส0วนที่ ๓
คำอธิบายประกอบร0างพระราชบัญญัติ
กำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
แบบบูรณาการ พ.ศ. ... แต0ละมาตรา

๒๕
บันทึกเจตนารมณ/
ของร0างพระราชบัญญัติกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
แบบบูรณาการพ.ศ. ….
ส0วนที่ ๓ คำอธิบายประกอบร0างพระราชบัญญัติกำกับ ดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุข ภาพแบบ
บูรณาการ พ.ศ. ... แต0ละมาตรา
กำหนดใหQนายกรัฐมนตรีเป[นผูQรักษาการตามกฎหมาย
มาตรา ๔ ใหHนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อใหHการบริหารราชการของ
กระทรวงทีเ่ กี่ยวขHองมีการบูรณาการในการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ และมีอำนาจออกกฎกระทรวง
ระเบียบ ประกาศหรือคำสั่ง โดยคำแนะนำของคณะกรรมการร#วม
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศตามวรรคหนึง่ นั้น เมื่อไดHประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แลHวใหHใชHบังคับไดH
ผูQรักษาการตามกฎหมาย:
ผูHรักษาการตามกฎหมาย คือ ผูHรับผิดชอบการปฏิบัติการใหHเปAนไปตามวัตถุประสงคWข อง
กฎหมาย โดยกฎหมายนี้กำหนดใหHนายกรัฐมนตรีเปAนผูHรักษาการตามกฎหมายดHวยเหตุผลดังต#อไปนี้
๑) นายกรัฐ มนตรีเ ปA นผูHบ ัง คับ บัญ ชาสูง สุดในรัฐบาลในการกำกับ ดูแลการทำงานของ
ทุกกระทรวงที่เกี่ยวขHองกับการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
๒) การเปAนผูHบังคับบัญชาสูงสุดของนายกรัฐมนตรี ทำใหHนายกรัฐมนตรีมีอำนาจในการสั่งการ
หน#วยงานที่เกี่ยวขHองในทุกกระทรวงเพื่อใหHเกิดการบูรณาการการทำงานร#วมกันในการจัดการอากาศสะอาด
เพื่อสุขภาพอย#างมีประสิทธิภาพ
๓) การเปAนผูHรักษาการตามกฎหมายนี้ ทำใหHนายกรัฐมนตรีมีอำนาจออกกฎหมายลูกในการ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ โดยมีคณะกรรมการร#วมเปAนผูHเสนอร#างกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศหรือ
คำสั่งพรHอมคำแนะนำต#อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
มาตรา ๕ ในกรณีที่เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว#าจะเกิดความเสียหายอย#างรHายแรงต#อ
คุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพ อันกระทบต#อสิทธิที่จะหายใจอากาศของประชาชน ซึ่งจำเปAนตHองมีการแกHไข
โดยเร#งด#วน ใหHนายกรัฐมนตรีมีอำนาจออกคำสั่งเพื่อระงับการกระทำหรือใหHกระทำการใด ๆ เพื่อแกHไขหรือ
ป…องกันความเสียหายเช#นว#านั้นไดHตามที่เห็นสมควร
ถHาบุคคลซึ่งไดHรับคำสั่งตามวรรคหนึ ่งไม#ป ฏิบั ติตามคำสั่ง ภายในระยะเวลาตามสมควร
นายกรัฐมนตรีจะสั่งใหHเจHาหนHาที่ของรัฐที่มีอำนาจหนHาที่ที่เกี่ยวขHอง ปฏิบัติการใด ๆ เพื่อแกHไขหรือป…องกัน

๒๖
ความเสียหายดังกล#าวนั้นแทนก็ไดH ในการนี้ ใหHเจHาหนHาที่ของรัฐใชHความระมัดระวังตามสมควรแก#พฤติการณW
และบุคคลซึ่งไดHรับคำสั่งดังกล#าวตHองเปAนผูHเสียค#าใชHจ#ายสำหรับการนั้น
อำนาจพิเศษของนายกรัฐมนตรี:
กรณีประชาชนไดHรับหมอกควันพิษที่มีระดับเกินค#าดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพอย#างมาก
จนเปAนอันตรายต#อชีวิต และปรากฎขHอเท็จจริงดังต#อไปนี้
๑) เกิดหรืออาจจะเกิดความเสียหายอย#างรHายแรงต#อคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพ
๒) ความเสียหายนั้นกระทบต#อสิทธิที่จะหายใจอากาศของประชาชน และ
๓) ความเสียหายนั้นมีความจำเปAนตHองไดHรับการแกHไขโดยเร#งด#วน
อย#างไรก็ตาม การปฏิบัติหนHาที่ตามปกติของหน#วยงานที่เกี่ยวขHองอาจไม#สามารถตอบสนอง
ความรHายแรงและเร#งด#วนไดHทัน กฎหมายจึงใหHอำนาจนายกรัฐมนตรีในการออกคำสั่งเพื่อระงับการกระทำหรือ
ใหHกระทำการใด ๆ เพื่อแกHไขหรือป…องกันความเสียหายไดHตามสมควร
เพื่อใหHผูHไดHรับคำสั่งปฏิบัติหนHาที่ตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีอย#างเขHมงวด ผูHไดHรับคำสั่ง
ตHองปฏิบัติตามภายในระยะเวลาตามสมควร หากผูHนั้นไม#ปฏิบัติตามจะตHองไดHรับโทษทางอาญา และเปAน
ผูHเสียค#าใชHจ#ายหากนายกรัฐมนตรีสั่งการใหHเจHาหนHาที่ของรัฐอื่นเปAนผูHดำเนินการแทน ทั้งนี้ เจHาหนHาที่ของรัฐ
ที่ดำเนินการแทนตHองใชHความระมัดระวังตามสมควรแก#พฤติการณWในการปฏิบัติตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรี
หมวด ๑ บททั่วไป
มาตรา ๖ เพื่อปกป…องสิทธิในสุขภาพและสิทธิในชีวิต จำเปAนตHองมีบทบัญญัติว#าดHวยสิท ธิ
ที่จะหายใจอากาศสะอาด ซึ่งตHองไดHรับการเคารพและไม#ถูกละเมิดจากบุคคลและหน#วยงานของรัฐ
เพื่อใหHสิทธิที่จะหายใจอากาศสะอาดตามวรรคหนึ่ง เกิดผลอย#างเปAนรูปธรรม รัฐมีหนHาที่
ปฏิบัติตามและบังคับใชHกฎหมายอย#างเคร#งครัด โดยปราศจากการบริหารราชการแบบแยกส#วนจนเปAนเหตุ
กระทบสิทธิตามวรรคหนึ่ง โดยอยู#บนหลักธรรมาภิบาล และหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน
วัตถุประสงค/ของกฎหมาย:
ขHอ ๑ กฎหมายนี้ตHองการสถาปนาสิทธิที่จะหายใจอากาศสะอาด (Right to Breathe Clean Air)
ซึ่งเปAนสิทธิที่เปAนเงื่อนไขของการไดHมาซึ่งสิทธิในสุขภาพ (Right to Health) และสิทธิในชีวิต (Right to Life)
โดยทั้งสองสิทธิเปAนสิทธิมนุษยชนที่ไดHรับการรับรองโดยกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว#างประเทศ เช#น ปฏิญญา
สากลว#าดHวยสิทธิมนุษยชน และกติการะหว#างประเทศว#าดHวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ซึ่งประเทศไทย
เปAนภาคี สำหรับสิทธิในสุขภาพไดHรับการรับรองโดยมาตรา ๕ แห#งพระราชบัญญัติสุขภาพแห#งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
ซึ่งบัญญัติว#า “บุคคลมีสิทธิในการดำรงชีวิตในสิ่งแวดลHอมและสภาพแวดลHอมที่เอื้อต#อสุขภาพ” ส#วนสิทธิ
ในชีวิตไดHรับการรับรองไวHในกฎหมายภายในตั้งแต#ระดับรัฐธรรมนูญทุกฉบับและระดับพระราชบัญญัติมาอย#าง

๒๗
ต#อเนื่อง เช#น รัฐธรรมนูญแห#งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๘ ซึ่งบัญญัติว#า “บุคคลย#อมมี
สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร#างกาย”
ขHอ ๒ กฎหมายนี้ตHองการกำหนดใหHรัฐตHองมีหนHาที่ที่จะตHองใหHการเคารพ (Respect) ปกป…อง
(Protect) จากการละเมิดโดยบุคคลหรือหน#วยงานของรัฐ และทำใหHเกิดขึ้นจริง (Fulfill) ซึ่งสิทธิดังกล#าว และเพื่อ
ทำใหHสิทธิดังกล#าวเกิดผลอย#างเปAนรูปธรรม รัฐจึงมีหนHาที่ตHองกำกับดูแลใหHมีก ารบัง คับใชHกฎหมายอย# าง
เคร#งครัด และใหHมีการบูรณาการการทำงานของภาครัฐที่เกี่ยวขHองกับเรื่องดังกล#าว โดยอยู#ภายใตHหลักธรรมาภิบาล
(Good Governance) และหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) โดยความหมายที่แทHจริง
ของการพัฒนาที ่ยั ่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่ ตHองรักษาสมดุลระหว#าง การพัฒนาเศรษฐกิจ (Economic
Development) กับ การรักษาสิ่งแวดลHอม (Environmental Protection) ซึ่งหากสิ่งแวดลHอมไดHรับปกป…อง
เปAนอย#างดีย#อมส#งผลต#อการคุHมครองสุขภาพที่ดีของประชาชน
มาตรา ๗ กรณีที่มีขHอความในกฎหมายอื่นใดขัดหรือแยHงต#อกฎหมายนี้ และเปAนการใชH
บังคับเกีย่ วกับการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการใหHนำกฎหมายนี้มาใชHบังคับ
กรณีที่มีปoญหาเกี่ยวกับการกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ
และการรับรองคุHมครองสิทธิที่จะหายใจอากาศสะอาดของประชาชน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพ
ใหHเปAนไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้ เวHนแต#ในกรณีที่มีกฎหมายใดกำหนดเกี่ยวกับเรื่องดังกล#าว
ไวHโดยเฉพาะ ซึ่งไม#ต่ำกว#ามาตรฐานที่พระราชบัญญัตินี้กำหนด ใหHกฎหมายนั้นมีผลใชHบังคับต#อไป เท#าที่
ไม#ขัดหรือแยHงกับบทบัญญัติแห#งพระราชบัญญัตินี้ แต#ถHากฎหมายนั้นมีมาตรฐานต่ำกว#าที่กำหนดไวHใน
พระราชบัญญัตินี้ ใหHหน#วยงานของรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้นแกHไขใหHเปAนไปตามพระราชบัญ ญั ตินี้
ในกรณีที่มีอุปสรรคไม#อาจดำเนินการเช#นว#านั้นไดH ใหHคณะกรรมการร#วมเปAนผูชH ี้ขาด เมื่อมีคำชี้ขาดเปAน
ประการใดใหHหน#วยงานของรัฐที่เกี่ยวขHองดำเนินการตามคำชี้ขาดนั้น
ขอบเขตของกฎหมาย:
พระราชบัญญัตินี้เปAนกฎหมายพิเศษซึ่งยกเวHนกฎหมายทั่วไป มีวัตถุประสงคWเพื่อรับรองสิทธิ
ที่จะหายใจอากาศสะอาด และเพื่อกำกับดูแลบังคับใชHการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพใหHมีประสิทธิภาพ
และมีการบูรณาการ ในกรณีที่เนื้อหาของกฎหมายอื่นขัดหรือแยHงต#อกฎหมายนี้ ใหHนำกฎหมายนี้มาใชHบังคับ
หากกฎหมายใดกำหนดมาตรฐานการกำกับการดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
ไวHสูงกว#ากฎหมายนี้ ใหHใชHกฎหมายฉบับนั้น ซึ่งเทียบเคียงไดHกับการบังคับใชHกฎหมายตามพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ส#วนกรณีที่กฎหมายใดมีมาตรฐานต่ำกว#ากฎหมายนี้ ตHองดำเนินการ
แกHไขกฎหมายนั้น
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หมวด ๒ สิทธิที่จะหายใจอากาศสะอาด
มาตรา ๘ บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะหายใจอากาศสะอาด
สิทธิที่จะหายใจอากาศสะอาดเปAนสิทธิที่ทำใหHบุคคลดำรงชีวิตดH วยอากาศสะอาดที่ ไม#
ส#งผลรHายต#อสุขภาพ และไม#เสียชีวิตก#อนวัยอันควร ซึ่งมีความสอดคลHองและสัมพันธWกับสิทธิในสุขภาพและ
สิทธิในชีวิต อันเปAนสิทธิขั้นพื้นฐานที่ไดHรับการรับรองคุHมครองในฐานะสิทธิมนุษยชน ทั้งในกฎหมายระหว#าง
ประเทศ และกฎหมายภายในของนานาอารยประเทศ รวมถึงราชอาณาจักรไทย
บุคคลที่อยู#ในข#ายเปAนกลุ#มเปราะบางมีสิทธิไดHรับการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลของรัฐ
หรือสถานพยาบาลที่มีมาตรฐานไม#ต่ำกว#าโรงพยาบาลซึ่งรัฐจัดใหHโดยไม#เสียค#าใชHจ#าย เพื่อการเฝ…าระวัง
แนวโนHมที่อาจเกิดโรคอันมีสาเหตุมาจากสภาวะหมอกควันพิษปกคลุม
สิทธิที่จะหายใจอากาศสะอาด:
ในทางระหว#างประเทศ มนุษยWทุกคนย#อมมี “สิทธิมนุษยชน” (Human Rights) ที่พึงไดHรับมา
ตั้งแต#กำเนิดอย#างเท#าเทียมและเสมอภาคกัน โดยในมิติสิ่งแวดลHอม สามารถแบ#งสิทธิมนุษยชน ออกเปAนสอง
ประเภท ไดHแก# สิท ธิเ ชิง เนื้อ หา (Substantive Rights) และสิ ท ธิเ ชิง กระบวนการ (Procedural Rights)
ตัวอย#างของสิทธิเชิงเนื้อหา ไดHแก# สิทธิในชีวิต สิทธิในสุขภาพ เปAนตHน (เครือข#ายอากาศสะอาด ประเทศไทย,
๒๕๖๓: ๑๕๑-๑๕๕) ทั้งนี้ สิทธิที่จะหายใจอากาศสะอาดเปAนเงื่อนไขและเชื่อมโยงกับสิทธิมนุษยชนอื่น ๆ
ในกลุ#มเดียวกัน ไดHแก# สิทธิในชีวิตหรือสิทธิที่จะมีชีวิตอยู#ในสิ่งแวดลHอมที่ดี และสิทธิในสุขภาพ เนื่องจากการมี
สิ่งแวดลHอมที่ดีย#อมเปAนเงื่อนไขเบื้องตHนของการมีสุขภาพทีด่ ี และการมีสุขภาพที่ดีก็ย#อมเปAนเงื่อนไขสำคัญของ
การมีชีวิตที่ยืนยาวดHวยเช#นกัน (คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม, ๒๕๕๒) ทั้งนี้ คุณสมบัติสำคัญสามประการของสิทธิ
มนุษยชน ไดHแก# ประการแรก ความเปAนสากล (Universal) ซึ่ง สิท ธิที่จะหายใจอากาศสะอาดก็ไดHรับการ
สนับ สนุนส#ง เสริม จากองคWก ารสหประชาชาติและสหภาพยุ โ รป ประการที่ส อง ไม#ส ามารถแบ#ง แยกไดH
(Indivisible) ซึ่งสิทธิจะหายใจอากาศสะอาดกับสิทธิมนุษยชนอื่น ๆ ไดHแก# สิทธิในชีวิตหรือสิทธิที่จะมีชีวิต
อยู#ในสิ่งแวดลHอมที่ดี และสิทธิในสุขภาพ นั้นไม#สามารถแบ#งแยกออกจากกันไดH และมีความสำคัญไม#ยิ่งหย#อน
ไปกว#ากัน ประการที่สาม มีความเชื่อมโยงและสัมพันธWกัน (Interdependent and Interrelated) ซึ่งสิทธิจะ
หายใจอากาศสะอาดกับสิทธิมนุษยชนอื่น ๆ ไดHแก# สิทธิในชีวิตหรือสิทธิที่จะมีชีวิตอยู#ในสิ่งแวดลHอมที่ดี และ
สิทธิในสุขภาพ จำเปAนตHองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ตHองพัฒนาและส#งเสริมซึ่งกันและกัน เพราะถHาหากสิทธิใด
ถูกลิดรอนก็จะพลอยกระทบสิทธิอื่น ๆ ดHวย เช#น หากบุคคลใดถูกกระทบสิทธิที่จะหายใจอากาศสะอาด สิทธิ
ในสุขภาพและสิทธิในชีวิตก็จะถูกกระทบไปดHวย (คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม, ออนไลนW, ๒๕๖๓)
เพื่อรับรองสิทธิที่จะหายใจอากาศสะอาดใหHมีความชัดเจนในกฎหมายภายใน กฎหมายนี้
จึงบัญญัติเรื่องสิทธิที่จะหายใจอากาศสะอาด ซึ่งหมายถึงสิทธิที่จะดำรงชีวิตดHวยการหายใจอากาศสะอาด
ทั้งนี้ อากาศสะอาด (Clean Air) ต#างจาก มลพิษทางอากาศ (Air Pollution) กล#าวคือ อากาศสะอาด หมายถึง
อากาศที่ปลอดสารมลพิษ หรือมีสารมลพิษเจือปนในปริมาณที่สูงกว#าปกติเปAนเวลานานพอที่จะทำใหHเ กิ ด
อันตรายต#อมนุษยW สัตวW พืช หรือทรัพยWสินต#าง ๆ ดังนั้น อากาศสะอาดจึงเปAนเป…าหมายซึ่งเปAนที่ตHองการของ
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การมีสุขภาพและชีวิตที่มีคุณภาพ ในทางตรงขHาม หากมนุษยWตHองหายใจอากาศที่ไม#สะอาดหรือเต็มไปดHวย
มลพิษทางอากาศอย#างต#อเนื่อง จะเปAนอันตรายต#อสุขภาพ และเปAนสาเหตุหนึ่งของการเสียชีวิตก#อนวัยอันควร
(Premature Death)
กลุ0มเปราะบาง:
ในบรรดาประชาชนที่ควรมีสิทธิที่จะหายใจอากาศสะอาดและไดHรับการปกป…องจากกฎหมายนี้
มีคนกลุ#มหนึ่งที่ตHองไดHรับการดูแลเปAนพิเศษเรียกว#า “กลุ#มเปราะบาง” ซึ่งหมายถึง บุคคลที่มีความอ#อนแอ
ทางร#างกาย มีภูมิคุHมกันและความทนทานต่ำกว#าคนทั่วไป เช#น เด็ก หญิงมีครรภW ผูHสูงอายุ ผูHป”วยเรื้อรัง ผูHป”วย
ทางเดินหายใจ และผูHทำงานกลางแจHง โดยการดูแลเปAนพิเศษดังกล#าว ไดHแก# การไดHรับการตรวจสุขภาพจาก
โรงพยาบาลของรัฐหรือสถานพยาบาล ซึ่งรัฐจัดใหHโดยไม#เสียค#าใชHจ#าย
มาตรา ๙ เพื่อใหHไดHมาซึ่งอากาศสะอาด บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะไดHรับทราบขHอมูลที่เกี่ยวกับ
คุณภาพของอากาศและผลกระทบของคุณภาพอากาศที่อาจเกิดขึ้นต#อสิ่งแวดลHอมและสุขภาพ สิทธิในการ
มีส#วนร#วมกับรัฐในการกำหนดนโยบาย จัดทำกฎหมาย และกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาด และสิทธิใน
การเขHาถึงและไดHรับความยุติธรรมทางสิ่งแวดลHอม
สิทธิเชิงกระบวนการ (Procedural Rights):
ในทางทฤษฎี การรับรองสิทธิที่จะหายใจอากาศสะอาดในฐานะสิทธิมนุษยชนนั้น จะมีการ
รับรองสิทธิเชิงเนื้อหา (Substantive Rights) และสิทธิเชิงกระบวนการ (Procedural Rights) ไวHควบคู#กัน
โดยสิทธิเชิงกระบวนการ คือ สิทธิที่ทำหนHาที่เปAนเครื่องมือหรือพาหนะในการขับเคลื่อนไปสู#การเขHาถึงและ
คุHมครองสิทธิเชิงเนื้อหา ส#วนสิทธิเชิงเนื้อหา คือ สิทธิที่มีเนื้อหาเปAนของตัวเองโดยสมบูรณW และเปAนสาระสำคัญ
แห#งความเปAนมนุษยW (คนึงนิจ, ๒๕๖๓ : ๑๕๑-๑๕๕)
ในทางระหว#างประเทศ สิทธิเชิงกระบวนการเปAนสิทธิที่ปรากฏในอนุสัญญาว#าดHวยการเขHาถึง
ขHอ มูล ข#าวสาร การมีส #วนร#วมสาธารณะในการตัดสินใจ และการเขHาถึง ความยุติธรรมในคดี สิ่ง แวดลHอม
ค.ศ. ๑๙๙๘ หรือ อนุสัญญาอารWฮูส (The Convention on Access to Information, Public Participation in
Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters 1998- The Aarhus Convention)
ซึ่งไดHวางหลักเกณฑWที่สำคัญ ๓ ประการ ไดHแก# การสนับสนุนใหHประชาชนเขHาถึงขHอมูลข#าวสารดHานสิ่งแวดลHอม
(Access to Environmental Information) การสนับสนุนใหHประชาชนหรือ สาธารณชนมีส#วนร#วมในการ
ตัดสินใจกรณีอ ันอาจเกิดผลกระทบดHานสิ่ง แวดลHอ มต#อ ประชาชน (Public Participation in Decisionmaking) และการสนับสนุนใหHประชาชนเขHาถึงความยุติธรรมในคดีและขHอพิพาททางสิ่งแวดลHอม (Access to
Justice in Environmental Matters) และยั ง ปรากฏในหลั ก การขH อ ๑๐ แห# ง ปฏิ ญ ญากรุ ง ริ โ อว# า ดH วย
สิ ่ ง แวดลH อ มและการพั ฒ นา เช# น สิ ท ธิ ใ นการเขH า ถึ ง ขH อ มู ล ดH า นสิ ่ ง แวดลH อ ม (Right to Access to
Environmental Information) สิท ธิในการมีส #วนร#วมในการตัดสินใจดHานสิ่ง แวดลHอ ม (Right to Public
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Participation in Environmental Decision-making) และสิทธิ ที่ จะเขHาถึง ความยุติธรรมดHานสิ ่ง แวดลHอม
(Right to Environmental Justice)
สิท ธิท ี่จ ะหายใจอากาศสะอาดจำเปAน ตHอ งไดHร ับ การสนับ สนุน และรับ รองในกฎหมาย
โดยอาศัยสิทธิเชิงกระบวนการทั้งสามประเภทดังกล#าว เช#น สิทธิที่จะไดHรับทราบขHอมูลเกี่ยวกับคุณภาพอากาศ
ที่อาจกระทบต#อสุขภาพ สิทธิในการมีส#วนร#วมกับรัฐในการกำหนดนโยบาย จัดทำกฎหมาย และกำกับดูแลการ
จัดการอากาศสะอาด และสิทธิในการเขHาถึงและไดHรับความยุติธรรมทางสิ่งแวดลHอมโดยการฟ…องคดีเกี่ยวกับ
อากาศสะอาด เปAนตHน
มาตรา ๑๐ เพื่อใหHไดHมาซึ่งสิทธิของบุคคลตามมาตรา ๘ และมาตรา ๙ รัฐมีหนHาที่เคารพ
ปกป…อง และทำใหHสิทธิที่จะหายใจอากาศสะอาดของบุคคลเกิดขึ้นไดHจริงอย#างสมบูรณW โดยรัฐตHองอำนวยการ
และกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพอย#างบูรณาการ
หนQาที่ของรัฐ: ภาพรวม
เพื่อใหHการคุHมครองสิทธิที่จะหายใจอากาศสะอาด สิทธิที่จะไดHรับทราบขHอมูลที่เกี่ย วกับ
คุณภาพของอากาศและผลกระทบของคุณภาพอากาศที่อาจเกิดขึ้นต#อสิ่งแวดลHอมและสุขภาพ สิทธิในการ
มีส#วนร#วมกับรัฐในการกำหนดนโยบาย จัดทำกฎหมาย และกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาด และสิทธิใน
การเขHาถึงและไดHรับความยุติธรรมทางสิ่งแวดลHอม เกิดขึ้นอย#างแทHจริง จึงตHองกำหนดใหHรัฐมีหนHาที่อำนวยการ
และกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ กล#าวคือ การบริหารจัดการอากาศสะอาด
เพื่อสุขภาพระหว#างหน#วยงานของรัฐตั้งแต#สองหน#วยงานขึ้นไป เพื่อวัตถุประสงคWในการร#วมวิเคราะหWปoญหา
และร#วมหาทางป…องกันแกHไขปoญหาอย#างสอดคลHองเปAนระบบครบวงจรโดยไม#แยกส#วน รวมถึงการจัดการ
อากาศสะอาดเพื่อสุขภาพร#วมกันระหว#างรัฐกับภาคประชาสังคม
มาตรา ๑๑ บุคคลทุกคนมีสิทธิรูHและเขHาถึงขHอมูลเกี่ยวกับอากาศสะอาด
เพื่อใหHไดHสิทธิตามวรรคหนึ่ง รัฐมีหนHาที่ดังต#อไปนี้
(๑) ตรวจสอบและรายงานดัชนีคุณภาพอากาศ และดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อ สุขภาพ
ประจำวัน และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต#อสุขภาพของประชาชนซึ่งแตกต#างกันในแต#ละคน ในแต#ละเขต
พื้นที่ อย#างทั่วถึง เปAนระบบ และสม่ำเสมอ เพื่อใหHประชาชนสามารถเขHาถึงไดHง#าย เฝ…าระวัง และป…องกัน
ตนเองไดHทันท#วงที
(๒) ใหHขHอมูลแก#ประชาชนเกี่ยวกับที่มาของปoญหาคุณภาพของอากาศที่เปAนปoจจุบัน เช#น
ขHอมูลบัญชีการปลดปล#อยและเคลื่อนยHายหมอกควันพิษ เปAนตHน กิจกรรมที่ก#อใหHเกิดผลกระทบต#อคุณภาพ
อากาศและต#อสุขภาพของประชาชน และวิธีดำเนินการของรัฐเพื่อจัดการใหHเกิดอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
รวมทั้งมาตรการในการเยียวยาสุขภาพของประชาชนที่ไดHรับผลกระทบ โดยเฉพาะกลุ#มเปราะบาง
(๓) รับฟoงขHอมูล ขHอรHองเรียน และขHอคิดเห็นจากประชาชนในเรื่องที่เกี่ยวกับ (๒)

๓๑
(๔) จัดเก็บ รวบรวม ประมวลผล วิเคราะหWขHอมูล และจัดทำระบบขHอมูลที่ทันสมัยและ
มีป ระสิท ธิภาพเพื่อ แจHง เตือ นประชาชน และสนับ สนุนการจัดการใหHม ีอากาศสะอาดเพื่อ สุขภาพแก#
ประชาชน รวมทั้งจัดใหHมีงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินการของภาคเอกชนหรือประชาชนที่เกี่ยวกับ
การจัดทำระบบและเผยแพร#ขHอมูลข#าวสารที่เกี่ยวกับอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
หนQาที่ของรัฐ: ทำใหQประชาชนเขQาถึงและรูQขQอมูลเกี่ยวกับอากาศสะอาด
เพื่อใหHบุคคลทุกคนสิทธิรูHและเขHาถึงขHอมูลเกี่ยวกับอากาศสะอาด มาตรานี้จึงกำหนดใหHรัฐ
มีหนHาที่ ๓ ประการ ดังนี้
(๑) รัฐตHองตรวจสอบและรายงานดัชนีคุณภาพอากาศ และดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพ
ประจำวัน และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต#อสุขภาพของประชาชนซึ่งแตกต#างกันในแต#ละคน ในแต#ละเขตพื้นที่
อย#างทั่วถึง เปAนระบบ และสม่ำเสมอ เพื่อใหHประชาชนสามารถเขHาถึงไดHง#าย เฝ…าระวัง และป…องกันตนเอง
ไดHทันท#วงที
(๒) รัฐตHองใหHขHอมูลเกี่ยวกับที่มาของปoญหาคุณภาพของอากาศที่เปAนปoจจุบัน ตัวอย#างเช#น
ขH อ มู ล จาก “บั ญ ชี ก ารปลดปล# อ ยและเคลื ่อ นยH า ยหมอกควั น พิ ษ ” (Pollutant Release and Transfer
Register หรือ PRTR) ซึ่งหมายถึงฐานขHอมูลที่แสดงถึงชนิดและปริม าณของมลพิษที่ มีก ารปลดปล#อ ยจาก
แหล#งกำเนิดสู#ตัวกลางสิ่งแวดลHอมทั้งดHานอากาศ ดิน น้ำ รวมถึงขHอมูลปริมาณการเคลื่อนยHายน้ำเสียหรือ ของ
เสียออกนอกสถานประกอบการเพื่อบำบัดหรือกำจัด เปAนตHน (สมุดปกฟ…าอากาศสะอาด หนHา ๑๒๔-๑๔๐)
กิจกรรมที่ก#อใหHเกิดผลกระทบต#อคุณภาพอากาศและต#อสุขภาพ วิธีดำเนินการของรัฐเพื่อจัดการใหHเกิดอากาศ
สะอาดเพื่อสุขภาพ รวมทั้งมาตรการในการเยียวยาสุขภาพของประชาชนที่ไดHรับผลกระทบ โดยใหHความสำคัญ
กับกลุ#มเปราะบางเปAนพิเศษ
ในการนี้ รัฐตHองรับฟoงขHอมูล ขHอรHองเรียน และขHอคิดเห็นจากประชาชนในเรื่องที่เกี่ยวขHองกับ
ปoญหาและผลกระทบของคุณภาพอากาศต#อสุขภาพ รวมทั้งปoญหาเกี่ยวกับการดำเนินการของรัฐ และการ
เยียวยาสุขภาพดHวย
(๓) รัฐตHองจัดเก็บ รวบรวม ประมวลผล วิเคราะหWขHอมูล และจัดทำระบบขHอมูลที่ทันสมัยและ
มีประสิทธิภาพเพื่อแจHงเตือนประชาชน และสนับสนุนการจัดการใหHมีอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ ในการนี้
รั ฐ ตH อ งจั ดงบประมาณสนั บสนุ นภาคเอกชนหรือ ประชาชนในการจั ดทำระบบและเผยแพร#ขH อมู ลข#าวสาร
ที่เกี่ยวกับอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพดHวย
หนHาที่ของรัฐขHางตHนสอดคลHองกับสิทธิในขHอมูลข#าวสาร (Right to Information) ที่ประชาชน
พึงมีเพื่อการเขHาถึงขHอมูลข#าวสารที่จำเปAน ครบถHวนและถูกตHองแม#นยำเกี่ยวกับการป…องกันและจัดการปoญหา
หมอกควันพิษ โดยเฉพาะขHอมูลข#าวสารของราชการ เช#น การเขHาถึงขHอมูลการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ถูกตHอง
และไดHม าตรฐาน การเขHาถึ ง ขHอ มูล การปลดปล#อ ยหรือ ระบายสารพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม เปAนตHน
(สมุดปกฟ…าอากาศสะอาด หนHา ๑๕๓) ซึ่งในทางระหว#างประเทศเปAนสิทธิที่หลักการขHอ ๑๐ แห#งปฏิญญากรุง
ริโอว#าดHวยสิ่งแวดลHอมและการพัฒนาไดHรับรองไวH

๓๒
มาตรา ๑๒ บุคคลทุก คนมีสิทธิท ี่จะรูHขHอมูลที่อ าจมีผลกระทบต#อคุณภาพอากาศและ
ต#อสุขภาพ รวมทั้งวิธีป…องกันผลกระทบต#อสุขภาพโดยเร็ว และมีสิทธิรHองขอหน#วยงานของรัฐใหHมีระบบการ
ประเมินผลกระทบดHานสุขภาพที่มีมาตรการรองรับทั้งระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติการ
เพื่อ ใหHไดHสิทธิตามวรรคหนึ ่ง รั ฐ มี ห นH าที ่ ตH อ งจั ดใหHม ีร ะบบการประเมิ นผลกระทบต#อ
สุขภาพและตHองมีระบบตรวจสอบการประเมินผลกระทบต#อสุขภาพดังกล#าว รวมทั้งมีการบังคับใชHระบบ
การประเมินผลกระทบต#อสุขภาพอย#างมีประสิทธิภาพและเปAนรูปธรรม
หนQาที่ของรัฐ: จัดใหQมีระบบการประเมินผลกระทบต0อสุขภาพ
เพื่อใหHประชาชนมีสิทธิที่จะรูHขHอมูลซึง่ อาจมีผลกระทบต#อคุณภาพอากาศและต#อสุขภาพ และ
ขHอมูลเกี่ยวกับวิธีป…องกันผลกระทบต#อสุขภาพโดยเร็ วควบคู#กั น รัฐมีหนHาที่ตHองจัดใหHมีระบบการประเมิ น
ผลกระทบต#อสุขภาพ ระบบตรวจสอบการประเมินผลกระทบต#อสุขภาพ รวมทั้งการบังคับใชHระบบการประเมินผล
กระทบต#อสุขภาพอย#างมีประสิทธิภาพและเปAนรูปธรรม โดยมีมาตรการรองรับทั้งระดับนโยบาย และระดับ
ปฏิบัติการ ซึ่งเปAนหลักการสำคัญอันเปAนส#วนหนึ่งของการประเมินผลกระทบทางดHานสุขภาพ (HIA) สอดคลHอง
กับมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ แห#งพระราชบัญญัติสุขภาพแห#งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๑๓ บุคคลทุกคนมีสิทธิในการมีส#วนร#วมกับรัฐในการกำหนดนโยบาย จัดทำกฎหมาย
และกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
เพื่อใหHไดHสิทธิตามวรรคหนึ่ง รัฐมีหนHาที่ดังต#อไปนี้
(๑) จัดใหHประชาชนมีส#วนร#วมในการกำหนดนโยบายและแผนแม#บท
(๒) จัดใหHประชาชนมีส#วนร#วมในการจัดทำแผนการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมของรัฐทั้งใน
ระดับชาติและระดับทHองถิ่นที่อาจมีผลกระทบต#อคุณภาพอากาศและต#อสุขภาพของประชาชน และมีส#วนร#วม
ในกระบวนการตัดสินใจดำเนินโครงการหรือกิจกรรมดังกล#าว
(๓) เปƒดเผยขHอมูลเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมที่จัดทำตาม (๒) ใหHประชาชนในพื้นที่
ที่เกี่ยวขHองทราบและรับฟoงความคิดเห็นของประชาชนก#อนการจัดทำแผนการดำเนินโครงการ ทั้งนี้ จะตHอง
กำหนดระยะเวลาที่เพียงพอสำหรับใหHประชาชนแสดงความคิดเห็นไวHดHวย
(๔) หน#วยงานของรัฐตHองนำความคิดเห็นที่ไดHรับตาม (๓) ไปใชHประกอบการพิจารณา
อนุมัติหรืออนุญาตการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมตามวรรคหนึ่ง ในการนี้ ตHองแจHงใหHประชาชนทราบถึง
ผลของการนำความคิดเห็นไปใชHประกอบการพิจารณาดHวย
(๕) จัดใหHประชาชนมีส#วนร#วมในการกำหนดใหHมหี ลักเกณฑWเกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพของ
อากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ รวมทั้งหลักเกณฑWในการเฝ… าระวัง ป…องกัน ควบคุม และจัดการอากาศใหHมี
คุณภาพตามมาตรฐานดังกล#าว
(๖) จัดใหHป ระชาชนมีส#วนร#วมในการกำหนดและการจัดทำบัญ ชีการปลดปล#อ ยและ
เคลื่อนยHายหมอกควันพิษ ดัชนีคุณภาพอากาศ และดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพในแต#ละพื้นที่

๓๓
(๗) จัดใหHประชาชนมีส#วนร#วมโดยการรับฟoงความคิดเห็นของประชาชน การปรึกษาหารือ
และการร#วมดำเนินการในการปรับปรุงกฎหมายที่เปAนอุปสรรค และจัดทำร#างกฎหมายที่เกี่ยวขHองกับอากาศ
สะอาดเพื่อสุขภาพ ตั้งแต#การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย การปรับปรุงกฎหมาย และการร#าง
กฎหมาย
(๘) จัดใหHประชาชนมีส#วนร#วมในการกำหนดมาตรการในการกำกับการปฏิบัติหนHาที่ของ
หน#วยงานของรัฐที่เกี่ยวขHองกับการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ เพื่อดำเนินการใหHเกิดผลลัพธWตามที่
นโยบายและแผนแม#บทตาม (๑) กำหนดไวH
หลักเกณฑWและวิธีการในการดำเนินการตามวรรคหนึ่งใหHเปAนไปตามที่คณะกรรมการร#วม
กำหนดโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการกำกับ
หนQาที่ของรัฐ: จัดใหQประชาชนมีส0วนร0วม
เพื่อ ใหHป ระชาชนมีสิทธิในการมีส#วนร#วม (Right to Participation) กับ รัฐในการกำหนด
นโยบาย จัดทำกฎหมาย และกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะอย#างยิ่งปoญหาพีเอ็ม ๒.๕
ในทุกระดับ ไดHแก# (๑) ระดับการใหHขHอมูล (๒) ระดับการรับฟoงความคิดเห็นจากประชาชน (๓) ระดับการ
ปรึกษาหารือ (๔) ระดับการวางแผนร#วมกัน (๕) ระดับการร#วมปฏิบัติ (๖) ระดับการควบคุมโดยประชาชน
(สมุดปกฟ…าอากาศสะอาด หนHา ๑๕๓-๑๕๔) รัฐจึงตHองมีหนHาที่ ดังต#อไปนี้
(๑) จัดใหHประชาชนมีส#วนร#วมในการกำหนดนโยบายและแผนแม#บทนโยบายการกำกับ ดูแล
การจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ
(๒) จัดใหHประชาชนมีส#วนร#วมในการจัดทำแผนการดำเนินโครงการหรือ กิจกรรมของรัฐ
ทั้งในระดับชาติและระดับทHองถิ่นที่อาจมีผลกระทบต#อคุณภาพอากาศและต#อสุขภาพของประชาชน และมีส#วนร#วม
ในกระบวนการตัดสินใจดำเนินโครงการหรือกิจกรรมดังกล#าว
(๓) เปƒดเผยขHอมูลเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมที่จัดทำตาม (๒) ใหHป ระชาชนในพื้นที่
ที่เกี่ยวขHองทราบและรับฟoงความคิดเห็นของประชาชนก#อนการจัดทำแผนการดำเนินโครงการ
(๔) นำความคิ ด เห็น ที ่ไ ดH ร ับ ตาม (๓) ไปใชH ป ระกอบการพิจ ารณาอนุม ัต ิห รือ อนุญ าต
การดำเนินโครงการหรือ กิจ กรรม โดยตHอ งแจHง ใหHป ระชาชนทราบถึง ผลของการนำความคิ ดเห็น ไปใชH
ประกอบการพิจารณาดHวย
(๕) จัดใหHประชาชนมีส#วนร#วมในการกำหนดใหHมีหลักเกณฑWเกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพของ
อากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ รวมทั้งหลักเกณฑWในการเฝ…าระวัง ป…องกัน ควบคุม และจัดการอากาศใหHมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานดังกล#าว
(๖) จั ด ใหH ป ระชาชนมีส # ว นร# ว มในการกำหนดและการจัด ทำบั ญ ชีก ารปลดปล#อ ยและ
เคลื่อนยHายหมอกควันพิษ ดัชนีคุณภาพอากาศ และดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพในแต#ละพื้นที่
(๗) จัดใหHประชาชนมีส#วนร#วมโดยการรับฟoงความคิดเห็นของประชาชน การปรึกษาหารือ
และการร#วมดำเนินการในการปรับปรุงกฎหมายที่เปAนอุปสรรค และจัดทำร#างกฎหมายที่เกี่ยวขHองกับอากาศ

๓๔
สะอาดเพื่อ สุขภาพ ตั้ง แต#ก ารทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย การปรับ ปรุง กฎหมาย และการร#าง
กฎหมาย
(๘) จัดใหHป ระชาชนมีส #วนร#ว มในการกำหนดมาตรการในการกำกับ การปฏิบ ั ติห นH า ที่
ของหน#วยงานของรัฐที่เกี่ยวขHองกับการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ เพื่อดำเนินการใหHเกิดผลลัพธWตามที่
นโยบายและแผนแม#บทตาม (๑) กำหนดไวH
มาตรา ๑๔ บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะรูHขHอมูล คำชี้แจง และเหตุผลจากหน#วยงานของรัฐก#อน
การอนุญาตหรือการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต#อสุขภาพของตนหรือของชุมชน
รวมทั้งมีสิทธิที่จะมีสว# นร#วมในการแสดงความเห็นในเรื่องดังกล#าว
เพื่อใหHไดHสิทธิตามวรรคหนึ่ง เมื่อมีกรณีที่จะมีผลกระทบต#อคุณภาพอากาศและต#อสุขภาพ
ของประชาชนเกิดขึ้น รัฐมีหนHาที่ตHองเปƒดเผยขHอมูลเกี่ยวกับกรณีดังกล#าว และวิธีป…องกันผลกระทบต#อ
สุขภาพใหHประชาชนทราบและจัดหาขHอมูลใหHโดยเร็ว ทั้งนี้ การเปƒดเผยขHอมูลดังกล#าว ใหHสันนิษฐานไวHก#อน
ว#า ไม#ใช#การเปƒดเผยขHอมูลส#วนบุคคล เวHนแต#จะพิสูจนWใหHเห็นว#าเปAนขHอมูลส#วนบุคคลที่ไดHรับความคุHม ครอง
ตามกฎหมาย
ใหHสันนิษฐานไวHก#อนว#าขHอมูล คำชี้แจงและเหตุผลตามมาตรานี้ไม#ถือเปAนขHอมูลอันเปAน
ความลับทางการคHา เวHนแต#จะพิสูจนWไดHว#าขHอมูลดังกล#าวนั้นเปAนความลับทางการคHาตามกฎหมายว#าดHวย
ความทางลับทางการคHา และการพิสูจนWนั้นไดHกระทำก#อนที่จะเปƒดเผยขHอมูล
หนQาที่ของรัฐ: เป’ดเผยขQอมูลโครงการหรือกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบต0อสุขภาพ
เพื่อ ใหHประชาชนมีสิทธิที่จะรูHขHอมูล คำชี ้แจง และเหตุ ผลจากหน# วยงานของรั ฐก#อนการ
อนุญาตหรือการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต#อสุขภาพของตนหรือของชุมชน รวมทั้ง
มีสิทธิที่จะมีส#วนร#วมในการแสดงความเห็นในเรื่องดังกล#าว ซึ่งสอดคลHองกับมาตรา ๕๘ รัฐธรรมนูญแห#ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
รัฐจึงมีหนHาที่ตHองเปƒดเผยขHอมูลเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมที่จะมีผลกระทบต#อคุณภาพ
อากาศและต#อสุขภาพของประชาชน และวิธีป…องกันผลกระทบต#อสุขภาพใหHประชาชนทราบโดยจัดหาขHอมูล
ใหHโดยเร็ว ทั้งนี้ เพื่อป…องกันไม#ใหHรัฐปฏิเสธการเปƒดเผยขHอมูล โดยอHางว#าเปAนขHอมูลส#วนบุคคล มาตรานี้
จึงกำหนดขHอสันนิษฐานใหHการเปƒดเผยขHอมูลนั้น ไม#ใช#การเปƒดเผยขHอมูลส#วนบุคคล เวHนแต#จะพิสูจนWใหHเห็นว#า
เปAนขHอมูลส#วนบุคคลที่ไดHรับความคุHมครองตามกฎหมาย
ทั้งนี้ ใหHสันนิษฐานไวHก#อนว#าขHอมูล คำชี้แจง และเหตุผลตามมาตรานีไ้ ม#ถือเปAนขHอมูลอันเปAน
ความลับทางการคHา เวHนแต#จะพิสูจนWไดHว#าขHอมูลดังกล#าวเปAนความลับทางการคHาตามกฎหมาย และตHองพิสูจนW
ก#อนที่จะเปƒดเผยขHอมูล

๓๕
มาตรา ๑๕ บุคคลทุกคนมีสิทธิในการเขHาถึงและไดHรับความยุติธรรมทางสิ่งแวดลHอม
เพื่อใหHไดHสิทธิตามวรรคหนึ่ง รัฐมีหนHาที่ดังต#อไปนี้
(๑) รับเรื่องรHองเรียนจากผูHอาจไดHรับผลกระทบทางสุขภาพจากปoญหาหมอกควันพิษ และ
ประสานงานกับหน#วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ
(๒) ใหHคำแนะนำแก#ผูHรHองเรียนในการดำเนินคดีสิ่งแวดลHอมเกี่ยวกับปoญหาหมอกควันพิษ
และประสานผูHเชี่ยวชาญดHานการดำเนินคดี เพื่อที่จะไดHรับการพิจารณาและไดHรับการชดเชย เยียวยา และ
ฟ¤¥นฟูความเสียหาย
หนQาที่ของรัฐ: จัดใหQประชาชนมีสิทธิเขQาถึงและไดQรับความยุติธรรมทางสิ่งแวดลQอม
“ความยุติธรรมทางสิ่งแวดลHอม (Environmental Justice)” หมายถึง หลักการที่มุ#งเนHนว#า
ประชาชนทุกคนควรมีส#วนร#วมอย#างเท#าเทียมกันในการไดHรับประโยชนWจากสิ่งอำนวยความสะดวกทางสิ่งแวดลHอม
และในการตHองรับภาระจากอันตรายสิ่งแวดลHอม โดยไม#คำนึงถึงความแตกต#างทางเชื้อชาติหรือระดับทางเศรษฐกิจ
และสังคม (คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม, ๒๕๖๐ : ๔-๕) ซึ่งเปAน “เป…าหมาย” ที่รัฐมีหนHาที่ตHองจัดใหHประชาชนมี “สิทธิ
เขH าถึ ง และไดH ร ั บ ความยุ ต ิ ธรรมทางสิ ่ ง แวดลH อ ม” (Right to Access to Environmental Justice) อั นเปA น
“กระบวนการ” ที่จะนำไปสู#เป…าหมาย ขHางตHนไดHอย#างแทHจริง
เพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำ และใหHประชาชนมีสิทธิเขHาถึงและไดHรับความยุติธรรมทางสิ่งแวดลHอม
(Right to Access to Environmental Justice) รวมทั้งการเขHาถึงการระงับขHอพิพาทและความเสียหายที่เกิดขึ้น
แก#ชีวิตและสุขภาพอันเนื่องมาจากปoญหาหมอกควันพิษ ไดHอย#างเท#าเทียมและเสมอภาคกัน โดยการช#วยเหลือ
จากองคWกรในกระบวนการยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพและมีความรูHความเขHาใจในประเด็นทางกฎหมายสิ่งแวดลHอม
เปAนอย#างดี อันเปAนไปตามหลักการของขHอ ๑๐ แห#ง ปฏิ ญ ญากรุงริโอว#าดHวยสิ่ งแวดลHอ มและการพัฒนา
ที่ไดHรับรองไวH รัฐจึงตHองมีหนHาที่ ดังต#อไปนี้
(๑) รับเรื่องรHองเรียนจากผูHที่อาจไดHรับผลกระทบทางสุขภาพจากปoญหาหมอกควันพิษ และ
ประสานงานกับหน#วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ
(๒) ใหHคำแนะนำแก#ผูHรHองเรียนในการดำเนินคดีสิ่งแวดลHอมเกี่ยวกับปoญหาหมอกควันพิษ
และประสานผูHเชี่ยวชาญดHานการดำเนินคดี เพื่อที่จะไดHรับการพิจารณาและไดHรับการชดเชย เยียวยา และฟ¤¥นฟู
ความเสียหาย
มาตรา ๑๖ องคWกรเอกชนที่มีวัตถุประสงคWเกี่ยวกับสุขภาพ สิ่งแวดลHอม ผูHบริโภค เด็ก
ผูHสูงอายุ หญิงมีครรภW ผูHป”วย และผูHทำงานกลางแจHง มีสิทธิในการดำเนินคดีแพ#ง คดีอาญา คดีปกครอง และ
ดำเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ รวมถึงการเรียกรHองค#าสินไหมทดแทน หรือค#าเสียหายในคดีที่เกี่ยวขHองกับ
อากาศสะอาดเพื่อ สุขภาพที่เ ปAนประโยชนWต#อ ประชาชนโดยส#วนรวมตามลัก ษณะหรือ ประเภทคดี ที่
คณะกรรมการร#วมประกาศกำหนดไดH

๓๖
เมื่อมีการฟ…องคดีตามวรรคหนึ่ง แลHว ใหHหน#วยงานของรัฐ หรือเอกชนที่ถูกกล#าวหาว#า
ก#อ ใหHเ กิดหมอกควันพิษ กระทำการหรือหยุดกระทำการเพื่อ ยุติการก#อ ใหHเกิดหมอกควันพิษ เวHนแต#
หน#วยงานของรัฐ หรือเอกชนสามารถพิสูจนWใหHศาลที่มเี ขตอำนาจในการพิจารณาคดีนั้นเห็นไดHว#าตนมิไดHเปAน
ผูHก#อใหHเกิดหมอกควันพิษดังกล#าว
ในการดำเนินคดีในศาล มิใหHองคWกรเอกชนตามวรรคหนึ่งถอนฟ…อง เวHนแต#ศาลจะอนุญาต
เมื่อศาลเห็นว#าการถอนฟ…องนั้นไม#เปAนผลเสียต#อการคุHมครองประชาชนเปAนส#วนรวม
ใหHองคWกรเอกชนตามวรรคหนึ่งเปAนบุคคลที่มีอำนาจในการดำเนินคดีแบบกลุ#มตามกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ#ง วิธีพิจารณาความอาญา หรือวิธีพิจารณาความที่เกี่ยวกับคดีปกครอง แลHวแต#กรณี
สิทธิของประชาชนที่ไดQรับความช0วยเหลือทางคดีจากองค/กรเอกชน: การฟ“องคดีแบบกลุ0ม
สืบเนื่องจากสิทธิของบุคคลทุกคนตามมาตรา ๑๕ แต#เนื่องดHวยการดำเนินคดีที่เกี่ยวขHองกับ
อากาศสะอาดเพื่อสุขภาพนั้น มักเปAนคดีที่กระทบต#อประชาชนเปAนส#วนรวม ประกอบกับหากใหHปoจเจกชน
แต#ละคนรHองเรียนและดำเนินคดีกับหน#วยงานของรัฐ หรือเอกชนที่ถูกกล#าวหาว#าก#อใหHเกิดหมอกควันพิ ษ
โดยลำพั ง ปo จ เจกชนย# อ มเสี ย เปรี ย บ ทั ้ ง ในแง# ข องภาระค# าใชH จ # า ยในการดำเนิ น คดี การขาดความรูH
ความเชี่ยวชาญในการดำเนินคดี รวมทั้งการมีอำนาจต#อรองทีน่ Hอยกว#า และการเรียกค#าเสียหายที่เปAนไปอย#างจำกัด
มาตรานี้จึงกำหนดใหHองคWกรเอกชนที่มีวัตถุประสงคWเกี่ยวกับสุขภาพ สิ่งแวดลHอม ผูHบริโภค
เด็ก ผูHสูงอายุ หญิงมีครรภW ผูHป”วย และผูHทำงานกลางแจHง มีสิทธิในการดำเนินคดี รวมถึงการเรียกรHองค#าสินไหม
ทดแทน หรือค#าเสียหายที่เกี่ยวขHองกับอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพที่เปAนประโยชนWต#อส#วนรวม เพื่อใหHประชาชน
มีส ิทธิในการเขHาถึงและไดHรับความยุติธรรมทางสิ่งแวดลHอมผ#านองคWกรเอกชน ซึ่ง สอดคลHองกับหลักการ
ผู H ก # อ มลพิษ เปA นผู Hจ # า ย (Polluter Pays Principle : PPP) ที ่ ป รากฎในมาตรา ๙๖ และมาตรา ๙๗ แห#ง
พระราชบัญญัติส#งเสริมและรัก ษาคุณภาพสิ่ง แวดลHอมแห#ง ชาติ พ .ศ. ๒๕๓๕ และเทียบเคียงกับหลัก การ
คุHมครองผูHบริโภคที่ปกป…องประโยชนWส#วนรวม และเยียวยาประชาชนที่ไดHรับความเสียหายอย#างเต็มที่ เช#น
มาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ แห#งพระราชบัญญัติคุHมครองผูHบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
ทั้งนี้ โดยปกติวิธีการชั่วคราวก#อนการพิพากษาเปAนเครื่องมือหนึ่งนำมาใชHเพื่อคุHมครองสิทธิ
ของประชาชนหรื อ สิ่ ง แวดลHอมเพื ่อ ป… อ งกั นไม#เกิดความเสียหายอย#างมากและยากต#อการแกHไขเยียวยา
ในภายหลัง แมH ในปoจจุบันศาลยุติธรรมและศาลปกครองไทยไดHก ำหนดวิธี การชั่วคราวก# อนการพิ พากษา
ในคดีปกครองไวHแลHว แต#ในทางปฏิบัติ ผูHฟ…องคดีตHองรับภาระในการขอวิธีการชั่วคราวก#อนการพิพากษาต#อศาล
เปAนอย#างมาก เนื่องจากฐานะทางเศรษฐกิจที่ต่ำกว#าผูHถูกฟ…องคดี และความยากลำบากในการหาพยานหลักฐาน
เพื่อมาแสดงใหHศาลเห็นถึงความจำเปAนที่ตHองกำหนดวิธีการชั่วคราวนั้น ดังนั้น วรรคสองแห#งมาตรานี้จึงเปAน
บทบัญญัติพิเศษ ยกเวHนหลักทั่วไป กล#าวคือ การฟ…องคดีสิ่งแวดลHอมในกรณีปกติ ผูHฟ…องคดีมักจะตHอ งขอ
คุHมครองชั่วคราวก#อนพิพากษาเพื่อเปAนการบรรเทาความเสียหายจากการกระทำของผูHถูกฟ…องคดี แต#มาตรานี้
บัญญัติขึ้นเพื่อใหHผูHฟ…องคดีไดHรับความคุHมครองอัตโนมัติ ไม#ตHองรHองขอต#อศาลเพื่อคุHมครองชั่วคราวอีกต#อไป
(โดยอาจขอใหHศาลออกคำบังคับจำเลย/ผูHถูกฟ…องคดีไดHทันที) และใหHภาระการพิสูจนWตกแก#จำเลยในกรณีที่

๓๗
จำเลยเห็นว#าหากยุติการกระทำดังกล#าว จะก#อใหHเกิดความเสียหายแก#จำเลย และการกระทำนั้นมิไดHเปAน
แหล#งกำเนิดหมอกควันพิษ ก็สามารถรHองขอต#อศาลใหHจำเลยสามารถดำเนินกิจกรรมที่ถูกฟ…องรHองต#อไปไดH
ดังนั้น โจทกWไม#ตHองรHองขอต#อศาลเพื่อคุHมครองชั่วคราวอีกต#อไป แต#จะไดHรับการคุHมครองชั่วคราวโดยอัตโนมัติ
และเปAนหนHาที่ของจำเลยที่ตHองพิสูจนWหากไม#ประสงคWจะใหHมีการคุHมครองชั่วคราวดังกล#าวนั้นนอกจากนั้นแลHว
การฟ…องคดีขององคWกรเอกชนขHางตHน ใหHองคWกรเอกชนเปAนบุคคลที่มีอำนาจในการดำเนินคดีแบบกลุ#มตาม
กฎหมายวิธีพิจารณาความ โดยถือว#าองคWกรเอกชนเปAนผูHฟ…องคดีเพื่อประโยชนWของผูเH สียหายจำนวนมากอันมี
ผลกระทบต#อส#วนรวม ใหHบุคคลดำเนินคดีเพื่อประโยชนWของตนเองและเพื่อประโยชนWของบุคคลอื่นที ่อ ยู#
ภายใตHขHอเท็จจริงหรือขHอกฎหมายเดียวกันอันเปAนลักษณะการดำเนินคดีแบบกลุ#ม
การบัญญัติวิธีการชั่วคราวก#อนการพิพากษาขHางตHน มีลักษณะใกลHเคียงกับในต#างประเทศที่มี
แนวคิดที่จะคุHมครองสิทธิของประชาชนใหHมากขึ้น เช#น มาตรา ๘๐ วรรคหนึ่ง แห#งรัฐบัญญัติว#าดHวยวิธีพิจารณา
คดีปกครองของสหพันธWสาธารณรัฐเยอรมนี (Verwaltungsgerichtsordnung - VwGO § 80) กำหนดไวHว#า
เมื่อมีการอุทธรณWคำสั่งทางปกครองหรือมีการฟ…องโตHแยHงคำสั่งทางปกครองจะมีผลเปAนการทุเลาการบังคับตาม
คำสั่งทางปกครองโดยปริยาย หรือ มาตรา 49f แห#งกฎหมายว#าดHวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของประเทศ
ฟƒนแลนดW (Administrative Procedure Act § 49f) ก็กำหนดการทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองโดย
ปริยายไวHเช#นเดียวกัน ซึ่งมาตรา ๑๙๙ แห#งกฎหมายว#าดHวยการคุHมครองสิ่งแวดลHอมของประเทศฟƒนแลนดW
(Environmental Protection Act § 199) เปƒดโอกาสใหHบุคคลที่ตHองการใชHสิทธิตามคำสั่งทางปกครอง เช#น
ใบอนุญาตดHานสิ่งแวดลHอม ดำเนินการตามใบอนุญาตนั้นไดH แมHจะมีการทุเลาคำสั่งทางปกครอง โดยผูHรHองขอ
ตHองแสดงใหHหน#วยงานผูHมีอำนาจเห็นว#า การดำเนินการตามคำสั่งนั้นมีความจำเปAนและจะไม#มีผลกระทำต#อ
การอุทธรณWคำสั่งทางปกครอง เปAนตHน
เพื่อไม#ใหHเกิดการถอนฟ…องในภายหลัง อันจะส#งผลกระทบต#อการคุHมครองประโยชนWส#วนรวม
ตามหลัก การระมัดระวังไวHก #อ น มาตรานี้ยัง หHามการถอนฟ…อ งระหว#างการดำเนินคดีในศาล เวHนแต#ศาล
จะอนุญาต หากศาลเห็นว#าการถอนฟ…องนั้นไม#เปAนผลเสียต#อการคุHมครองความเสี่ยงที่อาจก#อใหHเกิดผลกระทบ
ต#อสุขภาพของประชาชนซึ่งเทียบเคียงกับมาตรา ๔๑ วรรคสอง แห#งพระราชบัญญัติคุHมครองผูHบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา ๑๗ ในกรณีที่หน#วยงานของรัฐไม#ดำเนินการตามมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๔ ใหH
บุคคล หรือคณะบุคคลมีสิทธิดำเนินคดีต#อหน#วยงานของรัฐใหHดำเนินการดังกล#าว
สิทธิดำเนินคดีต0อหน0วยงานของรัฐ:
เพื่อใหHหลักประกันแก#ประชาชนว#าหน#วยงานของรัฐจะดำเนินการจัดใหHมีระบบการประเมินผล
กระทบต#อสุขภาพ ระบบตรวจสอบการประเมินผลกระทบต#อสุขภาพ และบังคับใชHระบบการประเมินผล
กระทบต#อ สุขภาพอย#างมีประสิท ธิภาพและเปAนรูปธรรม รวมทั้ง เปƒดเผยขH อมู ลเกี่ ยวกับการอนุญาตหรือ
การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต#อสุขภาพของตนหรือของชุมชน และวิธีป…องกันผลกระทบ

๓๘
ต#อสุขภาพใหHประชาชนทราบและจัดหาขHอมูลใหHโดยเร็ว มาตรานี้จึงกำหนดใหHบุคคล หรือคณะบุคคลมีสิทธิ
ดำเนินคดีต#อหน#วยงานของรัฐไดH เพื่อใหHหน#วยงานของรัฐดำเนินการขHางตHน
มาตรา ๑๘ บุคคลและองคWกรเอกชนตามมาตรา ๑๖ มีสิทธิรHองขอใหHหน#วยงานของรัฐ
ดำเนินการตามที่บัญญัติไวHในหมวดนี้ และมีสิทธิดำเนินคดีต#อหน#วยงานของรัฐใหHดำเนินการและเรียกรHอง
ค#าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการไม#ดำเนินการดังกล#าว
สิทธิดำเนินคดีต0อหน0วยงานของรัฐใหQดำเนินการและเรียกรQองค0าเสียหาย
บุคคล และองคWกรเอกชนที่มีวัตถุประสงคWเกี่ยวกับสุขภาพ สิ่งแวดลHอม ผูHบริโภค เด็ก ผูHสูงอายุ
หญิงมีครรภW ผูHป”วย และผูHทำงานกลางแจHงมีสิทธิรHองขอใหHหน#วยงานของรัฐดำเนินการตามหนHาที่ที่กำหนด
ไวHในหมวดนี้ โดยหากหน#วยงานของรัฐไม#ดำเนินการ บุคคล และองคWกรเอกชนดังกล#าวมีสิทธิดำเนินคดีต#อ
หน#วยงานของรัฐ เพื่อใหHดำเนินการตามหนHาที่ รวมทั้งมีสิทธิเรียกรHองค#าเสียหายดHวย
หมวด ๓ การบูรณาการนโยบายอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
การบูรณาการ (Integration)
เนื่องจากโครงสรHางของหน#วยงานรัฐยังมีลักษณะที่แยกส#วน และการกำหนดผูHรักษาการ
ตามกฎหมายแต#ละฉบับเปAนคนละองคWกร ในขณะที่การจัดการสิ่งแวดลHอมเปAนเรื่องที่แยกส#วนไม#ไดH ส#งผลใหH
การบังคับใชHกฎหมายที่ผ#านมานั้น ไม#มีประสิทธิภาพ เนื่องจากหน#วยงานยังมีลักษณะต#างฝ”ายต#างทำภายใตH
ขอบเขตอำนาจตามกฎหมายที่มีอยู#อย#างจำกัด (สมุดปกขาวอากาศสะอาด, หนHา ๓๔) และขาดการประสานงาน
ร#วมกัน จึงมีความจำเปAนที่ตHองบูรณาการการจัดการอากาศเพื่อสุขภาพระหว#างหน#วยงานของรัฐ เพื่อร#วมกัน
วิเคราะหWปoญหา และร#วมกันหาทางป…องกันแกHไขปoญหาอย#างสอดคลHองเปAนระบบครบวงจรโดยไม#แยกส#วน
เพื่อใหHมีการบูรณาการเกิดขึ้นไดH จำเปAนตHองมีกลไกต#าง ๆ เช#น คณะกรรมการร#วมนโยบาย
อากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ คณะกรรมการกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ คณะกรรมการบริหาร
เครื่องมือและมาตรการทางเศรษฐศาสตรWเพื่ออากาศสะอาด คณะกรรมการกองทุนอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
แผนแม#บทนโยบายการกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ เปAนตHน โดยอยู#ภายใตH
แนวคิดการจัดการร#วม (Co-management) ที่เชื่อมโยงระหว#าง “ระบบจัดการโดยรัฐ” กับ “ระบบจัดการ
โดยชุมชน” ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติซึ่งนำสองระบบมาผสมผสานกันที่เรียกว#า “การจัดการร#วม”
โดยเปAนการจัดการร#วมที่มีคุณสมบัติพิเศษ เรียกว#า “การจัดการที่มีชุมชนเปAนฐาน” ซึ่งเปAนการจัดการร#วม
ที่ชุม ชนมีบ ทบาทหลัก โดยรัฐมีบ ทบาทรองในการสนับสนุนส#ง เสริม มากกว#า (รายงานการศึ ก ษา เรื ่อง
ความเชื ่ อ มโยงระหว# า งสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนกั บ ทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ ่ ง แวดลHอ มภายใตHร ัฐ ธรรมนูญ แห# ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐, หนHา ฉ-ช) ตั้งแต#การจัดทำนโยบาย การกำกับดูแล และการปฏิบัติการ
ทั้งในระดับส#วนกลาง ส#วนภูมิภาค และส#วนทHองถิ่น

๓๙
“การจั ดการร# วม (Co-management)” เมื่ อนำมาใชHกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ประเภทอากาศสะอาด (Clean Air) หมายถึง การจัดการอากาศสะอาดร#วมกันระหว#างรัฐกับภาคประชาสังคม
ในมิติสุขภาพควบคู#กับมิติสิ่งแวดลHอม เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนอย#างสมดุลและยั่งยืน โดยสนับสนุนการมี
ส#วนร#วมของประชาชน (Public Participation) และสรHางความเขHมแข็งในการกระจายอำนาจ (Decentralization)
รายละเอียดตามที่กล#าวมาขHางตHน สามารถสรุปเปAนแผนภาพไดH ดังนี้

ภาพที่ ๒: โครงสรHางคณะกรรมการและหน#วยงาน “ร#างพระราชบัญญัตกิ ำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาด
เพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ พ.ศ. ....”
มาตรา ๑๙ เพื่อบูรณาการนโยบาย การกำกับดูแล การจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
และบรรลุตามเจตนารมณWของพระราชบัญญัตินี้ ใหHคณะกรรมการร#วม คณะกรรมการกำกับ คณะกรรมการ
บริหารเครื่องมือและมาตรการ และคณะกรรมการกองทุน มาประชุมร#วมกันอย#างนHอยป•ละสองครั้ง
การบูรณาการ: การประชุมร0วมกันระหว0างคณะกรรมการแต0ละชุด
เนื่อ งจากพระราชบัญ ญัตินี้ก ำหนดใหHมีก ารแต#ง ตั้งคณะกรรมการจำนวนสี่คณะ ไดHแก#
๑) คณะกรรมการร#วมนโยบายอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ ๒) คณะกรรมการกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาด
เพื่อ สุขภาพ ๓) คณะกรรมการบริหารเครื่อ งมือและมาตรการทางเศรษฐศาสตรWเพื่อ อากาศสะอาด และ
๔) คณะกรรมการกองทุนอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ เพื่อใหHภารกิจของคณะกรรมการแต#ละชุดสอดคลH อ ง
เชื่อมโยงกัน และเพื่อใหHการกำกับดูแลและการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพเปAนไปอย#างมีประสิทธิภาพ

๔๐
และเกิดประสิทธิผลตามเจตนารมณWของพระราชบัญญัติฉบับนี้ มาตรานี้จึงกำหนดใหHคณะกรรมการทุกชุด
ตHองมีการประชุมร#วมกันอย#างนHอยป•ละสองครั้ง
มาตรา ๒๐ ใหHร ัฐมนตรีว#าการกระทรวงศึก ษาธิก าร และรัฐมนตรีว#าการกระทรวง
การอุดมศึกษา วิท ยาศาสตรW วิจ ัย และนวัตกรรมจัดทำนโยบาย และออกกฎกระทรวงในการกำหนด
หลั ก เกณฑW และวิ ธ ี ก ารในการสนั บ สนุ น งบประมาณเพื ่ อ ส# ง เสริ ม ใหH ส ถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษา หรื อ
สถาบันอุดมศึกษา ศึกษาวิจัย และบริการวิชาการที่สอดคลHองกับนโยบายดHานอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
แบบบูรณาการ และสนับสนุนใหHสถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันอุดมศึกษานำผลการศึกษาวิจัย และ
บริการวิชาการนั้นไปเผยแพร#และใชHประโยชนWในวงกวHาง ตลอดจนนำเสนอต#อคณะกรรมการร#วมเพื่อเปAน
แนวทางในการจัดทำ และปรับปรุงแกHไขนโยบายดHานอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ และแผน
แม#บทต#อไป
การกำหนดหลักเกณฑWและวิธีก ารสนับสนุนงบประมาณตามวรรคหนึ่ง ตHอ งคำนึง ถึง
งานวิจ ัยและงานบริการวิชาการที่ป ระชาชนไดHเ ขHามามีส #วนร#วมในขั้นตอนการดำเนินการ และไดHรับ
ประโยชนWจากงานวิจัยหรืองานบริการวิชาการนั้นเปAนสำคัญ
การบูรณาการ: บทบาทของกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร/
วิจัย และนวัตกรรม
พระราชบัญญัตินี้กำหนดใหHหน#วยงานที่มีภารกิจดHานการศึกษา การส#งเสริมการเรียนรูH และ
สรHางองคWความรูHในสังคม ไดHแก# กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรW วิจัย และ
นวัตกรรม มีภารกิจเพิ่มเติม ไดHแก#
(๑) จัดทำนโยบายดHานการวิจัยและบริการวิชาการที่เกี่ยวขHองกับนโยบายดHานอากาศสะอาด
เพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ
(๒) ส#งเสริมใหHสถาบันการอาชีวศึกษา หรือสถาบันอุดมศึกษาดำเนินศึกษาวิจัยและบริการ
วิชาการที่เกี่ยวกับนโยบายดHานอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ
(๓) สนับสนุนใหHมีการนำผลการศึกษาวิจัย และบริการวิชาการนั้นไปเผยแพร#และใชHประโยชนW
ในวงกวHาง ไม#ว#าสถาบันการอาชีวศึกษา หรือสถาบันอุดมศึกษาจะดำเนินการเอง หรือกำหนดใหHหน#วยงานอื่น
มีหนHาที่ดำเนินการก็ตาม
เพื่อไม#ใหHเปAนภาระทางดHานงบประมาณ ดHานทรัพยากร หรือดHานบุคลากรต#อส#วนราชการ
หรือหน#วยงานที่เกี่ยวขHองในการดำเนินการตามภารกิจดังกล#าว มาตรานี้จึงกำหนดใหHตHองมีการตรากฎกระทรวง
เพื่อสนับสนุนงบประมาณใหHแก#สถาบันการอาชีวศึกษา หรือสถาบันอุดมศึกษาในการส#งเสริมสนับสนุนตาม
ขHอ (๒) และขHอ (๓)
ทั้ง นี้ งานวิจ ัยหรือ งานบริการวิชาการนั้น ควรใหHป ระชาชนเขHามามีส#วนร#วมในขั้นตอน
การดำเนินการและไดHรับประโยชนWจากผลงานนั้น เช#น การเปƒดโอกาสใหHประชาชนเขHามาร#วมใหHขHอมูล การเขHา

๔๑
มาเปAนนักวิจัยในโครงการ การเขHามาใหHขHอเสนอแนะต#อผลการศึกษาวิจัย เปAนตHน รวมถึงควรนำผลงานนั้น
ไปสู#การจัดทำและปรับปรุงแกHไขนโยบายดHานอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ และแผนแม#บทต#อไป
ไดHดHวย
สำหรับหมวดนี้ ไดHแบ#งเนื้อหาที่เปAนรายละเอียดของบูรณาการนโยบายอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
ออกเปAนสองส#วน ไดHแก# ส#วนที่ ๑ แผนแม#บทนโยบายการกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
แบบบูรณาการ ซึ่งเปAนส#วนสำคัญในการกำหนดทิศทางการทำงานทั้งระบบที่เกี่ยวขHองกับนโยบายดHานอากาศ
สะอาดเพื่อสุขภาพ และส#วนที่ ๒ คณะกรรมการร#วมนโยบายอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ ซึ่งเปAนคณะกรรมการ
ในระดับนโยบายที่ตHองปฏิบัติหนHาที่ใหHเปAนไปตามแผนแม#บทที่กำหนดไวH เพื่อใหHเกิดการกำกับดูแลและบูรณาการ
การทำงานระหว#างหน#วยงานที่เกี่ยวขHอง
ส0วนที่ ๑ แผนแม0บทนโยบายการกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบ
บูรณาการ
มาตรา ๒๑ ใหHคณะกรรมการร#วมจัดทำนโยบายและแผนแม#บท เพื่อ ใชHเปAนกรอบและ
แนวทางในการจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตรW และการดำเนินงานเพื่อกำกับดูแลและบูรณาการการปฏิบัตงิ าน
ของหน#วยงานของรัฐ และหน#วยงานอื ่นที่เ กี่ย วขHอ งกับ การจั ดการอากาศสะอาดเพื ่อ สุ ขภาพ เสนอ
คณะรัฐมนตรี สภาผูHแทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อทราบ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในการจัดทำแผนแม#บท ใหHคณะกรรมการร#วมนำความคิดเห็นและขHอเสนอแนะของกลุ#ม
เปราะบาง และกลุ#มผูHที่อาจไดHรับผลกระทบทางสุขภาพจากปoญหาคุณภาพอากาศมาประกอบดHวย
ใหHคณะกรรมการร#วมทบทวนแผนแม#บทอย#างนHอยทุกหHาป•
แผนแม0บทฯ: ผูQจัดทำแผน
มาตรานี้กำหนดใหH “คณะกรรมการร#วมนโยบายอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ” เปAนผูHจัดทำ
แผนแม#บทฯ ซึ่ง “แผนแม#บทนโยบายการกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ”
มีวัตถุประสงคWสำคัญในการกำหนดกรอบและแนวทางการทำงานทัง้ ระบบที่เกี่ยวขHองกับนโยบายดHานอากาศสะอาด
เพื่อสุขภาพ รวมถึงการกำกับดูแลและบูรณาการการปฏิบัติงานดHานอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพของหน#วยงานต#าง ๆ
ทั้งนี้ หากหน#วยงานอื่นจะจัดทำนโยบายหรือยุทธศาสตรWที่เกี่ยวขHองกับอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแลHว จะตHอง
สอดคลHองกับแผนแม#บทฯ นี้
เนื่องจาก “กลุ#มเปราะบาง” เปAนกลุ#มบุคคลทีม่ ีความพรHอมทางร#างกาย ภูมิตHานทาน และ
ความทนทานในการรับปริมาณสารมลพิษจากหมอกควันพิ ษไดHต่ำกว#าบุคคลทั่วไป เช#น เด็ก หญิงมีครรภW
ผูHสูงอายุ ผูHป”วยเรื้อรัง ผูHป”วยทางเดินหายใจ ผูHที่ทำงานกลางแจHง และผูHที่ตHองอยู#ในพื้นที่ที่มีสภาวะหมอกควันพิษ
ปกคลุม คนกลุ#มนีจ้ ึงเปAนกลุ#มคนทีจ่ ะตHองไดHรับดูแลและปกป…องเปAนพิเศษ ครอบคลุมถึงการทำใหHผูHคนสามารถ
รับรูH และเขHาถึงขHอมูลเกี่ยวกับแหล#งกำเนิดของมลพิษทีอ่ ยู#ในอากาศที่กำลังหายใจอยู# เพื่อใหHสามารถเขHาใจระดับ
ของอันตรายของสารมลพิษไดH (สมุ ดปกฟ… าอากาศสะอาด, หนHา ๕๕) ดัง นั้น ในการจัดทำแผนแม#บทฯ

๔๒
คณะกรรมการร#วมฯ จะตHองนำความคิดเห็นและขHอเสนอแนะของกลุ#มเปราะบาง รวมทั้งกลุ#มผูHที่อาจไดHรับ
ผลกระทบทางสุขภาพจากปoญหาคุณภาพอากาศมาพิจารณาประกอบในการจัดทำแผนแม#บทฯ ดHวย
เมื่อคณะกรรมการร#วมฯ จัดทำแผนแม#บทฯ แลHวใหHเสนอแผนแม#บทฯ ไปยังคณะรัฐมนตรี
สภาผูHแทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อใหHรับทราบ ก#อนที่จะประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เนื่องจากการจัดการ
อากาศสะอาดเพื่อสุขภาพเปAนปoญหาเชิงนโยบายที่มีความรุนแรงและส#งผลกระทบต#อสาธารณะในวงกวHาง
จึงควรใหHคณะกรรมการร#วมฯ ซึ่งมีองคWประกอบจากฝ”ายบริหาร และภาคประชาสังคมเปAนผูHที่มบี ทบาทหลัก
ในการจัดทำแผนแม#บทฯ โดยกำหนดใหHคณะรัฐมนตรี และรัฐสภาตHองรับทราบถึงแผนแม#บทฯ ดังกล#าวดHวย
เพื่อ ใหHท ราบถึงสถานการณWและเห็นถึงความสำคัญ ของกำกับ ดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
แบบบูรณาการ
เพื่อใหHแผนแม#บทฯ มีความทันต#อสถานการณWความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่อ าจ
ส#ง ผลกระทบต#อ สุขภาพของประชาชน และเพื่อ ใหHก ารกำกับดูแลการจัดการอากาศเพื่อสุขภาพเปAนไป
อย#างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมุ#งเนHนการบูรณาการร#วมกันระหว#างหน#วยงานของรัฐที่เกี่ยวขH อ ง
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน มาตรานี้จึงกำหนดใหHตHองทบทวนแผนแม#บทฯ อย#างนHอยทุกหHาป•
เพื่อใหHสอดคลHองกับสถานการณWและความจำเปAนที่เปลี่ยนแปลงไปอยู#ตลอดเวลา
มาตรา ๒๒ แผนแม#บทตHองมีสาระสำคัญอย#างนHอยเกี่ยวกับเรื่องดังต#อไปนี้
(๑) แนวคิดการบูรณาการสุขภาพกับสิ่งแวดลHอมในประเด็นอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
(๒) เป…าหมายของการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ
(๓) การจัดใหHมีกลไกและมาตรการที่หน#วยงานของรัฐตHองปฏิบัติเพื่อรองรับสิท ธิท ี่จ ะ
หายใจอากาศสะอาดของประชาชน รวมถึงการกำหนดใหHหน#วยงานของรัฐตHองนำผลการประเมินผลกระทบ
ทางสุขภาพไปบังคับใชHในการปฏิบัติงานตามอำนาจหนHาที่
(๔) การกำหนดกลไกและมาตรการสำหรับการจัดการปoญหาที่มีลัก ษณะเฉพาะ เช#น
กลุ#มเปราะบาง พื้นที่ที่มีลักษณะเฉพาะ เปAนตHน
(๕) การเฝ…าระวัง ป…องกัน และควบคุมปoจจัยที่คุกคามการเขHาถึงสิทธิที่จะหายใจอากาศ
สะอาด
(๖) การยกระดับมาตรฐานคุณภาพอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ ซึ่งรวมถึงดัชนีคุ ณ ภาพ
อากาศ ดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพ และระบบติดตามขHอมูลคุณภาพอากาศภาคประชาชน
(๗) การส#งเสริม และสนับสนุนใหHภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา มีส#วนร#วมกับรัฐ
ในการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ
(๘) การรวบรวมขHอมูลเกี่ยวกับคุณภาพอากาศเพื่อนำมาจัดทำฐานขHอมูล และนำไปใชHใน
การสรHางและเผยแพร#องคWความรูใH นมิติต#าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ
(๙) การกำหนดมาตรการและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรW
(๑๐) การกำหนดมาตรการเกี่ยวกับหมอกควันพิษขHามแดน

๔๓
แผนแม#บทตามวรรคหนึ่ง ใหHจัดทำเปAนสองระยะ คือ ระยะกลาง และระยะยาว
แผนแม#บทระยะยาว จัดทำขึ้นในรอบระยะเวลาทุกสิบป• เพื่อกำหนดเป…าหมายระยะสิบป•
แผนแม# บทระยะกลาง จัดทำขึ ้นในรอบระยะเวลาทุกหHาป• เพื่อ การดำเนินการใหHเปAน
รูปธรรมและบรรลุเป…าหมายตามที่แผนแม#บทระยะยาวกำหนด และเปAนแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติ
การกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ
ใหHม ีการประเมินผลและทบทวนแผนแม#บทระยะยาว ภายในระยะเวลาหกเดือนก#อน
ครบรอบระยะเวลาสิบป• และใหHจัดทำร#างแผนแม#บทระยะยาวฉบับใหม#ใหHแลHวเสร็จก#อนแผนแม#บทระยะ
ยาวฉบับเดิมจะสิ้นสุดลง
กรณีมีเหตุสุดวิสัยที่ไม#อาจจัดทำแผนแม#บทฉบับใหม#ใหHแลHวเสร็จก#อนแผนแม#บทฉบับเดิม
จะสิ้นสุดลง ใหHใชHแผนแม#บทระยะยาวฉบับเดิมไปพลางก#อน แต#ทั้งนี้ตHองไม#เกินหกเดือน
แผนแม0บทฯ: สาระสำคัญ
มาตรานี้ไดHกำหนดเนื้อหาที่ตHองจัดทำขึ้นในแผนแม#บทฯ เปAนอย#างนHอย โดยอาจกำหนด
เนื้อหาในเรื่องอื่น ๆ ไดH แต#ตHองไม#นHอยกว#าเนื้อหาที่เปAนสาระสำคัญที่ไดHระบุไวHในมาตรานี้ เพื่อใหHแผนแม#บทฯ
มีทิศทางของเนื้อหาที่ชัดเจน ครอบคลุมและเชื่อมโยงสอดคลHองกับหมวดต#าง ๆ ในพระราชบัญญัตินี้ และ
เปAนไปตามเจตนารมณWของกฎหมาย โดยสามารถแบ#งเนื้อหาที่เปAนสาระสำคัญของแผนแม#บทฯ ไดH ๖ กลุ#ม
ไดHแก#
(๑) การกำหนดแนวคิดและเป…าหมายของการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพที่มุ #ง เนHน
การบูรณาการระหว#างหน#วยงานและการจัดการร#วมกันระหว#างภาครัฐ กับภาคประชาสังคม โดยคำนึงถึง
การบูรณาการมิติทางดHานสุขภาพ และมิติทางดHานสิ่งแวดลHอมไปควบคู#กันเสมอ ตามที่ปรากฏในอนุมาตรา (๑)
และ (๒) อันเนื่องมาจากการจัดการปoญหามลพิษทางอากาศไม#ควรหยุดอยู#เพียงปoญหาสิ่งแวดลHอมเท#านั้น
แต#ควรไดHรับความเอาใจใส#ในฐานะที่เปAนปoญหาสุขภาพดHวย (ไดอารี่ความคิด...เรามีสิทธิที่จะหายใจอากาศ
สะอาด, หนHา ๖๗)
(๒) การกำหนดกลไกและมาตรการในการจัด การอากาศเพื ่อ สุ ข ภาพแบบบู ร ณาการ
โดยเฉพาะอย#างยิ่งการจัดการปoญหาที่ส#งผลกระทบต#อกลุ#มเปราะบาง หรือในพื้นที่ที่ไดHรับหรืออาจไดHรับ
ผลกระทบจากปoญหาอย#างรุนแรง รวมทั้งกำหนดแนวทางการเฝ…าระวัง ป…องกัน และควบคุมปoจจัยที่คุกคามต#อ
การเขHาถึงสิทธิที่จะหายใจอากาศสะอาด และตHองกำหนดใหHหน#วยงานของรัฐนำผลการประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพไปบังคับใชHในการปฏิบัติงานตามอำนาจหนHาที่ของตนดHวย ตามที่ปรากฏในอนุมาตรา (๓) (๔) และ (๕)
(๓) การปรับปรุงแกHไขและพัฒนามาตรฐานคุณภาพอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ ซึ่งรวมถึงดัชนี
คุณภาพอากาศ ดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพ และระบบติดตามขHอมูลคุณภาพอากาศภาคประชาชน ใหHมี
ความทันสมัยต#อความเปลี่ยนแปลง ทัดเทียมกับสากล และเปAนทีย่ อมรับ เนื่องจากที่ผ#านมาประเทศไทยยังไม#มี
กฎหมายหรือมาตรการอะไรที่บังคับว#าเราตHองมีการปรับเกณฑWมาตรฐานเปAนระยะ (สมุดปกขาวอากาศสะอาด,
หนHา ๑๕) นอกจากนั้นแลHว ตHองจัดใหHมีการรวบรวมและจัดทำฐานขHอมูลที่เกี่ยวขHองกับคุณภาพอากาศ และ

๔๔
พัฒนาไปสู#การสรHางและเผยแพร#ขHอมูลข#าวสารสู#สาธารณะ เพื่อใหHประชาชนสามารถเขHาถึง และเขHาใจขHอมูล
ต#าง ๆ ไดHโดยง#าย ตามที่ปรากฏในอนุมาตรา (๖) และ (๘)
(๔) การส#งเสริมสนับสนุนใหHทุกภาคส#วนสามารถร#วมกับภาครัฐในการจัดการอากาศสะอาด
เพื่อสุขภาพแบบบูรณาการไดH โดยภาครัฐไม#ควรดำเนินการเพียงฝ”ายเดียว อันเปAนการสรHางกระบวนการมีส#วนร#วม
จากภาคประชาชน ตามที่ปรากฏในอนุมาตรา (๗) เพื่อใหHประชาชนเขHาไปมีส#วนร#วมกับรัฐในการบริหารจัดการ
เพื่อประโยชนWสาธารณะ (สมุดปกฟ…าอากาศสะอาด, หนHา ๑๕๔)
(๕) การกำหนดมาตรการและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรW เพื่อเอื้อใหHผูHที่มีส#วนเกี่ยวขH อ ง
เห็นถึงความสำคัญ และใชHประโยชนWจากมาตรการและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรWในการลดสาเหตุและแกHไข
ปoญหาหมอกควันพิษที่ส#งผลกระทบต#อสุขภาพ ตามที่ปรากฏในอนุมาตรา (๙)
(๖) การกำหนดมาตรการเกี่ยวกับหมอกควันพิษขHามแดน เนื่องจากปoญหาหมอกควันพิษ
เปAนปoญหาที่ไรHพรมแดน กล#าวคือ เหตุการณWที่ก#อใหHเกิดหมอกควันพิษในประเทศหนึ่ง อาจส#งผลกระทบต#อ
ประเทศอื่น ๆ รอบขHางไดH จึงจำเปAนที่ตHองกำหนดมาตรการเพื่อป…องกัน และแกHไขเยียวยาปoญหาที่เกิดขึ้น
หากสาเหตุหรือความรุนแรงของปoญหาเขHาข#ายหมอกควันพิษขHามแดน ตามที่ปรากฏในอนุมาตรา (๑๐)
ในการจัดทำแผนแม#บทฯ นั้น ตHองจัดทำแผนแม#บทฯ เปAนสองระยะ ไดHแก# แผนแม#บทฯ
ระยะยาว และแผนแม#บทฯ ระยะกลาง โดยแผนแม#บทระยะยาวจะเปAนแผนที่กำหนดเป…าหมายระยะสิบป•
ส#วนแผนแม#บทระยะกลางจะเปAนแผนที่กำหนดระยะเวลาหHาป•เพื่อใหHการดำเนินการเกิดผลอย#างเปAนรูป ธรรม
และเปAนไปตามเป…าหมายของแผนแม#บทระยะยาว ตลอดจนเปAนกรอบที่กำหนดทิศทางในการจัดทำแผนปฏิบตั ิ
การกำกับดูแลการจัดการสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการในแต#ละป•
ทั้ง นี้ ใหHม ีก ารประเมินผลและทบทวนแผนแม#บ ทระยะยาว ภายในระยะเวลาหกเดือน
ก#อนครบรอบระยะเวลาสิบป• และใหHจัดทำร#างแผนแม#บทระยะยาวฉบับใหม#ใหHแลHวเสร็จก#อนแผนแม#บทระยะยาว
ฉบับเดิมจะสิ้นสุดลง
มาตรา ๒๓ แผนแม#บทตามมาตรา ๒๑ ที่คณะกรรมการร#วมใหHความเห็นชอบแลHว ใหHผูกพัน
หน#วยงานของรัฐและหน#วยงานอื่นที่เกี่ยวขHองที่ตHองดำเนินการต#อไปตามอำนาจหนHาที่ของตน
แผนแม0บทฯ: ผลผูกพัน
นอกจากความสอดคลHองของนโยบาย และยุทธศาสตรWของแต#ละหน#วยงานที่ตHองสอดคลHอง
กับแผนแม#บทนโยบายการกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการแลHว หน#วยงานของรัฐ
และหน#วยงานอื่นที่เกี่ยวขHองยังมีความผูกพันที่ตHองดำเนินการในอำนาจหนHาที่ของตนใหHเปAนไปตามเนื้อหาที่ปรากฎ
ในแผนแม#บทฯ นี้ โดยถือว#าแผนแม#บทฯ มีสถานะเปAนแผนระดับชาติในเรื่องอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ

๔๕
มาตรา ๒๔ ใหHคณะกรรมการกำกับ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการร#วมมีหนHาที่
จัดทำแผนปฏิบ ั ติ ก ารเพื่ อ กำกับ ดู แลการจั ดการอากาศสะอาดเพื ่อ สุขภาพแบบบูร ณาการในแต#ละป•
ที่สอดคลHองกับแผนแม#บท
แผนแม0บทฯ: การจัดทำแผนปฏิบัติการฯ เพื่อใหQแผนแม0บทฯ นำไปใชQอย0างเป[นรูปธรรม
เพื่ อ ใหH แ ผนแม# บ ทฯ ดำเนิ น การไดH อ ย# า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจึ ง มี ค วามจำเปA น ตH อ งจัดทำ
“แผนปฏิบัติการเพื่อกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ” ในแต#ละป•
มาตรานี้กำหนดใหH “คณะกรรมการกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ” หรือ
“คณะกรรมการกำกับฯ” เปAนผูHจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ซึ่งจะตHองสอดคลHองกับแผนแม#บทฯ ทั้งแผนแม#บทฯ
ระยะยาวและแผนแม#บทฯ ระยะกลางที่คณะกรรมการร#วมฯ เปAนผูHจัดทำ
แผนปฏิบัติการฯ มีวัตถุประสงคWเพื่อใหHการกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
แบบบูรณาการที่กำหนดทิศทางไวHในระดับนโยบาย แปลงมาสู#ความเปAนรูปธรรมในระดับปฏิบัติ เพื่อใหHการ
กำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพมีหน#วยงานที่รับผิดชอบ และมีกำหนดเวลาในการปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจนในแต#ละป• ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการฯ ที่คณะกรรมการกำกับดูแลฯ จัดทำขึ้นนั้น ตHองไดHรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการร#วมฯ ดHวย
ส0วนที่ ๒ คณะกรรมการร0วมนโยบายอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
มาตรา ๒๕ ใหHมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว#า “คณะกรรมการร#วมนโยบายอากาศ
สะอาดเพื่อสุขภาพ” ประกอบดHวย
(๑) นายกรัฐมนตรี เปAนประธานกรรมการ
(๒) รัฐมนตรีว#าการกระทรวงสาธารณสุข เปAนรองประธานกรรมการ
(๓) รัฐมนตรีว#าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลHอม เปAนรองประธานกรรมการ
(๔) ผูHไดHรับเลือกเปAนตัวแทนจากภาคประชาสังคม เปAนรองประธานกรรมการ จำนวน ๒ คน
(๕) ผูHแทนจากหน#วยงานภาครัฐ จำนวน ๕ คน ที่ม ีป ระสบการณWห รือ ผลงานเปAนที่
ประจักษWเกี่ยวกับการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพหรือการอนุรักษWสิ่งแวดลHอม ตามที่นายกรัฐมนตรีแต#งตั้ง
(๖) ผูHแทนจากภาคประชาสังคม จำนวน ๕ คน ที่เลือกตั้งจากผูHที่มีประสบการณWห รือ
ผลงานเปAนที่ประจักษWเกี่ยวกับการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพหรือการอนุรักษWสิ่งแวดลHอม
ผูHแทนจากภาคประชาสัง คมตาม (๔) และ (๖) อย#างนHอยสี่คน จะตHองไม#มีส#วนในการ
ก#อใหHเกิดหมอกควันพิษ
หลักเกณฑWและวิธีการเลือกตัวแทนจากภาคประชาสัง คมตาม (๔) และผูHแทนจากภาค
ประชาสังคมตาม (๖) ใหHเปAนไปตามประกาศที่คณะกรรมการร#วมกำหนด
ใหHป ระธานคณะกรรมการกำกับ เปAนเลขานุการคณะกรรมการร#วม และผูHอำนวยการ
องคWการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ เปAนผูHช#วยเลขานุการคณะกรรมการร#วม

๔๖
คณะกรรมการร0วมนโยบายอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ: องค/ประกอบ
มาตรานี้เ ปAนการกำหนดองคWประกอบของ “คณะกรรมการร#วมนโยบายอากาศสะอาด
เพื่อสุขภาพ” ที่สอดคลHองกับแนวคิดการบูรณาการ (Integration) และการจัดการร#วม (Co-management)
กล#าวคือ มีกรรมการที่มาจากทั้งภาครัฐ และภาคประชาสังคม โดยมีสัดส#วนที่ใกลHเคียงกัน ไดHแก#
(๑) กรรมการซึ่ง มาจากภาครัฐ จำนวน ๘ คน ประกอบดHวย นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
ว# าการกระทรวงสาธารณสุ ข รั ฐ มนตรี ว# าการกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ ่ ง แวดลH อ ม และผู H แทน
จากหน#วยงานภาครัฐจำนวน ๕ คน
(๒) กรรมการซึ่งมาจากภาคประชาสังคม จำนวน ๗ คน ซึ่งตHองไม#มีส#วนร#วมในการก#อใหHเกิด
หมอกควันพิษ
ทั้งนี้ เพื่อใหHไดHกรรมการที่มีความรูHความเขHาใจและมีความสามารถในการกำหนดนโยบาย
ที่เกี่ยวขHองกับการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ จึงกำหนดคุณสมบัติสำคัญของผูHแทนจากทั้งหน#วยงาน
ภาครัฐ และภาคประชาสังคมที่ตHองมีประสบการณWหรือผลงานเปAนที่ประจักษWเกี่ยวกับการจัดการอากาศสะอาด
เพื่อสุขภาพหรือการอนุรักษWสิ่งแวดลHอม
เพื่อใหHเกิดการประสานงานในการดำเนินงานร#วมกันระหว#าง “คณะกรรมการร#วมนโยบาย
อากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ” “คณะกรรมการกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ” และ “องคWการ
อากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ” จึงเห็นสมควรกำหนดใหHประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาด
เพื่อสุขภาพ เปAนเลขานุการคณะกรรมการร#วมนโยบายอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ และผูHอำนวยการองคWการ
อากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ เปAนผูHช#วยเลขานุการคณะกรรมการร#วมนโยบายอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพดHวย
มาตรา ๒๖ กรรมการผูHแทนจากภาคประชาสังคมตามมาตรา ๒๕ (๔) และ (๖) ตHองมี
คุณสมบัติและไม#มีลักษณะตHองหHาม ดังต#อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม#ต่ำกว#าสามสิบหHาป•บริบูรณWในวันที่ไดHรับการเสนอชื่อ
(๓) ไม#มีประวัติเสื่อมเสีย ทุจริต ประพฤติมิชอบ และมีผลประโยชนWทับซHอน
(๔) ไม#เปAนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟo—นเฟ¤อนไม#สมประกอบ
(๕) ไม#เปAนบุคคลลHมละลายหรือไม#เคยเปAนบุคคลลHมละลายทุจริต
(๖) ไม#เปAนบุคคลที่ตHองคำพิพากษาใหHจำคุกและถูกคุมขังอยู#โดยหมายของศาล
คณะกรรมการร0วมนโยบายอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ: คุณสมบัติและลักษณะตQองหQาม
มาตรานี ้ ก ำหนดคุ ณ สมบั ต ิ แ ละลั ก ษณะตH อ งหH า มของกรรมการซึ ่ ง เปA น ผู H แ ทนจาก
ภาคประชาสังคม โดยเทียบเคียงกับกรณีของคณะกรรมการนโยบายองคWการกระจายเสียงและแพร#ภาพ
สาธารณะแห# งประเทศไทย โดยเพิ ่ มเติ มกรณี ท ี ่ เปA นผู H ไม# ม ี ประวั ต ิ เสื ่ อมเสี ย ทุ จริ ต ประพฤติ ม ิ ชอบ และ

๔๗
มีผลประโยชนWทับซHอนเพื่อใหHไดHกรรมการที่มีความเปAนกลางซึ่งจะสามารถปฏิบัติหนHาที่ไดHอย#างมีประสิทธิภาพ
และมีประโยชนWต#อส#วนรวมอย#างแทHจริง
มาตรา ๒๗ ใหHกรรมการตามมาตรา ๒๕ มีวาระการดำรงตำแหน#งหHาป•นับแต#วันที่ไดHรับ
แต#งตั้ง และอาจไดHรับแต#งตั้งใหม#อีกไดHแต#ตHองไม#เกินสองวาระติดต#อกัน
ใหHกรรมการซึ่งพHนจากตำแหน#งตามวาระอยู#ในตำแหน#งเพื่อปฏิบัติหนHาที่ต#อไปจนกว#าจะมี
การแต#งตั้งกรรมการขึ้นใหม#
เพื่อใหHไดHมาซึ่งกรรมการคนใหม#เขHามาปฏิบัติหนHาที่เมื่อสิ้นสุดวาระของกรรมการคนเดิม
ใหHดำเนินการคัดเลือ กกรรมการใหม#เ ปAนการล#วงหนHาก#อ นที่ก รรมการจะพHนจากตำแหน#ง ตามวาระ
ไม#นHอยกว#าหนึ่งรHอยยี่สิบวัน
คณะกรรมการร0วมนโยบายอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ: วาระการดำรงตำแหน0งและการ
พQนจากตำแหน0งตามวาระ
มาตรานี้ก ำหนดวาระการดำรงตำแหน#ง ของคณะกรรมการร#วมนโยบายอากาศสะอาด
เพื่อสุขภาพใหHมีวาระหHาป•นับแต#วันที่ไดHรับแต#งตั้ง เพื่อใหHสอดคลHองกับระยะเวลาของแผนแม#บทนโยบาย
การกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูร ณาการระยะกลางที ่มีก ำหนดระยะเวลาหHาป•
ในแต#ละฉบับ ซึ่งเปAนระยะเวลาที่เหมาะสมในการดำเนินงานของคณะกรรมการร#วมฯ เมื่อครบวาระแลHว
กรรมการร#วมฯ ชุดเดิมอาจไดHรับแต#งตั้งใหม#ไดHแต#ตHองไม#เกินสองวาระติดต#อกัน
ทั้งนี้ การคัดเลือกกรรมการชุดใหม#ใหHเขHามาปฏิบัติหนHาที่แทนกรรมการชุดเดิมนั้นเพื่อไม#ใหH
การดำเนินงานหยุดชะงักและเกิดความต#อเนื่องระหว#างกรรมการชุดเก#ากับกรรมการชุดใหม# จึงเห็นสมควรใหHมี
การคัดเลือกกรรมการชุดใหม#ก#อนกรรมการชุดเดิมจะพHนจากตำแหน#งตามวาระไม#นHอยกว#าหนึง่ รHอยยี่สิบวัน

ตำแหน#งเมื่อ

มาตรา ๒๘ นอกจากการพHนจากตำแหน#งตามวาระตามมาตรา ๒๗ กรรมการพHนจาก

(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตHองหHามตามมาตรา ๒๖
เมื่อกรรมการพHนจากตำแหน#งตามวรรคหนึ่ง ใหHดำเนินการเพื่อแต#งตั้งกรรมการขึ้นใหม#
โดยใหHกรรมการที่ไดHรับแต#งตั้งแทนอยู#ในตำแหน#งเท#าวาระที่เหลืออยู#ของผูซH ึ่งตนแทน เวHนแต#วาระที่เหลืออยู#
ไม#ถึงหนึ่งป•จะไม#ดำเนินการเพื่อแต#งตั้งกรรมการร#วมขึ้นใหม#แทนก็ไดH
ในระหว#างที่ยังมิไดHมีการแต#งตั้งกรรมการตามวรรคสอง ใหHกรรมการเท#าที่เหลืออยู#ปฏิบัติ
หนHาที่ต#อไปไดH และใหHถือว#าคณะกรรมการประกอบดHวยกรรมการเท#าที่เหลืออยู# เวHนแต#มีกรรมการเหลืออยู#
ไม#ถึงเจ็ดคน

๔๘
คณะกรรมการร0วมนโยบายอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ: การพQนจากตำแหน0งดQวยเหตุอื่น
มาตรานี้กำหนดเหตุแห#งการพHนจากตำแหน#งของคณะกรรมการร#วมนโยบายอากาศสะอาด
เพื่อสุขภาพที่นอกเหนือจากกรณีการพHนตามวาระซึ่งเปAนหลักเกณฑWทั่วไปทีม่ ักกำหนดไวHในพระราชบัญญัติอื่น ๆ
ไดHแก# การตาย การลาออก การขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตHองหHาม
ในการนี ้ กฎหมายกำหนดใหH มี ก ารแต# ง ตั ้ง กรรมการขึ ้ น ใหม# แ ทนกรรมการเดิ ม ที่พHน
จากตำแหน#ง โดยกรรมการใหม#นั้นจะมีวาระในการดำรงตำแหน#งเท#ากับวาระที่เหลืออยู#ของกรรมการที่ตน
เขHามาแทนที่ เวHนแต#วาระที่เหลืออยู#นั้นไม#ถึงหนึ่งป• ก็ไม#จำเปAนตHองแต#งตั้งกรรมการขึ้นใหม#แทนก็ไดH เนื่องจาก
กระบวนการคัดเลือกกรรมการคนใหม#อาจตHองใชHเ วลาพอสมควร ส#งผลใหHระยะเวลาในการปฏิบ ัต ิห นHาที่
ของกรรมการคนใหม#เหลือไม#มากนักก็ตHองพHนจากตำแหน#งตามวาระ
ทั้งนี้ ในกรณีที่ยังไม#ไดHมีการแต#งตั้งกรรมการขึ้นใหม# ใหHกรรมการเท#าที่เหลืออยู#ปฏิบัติหนHาที่
ต#อ ไป เพื่อ ใหHก ารปฏิบัติงานมีความต#อเนื่อง เวHนแต#อ งคWป ระกอบของคณะกรรมการเหลือ ไม#ถึงเจ็ดคน
คณะกรรมการย#อมไม#สามารถปฏิบัติหนHาที่ไดH จนกว#าจะมีการคัดเลือกกรรมการขึ้นใหม#ใหHมีจำนวนอย#างนHอย
เจ็ดคน
มาตรา ๒๙ คณะกรรมการร#วม มีหนHาที่และอำนาจ ดังต#อไปนี้
(๑) กำหนดนโยบายและแผนแม#บทเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีใหHความเห็นชอบ
(๒) พิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติตามนโยบายและแผนแม#บทที่คณะกรรมการกำกับ
เสนอ และรายงานใหHคณะรัฐมนตรีทราบทุกสิ้นป•งบประมาณ
(๓) พิจารณาและใหHความเห็นชอบมาตรฐานคุณภาพอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ ซึ่งรวมถึง
ดัชนีคุณภาพอากาศและดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพที่คณะกรรมการกำกับประกาศกำหนด
(๔) กำหนดมาตรการเพื่อ คุHมครองรัก ษาความสมดุล และยั่งยืน ระหว#างสิ่ง แวดลHอม
สุขภาพ และเศรษฐกิจ
(๕) ติดตามประเมินผลการดำเนินมาตรการทางกฎหมายตามกฎหมายว#าดHวยการส#งเสริม
และรัก ษาคุณภาพสิ่ งแวดลH อมแห#งชาติ กฎหมายว#าดHวยการสาธารณสุข กฎหมายว# าดHวยการผังเมือง
กฎหมายว#าดHวยโรงงาน กฎหมายว#าดHวยแร# กฎหมายว#าดHวยวัตถุอันตราย กฎหมายว#าดHวยจราจรทางบก
กฎหมายว#าดHวยป”าสงวนแห#ง ชาติ หรือ กฎหมายอื่นใดที่เ กี่ย วขHอ งกับ มาตรฐานคุณ ภาพของอากาศ
เพื่อสุขภาพ แลHวรายงานผลต#อคณะรัฐมนตรีทุกหนึ่งป• หรือเมื่อมีสถานการณWหมอกควันพิษซึ่งมีผลกระทบ
ต#อสุขภาพของประชาชนในวงกวHาง
(๖) เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส#งเสริมอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพและแกHไข
ปoญหาการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพในการบังคับใชHกฎหมายที่เกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพอากาศต#อ
คณะรัฐมนตรี และหน#วยงานที่เกี่ยวขHอง รวมตลอดทั้งการแกHไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งใด ๆ
เพื่อใหHสอดคลHองกับการมีอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ

๔๙
(๗) เสนอคณะรัฐ มนตรีพิ จารณาแกHไขปoญหาจากการปฏิ บั ติ งานของหน#วยงานของรัฐ
ในส#วนที่เกี่ยวขHองการบริหารและการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
(๘) ควบคุม การดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับ ใหHเ ปAนไปตามวัตถุป ระสงคWของ
พระราชบัญญัตินี้
(๙) สนับสนุน ส#งเสริม และสรHางเสริมใหHทุกภาคส#วนของสังคมตระหนักรูHถึงความสำคัญ
ของปoญหาสุขภาพจากหมอกควันพิษและความจำเปAนของการเขHาถึงอากาศสะอาด รวมทั้งการมีส#วนร#วม
ของประชาชนในการเฝ…าระวัง ป…องกัน และแกHไขปoญหาหมอกควันพิษอย#างมีนัยสำคัญ
(๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อใหHบรรลุวัตถุประสงคWตามพระราชบัญญัตินี้
คณะกรรมการร0วมนโยบายอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ: อำนาจหนQาที่กรณีทั่วไป
มาตรานี้ไดHกำหนดอำนาจหนHาที่ของคณะกรรมการร#วมนโยบายอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
ซึ่งมีหนHาที่ในการจัดทำนโยบายแห#งชาติ (Policymaker) เพื่อสนับสนุนการมีส#วนร#วมของประชาชน และสรHาง
ความเขHมแข็งในการกระจายอำนาจเพื่อใหHการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพเปAนไปอย#างสมดุลและยั่งยืน
โดยสามารถแบ#งอำนาจหนHาที่ออกเปAน ๖ ภารกิจสำคัญ ไดHแก#
(๑) จัดทำนโยบายและแผนแม#บทเพื่อเสนอต#อคณะรัฐมนตรี และพิจารณาผลการประเมิน
การปฏิบัติตามนโยบายและแผนแม#บท และรายงานใหHคณะรัฐมนตรีทราบ ตามที่ปรากฎในอนุมาตรา (๑) (๒)
และ (๓)
(๒) กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศสะอาดเพื่อ สุขภาพ ดัชนีคุณภาพอากาศและดัชนี
คุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพ รวมทั้งมาตรการเพื่อคุHมครองรักษาความสมดุลและยั่งยืน ระหว#างสิ่งแวดลHอม
สุขภาพ และเศรษฐกิจ ตามที่ปรากฎในอนุมาตรา (๔)
(๓) กำกับ ติดตามประเมินผลการบังคับใชHกฎหมายที่เกี่ยวขHองกับมาตรฐานคุณภาพอากาศ
สะอาดเพื่อสุขภาพ ไดHแก# กฎหมายว#าดHวยการส#งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลHอมแห#งชาติ กฎหมายว#าดHวย
การสาธารณสุข กฎหมายว#าดHวยการผังเมือง กฎหมายว#าดHวยโรงงาน กฎหมายว#าดHวยแร# กฎหมายว#าดHวย
วัตถุอันตราย กฎหมายว#าดHวยจราจรทางบก กฎหมายว#าดHวยป”าสงวนแห#งชาติ หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวขHอง
กับมาตรฐานคุณภาพของอากาศเพื่อสุขภาพ แลHวรายงานผลต#อคณะรัฐมนตรีทุกหนึ่งป• หรือเมื่อมีสถานการณW
หมอกควันพิษซึ่งมีผลกระทบต#อสุขภาพของประชาชนในวงกวHาง รวมทั้งเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแกHไข
ปoญหาจากการปฏิบัติงานของหน#วยงานของรัฐในส#วนที่เกี่ยวขHองการบริหารและการจัดการอากาศสะอาด
เพื่อสุขภาพ ตามที่ปรากฎในอนุมาตรา (๕)
(๔) เสนอแนะมาตรการหรือ แนวทางในการส#งเสริมอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพและแกHไข
ปoญหาการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพในการบังคับใชHก ฎหมายที่เกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพอากาศ
ต#อ คณะรัฐมนตรี และหน#วยงานที่เกี่ยวขHอง รวมตลอดทั้งการแกHไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือ
คำสั่งใด ๆ เพื่อใหHสอดคลHองกับการมีอ ากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ ตามที่ปรากฎในอนุม าตรา (๖) และ (๗)
อันเนื่องมาจากที่ผ#านมาประเทศไทยประสบปoญหาความไม#เพียงพอและการขาดประสิทธิภาพของกฎหมาย

๕๐
ครอบคลุมทั้งเรื่องของความทันสมัย การขัดกัน และความซ้ำซHอนของกฎหมาย และการบังคับใชHกฎหมายที่ยัง
ไม#บรรลุตามเจตนารมณW (สมุดปกฟ…าอากาศสะอาด, หนHา ๑๕๖)
(๕) ควบคุ ม การดำเนิ น งานของคณะกรรมการกำกั บ ใหH เ ปA น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงคWของ
พระราชบัญญัตินี้ ตามที่ปรากฎในอนุมาตรา (๘)
(๖) สนับสนุน ส#งเสริม และสรHางเสริมใหHทุกภาคส#วนของสังคมตระหนักรูHถึงความสำคัญของ
ปoญหาสุขภาพจากหมอกควันพิษและความจำเปAนของการเขHาถึงอากาศสะอาด รวมทั้งการมีส#วนร#วมของ
ประชาชนในการเฝ…าระวัง ป…องกัน และแกHไขปoญหาหมอกควันพิษอย#างมีนัยสำคัญ ตามที่ปรากฎในอนุมาตรา (๙)
มาตรา ๓๐ ในการปฏิ บ ั ต ิ ห นH า ที ่ ใหH ค ณะกรรมการร# ว ม หรื อ คณะอนุ ก รรมการที่
คณะกรรมการร#วมมอบหมายมีอำนาจออกคำสั่งเปAนหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหHถHอยคำหรือใหHส#งเอกสาร
หรือวัตถุใด ๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาไดHตามความจำเปAน
คณะกรรมการร0วมนโยบายอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ: อำนาจหนQาที่กรณีการเรียกขQอมูล
หรือพยานหลักฐาน
โดยหลักการอำนาจในการเรียกขHอมูลหรือพยานหลักฐานเปAนลักษณะอำนาจทางตุลาการ
ซึ่งหน#วยงานภาครัฐที่เปAนฝ”ายบริหารไม#มีอำนาจในลักษณะดังกล#าว ดังนั้น การกำหนดใหHหน#วยงานภาครัฐ
ที่เปAนฝ”ายบริหารใดสามารถใชHอำนาจที่เรียกว#า “อำนาจแบบกึ่งตุลาการ (Quasi-judicial)” เพื่อเรียกขHอมูล
หรือพยานหลักฐานจึงจำเปAนตHองกำหนดไวHในกฎหมาย
ในการปฏิ บ ั ต ิ ห นH า ที ่ ข องคณะกรรมการร# ว มนโยบายอากาศสะอาดเพื ่ อ สุ ข ภาพ หรื อ
คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการร#วมแต#งตั้ง บางครั้งอาจมีความจำเปAนที่ตHองการขHอมูลหรือพยานหลักฐาน
จากบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณา หรือดำเนินการใด ๆ มาตรานี้จึงกำหนดใหHคณะกรรมการร#วมฯ หรือ
คณะอนุกรรมการฯ มีอำนาจในการออกคำสั่งดังต#อไปนี้
(๑) เรียกบุคคลมาใหHถHอยคำ
(๒) เรียกบุคคลใหHส#งเอกสาร
(๓) เรียกบุคคลใหHส#งวัตถุใด ๆ
หากบุคคลที่ไดHรับคำสั่งฝ”าฝ¤นหรือไม#ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล#าว จะตHองไดHรับโทษตามที่กำหนด
ไวHในหมวด ๘
มาตรา ๓๑ เพื่อประโยชนWการส#งเสริมและรักษาอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ ใหHคณะกรรมการ
กำกับโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการร#วมมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในการกำหนดดัชนี
คุณภาพอากาศ และดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพ โดยคำนึงถึงหลักการสำคัญว#าอากาศมีมลสารปะปน
อยู#หลายชนิด และมลสารแต#ละชนิดส#งผลกระทบต#อสุขภาพที่แตกต#างกัน

๕๑
ดั ช นี ค ุ ณ ภาพอากาศ และดั ช นี ช ี ้ ว ั ด คุ ณ ภาพอากาศเพื ่ อ สุ ข ภาพตามวรรคหนึ่ง นั้น
ตHองเปAนไปมาตรฐานที่ไดHรับการยอมรับในระดับสากล โดยอาศัยหลักวิชาการ กฎเกณฑW และหลักฐานทาง
วิ ท ยาศาสตรW เปA นพื ้นฐาน คำนึ ง ถึ งสิ ทธิที ่จะหายใจอากาศสะอาดและสุขภาพของประชาชนเปAนสำคัญ
รวมถึงความเปAนไปไดHในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เกี่ยวขHองดHวย ทั้งนี้ อาจกำหนดใหHแตกต#าง
ตามสภาพสิ่งแวดลHอมในแต#ละพื้นที่ และการใชHประโยชนW โดยตHองเปƒดโอกาสใหHผูHซึ่งเกี่ยวขHองมีส#วนร#วมใน
การกำหนดมาตรฐาน รวมทั้งตHองเผยแพร#ขHอมูลดังกล#าวใหHประชาชนเขHาถึงโดยง#าย
ใหHคณะกรรมการร#วมมีหนHาที่ในการทบทวนดัชนีคุณภาพอากาศ และดัชนีคุณภาพอากาศ
เพื่อสุขภาพ ตามการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตรW เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลHอม และสุขภาพ
อย#างนHอยทุกสามป• โดยคำนึงถึงการมีส#วนร#วมของประชาชน
ขQอมูลเกี่ยวกับอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ: การกำหนดดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality
Index หรือ AQI) และดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพ (Air Quality Health Index หรือ AQHI) ในกรณี
ทั่วไป
ดัชนีคุณภาพอากาศ และดัชนีชี้วัดคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพ เปAนตัวเลขสำหรับแสดงค#า
อย#างง#ายที่แปลงมาจากค#าการตรวจวัดความเขHมขHนของมลพิษทางอากาศหลายชนิด จึงเปAนเครือ่ งมือในการรายงาน
และชี้วัดคุณภาพของอากาศในพื้นที่หนึ่ง ณ ช#วงเวลาหนึ่ง เพื่อเตือนภัยใหHประชาชนกลุม# ต#าง ๆ ทราบถึงผลกระทบ
ดHานสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นและสามารถดำเนินการเพื่อปกป…องสุขภาพของตนเองและผูHอื่นไดHเหมาะสมกับระดับ
ความเสี่ยงของแต#ละบุคคล โดย “ดัชนีคุณภาพอากาศ” มีที่มาจากการแบ#งระดับความเขHมขHนของสารมลพิษ
แต#ละชนิดตามระดับความรุนแรงของผลกระทบต#อสุขภาพที่เกิดจากสารมลพิษชนิดนั้น ๆ โดยใหHค#ามาตรฐาน
ของประเทศ เท#ากับค#าดัชนี ๑๐๐ ค#าที่รายงาน คือค#าดัชนีของสารมลพิษที่มีความเขHมขHนสูงสุดในช#วงเวลานั้น
จึงสามารถใชHเปAนเครื่องมือติดตามสถานการณWสารมลพิษหลายชนิด เปAนระบบที่พัฒนาขึ้นในสหรัฐอเมริกาและ
ถูกใชHเปAนวิธีมาตรฐานของประเทศไทยในปoจจุบัน
อย#างไรก็ตาม ดัชนีคุณภาพอากาศ มีขHอจำกัดสำคัญคือ ค#าดัชนีและการใหHคำแนะนำสุขภาพ
ไม#ไดHคำนึง ถึง ผลจากการเสริม ฤทธิ ์ก ั นจากการมีส ารมลพิษปนเป¤¥อ นอยู#ใ นอากาศพรHอ มกั นหลายชนิ ด
ซึ่งบางชนิดส#งผลกระทบเฉียบพลัน เช#น โอโซน ไนโตรเจนไดออกไซดW (สมุดปกขาวอากาศสะอาด, หนHา ๑๘)
และบางชนิดส#งผลกระทบกึ่ง เฉียบพลัน กึ่ง เรื้อรัง เช#น พีเ อ็ ม ๒.๕ การแจHงเตือนดHวยดัชนีของค#ามลพิษ
ชนิดเดียวจึงไม#เพียงพอในการปกป…องสุขภาพ โดยเฉพาะประชากรกลุ#มเสี่ยงที่มีความอ#อนไหวต#อการไดHรับ
ผลกระทบเฉียบพลันจากการไดHรับมลพิษทางอากาศ เพื่อแกHไขขHอจำกัดนี้จ ึงตHองมีการรายงานค#า “ดัชนี
คุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพ” ที่มีการนำระดับความเขHมขHนของสารมลพิษหลายชนิดมาผนวกกันในการคำนวณ
ค#าดัชนี ในรูปของค#าถ#วงน้ำหนัก มีค#าดัชนีตั้งแต# ๑-๑๐ และ มากกว#า ๑๐ ซึ่งเปAนระบบที่พัฒนาขึ้นในประเทศ
แคนาดา
ทั้งนี้ เนื่องจากการเพิ่มขึ้นขององคWความรูHเกี่ยวกับผลกระทบดHานสุขภาพของมลพิษทางอากาศ
และความกHาวหนHาทางเทคโนโลยีในการตรวจวัดและการคาดการณWระดับความเขHมขHนของสารมลพิษ รวมถึง

๕๒
เทคโนโลยีที่เกี่ยวขHองอื่น ๆ ในระดับสากลจึงมีการพัฒนาแนวทางและมาตรฐานที่เกี่ยวขHองกับการติดตามและ
แจHงเตือนคุณภาพอากาศเพื่อปกป…องสุขภาพของประชาชนอย#างต#อเนื่อง ในประเทศไทยจึงจำเปAนตHองมีการ
ทบทวนดัชนีทั้งสองนี้อย#างสม่ำเสมออย#างนHอยทุกสามป• โดยมีกระบวนการพิจารณาอย#างรอบดHาน และการมี
ส#วนร#วมอย#างทั่วถึง
การกำหนดดัชนีขHางตHนใหHเปAนอำนาจของคณะกรรมการกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาด
เพื่อสุขภาพ ภายใตHความเห็นชอบของคณะกรรมการร#วมนโยบายอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ ซึ่งตHองคำนึงถึง
หลักการสำคัญตามที่ไดHอธิบายขHางตHน โดยตHองมีการทบทวนดัชนีคุณภาพอากาศ และดัชนีคุณภาพอากาศ
เพื่อสุขภาพอย#างนHอยทุกสามป•
มาตรา ๓๒ ในกรณีที่เห็นสมควร ใหHคณะกรรมการร#วมมีอำนาจกำหนดดัชนีคุณภาพ
อากาศ และดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพที่มีค#ามาตรฐานสูงกว#าดัชนีคุณภาพอากาศ และดัชนีคุณภาพ
อากาศเพื่อสุขภาพสำหรับในเขตพื้นที่เฉพาะ หรือเขตพื้นที่ที่มีกลุ#มเปราะบางอยู#อาศัย
ขQอมูลเกี่ยวกับอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ: การกำหนดดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality
Index หรื อ AQI) และดั ช นี ค ุ ณ ภาพอากาศเพื ่ อ สุ ข ภาพ (Air Quality Health Index หรื อ AQHI)
ในกรณีพิเศษ
เนื่องจากในบางพื้นที่เปAน “เขตพื้นที่เฉพาะ” ที่มีปoญหาดHานคุณภาพอากาศที่ก#อ ใหHเกิดหรือ
อาจก#อใหHเกิดผลกระทบต#อสุขภาพของประชาชน และสิ่งแวดลHอม รวมถึงในบางพื้นที่เปAน “เขตพื้นที่ที่มีกลุ#ม
เปราะบางอยู#อาศัย” ซึ่งอาจไดHรับผลกระทบจากสารมลพิษในอากาศมากกว#าบุคคลทั่วไป มาตรานี้จึงใหHอำนาจ
แก#คณะกรรมการร#วมนโยบายอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพสามารถกำหนดดัชนีคุณภาพอากาศ และดัชนีคุณภาพ
อากาศเพื่อสุขภาพใหHสูงกว#าค#ามาตรฐานปกติตามมาตรา ๓๑ ไดH
มาตรา ๓๓ เพื ่ อ ประโยชนW ใ นการติ ด ตามขH อ มู ล คุ ณ ภาพอากาศเพื ่ อ สุ ข ภาพ ใหH
คณะกรรมการร#วมออกมาตรการในการส#งเสริมสนับสนุนใหHภาคประชาชนติดตั้งระบบติดตามขHอมูล
คุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพ
ขQอมูลเกี่ยวกับอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ: ระบบติดตามขQอมูลคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพ
ภาคประชาชน (Citizen Air Monitoring Network)
เนื่องจากปoญหาความไม#ครอบคลุมของสถานีตรวจวัดคุณภาพของหน#วยงานภาครัฐ จึงทำใหH
ประชาชนจำนวนมากขาดโอกาสในการรับรูHสถานการณWคุณภาพอากาศในพื้นที่ของตนเอง ในขณะที่การติดตั้ง
สถานีตรวจวัดของรัฐมีค#าใชHจ#ายสูง ดังนั้น จึงมีความจำเปAนที่จะตHองสนับสนุนใหHภาคประชาชนติดตั้งสถานี
ตรวจวัดที่มีตHนทุนต่ำ (low cost sensors) แต#มีคุณภาพเพียงพอในการแสดงขHอมูลเพื่อใหHคำแนะนำสุขภาพ
และเชื่อมโยงกันเปAนระบบติดตามขHอมูลคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพภาคประชาชน (Citizen Air Monitoring

๕๓
Network) เพื่อใหHประชาชนโดยเฉพาะกลุ#มเสี่ยงสามารถดำเนินการป…องกันสุขภาพไดHอย#างเหมาะสม รวมถึง
มีส#วนร#วมในการเฝ…าระวัง ป…องกัน และแกHไขปoญหาหมอกควันพิษ ทั้งนี้ การสนับสนุนใหHเกิดเครือข#ายการตรวจวัด
คุณภาพอากาศ (Air Monitoring Network) นี้เปAนสิ่งที่มีการดำเนินการในหลายประเทศรวมถึงสหรัฐอเมริกา
และประเทศจีน
มาตรานี้จึงกำหนดใหHคณะกรรมการร#วมฯ มีหนHาที่ในการส#งเสริมและสนับสนุนใหHภาคประชาชน
จัดทำระบบติดตามขHอมูลคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพควบคู#ไปกับระบบติดตามขHอมูลคุณภาพอากาศของภาครัฐ
โดยมีเป…าหมายใหHประชาชนในทุกพื้นที่สามารถเขHาถึงขHอมูลคุณภาพอากาศที่ถูกตHอง ไดHรับการแจHงเตือนและ
คำแนะนำที่สอดคลHองกับสถานะสุขภาพของตนและบริบทเฉพาะของพื้นที่ และสามารถมีส#วนร#วมในการ
ปกป…องสุขภาพของตนและคนอื่น ๆ ในสังคมไดH
มาตรา ๓๔ ใหHผูHว#าราชการจังหวัด และผูHบริหารองคWกรปกครองส#วนถิ่นมีหนHาที่รวบรวม
ขHอมูลคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพในพื้นที่ความรับผิดชอบของตน เสนอต#อคณะกรรมการร#วมดHานอากาศ
สะอาดเพื่อสุขภาพระดับจังหวัดเปAนประจำทุกป• และใหHคณะกรรมการร#วมดHานอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
ระดับจังหวัดส#งขHอมูลดังกล#าวใหHคณะกรรมการกำกับ เพื่อจัดทำเปAนระบบฐานขHอมูลสารสนเทศของขHอมูล
คุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพในระดับประเทศต#อไป
หลักเกณฑW วิธีการ และรูปแบบในการรวบรวมขHอมูลคุณภาพอากาศตามวรรคหนึ่ง ใหH
เปAนไปตามกฎกระทรวงที่รัฐมนตรีกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการร#วม
ขQอมูลเกี่ยวกับอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ: ระบบฐานขQอมูลสารสนเทศของขQอมูลคุณภาพ
อากาศเพื่อสุขภาพ
เนื่องจากปoจจุบันประเทศไทยยังขาดการจัดทำระบบฐานขHอมูลสารสนเทศของขHอมูลคุณภาพ
อากาศเพื่อสุขภาพในระดับประเทศที่ครบถHวนสมบูรณWและเปAนระบบ ซึ่งควรเชื่อมโยงกับดัชนีคุณภาพอากาศ
ดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพ และระบบติดตามขHอมูลคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพ อันส#งผลต#อการจัดการ
อากาศสะอาดเพื่อสุขภาพอย#างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ
มาตรานี้จึงกำหนดใหHนายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ร#วมนโยบายอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ ออกหลักเกณฑW วิธีการ และรูปแบบในการรวบรวมขHอมูลคุณภาพ
อากาศ เพื่อใหHมีแนวทางปฏิบัติที่มีความชัดเจนและจัดทำเปAนระบบฐานขHอมูลสารสนเทศฯ ภายใตHขั้นตอน
ดังต#อไปนี้
(๑) ใหHผูHว#าราชการจังหวัด และผูHบริหารองคWกรปกครองส#วนถิ่นมีหนHาที่รวบรวมขHอมูลคุณภาพ
อากาศเพื่อสุขภาพในพื้นที่ความรับผิดชอบของตน
(๒) ใหHผ ูHว#าราชการจังหวัด และผูHบริหารองคWกรปกครองส#วนถิ่นเสนอขHอมูลตามขHอ (๑)
ต#อคณะกรรมการร#วมดHานอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพระดับจังหวัด
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(๓) ใหHคณะกรรมการร#วมดHานอากาศสะอาดเพื่อ สุขภาพระดับจังหวัดเสนอขHอมูลตาม
ขHอ (๒) ต#อคณะกรรมการกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
รายละเอียดตามที่กล#าวมาขHางตHน สามารถสรุปเปAนแผนภาพไดH ดังนี้

ภาพที่ ๓: ระบบฐานขHอมูลสารสนเทศของขHอมูลคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพ
มาตรา ๓๕ ใหHคณะกรรมการกำกับนำขHอมูลคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพที่ไดHรับตามมาตรา
๓๔ นั้น มากำหนดแนวทางในการกำกับติดตามใหHหน#วยงานของรัฐดำเนินงานตามนโยบาย และแผนแม#บท
ขQอมูลเกี่ยวกับ อากาศสะอาดเพื่อสุข ภาพ: การนำขQอมูลมากำหนดแนวทางการกำกับ
ติดตามหน0วยงานของรัฐ
เมื่อมีการจัดทำระบบฐานขHอมูลสารสนเทศเสร็จสิ้นตามมาตรา ๓๔ แลHว ใหHคณะกรรมการ
กำกับ ดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อ สุขภาพนำขHอ มูล ดัง กล#าวมาใชHเ ปAนฐานในการดำเนินงานของ
คณะกรรมการกำกับ ฯ ในการวางแผนและกำหนดแนวทางใหHส ามารถกำกั บ ติ ดตามหน# ว ยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวขHองในการดำเนินการจัดการสะอาดเพื่อสุขภาพไดHตรงกับสถานการณWความรุนแรง และสภาพปoญหา
หมอกควันพิษที่เ กิดขึ้นในแต#ละพื้นที่ เพื่อใหHก ารดำเนินงานนั้นประสบผลสำเร็จและสามารถแกHปoญหา
ไดHอย#างแทHจริง โดยตHองสอดคลHองกับนโยบาย และแผนแม#บทนโยบายการกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาด
เพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ
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หมวด ๔ การกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพือ่ สุขภาพ
การกำกับดูแล
เนื่อ งจากการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพในปoจจุบันยัง เปAนลักษณะที่แยกส#วน
กฎหมายที่บังคับใชHไม#เพียงพอและยังขาดประสิทธิภาพของกฎหมาย และองคWกรของรัฐที่เกี่ยวขHองกับการ
จัดการหมอกควันพิษ ซึ่งเปAนอุปสรรคอย#างยิ่งต#อการรับรองและคุHมครองสิทธิของประชาชนทั้งในเชิงเนื้อหา
และกระบวนการอยู#หลายประการ (สมุดปกฟ…าอากาศสะอาด, หนHา ๑๕๖) ตลอดจนขาดกลไกที่ทำหนHาที่
ในการกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพใหHเปAนไปตามกฎหมาย จึงมีความจำเปAนที่จะตH อ ง
กำหนดใหHมีกลไกกลางและแนวทางในการกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
“การกำกับดูแล” เมื่อนำมาใชHกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติประเภทอากาศสะอาด
(Clean Air) หมายถึง การควบคุม ติดตาม ดูแล ตรวจสอบ และเร#งรัดการดำเนินการของหน#วยงานของรัฐที่มี
อำนาจหนHาที่ตามกฎหมายนั้น ๆ เพื่อการบูรณาการการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ
ส0วนที่ ๑ คณะกรรมการกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
มาตรา ๓๖ ใหHมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว#า “คณะกรรมการกำกับดูแลการจัดการ
อากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ” ประกอบดHวยประธานกรรมการคนหนึ่ง และกรรมการอื่นอีก ๑๓ คน ซึ่งสรรหา
และแต#งตั้งจากผูHทรงคุณวุฒิซึ่งเปAนบุคคลผูHมีความรูH ประสบการณW และเปAนผูHที่มีผลงานหรือ เคยปฏิบัติงาน
ที่แสดงใหHเห็นถึงการเปAนผูHมีความรูHหรือความเชี่ยวชาญ ดHานวิทยาศาสตรWสิ่งแวดลHอม ดHานสิ่งแวดลHอม
สุขภาพ ดHานเศรษฐศาสตรWสงิ่ แวดลHอม ดHานกฎหมายสิ่งแวดลHอม ดHานสังคมศาสตรWที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลHอม
สุขภาพ ดHานสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลHอมสุขภาพ ดHานบริหารจัดการภาครัฐเกี่ยวกับสิ่งแวดลHอม
สุขภาพ อย#างนHอยดHานละหนึ่งคน
ใหHคณะกรรมการกำกับประกอบไปดHวยคณะกรรมการสองประเภท ไดHแก# คณะกรรมการ
อิสระ และคณะกรรมการซึ่งปฏิบัติงานประจำ โดยใหHคณะกรรมการซึ่งปฏิบัติงานประจำมีสัดส#วนไม#นHอย
กว#าสองในสามของคณะกรรมการทั้งชุด
ใหHผ ูHอ ำนวยการองคWการอากาศสะอาดเพื่อ สุขภาพเปAนกรรมการและเลขานุก ารของ
คณะกรรมการกำกับ
หลักเกณฑW และวิธีการไดHมาซึ่งประธานกรรมการและกรรมการตามวรรคหนึ่งใหHเปAนไป
ตามที่คณะกรรมการร#วมประกาศกำหนด
ใหHกรรมการตามวรรคหนึ่งมีวาระการดำรงตำแหน#งสามป•นับแต#วันที่ไดHรับแต#งตั้ง และอาจ
ไดHรับแต#งตั้งใหม#อีกไดHแต#ตHองไม#เกินสองวาระติดต#อกัน
การพHนจากตำแหน#ง การประชุม การลงมติ รวมทั้งการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตาม
วรรคหนึ่งใหHเปAนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการร#วมกำหนด ทั้งนี้ ในการประชุม ถHามีการพิจารณาเรื่อง
ที่กรรมการผูHใดมีส#วนไดHเสียโดยตรง กรรมการผูHนั้นไม#มีสิทธิเขHาประชุมและลงความเห็น
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คณะกรรมการกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ: องค/ประกอบ วิธีการไดQมา
วาระการดำรงตำแหน0ง และการพQนจากตำแหน0ง
ในระดั บ นโยบายของการจั ด การอากาศสะอาดเพื ่ อ สุ ข ภาพ กฎหมายไดH ก ำหนดใหHมี
คณะกรรมการร#วมนโยบายอากาศสะอาดเพื่อ สุขภาพที่เ ปAนกลไกสำคัญ ในการวางนโยบายที่เ กี่ยวขHอง
ใหHส อดคลHองกับแผนแม# บ ทนโยบายการกำกับ ดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อ สุขภาพแบบบูรณาการ
ในขณะเดียวกัน ก็จำเปAนจะตHองมีกลไกที่ทำหนHาที่ในการกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
ใหHเปAนไปตามแผนแม#บทและกฎหมายฉบับนี้ จึงจำเปAนตHองมีการแต#งตั้ง “คณะกรรมการกำกับดูแลการจัดการ
อากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ” ขึ้น
องคW ป ระกอบของคณะกรรมการกำกั บ ฯ มี แ นวคิ ด เช# น เดี ย วกั บ องคW ป ระกอบของ
คณะกรรมการร#วมฯ คือ ใหHมีการบูรณาการ (Integration) การทำงาน และใหHภาคประชาสังคมไดHมีส#วนในการ
จัดการร#วมกับภาครัฐตามแนวคิดการจัดการร#วม (Co-management) ดังนั้น จึงกำหนดใหHคณะกรรมการ
ตHองเปAนผูHทรงคุณวุฒิที่มีความรูH ประสบการณW และเปAนผูHที่มีผลงานหรือ เคยปฏิบัติงานที่แสดงใหHเห็นถึงการ
เปAนผูHมีความรูหH รือความเชี่ยวชาญดHานต#าง ๆ ที่เกี่ยวขHองกับดHานสิ่งแวดลHอมและสุขภาพเพื่อทำหนHาที่กำกับดูแล
(Regulator) การทำงานของหน#วยงานที่เกี่ยวขHอง ไดHอย#างอิสระ ไม#มีส#วนไดHเสีย และผลประโยชนWขัดกัน
ทั้งนี้ ใหHคณะกรรมการกำกับประกอบดHวย คณะกรรมการประจำ ซึ่งปฏิบัติหนHาที่ไดHเต็มเวลา
เพื่อใหHการกำกับดูแลการดำเนินงานเปAนไปอย#างเต็มที่ ต#อเนื่อง และไม#หยุดชะงัก สอดคลHองกับหลักการจัดทำ
บริการสาธารณะของรัฐ โดยกำหนดใหHมีสัดส#วนมากกว#าคณะกรรมการอิสระซึ่งเปAนคณะกรรมการที่ไม#ไดHเปAน
ผูHป ฏิบ ัติง านประจำเต็มเวลา และใหHผ ูHอ ำนวยการองคWก ารอากาศสะอาดเพื่อ สุขภาพเปAนกรรมการและ
เลขานุการของคณะกรรมการกำกับเพื่อใหHเกิดความเชื่อมโยงในการทำงานระหว#างคณะกรรมการกำกับกับ
องคWการสะอาดเพื่อสุขภาพในฐานะหน#วยงานระดับปฏิบัติการ
ใหHคณะกรรมการกำกับฯ มีวาระการดำรงตำแหน#งสามป•นับแต#วันที่ไดHรับแต#งตั้ง และอาจ
ไดHร ับ แต#ง ตั้ง ใหม#อีก ไดHแต#ตHอ งไม#เกินสองวาระติดต#อ กัน ส#วนรายละเอียดเกี่ยวกับการพHนจากตำแหน#ง
การประชุม การลงมติ และการปฏิบัติงานใหHเปAนไปตามระเบียบของคณะกรรมการร#วมฯ

ดังต#อไปนี้

มาตรา ๓๗ กรรมการกำกับตามมาตรา ๓๖ ตHองมีคุณสมบัติและไม#มีลักษณะตHองหHาม
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม#ต่ำกว#าสามสิบป•บริบูรณW
(๓) ไม#มีประวัติเสื่อมเสีย ทุจริต ประพฤติมิชอบ และมีผลประโยชนWทับซHอน
(๔) ไม#เปAนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟo—นเฟ¤อนไม#สมประกอบ คนไรHความสามารถหรือ
คนเสมือนไรHความสามารถ
(๕) ไม#เปAนบุคคลลHมละลายหรือไม#เคยเปAนบุคคลลHมละลายทุจริต
(๖) ไม#เปAนบุคคลที่ตHองคำพิพากษาใหHจำคุกและถูกคุมขังอยู#โดยหมายของศาล

๕๗
(๗) ไม#เคยไดHรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหHจำคุก เวHนแต#เปAนโทษสำหรับความผิด
ที่ไดHกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) ไม#เปAนผูHดำรงตำแหน#งทางการเมือง สมาชิกสภาทHองถิ่นหรือผูบH ริหารทHองถิ่น กรรมการ
หรือ ผูHดำรงตำแหน#งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือ ง ที่ป รึกษาพรรคการเมือ ง หรือ เจHาหนHาที่
พรรคการเมือง
(๙) ไม#เคยถูกไล#ออก ปลดออก หรือใหHออกจากราชการ หรือหน#วยงานของรัฐ เพราะ
ทุจริตต#อหนHาที่ หรือถือว#ากระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๑๐) ไม#เปAนผูHบริหารหน#วยงานของรัฐ
(๑๑) ไม#เปAนขHาราชการซึ่งมีตำแหน#งหรือเงินเดือนประจำ พนักงาน ลูกจHาง หรือผูHปฏิบัติงาน
ในหน#วยงานของรัฐ
กรรมการซึ่งปฏิบัติงานประจำตHองสามารถทำงานไดHเต็มเวลา
คณะกรรมการกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ: คุณสมบัติและลักษณะ
ตQองหQาม

มาตรานี้ก ำหนดมาตรฐานคุณสมบัติและลักษณะตHองหHามของคณะกรรมการกำกับดูแล
การจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพซึ่งเปAนไปตามหลักเกณฑWทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะตHองหHาม
ของกรรมการในหน#วยงานของรัฐ โดยเพิ่มเติมคุณสมบัติและลักษณะตHองหHามใหHสอดคลHองกับภารกิจในการ
กำกับดูแลการดำเนินงานของหน#วยงานของรัฐที่เกี่ยวขHองกับการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ ไดHแก#
การไม#เปAนผูHบริหารหน#วยงานของรัฐ ไม#เปAนผูHดำรงตำแหน#งทางการเมือง ไม#เปAนสมาชิกสภาทHองถิ่นหรือ
ผูHบริหารทHองถิ่น ไม#เปAนกรรมการหรือผูHดำรงตำแหน#งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ไม#เปAนที่ปรึกษา
พรรคการเมืองหรือเจHาหนHาที่พรรคการเมือง ไม#เปAนขHาราชการซึ่งมีตำแหน#งหรือเงินเดือนประจำ พนักงาน
ลูกจHาง หรือผูHปฏิบัติงานในหน#วยงานของรัฐ ไม#มีประวัติเสื่อมเสีย ทุจริต ประพฤติมิชอบ และไม#มีผลประโยชนW
ทับซHอนเพื่อใหHไดHกรรมการทีม่ ีความเปAนกลางซึ่งจะสามารถปฏิบัติหนHาที่ไดHอย#างโปร#งใส ไม#ขัดต#อจริยธรรม
มีประสิทธิภาพ และเปAนประโยชนWต#อส#วนรวมอย#างแทHจริง
มาตรา ๓๘ คณะกรรมการกำกับ มีหนHาที่และอำนาจ ดังต#อไปนี้
(๑) ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผนแม#บท
(๒) กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม เร#งรัด สนับสนุน และใหHคำแนะนำแก#คณะกรรมการ
ทั้งหลายที่มีอำนาจหนHาที่เกี่ยวขHองกับอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ รวมทั้งหน#วยงานของรัฐ ในการดำเนินการ
ตามนโยบาย และแผนแม#บท และรายงานใหHคณะกรรมการร#วมทราบทุกสิ้นป•งบประมาณ
(๓) ประสานงานและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานของคณะกรรมการกองทุน
(๔) กำกับติดตามใหHหน#วยงานที่เกี่ยวขHองเก็บขHอมูลการปล#อยและการเคลื่อนยHายสาร
มลพิษจากแหล#งกำเนิดมลพิษเพื่อสิ่งแวดลHอมตามหลักเกณฑWและวิธีการที่คณะกรรมการกำกับกำหนด

๕๘
(๕) เสนอเรื่องต#อผูHตรวจการแผ#นดิน คณะกรรมการป…องกันและปราบปรามการทุจริต
แห#งชาติ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห#งชาติ คณะกรรมการป…องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
แลHวแต#กรณี หากหน#วยงานของรัฐไม#ดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
(๖) สนับสนุน และส#งเสริมความตระหนักรูHเกี่ยวกับสิทธิที่จะหายใจอากาศสะอาด และ
การเขHาถึงสิทธิดังกล#าวใหHกับภาคประชาชนทุกภาคส#วน โดยเฉพาะกลุ#มเปราะบาง
(๗) กำหนดใหHมีการวิจัยเพื่อพัฒนาอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
(๘) กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ ซึ่งรวมถึงดัชนีคุณภาพอากาศ
และดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพ และเสนอต#อคณะกรรมการร#วมเพื่อพิจารณาใหHความเห็นชอบ
(๙) กำหนดระดับการแจHงเตือน กรณีที่พบว#าคุณภาพอากาศมีค#าต่ำกว#าดัชนีคุณภาพอากาศ
หรือดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพ
(๑๐) ประกาศกำหนดกฎหมายลำดับรองซึ่งกำหนดไวHใหHเปAนอำนาจของคณะกรรมการกำกับ
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อใหHบรรลุตามวัตถุประสงคWตามพระราชบัญญัตินี้
คณะกรรมการกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ: อำนาจหนQาที่ กรณีทั่วไป
เพื่อใหHการควบคุม ติดตาม ดูแล ตรวจสอบ และเร#งรัดการดำเนินการของหน#วยงานของรัฐ
ที่ม ีอำนาจหนHาที่ตามกฎหมายแต#ละฉบับ เกิดการบูรณาการการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพอย#างมี
ประสิทธิภาพ มาตรานี้จึงกำหนดหนHาที่และอำนาจของคณะกรรมการกำกับฯ ในการกำกับติดตามหน#วยงาน
ของรัฐใหHทำงานร#วมกันทั้งในมิติสุขภาพและมิติสิ่งแวดลHอมแบบบูรณาการ ไม#ว#าภายในหน#วยงานเองและ
ระหว#างหน#วยงาน โดยคณะกรรมการกำกับฯ ตHองทำหนHาที่ภายใตHแผนแม#บทนโยบายการกำกับดูแลการ
จัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการที่คณะกรรมการร#วมนโยบายอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพจัดทำขึ้น
คณะกรรมการกำกับฯ มีภารกิจสำคัญ ๕ ดHาน ครอบคลุมการกำกับติดตาม การสนับสนุน
ใหHคำแนะนำแก#หน#วยงานที่เกี่ยวขHอง การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม#บทการสนับสนุนการทำงาน
ของคณะกรรมการกองทุนอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ การส#งเสริมความตระหนักรูH และการกำหนดมาตรฐาน
คุณภาพอากาศที่เกี่ยวขHอง ดังนี้
(๑) กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม เร#งรัด สนับสนุน และใหHคำแนะนำแก#คณะกรรมการ
ทั้งหลาย รวมทั้งหน#วยงานของรัฐที่มีอำนาจหนHาที่เกี่ยวขHองกับอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ ในการดำเนินการ
ตามนโยบาย และแผนแม#บ ท ตลอดจนกำกับ ติดตามใหHห น#วยงานที่เ กี่ยวขHอ งเก็บ ขHอ มูล การปล#อ ยและ
การเคลื่อนยHายสารมลพิษจากแหล#งกำเนิดมลพิษเพื่อสิ่งแวดลHอม และรายงานใหHคณะกรรมการร#วมฯ ทราบ
ตามที่ปรากฏในอนุมาตรา (๒) และ (๔)
หากหน# ว ยงานของรั ฐไม# ดำเนิ น การตามพระราชบั ญ ญั ต ิ น ี้ ใหH ค ณะกรรมการกำกับ ฯ
มีอำนาจในการเสนอเรื่องต#อผูHตรวจการแผ#นดิน คณะกรรมการป…องกันและปราบปรามการทุจริตแห#งชาติ

๕๙
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห#งชาติ คณะกรรมการป…องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ แลHวแต#กรณี
ตามที่ปรากฏในอนุมาตรา (๕)
(๒) ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผนแม#บทนโยบายการกำกับดูแลการจัดการ
อากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ เพื่อเสนอคณะกรรมการร#วมพิจารณา ตามที่ปรากฏในอนุมาตรา (๑)
(๓) ประสานงานและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานของคณะกรรมการกองทุนอากาศ
สะอาดเพื่อสุขภาพตามพระราชบัญญัตินี้ ตามที่ปรากฏในอนุมาตรา (๓)
(๔) สนับ สนุน และส#ง เสริมความตระหนัก รูHเกี่ยวกับสิทธิท ี่จะหายใจอากาศสะอาด และ
การเขHาถึงสิทธิดังกล#าวใหHกับภาคประชาชนทุกภาคส#วน โดยเฉพาะกลุ#มเปราะบาง รวมทั้งกำหนดใหHมีการวิจัย
เพื่อพัฒนาอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ ตามที่ปรากฏในอนุมาตรา (๖) และ (๗)
(๕) กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศสะอาดเพื่อ สุขภาพ ดัชนีคุณภาพอากาศและดัชนี
คุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพ และเสนอต#อคณะกรรมการร#วมฯ เพื่อพิจารณาใหHความเห็นชอบ ตลอดจนกำหนด
ระดับการแจHงเตือน กรณีที่พบว#าคุณภาพอากาศมีค#าต่ำกว#าดัชนีคุณภาพอากาศ หรือดัชนีคุณภาพอากาศ
เพื่อสุขภาพ ตามที่ปรากฏในอนุมาตรา (๘) และ (๙) โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต#อภัยจากหมอกควันพิษ
ที่ควรเชื่อมโยงกับระบบการแจHงเตือนใหHกับประชาชนใหHสามารถรับรูHสถานการณWคุณภาพอากาศในพื้นทีน่ ั้น
เวลานั้น เพื่อสามารถปกป…องสุขภาพของตนเองและผูHที่อยู#ในความดูแลไดHอย#างเหมาะสม (สมุดปกขาวอากาศ
สะอาด, หนHา ๒๗)
มาตรา ๓๙ ในการปฏิบ ัติห นHาที่ ใหHคณะกรรมการกำกับ หรือ คณะอนุก รรมการที่
คณะกรรมการกำกับมอบหมายมีอำนาจออกคำสั่งเปAนหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหHถHอยคำหรือใหHส#งเอกสาร
หรือวัตถุใด ๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาไดHตามความจำเปAน
คณะกรรมการกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ: อำนาจหนQาที่กรณีเรียก
ขQอมูลและพยานหลักฐาน
เพื่อใหHคณะกรรมการกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพมี “อำนาจแบบกึ่งตุลาการ
(Quasi-judicial)” ในการเรียกขHอมูลพยานหลักฐานจากบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณา หรือดำเนินการใด ๆ
มาตรานี้จึงกำหนดใหHคณะกรรมการกำกับฯ หรือคณะอนุกรรมการมีอำนาจในการออกคำสั่งดังต#อไปนี้
(๑) เรียกบุคคลมาใหHถHอยคำ
(๒) เรียกบุคคลใหHส#งเอกสาร
(๓) เรียกบุคคลใหHส#งวัตถุใด ๆ
หากบุคคลที่ไดHรับคำสั่งฝ”าฝ¤นหรือไม#ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล#าว จะตHองไดHรับโทษตามที่กำหนด
ไวHในหมวด ๘

๖๐
ส0วนที่ ๒ องค/การอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
องค/กรในการกำกับดูแล อุดช0องว0าง และบูรณาการกฎหมาย
เพื่อ ใหHก ารนำแผนแม#บ ทนโยบายการกำกั บดูแลการจัดการอากาศสะอาด
เพื่อสุขภาพแบบบูรณาการและแผนปฏิบัติการกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ
มาดำเนินการไดHอย#างเปAนรูปธรรม และเพื่อใหHการบังคับใชHกฎหมายฉบับนี้และกฎหมายฉบับอื่น ๆ ที่เกี่ยวขHอง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงตHองมีกลไกในระดับปฏิบัติการที่ทำหนHาที่กำกับดูแลการดำเนินงานของหน#วยงาน
ที่เกี่ยวขHอง รวมทั้งการทำหนHาที่ในการอุดช#องว#าง หากมีภารกิจตามกฎหมายฉบับนี้ที่ไม#มีหน#วยงานใดที่มี
หนHาที่รับผิดชอบ โดยบูรณาการการทำงานระหว#างหน#วยงานที่ทำหนHาที่รักษาการในกฎหมายแต#ละฉบับ และ
ทำหนHาที่เปAนฝ”ายเลขานุการของคณะกรรมการร#วมนโยบายอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ และเปAนเลขานุการของ
คณะกรรมการกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ โดยผูHอ ำนวยการองคW ก ารอากาศสะอาด
เพื่อสุขภาพเปAนผูHช#วยเลขานุการของคณะกรรมการร#วมฯ และเปAนเลขานุการของคณะกรรมการกำกับฯ ดูแลดHวย
จึงจำเปAนตHองจัดตั้ง “องคWการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ” หรือ “อ.อ.ส.ส.” ขึ้น
มาตรา ๔๐ ใหHจัดตั้งองคWการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพเปAนนิติบุคคล เรียกโดยย#อว#า
“อ.อ.ส.ส.” และใหHใชHชื่อเปAนภาษาอังกฤษว# า “Clean Air for Health Organization”
เรียกโดยย#อว#า “CAHO”
โดยมีวัตถุประสงคWเพื่อกำกับดูแล ติดตาม และดำเนินการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
แบบบูรณาการที่เชื่อมโยงมิติสุขภาพกับสิ่งแวดลHอม มีฐานะเปAนหน#วยงานของรัฐ ที่ไม#ใช#ส#วนราชการหรือ
รั ฐ วิ ส าหกิ จ ตามกฎหมายว# าดH วยวิ ธี ก ารงบประมาณ อยู # ในกำกั บ ของคณะกรรมการกำกั บ และสำนัก
นายกรัฐมนตรี
กิจการขององคWการไม#อยู#ภายใตHบังคับแห#งกฎหมายว#าดHวยการคุHมครองแรงงาน กฎหมาย
ว#าดHวยแรงงานสัมพันธW กฎหมายว#าดHวยการประกันสังคมและกฎหมายว#าดHวยเงินทดแทน แต#พนักงานและ
ลูกจHางขององคWการตHองไดHรับประโยชนWตอบแทนไม#นHอยกว#าที่กำหนดไวHในกฎหมายดังกล#าว
องค/การอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ: การจัดตั้งและวัตถุประสงค/การจัดตั้ง
เพื่อใหHมีความคล#องตัว ยืดหยุ#น ไม#ล#าชHาในการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพซึ่งถือเปAนสถานการณWเร#งด#วน
ในปoจจุบันที่ตHองไดHรับการแกHไขและเพื่อใหHเกิดการใชHประโยชนWในทรัพยากรและบุคลากรใหHเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด ตลอดจนเพื่อบูรณาการกฎหมายและหน#วยงานภาครัฐที่เกี่ยวขHองกับการจัดการสะอาด
เ พ ื ่ อ สุ ขภาพ ใ ห H ร # วมก ั น ทำ งา นอ ย # า งมี เอ กภา พ แ ล ะ ป ร ะสา น งาน กั น เพื ่ อควา มรวดเร็ ว
ในการดำเนินงาน จึงตHองจัดตั้ง “องคWการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ” หรือ “อ.อ.ส.ส.” ใหHเปAนนิติบุคคล และ

๖๑
เปAนหน#วยงานของรัฐ๑ ที่ไม#ใช#ส#วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว#าดHวยวิธีการงบประมาณ อยู#ในกำกับ
ของคณะกรรมการกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ และสำนักนายกรัฐมนตรี
ทั้งนี้ อ.อ.ส.ส. มีวัตถุประสงคWในการจัดตั้งเพื่อกำกับดูแล ติดตาม และดำเนินการจัดการ
อากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการที่เชื่อมโยงมิติสุขภาพกับสิ่งแวดลHอม โดยไม#แยกส#วนการทำงาน
ระหว#างหน#วยงานของรัฐที่เกี่ยวขHองซึ่งเปAนปoญหาเชิงโครงสรHางอันเปAนอุปสรรคต#อการจัดการอากาศสะอาด
เพื่อสุขภาพที่เกิดขึ้นในปoจจุบัน ทั้งในราชการส#วนกลาง ส#วนภูมิภาค และส#วนทHองถิ่น ทำใหHไม#สามารถแกH ไข
ปoญหาที่เกิดขึ้นไดHอย#างทันท#วงที (สมุดปกฟ…าอากาศสะอาด, หนHา ๑๖๓)
มาตรา ๔๑ เพื่อใหHบรรลุวัตถุประสงคWตามมาตรา ๔๐ ใหHองคWการมีหนHาที่และอำนาจ

ดังต#อไปนี้

(๑) ดำเนินงานตามนโยบายและแผนแม#บท
(๒) รวบรวมขHอมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะกรรมการทั้งหลายที่มีอำนาจหนHาที่
เกี่ยวขHองกับอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ รวมทั้งหน#วยงานของรัฐ เพื่อเสนอต#อคณะกรรมการกำกับในการ
พิจ ารณากำกับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตาม และเร#ง รัด ตลอดจนรายงานขHอ มูล การไม#ป ฏิบ ัติห นHาที่ของ
คณะกรรมการ หรือหน#วยงานที่เกี่ยวขHองตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) ประสานงานกับคณะกรรมการทั้งหลายที่มีอำนาจหนHาที่เกี่ยวขHองกับอากาศสะอาด
เพื่อสุขภาพ รวมทั้งหน#วยงานของรัฐ ในการสนับสนุน และใหHคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการอากาศสะอาด
เพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ
(๔) รวบรวม ศึกษา และวิเคราะหWขHอมูลการปล#อยและการเคลื่ อนยHายสารมลพิ ษจาก
แหล#งกำเนิดหมอกควันพิษจากหน#วยงานที่เกี่ยวขHองเพื่อเสนอต#อคณะกรรมการกำกับพิจารณา
(๕) บริหารจัดการกองทุนอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
(๖) วิเคราะหWและกำหนดเครื่องมือและมาตรการทางเศรษฐศาสตรWที่เกี่ ยวขHองกับ การ
จัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
(๗) ส#งเสริมการวิจัย สนับสนุนขHอมูล และการเผยแพร#ความรูHเกี่ยวกับอากาศสะอาดเพื่อ
สุขภาพ โดยการมีส#วนร#วมของประชาชน
(๘) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการร#วมนโยบาย* คณะกรรมการกำกับ และ
คณะกรรมการกองทุน

๑

ทั้งนี้ ในการจัดตั้ง อ.อ.ส.ส. อาจจัดทำในรูปแบบที่ตั้งเป็นองค์กรขึ้นใหม่ หรือปรับโครงสร้าง
และภารกิจขององค์กรหรือบางส่วนขององค์กรที่มีอยู่เดิมก็ได้

๖๒
องค/การอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ: หนQาที่และอำนาจหลัก
เพื ่ อ ใหH ก ารบั ง คับ ใชH ก ฎหมายฉบั บ นี ้ แ ละกฎหมายฉบั บ อื ่ น ๆ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและ
เปAนรูปธรรมสอดคลHองกับแผนแม#บทฯ และแผนปฏิบัติการ รวมทั้งเพื่อเปAนการอุดช#องว#างกฎหมาย และ
เพื่อบูรณาการการทำงานระหว#างหน#วยงานที่เกี่ยวขHอง มาตรานี้จึงกำหนดหนHาที่และอำนาจขององคWการฯ
ซึ่งมีภารกิจสำคัญ ๕ ดHาน ดังนี้
(๑) รวบรวมขHอมูลผลการดำเนินงาน และรายงานขHอมูลการไม#ปฏิบัติหนHาที่ของคณะกรรมการ
ทั้ง หลายและหน#วยงานของรัฐที่ม ี อ ำนาจหนH าที ่เ กี่ ยวขH อ งกับ อากาศสะอาดเพื ่อ สุ ขภาพ เพื่อ เสนอต#อ
คณะกรรมการกำกับในการพิจารณากำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม และเร#งรัด ตลอดจนประสานงานกับ
คณะกรรมการทั้งหลายและหน#วยงานของรัฐขHางตHน เพื่อสนับสนุนและใหHคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการอากาศ
สะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ ตามที่ปรากฏในอนุมาตรา (๒) และ (๓)
(๒) บริหารจัดการกองทุนอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ รวมทั้งวิเคราะหWและกำหนดเครื่องมือ
และมาตรการทางเศรษฐศาสตรWที่เกี่ยวขHองกับการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ ตามที่ปรากฏในอนุมาตรา
(๕) และ (๖)
(๓) รวบรวม ศึ ก ษา และวิ เ คราะหW ขH อ มู ล การปล# อ ยและการเคลื ่ อ นยH ายสารมลพิ ษจาก
แหล#งกำเนิดหมอกควันพิษจากหน# วยงานที่เกี่ ยวขHองเพื่อเสนอต#อ คณะกรรมการกำกับฯ พิจารณา ตามที่
ปรากฏในอนุมาตรา (๔) เนื่องจากที่ผ#านมาประเทศไทยยังไม#มีกฎหมายหลักในการบริหารจัดการรองรับระบบ
ฐานขHอมูล และรายงานขHอมูลการปล#อยมลพิษจากแหล#งกำเนิดมลพิษต#าง ๆ (สมุดปกฟ…าอากาศสะอาด, หนHา ๑๕๗)
(๔) ส#งเสริมการวิจัย สนับสนุนขHอมูล และการเผยแพร#ความรูHเกี่ยวกับอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
โดยการมีส#วนร#วมของประชาชน ตามที่ปรากฏในอนุมาตรา (๗)
(๕) ดำเนินงานตามนโยบายและแผนแม#บทฯ รวมทั้งรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการร#วมฯ
คณะกรรมการกำกับฯ และคณะกรรมการกองทุนฯ ตามที่ปรากฏในอนุมาตรา (๑) และ (๘)
*หมายเหตุ ร#างฯ ฉบับที่เสนอรัฐสภาตกคำว#า “ร#วม”

ดังต#อไปนี้ดHวย

มาตรา ๔๒ นอกจากอํา นาจหนHา ที ่ต ามมาตรา ๔๑ ใหH อ งคWก ารมีอ ํา นาจทํากิจ การ

(๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต#าง ๆ
(๒) ก#อตั้งสิทธิ หรือกระทํานิติกรรมใด ๆ ทั้งในและนอกราชอาณาจักรเพื่อประโยชนWในการ
ดําเนินกิจการขององคWการ
(๓) เขHาร#วมทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นทั้งในประเทศและต#างประเทศในกิจการที่เกี่ยวกับ
วัตถุประสงคWขององคWการ
(๔) เรียกเก็บเงินบำรุงกองทุนอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ ค#าธรรมเนียม ค#าบำรุง ค#าบริการ
หรือค#าตอบแทนอื่นใดในการใหHบริการของคณะกรรมการกองทุน
(๕) ดำเนินการอื่นใดที่จำเปAนหรือต#อเนื่องเพื่อใหHบรรลุวัตถุประสงคWขององคWการ

๖๓
องค/การอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ: หนQาที่และอำนาจอื่น ๆ
นอกจากอำนาจหนHาที่หลักขององคWการฯ ตามมาตรา ๔๑ แลHว มาตรานี้ยังกำหนดอำนาจ
และหนHาที่อ ื่น ๆ ขององคWก ารฯ ดHวย ซึ่ง เปAนการปฏิบ ัติง านของนิติบุคคลทั่วไป เช#น การถือ กรรมสิทธิ์
ตามอนุมาตรา (๑) การก#อตั้งสิทธิ ตามอนุมาตรา (๒) เปAนตHน โดยไดHเพิ่มเติมอำนาจในการเรียกเก็บเงินบำรุง
กองทุนอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ ค#าธรรมเนียม ค#าบำรุง ค#าบริการ หรือค#าตอบแทนอื่นใดในการใหHบริการ
ของคณะกรรมการกองทุนฯ ตามอนุมาตรา (๔)
มาตรา ๔๓ รายไดHขององคWการ ประกอบดHวย
(๑) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรใหHตามความเหมาะสมเปAนรายป•
(๒) เงินหรือทรัพยWสินที่มีผูHบริจาคใหH
(๓) เงินหรือทรัพยWสินอื่นที่ตกเปAนขององคWการ
(๔) รายไดHจากการดำเนินกิจการขององคWการ
(๕) ดอกผลของเงินหรือทรัพยWสินตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔)
องค/การอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ: ที่มาของรายไดQ
มาตรานี้กำหนดที่มาของรายไดHองคWการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ ซึ่งมาจากหลากหลาย
ประเภททั้งเงินอุดหนุนจากรัฐบาลซึ่งไดHรับการจัดสรรเปAนรายป• จากผูHบริจาค เงินหรือทรัพยWสินอื่นที่ตกเปAนของ
องคWการฯ และรายไดHจากการดำเนินกิจการขององคWการฯ เอง
มาตรา ๔๔ บรรดารายไดH ข ององคW ก ารตามมาตรา ๔๓ ไม# เ ปA น รายไดH ท ี ่ ต H อ งนำส#ง
กระทรวงการคลังตามกฎหมายว#าดHวยเงินคงคลังและกฎหมายว#าดHวยวิธีการงบประมาณ
ทรัพยWสินขององคWการไม#อยู#ในความรับผิดแห#งการบังคับคดีและบุคคลใดจะยกอายุความ
ขึ้นเปAนขHอต#อสูHสำนักงานในเรื่องทรัพยWสินขององคWการมิไดH
บรรดาอสังหาริมทรัพยWท ี่ส ำนัก งานไดHม าโดยมีผ ูHบ ริจาคใหHหรือ ไดHมาโดยการซื้อหรือ
แลกเปลี่ยนจากรายไดHตามมาตรา ๔๓ (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) ขององคWการ ใหHเปAนกรรมสิทธิ์ขององคWการ
องค/การอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ: ขQอยกเวQนของการส0งรายไดQเขQากระทรวงการคลัง
โดยหลั ก การตามกฎหมายว# า ดH ว ยเงิ นคงคลั ง และกฎหมายว#า ดH ว ยวิ ธ ีก ารงบประมาณ
ไดHกำหนดใหHส#วนราชการมีหนHาที่ตHองนำรายไดHของหน#วยงานส#งกระทรวงการคลังเมื่อสิน้ ป•งบประมาณ แต#ดHวย
องคWการฯ มิใช#เปAนส#วนราชการ ประกอบกับรายไดHขององคWการฯ
มาตรานี้กำหนดใหHรายไดHของ อ.อ.ส.ส. ไม#เปAนรายไดHท ี่ตHองนำส#งกระทรวงการคลัง ตาม
กฎหมายขHางตHน เพื่อความคล#องตัวในการบริหารงบประมาณขององคWการฯ ทำนองเดียวกับองคWการมหาชน

๖๔
เช#น มาตรา ๑๔ แห#งพระราชบัญญัติองคWการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๒ แห#งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
องคWก ารบริห ารจัดการกœาซเรือ นกระจก (องคWก ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือ หน#วยงานของรัฐอื่นที่มิใช#
ส#วนราชการหรือ รัฐวิส าหกิจ ที่จ ัด ตั้ง ขึ้น ตามพระราชบัญ ญั ติเ ฉพาะ เช#น มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง แห# ง
พระราชบัญญัติสุขภาพแห#งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เช#น มาตรา ๑๔ วรรคสี่ แห#ง
พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณWมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ เปAนตHน
มาตรา ๔๕ ใหH อ งคW ก ารมีผ ู H อ ำนวยการคนหนึ่ ง และรองผูH อ ำนวยการตามจำนวนที่
คณะกรรมการกำกับกำหนด
คณะกรรมการกำกับเปAนผูHมีอำนาจสรรหา แต#งตั้งและถอดถอนผูHอำนวยการ รวมทั้งเปAนผูH
กำหนดอัตราเงินเดือนและประโยชนWตอบแทนอื่นของผูHอำนวยการ
การสรรหาผูHอำนวยการ และการกำหนดอัตราเงินเดือนและประโยชนWตอบแทนอื่นของ
ผูHอำนวยการ ใหHเปAนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำกับกำหนด
องค/การอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ: ผูQบริหารขององค/การฯ
มาตรานี้ก ำหนดใหHม ีผูHอ ำนวยการและรองผูHอ ำนวยการองคWการฯ ซึ่ง การสรรหา แต#งตั้ง
ถอดถอน การกำหนดอัตราเงินเดือนและประโยชนWตอบแทนอื่นโดยใหHเปAนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำกับ
ดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพกำหนด
มาตรา ๔๖ ในการแต#งตั้งผูHอำนวยการตHองดำเนินการใหHแลHวเสร็จภายในเกHาสิบ วันนับแต#
วันที่มีเหตุตHองแต#งตั้งผูHอำนวยการ และหากมีเหตุผลจำเปAนใหHคณะกรรมการกำกับขยายระยะเวลาไดHอีก
ไม#เกินหกสิบวัน หากดำเนินการไม#แลHวเสร็จภายในระยะเวลาดังกล#าว ใหHคณะกรรมการกำกับรายงานผลใหH
คณะกรรมการร#วมเพื่อเพื่อพิจารณา
องค/การอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ: การแต0งตั้งผูQอำนวยการ
เพื่อ เปAนการป…อ งกันไม#ใหHตำแหน#ง ผูHอ ำนวยการองคWก ารฯ ว#างเวHนเปAนระยะเวลานาน
จนกระทบต#อความคล#องตัว ความต#อเนื่อง และความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององคWการฯ จึงตHอง
กำหนดใหHคณะกรรมการกำกับฯ มีหนHาที่ในการสรรหาและแต#งตั้งผูHอำนวยการตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมาย
กำหนด ซึ่งหากมีเหตุผลจำเปAนก็อาจขยายเวลาไดH โดยตHองรายงานใหHคณะกรรมการร#วมฯ ทราบถึงเหตุของ
การไม#อาจสรรหา และแต#งตั้งผูHอำนวยการไดHตามกรอบระยะเวลาดังกล#าว
มาตรา ๔๗ ผูHอ ำนวยการตHองมีความรูH ความสามารถ และประสบการณWเหมาะสมกับ
กิจการขององคWการตามที่กำหนดไวHในวัตถุประสงคWและอำนาจหนHาที่ขององคWการ รวมทั้งตHองมีคุณสมบัติ
และไม#มีลักษณะตHองหHาม ดังต#อไปนี้

๖๕
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม#เกินหกสิบหHาป•บริบูรณW
(๓) สามารถทำงานใหHแก#องคWการไดHเต็มเวลา
(๔) ไม#เปAนบุคคลลHมละลายหรือไม#เคยเปAนบุคคลลHมละลายทุจริต คนไรHความสามารถหรือ
คนเสมือนไรHความสามารถ
(๕) ไม#เคยไดHรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหHจำคุก เวHนแต#เปAนโทษสำหรับความผิด
ที่ไดHกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) ไม#เปAนผูHดำรงตำแหน#งทางการเมือง สมาชิกสภาทHองถิ่นหรือผูHบริหารทHองถิ่น กรรมการ
หรือผูHดำรงตำแหน#งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจHาหนHาที่พรรค
การเมือง
(๗) ไม#เคยถูกไล#ออก ปลดออก หรือใหHออกจากราชการ หรือหน#วยงานของรัฐ เพราะ
ทุจริตต#อหนHาที่ หรือถือว#ากระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๘) ไม#เปAนผูHบริหารหน#วยงานของรัฐ
(๙) ไม#เปAนขHาราชการซึ่งมีตำแหน#งหรือเงินเดือนประจำ พนักงาน ลูกจHาง หรือผูHปฏิบัติงาน
ในหน#วยงานของรัฐ
(๑๐) ไม#เปAนผูHมีส#วนไดHเสียในกิจการที่กระทำกับองคWการ หรือในกิจการที่เปAนการแข#งขัน
กับกิจการขององคWการ ไม#ว#าโดยทางตรงหรือทางอHอม
องค/การอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ: คุณสมบัติและลักษณะตQองหQามของผูQอำนวยการ
เพื่อใหHองคWการฯ สามารถดำเนินงานไดHบรรลุวัตถุประสงคWและหนHาที่อำนาจตามที่กฎหมาย
ฉบับนี้กำหนด มาตรานี้จึงกำหนดคุณสมบัติและลักษณะตHองหHามของผูHบริหารหน#วยงาน คือ ผูHอำนวยการ
องคWการฯ ซึ่งตHองเปAนผูHที่มีความรูH ความสามารถ และประสบการณWในการทำงานเหมาะสมกับกิจการของ
องคWการฯ รวมทั้งตHองเปAนผูHที่มีความรับผิดชอบสามารถปฏิบัติงานไดHอย#างเต็มที่ มีจริยธรรมในการทำงาน และ
ไม#มีส#วนไดHเสียหรือมีผลประโยชนWทับซHอนที่เกี่ยวขHองกับกิจการขององคWการฯ
มาตรา ๔๘ ผูHอำนวยการมีวาระอยู#ในตำแหน#งคราวละสี่ป• และอาจไดHรับแต#งตั้งอีกไดH แต#
ไม#เกินสองวาระติดต#อกัน
องค/การอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ: วาระการดำรงตำแหน0งของผูQอำนวยการ
เพื่อ ใหHร ะยะเวลาในการปฏิบ ัติง านของผูHอ ำนวยการเกิดความต#อ เนื่อ งเปAนระยะเวลา
ที่เหมาะสมและสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานไดHอย#างเปAนธรรม มาตรานี้จึงกำหนดวาระการดำรงตำแหน#ง
ของผูHอำนวยการองคWการฯ ไวHเปAนระยะเวลาสี่ป• และอาจไดHรับการแต#งตั้งอีกวาระไดH หากผลการปฏิบัติงาน

๖๖
ในวาระแรกนั้นไดHรับการยอมรับเปAนที่ประจักษW แต#ตHองไม#เกินสองวาระติดต#อกันเพื่อใหHเกิดการผลัดเปลี่ยน
ผูHบริหารใหม#ใหHสอดคลHองและเหมาะสมกับสถานการณWในขณะนั้น
มาตรา ๔๙ นอกจากการพHนจากตำแหน#งตามวาระ ผูHอำนวยการพHนจากตำแหน#ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ออกตามกรณีที่กำหนดไวHในขHอตกลงระหว#างคณะกรรมการกำกับกับผูHอำนวยการ
(๔) คณะกรรมการกำกับใหHออก เพราะบกพร#องต#อหนHาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือ
หย#อนความสามารถ
(๕) เปAนคนไรHความสามารถหรือคนเสมือนไรHความสามารถ
(๖) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตHองหHามสำหรับการเปAนผูHอำนวยการ
มติของคณะกรรมการกำกับใหHออกจากตำแหน#งตาม (๔) ตHองประกอบดHวยคะแนนเสียง
ไม#นHอยกว#าสองในสามของจำนวนกรรมการที่มีอยู#โดยไม#นับรวมตำแหน#งผูHอำนวยการ
การขาดคุณสมบัติเพราะมีอายุเกินหกสิบหHาป•บริบูรณW ใหHถือว#าเปAนการพHนจากตำแหน#ง
ตามกำหนดเวลาในสัญญาจHาง
องค/การอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ: การพQนจากตำแหน0งของผูQอำนวยการ
มาตรานี้กำหนดเหตุแห#งการพHนจากตำแหน#งของผูHอำนวยการนอกจากกรณีการพHนตามวาระ
ซึ่งเปAนหลักเกณฑWทั่วไปที่มักกำหนดไวHในพระราชบัญญัติอื่น ๆ ไดHแก# การตาย การลาออก การขาดคุณสมบัติ
หรื อ มี ล ัก ษณะตHอ งหHา ม การออกตามกรณี ท ี ่ก ำหนดไวHใ นขH อ ตกลงระหว#า งคณะกรรมการกำกั บ ฯ กั บ
ผูHอำนวยการ คณะกรรมการกำกับใหHออก การเปAนคนไรHความสามารถหรือคนเสมือนไรHความสามารถ และ
การขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตHองหHามสำหรับการเปAนผูอH ำนวยการ
ทั้ง นี้ กรณีท ี่คณะกรรมการกำกับฯ มีม ติใหHผูHอำนวยการพHนจากตำแหน#งนั้น ตHอ งมีเหตุ
เนื่องจากผูHอำนวยการบกพร#องต#อหนHาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย#อนความสามารถโดยคณะกรรมการ
กำกับ ฯ อาจออกระเบียบหลักเกณฑWท ี่เกี่ยวขHองในการพิจารณาว#ากรณีใดที่ถือ ว#าผูHอ ำนวยการบกพร#อง
ต#อหนHาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย#อนความสามารถเพื่อเปAนบรรทัดฐานในการใชHดุลพินิจลงมติ
มาตรา ๕๐ ใหHผูHอำนวยการมีหนHาที่บริหารกิจการขององคWการใหHเปAนไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงคWขององคWการ ระเบียบ ขHอบังคับ ขHอกำหนด นโยบาย มติ และประกาศของคณะกรรมการร#วม
และคณะกรรมการกำกับ และเปAนผูHบังคับบัญชาผูHปฏิบัติงานขององคWการทุกตำแหน#ง
ผูHอำนวยการตHองรับผิดชอบต#อคณะกรรมการกำกับในการบริหารกิจการขององคWการ

๖๗
องค/การอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ: หนQาที่ของผูQอำนวยการ
มาตรานี้ก ำหนดใหHผ ูH อ ำนวยการองคWก ารฯ มีห นHาที่บ ริห ารกิจ การขององคW ก ารฯ โดย
อยู#ภายใตHกรอบดังต#อไปนี้
(๑) ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้
(๒) ตามวัตถุประสงคWและหนHาที่อำนาจขององคWการฯ
(๓) ตามระเบียบ ขHอบังคับ ขHอกำหนด นโยบาย มติ และประกาศของคณะกรรมการร#วมฯ
และคณะกรรมการกำกับฯ
ผู H อ ำนวยการในฐานะเลขานุ ก ารของคณะกรรมการกำกั บ ฯ มี ห นH า ที ่ ต H อ งรั บ ผิ ดชอบ
ต#อคณะกรรมการกำกับฯ ในการบริหารกิจการขององคWการฯ รวมทั้งมีฐานะเปAนผูHบังคับบัญชาผูHปฏิบัติงาน
ขององคWการฯ ทุกตำแหน#งดHวย
มาตรา ๕๑ ผูHอำนวยการมีอำนาจ
(๑) บรรจุ แต#งตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค#าจHาง ลงโทษทางวินัย เจHาหนHาที่และลูกจHาง
ตลอดจนใหHเจHาหนHาที่และลูกจHางออกจากตำแหน#ง ทั้งนี้ ตามขHอบังคับที่คณะกรรมการกำกับกำหนด
(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับ การดำเนินงานขององคWก าร โดยไม#ขัดหรือ แยHง กับ ระเบียบ
ขHอบังคับ ขHอกำหนด ประกาศ นโยบาย และมติที่คณะกรรมการร#วม และคณะกรรมการกำกับกำหนด
(๓) เปAนผูHแทนและมีอำนาจกระทำการแทนกองทุน
องค/การอากาศสะอาดเพือ่ สุขภาพ: อำนาจของผูQอำนวยการ
เพื่อใหHการบริหารงานภายในองคWการฯ ของผูHอำนวยการเปAนไปอย#างมีประสิทธิภาพและ
มีความเหมาะสม มาตรานี้จึงกำหนดอำนาจของการผูHอำนวยการออกเปAน ๓ ดHาน ดังนี้
(๑) ดHานการบริหารงานบุคคลในฐานะที่ผอูH ำนวยการเปAนผูบH ังคับบัญชาของผูปH ฏิบัติงานในทุก
ตำแหน#งขององคWการฯ
(๒) ดHานการบริหารจัดการ โดยการวางระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินงานขององคWการฯ
(๓) ดHานการบริหารกองทุนอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ โดยเปAนผูHแทนและมีอำนาจกระทำการ
แทนกองทุน
มาตรา ๕๒ ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ใหHผูHอำนวยการเปAนผูHแทนขององคWการ
เพื่อ การนี้ผูHอำนวยการจะมอบอำนาจใหHบ ุคคลใดปฏิบัติง านเฉพาะอย#างแทนก็ไดH แต#ตHอ งเปAนไปตาม
ขHอบังคับที่คณะกรรมการร#วม และคณะกรรมการกำกับกำหนด

๖๘
องค/การอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ: การเป[นผูQแทนขององค/การฯ
เนื่องจากองคWการฯ มีสถานะเปAนนิติบุคคลซึ่งตHองมีผูHแทนในการแสดงเจตนาและดำเนิน
กิจการขององคWการฯ ที่เกี่ยวขHองกับบุคคลภายนอก เพื่อใหHเกิดผลผูกพันตามกฎหมาย มาตรานี้จึงกำหนดใหH
ผูHอำนวยการเปAนผูHแทนขององคWการฯ โดยอาจมอบอำนาจใหHบุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย#างแทนก็ไดH แต#ตHอง
อยู#ภายใตHขHอบังคับของคณะกรรมการร#วมฯ และคณะกรรมการกำกับฯ
มาตรา ๕๓ ในกรณีที่ไม#มีผูHดำรงตำแหน#งผูHอำนวยการหรือผูHอ ำนวยการไม#อาจปฏิบ ัติ
หนHาที่ไดH ใหHรองผูHอำนวยการที่มีอาวุโสตามลำดับรักษาการแทน ถHาไม#มีรองผูHอำนวยการหรือมีแต#ไม#อาจ
ปฏิบ ัติห นHาที่ไดH ใหHคณะกรรมการกำกับ แต#ง ตั้ง กรรมการหรือ ผูHป ฏิบ ัติง านขององคWก ารคนหนึ่ง เปAน
ผูHรักษาการแทน
ใหHผูHรักษาการแทนตามวรรคหนึ่งมีอำนาจหนHาที่เช#นเดียวกับผูHอำนวยการ
ในกรณีที่มีกฎหมาย ระเบียบ ขHอบังคับ หรือคำสั่งอื่นแต#งตั้งใหHผูHอำนวยการเปAนกรรมการ
หรือใหHมีอำนาจหนHาที่อย#างใด ใหHผูHรักษาการแทนเปAนกรรมการหรือมีอำนาจหนHาทีเ่ ช#นเดียวกับผูอH ำนวยการดHวย
แลHวแต#กรณี
องค/การอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ : การรักษาการแทนผูQอำนวยการ
ในบางกรณีองคWการฯ อาจยังไม#มีการแต#งตั้งผูHอำนวยการ หรือผูHอำนวยการไม#อาจปฏิบัติ
หนHาที่ไดH ดังนั้น เพื่อใหHเกิดความต#อเนื่องในการปฏิบัติงานขององคWการฯ ตามหลักการจัดทำบริการสาธารณะ
จึงตHองมีการกำหนดใหHมีผูHรักษาการแทนผูHอำนวยการ โดยมาตรานี้ไดHวางหลักการเพื่อไม#ใหHการแต#งตั้งผูHรักษา
การแทนเปAนการใชHดุลพินิจตามอำเภอใจ จึง กำหนดหลักการและขั้นตอนในการแต#งตั้งรองผูHอำนวยการ
ใหHรักษาการแทนโดยยึดลำดับความอาวุโส
กรณีที่ไม#มีรองผูHอำนวยการหรือมีแต#ไม#อาจปฏิบัติหนHาที่ไดH ใหHคณะกรรมการกำกับฯ แต#งตั้ง
กรรมการหรือผูHปฏิบัติงานขององคWการฯ เปAนผูHรักษาการแทน ทั้งนี้ ใหHผูHรักษาการมีอำนาจหนHาที่เช#นเดียวกับ
ผูHอำนวยการ
หมวด ๕ การจัดการร0วมอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
การจั ด การร0 ว ม (Co-management) ในฐานะกลไกหนึ ่ ง ของการบู ร ณาการ
(Integration)
การจัดการร#วมมีฐานะเปAนกลไกหนึ่งของแนวคิดการบูรณาการโดยแนวคิดการจัดการร#วม
ไดHกล#าวถึงแลHวในหมวด ๓ การบูรณาการนโยบายอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ ซึ่งไดHมีการนำแนวคิดการจัดการร#วม
ไปใชHตั้ง แต#ร ะดับ นโยบายส#วนกลาง เนื้อ หาในหมวดนี้จ ึง ไดHเ ชื่อ มโยงแนวคิดดัง กล#าวมาสู#ระดั บจังหวัด
(ส#วนภูมิภาค) ระดับทHองถิ่น และเขตพื้นที่เฉพาะ โดยมุ#งหมายใหHเกิดการจัดการร#วมอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
ระหว#างรัฐกับภาคประชาสังคม เพื่อสนับสนุนการมีส#วนร#วมของประชาชน (Public Participation) และสรHาง

๖๙
ความเขHมแข็งในการกระจายอำนาจ (Decentralization) เพื่อใหHการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพเปAนไปอย#าง
สมดุลและยั่งยืน
ส0วนที่ ๑ การจัดการร0วมดQานอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพระดับจังหวัด
มาตรา ๕๔ ใหHแต#ละจังหวัด มีคณะกรรมการร#วมดHานอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพระดับจังหวัด
องคWประกอบ และวิธีการไดHมาซึ่งคณะกรรมการร#วมดHานอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพระดับ
จังหวัด ใหHเปAนไปตามที่คณะกรรมการกำกับกำหนด โดยมีผูHว#าราชการจังหวัดเปAนประธาน และอย#างนHอย
ตHองประกอบผูHแทนจากองคWกรปกครองส#วนทHองถิ่น องคWกรชุมชนหรือภาคประชาชน มหาวิทยาลัย และ
ผูHทรงคุณวุฒิที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่การจัดร#วมนั้นไม#นHอยกว#าสองในสามของจำนวนคณะกรรมการร#วม
ดHานอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพระดับจังหวัดทั้งหมด
คณะกรรมการร0วมดQานอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพระดับจังหวัด: องค/ประกอบและวิธีการไดQมา
การจัดการร#วมดHานอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพระดับจังหวัดกำหนดใหHมีคณะกรรมการร#วม
ดHานอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพระดับจังหวัด โดยมีผูHว#าราชการจังหวัดเปAนประธานเพื่อทำหนHาที่ช#วยบูรณาการ
การทำงานของเจHาหนHาที่ในระดับภูมิภาคที่สังกัดกระทรวงต#าง ๆ ที่เกี่ยวขHองและเปAนตัวแทนของส#วนกลาง
ที่จะเชื่อมโยงการทำงานกับผูHบริหารและเจHาหนHาที่ระดับทHองถิ่นไดH นอกจากนั้นแลHว มาตรานี้ยังกำหนดใหHมี
กรรมการที่มาจากภาคส#วนต#าง ๆ ที่สำคัญดังนี้
(๑) กรรมการผูHแทนที่มาจากองคWกรปกครองส#วนทHองถิ่น เพื่อใหHการจัดการอากาศสะอาด
เพื่อสุขภาพที่มาจากนโยบายส#วนกลางและส#วนภูมิภาคมีความเชื่อมโยงและสอดคลHองกับการจัดการอากาศสะอาด
เพื่อสุขภาพในระดับทHองถิ่น และยังทำใหHเกิดการบูรณาการการทำงาน งบประมาณ และทรัพยากรในการ
จัดการปoญหาร#วมกัน โดยไม#แยกส#วนหรือต#างคนต#างทำ
(๒) กรรมการผูHแทนที่มาจากองคWกรชุมชนหรือภาคประชาชน เพื่อใหHชุมชนและภาคประชาชน
ไดHมีส#วนร#วมในการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ เพราะบุคคลเหล#านี้ใกลHชิดและเผชิญกับปoญหาหมอกควันพิษ
ในพื้นที่อย#างแทHจริง และทำใหHทราบที่มาหรือความตHองการที่แทHจริงขององคWกรชุมชน หรือภาคประชาชน
ในพื้นที่ดHวย
(๓) กรรมการผูHแทนที่มาจากมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู#ในเขตพื้นที่การจัดร#วมในจังหวัด เพื่อใหH
ภาคสถาบันการศึกษาไดHนำองคWความรูHทางวิชาการโดยเฉพาะในดHานวิทยาศาสตรWและศาสตรWอื่น ๆ ที่เกี่ยวขHอง
มาใหHคำแนะนำ ใหHความรูH และสนับสนุนขHอมูลต#าง ๆ ใหHกับชุมชนและองคWกรปกครองส#วนทHองถิ่น เพื่อเปAน
ประโยชนWในการแกHไขปoญหาและบริหารจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
(๔) กรรมการผูHแทนที่มาจากผูHทรงคุณวุฒิที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่การจัดร#วม เพื่อใหHไดH
บุคคลที่มีความรูH ประสบการณW และเปAนผูHที่มีผลงานหรือ เคยปฏิบัติงานที่แสดงใหHเห็นถึงการเปAนผูHมีความรูH
หรือความเชี่ยวชาญดHานต#าง ๆ ที่เกี่ยวขHองกับดHานสิ่งแวดลHอมและสุขภาพ ซึ่งมีความเกี่ยวขHองและมีส#วนไดHเสีย
ในพื้นที่นั้น

๗๐
การกำหนดองคWประกอบขHางตHนจึงสนับสนุนใหHเกิดการมีส#วนร#วมของประชาชน และสรHาง
ความเขHมแข็งในการกระจายอำนาจเพือ่ ใหHการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพเปAนไปอย#างสมดุลและยั่งยืน
มาตรา ๕๕ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน#ง การพHนจากตำแหน#ง การประชุม และ
การลงมติ รวมทั้งการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตามมาตรา ๕๔ ใหHเปAนไปตามระเบียบที่กำหนดโดย
คณะกรรมการกำกับ
ในการประชุม ถHามีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการผูHใดมีส#วนไดHเสียโดยตรง กรรมการผูHนั้น
ไม#มีสิทธิเขHาประชุมและลงความเห็น
คณะกรรมการร0วมดQานอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพระดับจังหวัด: คุณสมบัติ วาระการดำรง
ตำแหน0ง การพQนจากตำแหน0ง การประชุม การลงมติ และการปฏิบัติงาน
มาตรานี้กำหนดใหHคณะกรรมการกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ มีหนHาที่
ในการออกระเบียบเพื่อกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน#ง การพHนจากตำแหน#ง
การประชุม และการลงมติรวมทั้ง การปฏิบ ัติงานของคณะกรรมการร#วมดHานอากาศสะอาดเพื่อ สุขภาพ
ระดับจังหวัด รวมทั้งกำหนดใหHกรรมการที่มีส#วนไดHเสียโดยตรงกับประเด็นที่มีการประชุม ไม#มีสิทธิเขHาประชุม
และลงความเห็นในเรื่องนั้น อันสอดคลHองกับหลักการตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
มาตรา ๕๖ ในกรณีที่กรรมการร#วมดHานอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพระดับจังหวัดตามมาตรา
๕๕ พHนจากตําแหน#ง ใหHดําเนินการใหHไดHมาซึ่งกรรมการร#วมดHานอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพระดับจังหวัด
แทนตําแหน#งที่ว#างใหHแลHวเสร็จภายในเกHาสิบวันนับแต#วันที่กรรมการร#วมดHานอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
ระดับจังหวัดนั้นพHนจากตําแหน#ง และในระหว#างที่ยังไม#ไดHกรรมการร#วมดHานอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพระดับ
จังหวัดแทนตําแหน#งที่ว#าง ใหHคณะกรรมการร#วมดHานอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพระดับจังหวัดประกอบดHวย
กรรมการร#วมดHานอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพระดับจังหวัดเท#าที่เหลืออยู#
คณะกรรมการร0วมดQานอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพระดับจังหวัด: การแต0งตั้งกรรมการ
ขึ้นแทนกรรมการที่พQนจากตำแหน0ง
มาตรานี้ก ำหนดกรอบเวลาใหHมีก ารแต#ง ตั้งกรรมการขึ้นใหม#หากมีก รณีที่กรรมการร#วม
ดHานอากาศสะอาดเพื่อสุ ขภาพระดับจังหวัดพHนจากตำแหน#ง เพื่อใหHการปฏิบัติการจัดการอากาศสะอาด
เพื่อสุขภาพในระดับจังหวัดมีความต#อเนื่อง อันสอดคลHองกับหลักการจัดการบริการสาธารณะ ทั้งนี้ หากยัง
ไม#ไดHมีการแต#งตั้งกรรมการขึ้นใหม# ใหHกรรมการเท#าที่เหลืออยู#ปฏิบัติหนHาที่ต#อไป
มาตรา ๕๗ กรรมการร#วมดHานอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพระดับจังหวัดมีวาระการดํารง
ตําแหน#งคราวละสามป•และอาจไดHรับแต#งตั้งใหม#อีกไดHแต#จะดํารงตําแหน#งเกินสองวาระติดต#อกันมิไดH

๗๑
คณะกรรมการร0วมดQานอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพระดับจังหวัด: วาระการดำรงตำแหน0ง
เพื่อใหHระยะเวลาในการปฏิบัติงานของกรรมการร#วมดHานอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพระดับ
จังหวัดเกิดความต#อเนื่องเปAนระยะเวลาที่เหมาะสม มาตรานี้จึงกำหนดวาระการดำรงตำแหน#งของกรรมการร#วม
ดHานอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพระดับจังหวัด ไวHเปAนระยะเวลาสามป• และอาจไดHรับการแต#งตั้งอีกวาระไดH
มาตรา ๕๘ คณะกรรมการร#วมดHานอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพระดับจังหวัด มีหนHาที่และ
อำนาจ ดังต#อไปนี้
(๑) จัดทำแผนแม#บทการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพในจังหวัดเสนอคณะกรรมการ
กำกับเพื่อใหHความเห็นชอบ
(๒) กําหนดหลักเกณฑWการกำกับติดตามหน#วยงานของรัฐ ในการดำเนินการป…องกัน แกHไข
และรักษาเยียวยา เพื่อใหHไดHมาซึ่งอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพในเขตจังหวัด ทั้งนี้ ภายใตHกรอบและแนวทาง
ที่คณะกรรมการกำกับกําหนด
(๓) พิจารณาและเสนอความเห็นต#อคณะกรรมการกำกับเกี่ยวกับการแกHไขปoญหาคุณภาพ
ทางอากาศเพื่อสุขภาพ และการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพในเขตจังหวัด
(๔) ประสานงานกับหน#วยงานของรัฐที่เกี่ยวขHองในการบังคับใชHก ฎหมายหรือดำเนิน
นโยบายที่เกี่ยวขHองกับการจัดการร#วมดHานอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
(๕) ส#งเสริมและรณรงคWการสรHางจิตสํ านึกแก#ประชาชนในการจัดการร#วมดHานอากาศ
สะอาดเพื่อสุขภาพ ในเขตจังหวัด
(๖) ควบคุมและกำกับดูแลใหHมีระบบติดตามขHอมูลคุณภาพอากาศในแต#ละจังหวัด และ
สนับสนุนใหHมีระบบติดตามขHอมูลคุณภาพอากาศภาคประชาชน
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการร#วม หรือคณะกรรมการกำกับมอบหมาย
คณะกรรมการร0วมดQานอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพระดับจังหวัด: หนQาที่และอำนาจ
เพื่อใหHการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพในระดับจังหวัดมีความสอดคลHองสัมพันธWกับ
แผนแม#บทนโยบายการกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ ทำใหHสามารถกำกับ
ติดตามและแกHไขปoญหาหมอกควันพิษในระดับพื้นที่ไดHอย#างมีประสิทธิภาพ มาตรานี้จึงกำหนดหนHาที่และ
อำนาจของคณะกรรมการร#วมดHานอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพระดับจังหวัด โดยมีภารกิจที่สำคัญ ๔ ดHาน ดังนี้
(๑) จัดทำ และเสนอแผนแม#บทการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพในจัง หวัดเพื่อใหH
คณะกรรมการกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อ สุขภาพพิจารณาใหHความเห็นชอบ รวมทั้งเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับการแกHไขปoญหาคุณภาพทางอากาศเพื่อสุขภาพ และการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
ในเขตจังหวัด ตามที่ปรากฏในอนุมาตรา (๑) และ (๓)

๗๒
(๒) กำหนดหลัก เกณฑWก ารกำกับติดตามหน#วยงานของรัฐเพื่อ ป…องกัน แกHไข และรักษา
เยียวยา และใหHไดHมาซึ่งอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพในเขตจังหวัด ภายใตHกรอบและแนวทางที่คณะกรรมการ
กำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพกำหนด ตลอดจนประสานงานกับหน#วยงานของรัฐเกี่ยวกับการ
บังคับใชHกฎหมายหรือนโยบายที่เกี่ยวขHองกับการจัดการร#วมดHานอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ ตามที่ปรากฏใน
อนุมาตรา (๒) และ (๔)
(๓) ส#งเสริมและรณรงคWการสรHางจิตสํานึกแก#ประชาชนในการจัดการร#วมดHานอากาศสะอาด
เพื่อสุขภาพในเขตจังหวัด ตามที่ปรากฏในอนุมาตรา (๕)
(๔) ควบคุม และกำกับดูแลใหHมีระบบติดตามขHอ มูลคุณภาพอากาศในแต#ละจังหวัด และ
สนับสนุนใหHมีระบบติดตามขHอมูลคุณภาพอากาศภาคประชาชน ตามที่ปรากฏในอนุมาตรา (๖)
มาตรา ๕๙ ใหHคณะกรรมการร#วมดHานอากาศสะอาดเพื่อ สุขภาพระดับจังหวัด กำกับ
ติดตามการดำเนินงานของหน#วยงานของรัฐ ในการจัดการร#วมดHานอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพในเขตจังหวัด
ตลอดจนติ ดตามตรวจสอบปo ญ หาคุณ ภาพอากาศในเขตจั ง หวั ดอย#า งต#อ เนื ่ อ ง และตH อ งรายงานใหH
คณะกรรมการกำกับทราบ อย#างนHอยป•ละหนึ่งครั้ง
คณะกรรมการร0วมดQานอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพระดับ จังหวัด : อำนาจในการกำกับ
ติดตาม

เนื่องจากคณะกรรมการกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพในการจัดการอากาศ
สะอาดเพื่อสุขภาพมีหนHาที่และอำนาจกำกับติดตามการดำเนินงานของหน#วยงานของรัฐที่เกี่ยวขHองกับการ
จัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ ดั ง นั ้น เพื่อ ใหHการกำกับติดตามดำเนินงานของหน#วยงานของรัฐลงไป
ในพื้นที่ระดับจังหวัด มาตรานี้จึงกำหนดความเชื่อมโยงและการประสานร#วมกันระหว#างคณะกรรมการร#วม
ดHานอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพระดับจังหวัดกับคณะกรรมการกำกับฯ เพื่อ ใหHก ารจัดการอากาศสะอาด
เพื่อสุขภาพเปAนไปตามแผนแม#บทนโยบายการกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ
และแผนแม#บทการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพในจังหวัด โดยคณะกรรมการร#วมดHานอากาศสะอาด
เพื่อสุขภาพระดับจังหวัดมีหนHาที่ตHองรายงานผลการกำกับติดตามหน#วยงานของรัฐในการจัดการร#วมอากาศ
สะอาดเพื่อสุขภาพในพื้นที่ รวมทั้งรายงานผลการติดตามตรวจสอบปoญหาคุณภาพอากาศอย#างต#อเนื่องใหH
คณะกรรมการกำกับฯ ทราบ
ส0วนที่ ๒ การจัดร0วมดQานอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพระดับทQองถิ่น
มาตรา ๖๐ เพื่อ ใหHบ ุคคลทุก คนมีส ิท ธิท ี ่จ ะหายใจอากาศเพื่อ สุข ภาพตามหมวด ๒
ใหHองคWกรปกครองส#วนทHองถิ่นมีหนHาที่ในการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ โดยตHองคำนึงถึงการป…องกัน
และแกHไขปoญหาคุณภาพทางอากาศ รวมทั้งการรัก ษาเยี ยวยาดHานสุขภาพใหHแก#ประชาชน โดยเฉพาะ
กลุ#มเปราะบางที่ไดHรับผลกระทบทางสุขภาพจากปoญหาคุณภาพทางอากาศที่อาจเกิดขึ้น

๗๓
ใหHคณะกรรมกำกับ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการร#วม ประกาศกำหนดหนHาที่ของ
องคWกรปกครองส#วนทHองถิ่นตามวรรคหนึ ่ง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑWและวิธีการส#งเสริม และสนับ สนุ น
งบประมาณ ทรัพยากร เครื่องมือ และองคWความรูHใหHองคWกรปกครองส#วนทHองถิ่นสามารถจัดการอากาศ
สะอาดเพื่อสุขภาพร#วมกับภาคประชาสังคม ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และชุมชน เพื่อทำใหHประชาชน
เขHาถึงสิทธิที่จะหายใจอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
การกำหนดหนQาที่ขององค/กรปกครองส0วนทQองถิ่นในการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
และการส0งเสริมสนับสนุนจากส0วนกลาง
เนื่องดHวยการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพเปAนประเด็นทางสิ่งแวดลHอมที่มีความเกี่ยวขHอง
สัมพันธWและใกลHชิดกับองคWกรปกครองส#วนทHองถิ่น องคWกรปกครองส#วนทHองถิ่นจึงควรเขHามามีส#วนร#วมในการ
จัดการปoญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในทHองถิ่นของตน ดังจะเห็นตัวอย#างไดHจากบทบัญญัติในมาตรา ๒๙๐ แห#ง
รัฐธรรมนูญแห#งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่กำหนดใหHองคWกรปกครองส#วนทHองถิ่นมีภารกิ จ
ในการส#งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลHอม ซึ่งแมHว#ารัฐธรรมนูญแห#งราชอาณาจักรไทยฉบับดังกล#าวจะสิน้ ผล
ไปแลHว แต#หลักการตามมาตราขHางตHนก็ถือเปAนหลักการที่ดีและเปAนการเปƒดโอกาสใหHองคWกรปกครองส#วนทHองถิ่น
และชุมชนไดHเขHามามีส#วนร#วมในการส#งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลHอม ซึ่งรวมถึงการจัดการอากาศสะอาด
เพื่อสุขภาพดHวย
มาตรานี้จ ึง กำหนดใหHอ งคWกรปกครองส#วนทHองถิ่นมีหนHาที่ในการจัดการอากาศสะอาด
เพื่อ สุขภาพในพื้นที่ ของตนตามที่ ค ณะกรรมการกำกับ ดู แลการจั ดการอากาศสะอาดเพื่อ สุ ข ภาพและ
คณะกรรมการร#วมนโยบายอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพกำหนด เพื่อใหHการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
ในระดับทHองถิ่นสอดคลHองสัมพันธWกับแผนแม#บทนโยบายการกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
แบบบูรณาการ โดยคำนึงถึง
(๑) การป…องกันและแกHไขปoญหาคุณภาพทางอากาศในพื้นที่
(๒) การรัก ษาเยียวยาดHานสุข ภาพใหHแ ก#ป ระชาชน โดยเฉพาะกลุ#ม เปราะบางที่ไดH รั บ
ผลกระทบทางสุขภาพ
ทั้งนี้ เพื่อไม#ใหHการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพในระดับทHองถิ่นเปAนการสรHางภาระใหHแก#
องคWกรปกครองส#วนทHองถิ่นเกินสมควร มาตรานี้จึงกำหนดใหHคณะกรรมการกำกับฯ และคณะกรรมการร#วมฯ
ตHองกำหนดหลักเกณฑWและวิธีการเพื่อส#งเสริมและสนับสนุนงบประมาณ ทรัพยากร เครื่องมือ และองคWความรูH
ใหHองคWกรปกครองส#วนทHองถิ่น โดยมุ#งเนHนความร#วมมือกับภาคประชาสังคม ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา
และชุมชน
มาตรา ๖๑ ใหHหน#วยงานของรัฐที่มีอำนาจหนHาที่ที่เกี่ยวขHองกับการควบคุมและการกำกับ
ดูแลคุณภาพอากาศ และการรักษาเยียวยาสุขภาพของประชาชน ใหHความร#วมมือ แก#องคWก รปกครอง

๗๔
ส#วนทHองถิ่นในการปฏิบัติหนHาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑW วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี
กำหนดในกฎกระทรวงโดยคำแนะนำของคณะกรรมการร#วม
ในกรณีที่องคWกรปกครองส#วนทHองถิ่นใด เห็นควรดำเนินการใดร#วมกับองคWกรปกครอง
ส#วนทHองถิ่นอื่น หรือสถาบันการศึกษาในพื้นที่ เพื่อประโยชนWในการควบคุมและการกำกับดูแลคุณภาพ
อากาศและการรักษาเยียวยาสุขภาพของประชาชน ใหHกระทำเปAนขHอตกลงร#วมกัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑWและ
วิธีการที่คณะกรรมการกำกับกำหนด
การสรQางความร0วมมือระหว0างองค/กรปกครองส0วนทQองถิ่นกับหน0วยงานอื่นในการจัดการ
อากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
เนื่องดHวยการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพใหHเปAนไปอย#างมีประสิทธิภาพนั้น องคWกร
ปกครองส#วนทHองถิ่นไม#สามารถดำเนินการไดHโดยลำพัง ยกตัวอย#างเช#น การกำหนดใหHองคWปกครองส#วนทHองถิ่น
ในแต#ละแห#งมีอำนาจออกขHอบัญญัติทHองถิ่นเกี่ยวกับการควบคุมการเผาในที่โล#ง ซึ่งบังคับใชHเฉพาะแต#ในขอบเขต
พื้นที่ของตนและกำหนดหHามเผาเฉพาะในเวลาที่เกิดวิกฤตหมอกควันเท#านั้น ทั้ง ๆ ที่มลพิษทางอากาศเปAนปoญหา
ที่เกิดขึ้นขHามพื้นที่ และไม#จำกัดเวลา (สมุดปกฟ…าอากาศสะอาด, หนHา ๑๖๑) ประกอบกับปoญหาหมอกควันพิษ
เปAนปoญหาที่มีความสลับซับซHอนและไม#สามารถแกHไขปoญ หาไดH โดยแยกส#วน เพราะส#วนกลางไม#ส ามารถ
ดำเนินการเองไดH และองคWกรปกครองส#วนทHองถิ่นก็ไม#สามารถดำเนินการแกHไขปoญหาดHวยตนเองไดHเช#นกัน
จึงตHองบูรณาการการทำงานร#วมกัน มาตรานี้จึงกำหนดใหHหน#วยงานของรัฐตHองใหHความร#วมมือกับองคWก ร
ปกครองส#วนทHองถิ่นในการควบคุม และการกำกับดูแลคุ ณภาพอากาศ และการรักษาเยียวยาสุขภาพของ
ประชาชน โดยใหHรัฐมนตรีรักษาการกำหนดหลักเกณฑWในการใหHความร#วมมือโดยออกเปAนกฎกระทรวงตาม
คำแนะนำของคณะกรรมการร#วมนโยบายอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
นอกจากนั้นแลHว เพื่อ ประโยชนWในการควบคุม และการกำกับ ดูแลคุณภาพอากาศและ
การรักษาเยียวยาสุขภาพของประชาชนในทHองถิ่นใหHเปAนไปอย#างมีประสิทธิภาพ และสามารถแกHไขปoญหา
ไดHอย#างครอบคลุมในระดับพื้นที่ ประกอบกับการจัดการปoญหาหมอกควันพิษไม#สามารถแยกการจัดการปoญหา
ออกจากกันโดยอาศัยเขตปกครองขององคWกรปกครองส#วนทHองถิ่นไดH จึงจำเปAนจะตHองบูรณาการการทำงาน
ร# วมกั นระหว# างองคW ก รปกครองส# วนทH อ งถิ ่ นมากกว# าหนึ ่ ง องคW ก รโดยการทำขH อ ตกลงร# วมกั น ตลอดจน
หากจำเปAนตH องอาศั ยองคW ความรู Hจากนั กวิ ชาการ องคW กรปกครองส# วนทHอ งถิ ่ นก็อ าจทำขH อตกลงร# วมกับ
สถาบันการศึก ษาในพื้นที่เ พื่อ ร#วมกันจัดการอากาศสะอาดเพื่อ สุขภาพภายใตHห ลัก เกณฑWและวิธีก ารที่
คณะกรรมการกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพกำหนด
มาตรา ๖๒ ใหHผูHบริหารองคWกรปกครองส#วนทHองถิ่นมีหนHาที่แจHงเตือนประชาชน หาก
ปรากฏผลในระบบติดตามขHอมูลคุณภาพอากาศในพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบว#ามีคุณภาพอากาศต่ำกว#าดั ชนี
คุณภาพอากาศ หรือดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพ และรายงานใหHคณะกรรมการร#วมดHานอากาศสะอาด
เพื่อสุขภาพระดับจังหวัด ทราบ

๗๕
ใหHคณะกรรมการกำกับเปAนผูHกำหนดระดับการแจHงเตือนตามวรรคหนึ่ง
หนQาที่ขององค/กรปกครองส0วนทQองถิ่นในการแจQงเตือนประชาชน
ดHวยองคWก รปกครองส#วนทHอ งถิ่นเปAนหน#วยงานที่อ ยู#ใกลHชิดกับประชาชนในพื้นที่ และ
มีหนHาที่ตHองเฝ…าระวัง ป…องกันแกHไขปoญหาเพื่อใหHคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อยู#ในระดับที่ดี ดังนั้น
หากมีขHอมูลพบว#าเกิดปoญหาหมอกควันพิษที่มีตัวเลขยืนยันไดHจากค#าดัชนีคุณภาพอากาศ หรือดัชนีคุณภาพ
อากาศเพื่อสุขภาพที่ต่ำกว#าค#ามาตรฐานที่รับไดH ผูHบริหารองคWกรปกครองส#วนทHองถิ่นมีหนHาที่ตHองแจHงเตือน
ประชาชนและรายงานถึงการแจHงเตือนนั้นต#อ คณะกรรมการร#วมนโยบายอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพระดับ
จังหวัดดHวย
การแจHงเตือนของผูHบริหารองคWกรปกครองส#วนทHองถิ่นต#อประชาชน ตHองเปAนไปตามระดับที่
คณะกรรมการกำกับฯ กำหนด เช#น ระดับความเขHมขHนของหมอกควันพิษโดยจำแนกเปAนสีต#าง ๆ ที่มีค#าเบา
ไปหาค#าหนัก เพื่อใหHประชาชนระมัดระวังในการป…องกันดูแลรักษาสุขภาพของตนเองหรือจัดตารางกิจกรรม
ในชีวิตประจำวันใหHดำเนินชีวิตไดHอย#างปลอดภัย
มาตรา ๖๓ ขHอบัญญัติขององคWกรปกครองส#วนทHองถิ่นใดถHาขัดหรือแยHงกับกฎกระทรวงที่
ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ใหHบังคับตามกฎกระทรวงนั้น เวHนแต#ในกรณีที่มีความจำเปAนหรือมีเหตุผลเปAน
พิเศษเฉพาะทHองถิ่น องคWกรปกครองส#วนทHองถิ่นอาจออกขHอบัญญัติทHองถิ่นในเรื่องใดขัดหรือแยHง กับ ที่
กำหนดในกฎกระทรวงไดHเมื่อไดHรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการร#วมและไดHรับอนุมัติจากรัฐมนตรี
ผลของการขัด หรื อแยQง กัน ระหว0 า งขQอ บั ญ ญั ต ิข ององค/ ก รปกครองส0ว นทQ อ งถิ่นกับ
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรานี้ม ุ#ง หมายใหHอ งคWก รปกครองส#วนทHอ งถิ่นปฏิบ ัติตามหลัก เกณฑWท ี่ก ำหนดไวH ใ น
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้เปAนหลัก เนื่องจากกฎเกณฑWที่รัฐบาลระดับชาติตราขึ้นย#อมอยู#เหนือ
กฎเกณฑWขององคWกรทHองถิ่นหรือองคWกรกระจายอำนาจทั้งหลาย ดังนั้น หากมีขHอบัญญัติขององคWกรปกครอง
ส#วนทHองถิ่นใดมีเนื้อหาที่ขัดหรือแยHงกับกฎกระทรวงดังกล#าว ขHอบัญญัติทHองถิ่นนั้นจะใชHบังคับไม#ไดH
อย#างไรก็ตาม หากทHองถิ่นใดมีความจำเปAนหรือมีเหตุผลพิเศษเปAนการเฉพาะ ทHองถิ่นนั้นอาจ
ออกขHอบัญญัติทHองถิ่นเปAนกฎหมายที่เปAนบทยกเวHน ซึ่งอาจขัดหรือแยHงกับที่กำหนดในกฎกระทรวงก็ไดH เช#น
ขHอบัญญัติทHองถิ่นสามารถป…องกันและแกHไขปoญหาคุณภาพอากาศไดHมีประสิทธิภาพมากกว#ากฎกระทรวง หรือ
สามารถรัก ษาเยีย วยาสุ ข ภาพของประชาชนที ่ ไ ดH ร ั บ ผลกระทบทางสุ ขภาพจากปo ญ หาคุ ณ ภาพอากาศ
ในทHองถิ่นไดHดีกว#า เปAนตHน หลักการนี้สอดคลHองกับแนวคิดตามมาตรา ๖ แห#งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕

๗๖
ทั้งนี้ ขHอบัญญัติทHองถิ่นที่ขัดหรือแยHงกับกฎกระทรวงขHางตHนจะสามารถบังคับใชHไดH ต#อเมื่อ
ผ#านความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีซึ่งเปAนผูHรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และคณะกรรมการร#วมนโยบาย
อากาศสะอาดเพื่อสุขภาพดHวย
ส0วนที่ ๓ การจัดร0วมดQานอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพในเขตพื้นที่เฉพาะ
มาตรา ๖๔ ในกรณีที่พื้นที่ใดมีปoญหาเกี่ยวกับคุณภาพทางอากาศสะอาดที่กอ# ใหHเกิดหรือ
อาจก#อใหHเกิดผลกระทบต#อสุขภาพของประชาชน และสิ่งแวดลHอม ใหHคณะกรรมการร#วมมีอำนาจตรา
พระราชกฤษฎีกา เพื่อกําหนดเปAนเขตพื้นที่เฉพาะในการจัดร#วมดHานอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ และแต#งตั้ง
คณะกรรมการร#วมดHานอากาศสะอาดเพื ่อสุ ขภาพในเขตพื้ นที ่เฉพาะ เพื่อแกHไขปoญหาเปAนการชั่ วคราว
จนกว#าปoญหาจะไดHรับการแกHไขเสร็จสิ้น
ใหHคณะกรรมการร#วมพิจารณาทบทวนเขตพื้นที่เฉพาะตามวรรคหนึ่งทุกหนึ่งป• หากเห็นว#า
เขตพื้นที่เฉพาะเปลี่ยนแปลงไป ใหHยกเลิกหรือแกHไขปรับปรุงประกาศหรือกำหนดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อ
ป…องกัน แกHไข หรือฟ¤¥นฟูในเขตพื้นที่เฉพาะนั้นใหHเหมาะสมไดH
องคWก รเอกชนหรือองคWก รพัฒนาเอกชนดHานสิ่งแวดลHอ มและสุขภาพ องคWก รปกครอง
ส#วนทHองถิ่น สถาบันการศึกษา หรือภาคประชาสังคม มีสิทธิเสนอแนะใหHคณะกรรมการร#วมกำหนดเขตพืน้ ที่
เฉพาะตามวรรคหนึ่งไดH

สุขภาพ

การกำหนดบางพื้นที่ใหQเป[นเขตพื้นที่เฉพาะสำหรับ การจัดการร0วมอากาศสะอาดเพื่อ

เนื่องจากโดยธรรมชาติของปoญหาหมอกควันพิษนั้นส#งผลกระทบที่ขHามเขตการปกครอง
การจัดการปoญหาโดยอาศัยอำนาจของหน#วยงานของรัฐเพียงจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง หรือองคWกรปกครองส#วนทHองถิ่น
พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง อาจไม#สามารถแกHไขปoญหาไดHทั้งระบบใหHหมดสิ้นไป จึงจำเปAนตHองมี “การบูรณาการ”
การทำงานร#วมกันของหลายหน#วยงานทั้งในระดับแนวตั้งและแนวราบ กล#าวคือ บูรณาการร#วมกันระหว#าง
ส#วนกลาง ส#วนภูมิภาค และส#วนทHองถิ่น และบูรณาการร#วมกันระหว#างองคWกรปกครองส#วนทHองถิ่นดHวยกันเอง
โดยเฉพาะในบางพื้นที่ที่มีปoญหาเกี่ยวกับคุณภาพทางอากาศที่ก#อใหHเกิดหรืออาจก#อใหHเกิดผลกระทบต#อสุขภาพ
ของประชาชน และสิ่งแวดลHอมอย#างรุนแรง มาตรานี้จึงใหHอำนาจคณะกรรมการร#วมนโยบายอากาศสะอาด
เพื่อสุขภาพเปAนผูHกำหนดใหHพื้นที่ที่ประสบปoญหาขHางตHนเปAน “เขตพื้นที่เฉพาะสำหรับการจัดการร#วมอากาศ
สะอาดเพื่อสุขภาพ” และใหHมีการแต#งตั้งคณะกรรมการร#วมดHานอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพในเขตพื้นที่เฉพาะ
เพื่อแกHไขปoญหาเปAนการชั่วคราว จนกว#าปoญหาจะไดHรับการแกHไขเสร็จสิ้น
เพื่อใหHการประกาศเขตพื้นที่เ ฉพาะฯ มีความเปAนปoจจุบันและตอบสนองต# อสภาพการณW
ที่เกิดขึ้นจริงในแต#ละช#วงเวลาทำใหHสามารถจัดการปoญหาหมอกควันพิษไดHอย#างมีประสิท ธิภาพและทันท#วงที
จึงกำหนดใหHคณะกรรมการร#วมฯ มีหนHาที่ตHองพิจารณาทบทวนเขตพื้นที่เฉพาะที่ประกาศไปแลHวทุกหนึ่งป•
โดยคณะกรรมการร#วมฯ อาจคงเขตพื้นที่เฉพาะที่ประกาศไวHแลHวตามเดิม แต#หากพบความเปลี่ยนแปลงใด

๗๗
เกิดขึ้นในเขตพื้นที่เฉพาะใด คณะกรรมการร#วมฯ อาจยกเลิก แกHไขปรับปรุงประกาศหรือกำหนดมาตรการ
เพิ่มเติมเพื่อป…องกัน แกHไข หรือฟ¤¥นฟูคุณภาพอากาศในเขตพื้นที่เฉพาะนั้นใหHดีขนึ้ ไดH
ทั้งนี้ เพื่อใหHเปAนไปตามแนวคิดของการจัดการร#วมอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ มาตรานี้จึงใหH
สิท ธิแก#อ งคWกรเอกชนหรือองคWก รพัฒนาเอกชนดHานสิ่งแวดลHอ มและสุขภาพ องคWก รปกครองส#วนทHองถิ่น
สถาบันการศึกษา หรือภาคประชาสังคม ในการใหHขHอเสนอแนะต#อคณะกรรมการร#วมนโยบายอากาศสะอาด
เพื่อสุขภาพ กำหนดเขตพื้นที่เฉพาะไดH
มาตรา ๖๕ การพิจ ารณาว#าพื้นที่ใดมีห มอกควันพิ ษที่ก #อ ใหHเ กิดหรือ อาจก#อ ใหH เ กิ ด
ผลกระทบต#อสุขภาพของประชาชน และสิ่งแวดลHอม ใหHพิจารณาจากปoจจัยดังต#อไปนี้
(๑) เขตพื้นที่นั้นมีค#าดัชนีคุณภาพอากาศ หรือดัชนีคุณภาพอากาศเพือ่ สุขภาพเฉลี่ยตลอดป•
ไม#นHอยกว#ามาตรฐานที่คณะกรรมการกำกับประกาศกำหนด
(๒) เขตพื้นที่นั้นมีค#าดัชนีคุณภาพอากาศ หรือดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพสูงถึงขั้น
วิกฤตตามมาตรฐานที่คณะกรรมการกำกับประกาศกำหนด
(๓) เขตพื ้ น ที่ น ั ้น มีผ ู H ป ” ว ยที ่ เ ปA น กลุ#ม เปราะบาง และเปA น โรคระบบทางเดิ น หายใจ
อันเนื่องมาจากหมอกควันพิษเกินจำนวนขั้นต่ำตามที่คณะกรรมการกำกับประกาศกำหนด
ปyจจัยที่ใชQในการพิจารณาเพื่อกำหนดเขตพื้นที่เฉพาะ
การกำหนดใหHพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเขHาข#ายเปAนเขตพื้นที่เฉพาะที่มีหมอกควันพิษที่ก#อใหHเกิดหรือ
อาจก#อใหHเกิดผลกระทบต#อสุขภาพของประชาชน และสิ่งแวดลHอม ซึ่งส#งผลต#อสภาวะการเสียชีวิตก#อนวัยอันควร
(Premature Death) ใหHพิจารณาจากปoจจัยต#าง ๆ กล#าวคือ
(๑) ค#าดัชนีคุณภาพอากาศ หรือดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพเฉลี่ยตลอดป• ซึ่งเปAนค#าเฉลี่ย
ที่คิดคำนวณตลอดทั้งป• เนื่องจากผลกระทบต#อสุขภาพอันเนื่องมาจากหมอกควันพิษ อาจเปAนสิ่งที่สะสม และ
เกิดผลกับมนุษยWในระยะยาวหากอยู#อาศัยในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเปAนระยะเวลานาน
(๒) ค#าดัชนีคุณภาพอากาศ หรือดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพที่สูงถึงขั้นวิกฤต ซึ่งเปAน
ค#าดัชนีตัวเลขในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ณ ขณะเวลานั้น ที่แสดงใหHเห็นถึงความอันตรายของหมอกควันพิษ ที่ส#งผล
กระทบอย#างรHายแรงและเขHาขั้นวิกฤตต#อสุขภาพของมนุษยW และจำเปAนตHองรีบแกHไขปoญหาอย#างทันท#วงที
หากไม#ดำเนินการแลHวจะเสี่ยงอันตรายต#อชีวิต ร#างกาย และสุขภาพขอประชาชนในพื้นที่นั้น จนไม#อาจแกHไข
เยียวยาไดH
(๓) จำนวนของผูHป”วยในเขตพื้นที่นั้นที่เปAนกลุ#มเปราะบางที่เปAนเด็ก หญิงมีครรภW ผูHป”วยโรค
เรื้อรัง ผูHสูงอายุ รวมถึงผูHทำงานในที่โล#ง และเปAนโรคระบบทางเดินหายใจอันเนื่องมาจากหมอกควั นพิษ
มีจำนวนมากกว#าจำนวนขั้นต่ำที่กำหนด

๗๘
มาตรา ๖๖ องคWป ระกอบ และวิธีก ารไดHม าซึ่งคณะกรรมการร#วมดHานอากาศสะอาด
เพื่อสุขภาพในเขตพื้นที่เฉพาะใหHเปAนไปตามที่คณะกรรมการกำกับกำหนด โดยอย#างนHอยตHองประกอบ
ผูHแทนจากองคWกรปกครองส#วนทHองถิ่น องคWกรชุมชนหรือภาคประชาชน มหาวิทยาลัย และผูHทรงคุณวุฒิที่มี
ภูมิลำเนาในเขตพื้นที่การจัดร#วมนั้นไม#นHอยกว#าสองในสามของจำนวนคณะกรรมการร#วมดHานอากาศสะอาด
เพื่อสุขภาพในเขตพื้นที่เฉพาะทั้งหมด
คณะกรรมการร0วมดQานอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพในเขตพื้นที่เฉพาะ: องค/ประกอบ และ
วิธีการไดQมา

มาตรานี้กำหนดใหHองคWประกอบและวิธีการไดHมาของคณะกรรมการร#วมดHานอากาศสะอาด
เพื่อสุขภาพในเขตพื้นที่เฉพาะใหHเปAนไปตามที่คณะกรรมการกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
กำหนด โดยมีอ งคWป ระกอบทั้ง ที่ม าจากภาครัฐ ภาคประชาชน ภาควิชาการ และผูHท รงคุณวุฒ ิในพื้นที่
สอดคลHอ งกับ แนวคิด “การจัดการร#วม” และเปAนไปในแนวทางเดี ยวกัน กับ การกำหนดองคWป ระกอบ
คณะกรรมการร#วมดHานอากาศสะอาดเพื่อ สุขภาพระดับ จังหวัด เพื่อ สนับสนุนใหHเกิดการมีส#วนร#วมของ
ประชาชน และสรHางความเขHมแข็งในการกระจายอำนาจเพื่อใหHการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพเปAนไป
อย#างสมดุลและยั่งยืน กล#าวคือ
(๑) กรรมการผูHแทนที่มาจากองคWกรปกครองส#วนทHองถิ่น เพื่อใหHการจัดการอากาศสะอาด
เพื่อสุขภาพที่มาจากนโยบายส#วนกลางและส#วนภูมิภาคมีความเชื่อมโยงและสอดคลHองกับการจัดการอากาศ
สะอาดเพื่อสุขภาพในระดับทHองถิ่น และยังทำใหHเกิดการบูรณาการการทำงาน งบประมาณ และทรัพยากรใน
การจัดการปoญหาร#วมกัน ไม#แยกส#วนหรือต#างคนต#างทำ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่เฉพาะ ซึ่งอาจมีความคาบเกี่ยวกัน
กับหลายองคWกรปกครองส#วนทHองถิ่น
(๒) กรรมการผูHแทนที่มาจากองคWกรชุมชนหรือภาคประชาชน เพื่อใหHชุมชนและภาคประชาชน
ไดHมีส#วนร#วมในการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ เพราะบุคคลเหล#านี้ใกลHชิดและเผชิญกับปoญหาหมอก
ควันพิษในพื้นที่อ ย#างแทHจ ริง และทำใหHท ราบที่ม าหรือ ความตHอ งการที่แทHจ ริง ขององคWก รชุม ชน หรือ
ภาคประชาชนในพื้นที่ดHวย
(๓) กรรมการผูHแทนที่มาจากมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู#ในเขตพื้นที่การจัดร#วมในจังหวัด เพื่อใหH
ภาคสถาบันการศึกษาไดHนำองคWความรูHทางวิชาการโดยเฉพาะในดHานวิทยาศาสตรWและศาสตรWอื่น ๆ ที่เกี่ยวขHอง
มาใหHคำแนะนำ ใหHความรูH และสนับสนุนขHอมูลต#าง ๆ ใหHกับชุมชนและองคWกรปกครองส#วนทHองถิ่น เพื่อเปAน
ประโยชนWในการแกHไขปoญหาและบริหารจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
(๔) กรรมการผูHแทนที่มาจากผูHทรงคุณวุฒิที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่การจัดร#วม เพื่อใหHไดH
บุคคลที่มีความรูH ประสบการณW และเปAนผูHที่มีผลงานหรือ เคยปฏิบัติงานที่แสดงใหHเห็นถึงการเปAนผูHมีความรูH
หรือความเชี่ยวชาญดHานต#าง ๆ ที่เกี่ยวขHองกับดHานสิ่งแวดลHอมและสุขภาพ ซึ่งมีความเกี่ยวขHองและมีส#วนไดHเสีย
ในพื้นที่นั้น

๗๙
มาตรา ๖๗ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน#ง การพHนจากตำแหน#ง การประชุม และการ
ลงมติ รวมทั้ง การปฏิบ ัติง านของคณะกรรมการตามมาตรา ๖๔ ใหHเ ปAนไปตามระเบียบที่ก ำหนดโดย
คณะกรรมการกำกับ
ในการประชุม ถHามีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการผูHใดมีส#วนไดHเสียโดยตรง กรรมการผูHนั้น
ไม#มีสิทธิเขHาประชุมและลงความเห็น
คณะกรรมการร0วมดQานอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพในเขตพื้นที่เฉพาะ: คุณสมบัติ วาระการ
ดำรงตำแหน0ง การพQนจากตำแหน0ง การประชุม การลงมติ และการปฏิบัติงาน
มาตรานี้กำหนดใหHคณะกรรมการกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ มีหนHาที่
ในการออกระเบียบเพื่อกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน#ง การพHนจากตำแหน#ง
การประชุม และการลงมติรวมทั้งการปฏิบัติงานของคณะกรรมการร#วมดHานอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพในเขต
พื้นที่เฉพาะ รวมทั้งกำหนดใหHกรรมการที่มีส#วนไดHเสียโดยตรงกับประเด็นที่มีการประชุม ไม#มีสิทธิเขHาประชุม
และลงความเห็นในเรื่องนั้น อันสอดคลHองกับหลักการตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
มาตรา ๖๘ ใหHคณะกรรมการร#วมดHานอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพในเขตพื้นที่เฉพาะ มีหนHาที่
และอำนาจ ดังต#อไปนี้
(๑) แต#งตั้งคณะทำงานเพื่อแกHไขปoญหาคุณภาพอากาศที่กระทบต#อสุขภาพในเขตพื้นที่เฉพาะ
(๒) หHามมิใหHผูHไม#มีส#วนเกี่ยวขHองเขHาไปหรืออนุญาตใหHบุคคลใดเขHาไปในเขตพื้นที่เฉพาะ
(๓) กำหนดกิจกรรมที่ตHองกระทำหรือหHามมิใหHกระทำกิจกรรมใด ๆ หรือกำหนดมาตรการ
เพื่อแกHไขและป…องกันปoญหาคุณภาพอากาศที่กระทบต#อสุขภาพ ไม#ใหHเกิดการแพร#กระจายไปยังบริเวณอื่น
(๔) กำหนดมาตรการฟ¤¥นฟูทั้งระหว#างและภายหลังการเกิดปoญหาคุณภาพอากาศที่กระทบ
ต#อสุขภาพ
(๕) จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดปoญหาคุณภาพอากาศที่กระทบต#อสุขภาพในเขต
พื้นที่เฉพาะ
(๖) ดำเนินการใด ๆ ที่เ ปAนประโยชนWในการแกHไขปoญหาคุณภาพอากาศที่ก ระทบต#อ
สุขภาพ
การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดปoญหาคุณภาพอากาศที่กระทบต#อสุขภาพในเขต
พื้นที่เฉพาะตาม (๕) ใหHดำเนินการตามหลักเกณฑWและวิธีการตามที่คณะกรรมการกำกับกำหนด
ภายในเขตพื้นที่เฉพาะ เจHาพนักงานทHองถิ่น มีอำนาจสั่งใหHบุคคลผูHก #อปoญหาคุ ณ ภาพ
อากาศที่กระทบต#อสุขภาพ ระงับการกระทำหรือใหHกระทำการใด ๆ เพื่อประโยชนWในการควบคุม ลด ขจัด
มลพิษและฟ¤¥นฟูคุณภาพอากาศในระยะเวลาที่กำหนด

๘๐
คณะกรรมการร0วมดQานอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพในเขตพื้นที่เฉพาะ: หนQาที่และอำนาจทั่วไป
เพื่อใหHการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพในเขตพื้นที่เฉพาะ มีความสอดคลHองสัมพันธWกับ
แผนแม#บทนโยบายการกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ รวมถึงแผนแม#บทการ
จัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพในจังหวัดที่เชื่อมโยงกับเขตพื้นที่เฉพาะแต#ละแห#ง ทำใหHสามารถกำกับติดตาม
และแกHไขปoญหาหมอกควันพิษในระดับพื้นที่ไดHอย#างมีประสิทธิภาพ มาตรานี้จึงกำหนดหนHาที่และอำนาจของ
คณะกรรมการร#วมดHานอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพในเขตพืน้ ที่เฉพาะ โดยมีภารกิจที่สำคัญ ๓ ดHาน ดังนี้
(๑) การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดปoญหาคุณภาพอากาศที่กระทบต#อสุขภาพ และ
การแต#งตั้งคณะทำงานเพื่อแกHไขปoญหาคุณภาพอากาศที่กระทบต#อสุขภาพ ตามที่ปรากฏในอนุมาตรา (๑) และ
(๕) ทั้งนี้ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ นั้น ใหHเปAนไปตามหลักเกณฑWและวิธีการที่คณะกรรมการกำกับดูแลการ
จัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพกำหนด
(๒) กำหนดกิจกรรมที่ตHองกระทำหรือหHามมิใหHกระทำกิจกรรมใด ๆ กำหนดมาตรการเพื่อ
แกHไขและป…องกันปoญหาคุณภาพอากาศที่กระทบต#อสุขภาพ รวมทั้งการหHามมิใหHผูHไม#มีส#วนเกี่ยวขHองเขHาไปหรือ
อนุญาตใหHบุคคลใดเขHาไปในเขตพื้นที่เฉพาะ ตามที่ปรากฏในอนุมาตรา (๒) และ (๓)
(๓) กำหนดมาตรการเพื่อระงับในระหว#างการเกิดปoญหาคุณภาพอากาศที่กระทบต#อสุขภาพ
และมาตรการเพื่อฟ¤¥นฟูภายหลังการเกิดปoญหาขHางตHน ตามที่ปรากฏในอนุมาตรา (๔)
นอกจากนั้นแลHว เพื่อใหHการจัดการและแกHไขปoญหาหมอกควันพิษเปAนไปอย#างมีประสิทธิภาพ
และแกHไขปoญหาไดHทันท#วงที มาตรานี้ยังใหHอำนาจเจHาพนักงานทHองถิ่นภายในเขตพื้นที่เฉพาะสามารถสั่งใหHผกูH อ#
ปoญหาคุณภาพอากาศที่กระทบต#อสุขภาพ ระงับการกระทำหรือใหHกระทำการใด ๆ เพื่อประโยชนWในการ
ควบคุม ลด ขจัดมลพิษและฟ¤¥นฟูคุณภาพอากาศภายในระยะเวลาที่กำหนดไดH
มาตรา ๖๙ ใหHคณะกรรมการร#วมดHานอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพในเขตพื้นที่เฉพาะ กำกับ
ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดปoญหาคุณภาพอากาศที่กระทบต#อสุขภาพในเขต
พื้นที่เฉพาะ หากผูHว#าราชการจังหวัดหรือผูHบริหารองคWกรปกครองส#วนทHองถิ่นไม#ดำเนินการภายในเวลาอัน
สมควร ใหHรายงานต#อคณะกรรมการกำกับเพื่อพิจารณากำหนดมาตรการ หรือสั่งการเพิ่มเติมต#อไป
คณะกรรมการร0วมดQานอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพในเขตพื้นที่เฉพาะ: หนQาที่และอำนาจ
ในการกำกับติดตามหน0วยงานของรัฐในเขตพื้นที่เฉพาะ
เนื่องจากคณะกรรมการกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพในการจัดการอากาศ
สะอาดเพื่อสุขภาพมีหนHาที่และอำนาจกำกับติดตามการดำเนินงานของหน#วยงานของรัฐที่เกี่ยวขHองกับการ
จัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะในเขตพืน้ ที่เฉพาะที่ตHองเฝ…าระวังเปAนพิเศษ
มาตรานี้จ ึง กำหนดความเชื่อ มโยงและการประสานร#วมกันระหว#างคณะกรรมการร#วม
ดHานอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพในเขตพื้นที่เฉพาะ กับคณะกรรมการกำกับฯ เพื่อใหHการจัดการอากาศสะอาด
เพื่อสุขภาพเปAนไปตามแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดปoญหาคุณภาพอากาศที่กระทบต#อสุขภาพในเขตพื้นที่เฉพาะ

๘๑
โดยคณะกรรมการร# ว มดH า นอากาศสะอาดเพื ่อ สุ ข ภาพในเขตพื้ น ที ่ เ ฉพาะมีห นH า ที ่ ต Hอ งรายงานผลต#อ
คณะกรรมการกำกับฯ หากพบว#าผูHว#าราชการจังหวัดหรือผูHบริหารองคWกรปกครองส#วนทHองถิ่นไม#ดำเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการฯ เพื่อใหHคณะกรรมการกำกับฯ ใชHอำนาจในการกำหนดมาตรการฯ หรือสั่งการเพิ่มเติมต#อไป
หมวด ๖ เครื่องมือและมาตรการทางเศรษฐศาสตร/เพื่ออากาศสะอาด
หมวดนี้เปAนเรื่องเกี่ยวกับเครื่องมือหรือมาตรการเพื่อสรHาง และเพิ่มหรือลดแรงจูงใจ หรือ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลหรือกลุ#มบุคคลในทางเศรษฐศาสตรW เพื่อวัตถุประสงคWในการป…องกัน บำบัด
ขจัด หรือลดหมอกควันพิษ หรือส#งเสริมใหHมีอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ โดยในหมวดนี้ประกอบดHวย ๒ ส#วน ไดHแก#
ส#วนที่ ๑ กองทุนอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ และ ส#วนที่ ๒ การบริหารเครื่องมือและมาตรการทางเศรษฐศาสตรW
เพื่ออากาศสะอาด
เครื่องมือและมาตรการทางเศรษฐศาสตรWในหมวดนี้ไม#ไดHมีวัตถุประสงคWเพื่อเปAนการลงโทษ
บุคคลในทางอาญาหรือในทางแพ#ง ตรงกันขHาม เปAนการช#วยเหลือและเปลี่ยนพฤติกรรมของผูHประกอบการ
ซึ่งนำไปสู#การเปลี่ยนแบบแผนการผลิตที่เปAนมิตรกับสิ่งแวดลHอมมากขึ้น นอกจากนี้ ยังเปAนการเปƒดโอกาสใหH
ภาคประชาชนเขHามามีส#วนร#วมและร#วมรับผิดชอบในการจัดการหมอกควันพิษดHวย
เครื่องมือและมาตรการทางเศรษฐศาสตรWในหมวดนี้ปรากฏในรูปแบบต#าง ๆ ไดHแก#
(๑) ภาษีอากรในรูปของเงินบำรุงกองทุนอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
(๒) ค#าธรรมเนียมการจัดการหมอกควันพิษ
(๓) ระบบฝากไวHไดHคืน
(๔) การกำหนดและโอนสิทธิในการปล#อยหมอกควันพิษ
(๕) การประกันความเสี่ยงในความเสียหายต#อระบบนิเวศที่ทำใหHคุณภาพอากาศดHอยลง
(๖) มาตรการอุดหนุน สนับสนุน หรือส#งเสริมบุคคลหรือกิจกรรมสำหรับอากาศสะอาด
เพื่อสุขภาพ
(๗) เครื่องมือหรือมาตรการอื่น ๆ เปAนตHน
เครื่องมือ หรือ มาตรการทางเศรษฐศาสตรWเหล#านี้ไม#จำเปAนตHองใชHในคราวเดียว แต#จะ
เลือกใชHใหHเหมาะสมในแต#ละสถานการณW โดยนักเศรษฐศาสตรWที่อยู#ในคณะกรรมการบริหารเครื่องมือ และ
มาตรการทางเศรษฐศาสตรWเพื่ออากาศสะอาด (มาตรา ๘๗) จะเปAนผูHวิเคราะหW คำนวณจากทฤษฎีและหลักการ
ทางเศรษฐศาสตรW และคัดเลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือหลายรูปแบบมาใชHบังคับใหHเหมาะสมกับแต#ละเรื่อง
อนึ่ง หากในที่ส ุดแลHวประเทศไทยสามารถจัดการปoญหาหมอกควันพิษจนไม#มีปoญหา
ดังกล#าวแลHว นักเศรษฐศาสตรWตามที่กฎหมายฉบับนี้กำหนดอาจพิจารณาว#าการใชHเครื่องมือหรือมาตรการ
ทางเศรษฐศาสตรWขHางตHนอาจไม#มีความจำเปAนอีกต#อไป ตัวอย#างเช#น ไม#จัดเก็บภาษีอากรหรือค#าธรรมเนียม หรือ
จัดเก็บภาษีอากรหรือค#าธรรมเนียมในอัตราที่นHอยลง
การแบ#งประเภทของเครื่องมือและมาตรการทางเศรษฐศาสตรWขHางตHนมีพื้นฐานมาจากแนว
ทางการกำหนดเครื่อ งมือ ทางเศรษฐศาสตรW ขององคWก ารเพื่อ ความร#วมมือ และการพัฒ นาทางเศรษฐกิ จ

๘๒
(Organization for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) (OECD, Online, 2017)
ส0วนที่ ๑ กองทุนอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
ในบรรดาเครื่อ งมือและมาตรการทางเศรษฐศาสตรWทั้งหลาย กองทุนอากาศ
สะอาดเพื่อสุขภาพถือเปAนหัวใจสำคัญที่จะช#วยส#งเสริมและสนับสนุนเครื่องมือและมาตรการทางเศรษฐศาสตรW
อื่น ๆ โดยปราศจากกองทุนฯ นี้จ ะทำใหHเ ครื่อ งมือ และมาตรการทางเศรษฐศาสตรWอ ื่น ๆ จะไม#ส ามารถ
ดำเนินการไดHอย#างมีประสิทธิภาพ
รายไดHของเงินกองทุนจะไม#ตHองนำส#งกระทรวงการคลังเปAนรายไดHแผ#นดิน แต#จะ
นำมาใชHตามวัตถุประสงคWของกองทุนฯ เพื่อใหHการใชHเครื่องมือและมาตรการทางเศรษฐศาสตรW สามารถใชHไดH
อย#างคล#องตัว รวดเร็ว และทันต#อเหตุก ารณW ทำนองเดียวกับกองทุนภายใตHกฎหมายอื่น ๆ เช#น กองทุน
เพื่อส#งเสริมการอนุรักษWพลังงาน กองทุนพัฒนาการกีฬาแห#งชาติ หรือกองทุนอื่นที่กฎหมายกำหนดว#าไม#ตHอง
นำส#งกระทรวงการคลัง
เนื้อหาในส#วนนี้ตั้งแต#มาตรา ๗๐ ถึง มาตรา ๘๕ มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการจัดตัง้
กองทุนอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ โดยกล#าวถึงที่มาของเงินและทรัพยWสินในกองทุน วัตถุประสงคWของกองทุนฯ
คณะกรรมการกองทุนอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ และการบริหารจัดการกองทุนฯ
มาตรา ๗๐ ใหHจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งเรียกว#า “กองทุนอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ”
ใน อ.อ.ส.ส. เพื่อใชHเปAนทุนหมุนเวียนสำหรับใชHจ#ายเพื่อการช#วยเหลือ การอุดหนุน การพัฒนา การส#งเสริม
การสนับสนุน การคุHมครอง การบำบัด การฟ¤¥นฟู การป…องกัน หรือการจัดการปoญหาเกี่ยวกับหมอกควันพิษ
และสุขภาพแบบบูรณาการ ตลอดจนการบริการจัดการสำนักงาน และการดำเนินงานที่เกี่ยวขHองกับการ
บริห ารจัดการอากาศสะอาดเพื่อ สุขภาพตามพระราชบัญ ญัตินี้ โดยประกอบดH วยเงิ นและทรั พ ยWสิน
ดังต#อไปนี้
(๑) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรใหH
(๒) เงินบำรุงกองทุนที่จัดเก็บตามมาตรา ๗๒
(๓) เงินค#าธรรมเนียมการจัดการหมอกควันพิษที่จัดเก็บตามมาตรา ๙๔
(๔) เงินที่ไดHรับจากเครื่องมือและมาตรการทางเศรษฐศาสตรWเพื่ออากาศสะอาด
(๕) เงินที่ไดHรับจากค#าปรับ เงินค#าสินไหมทดแทน หรือเงินค#าเสียหายที่ไดHรับจากการ
ฟ…องรHองดำเนินคดีตามพระราชบัญญัตินี้ที่กำหนดใหHส#งเขHาเปAนเงินกองทุน
(๖) เงินอื่นใดที่พระราชบัญญัตินี้กำหนดใหHนำส#งเขHาเปAนเงินกองทุน
(๗) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือที่ไดHรับจากงบประมาณรายจ#ายประจำป•ตามความจำเปAน
(๘) เงินหรือทรัพยWสินอื่นที่ไดHรับจากภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ รัฐบาล
ต#างประเทศหรือองคWการระหว#างประเทศ ไม#ว#าจะคิดค#าตอบแทนหรือไม#

๘๓
กองทุน

(๙) ค#าธรรมเนียม ค#าบำรุง ค#าตอบแทน ค#าบริการ หรือรายไดHจากการดำเนินการของ

(๑๐) เงินจากดอกผลและประโยชนWใด ๆ ที่เกิดจากทรัพยWสินของกองทุน
(๑๑) เงินอื่นใดที่ไดHรับมาเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงคWของกองทุน
ใหH อ.อ.ส.ส. เก็บรักษาเงินและทรัพยWสินของกองทุนและดำเนินการเบิกจ#ายเงินกองทุน
ตามพระราชบัญญัตินี้
เงินและทรัพยWสินตามวรรคหนึ่งใหHเปAนของ อ.อ.ส.ส. เพื่อใชHประโยชนWตามวัตถุประสงคW
ของกองทุนโดยไม#ตHองนำส#งคลังเปAนรายไดHแผ#นดิน
กองทุนอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ: วัตถุประสงค/และที่มาของเงินกองทุนฯ
กองทุนอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพเปAนเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรWในการจัดการอากาศสะอาด
ที่สำคัญและจำเปAนมากที่สุด โดยกองทุนฯ จะอยู#ภายใตHการกำกับดูแลขององคWการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพและ
มีคณะกรรมการกองทุนฯ ร#วมกับคณะกรรมการบริหารเครื่องมือและมาตรการทางเศรษฐศาสตรWเพื่ออากาศ
สะอาดร#วมกันจัดการกองทุนฯ ตามหลักการดHานเศรษฐศาสตรWสิ่งแวดลHอมและสุขภาพ
เงินกองทุนฯ จะใชHเปAนทุนหมุนเวียนสำหรับใชHจ#ายเพื่อการช#วยเหลือ การอุดหนุน การพัฒนา
การส#งเสริม การสนับสนุน การคุHมครอง การบำบัด การฟ¤¥นฟู การป…องกัน หรือการจัดการปoญหาเกี่ยวกับหมอก
ควันพิษและสุขภาพแบบบูรณาการ ตลอดจนการบริหารจัดการสำนักงาน และการดำเนินงานที่เกี่ยวขHองกับ
การบริหารจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพตามพระราชบัญญัตินี้
ที่มาของเงินกองทุนฯ มาจาก ๔ แหล#ง ไดHแก#
(๑) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ตามที่ปรากฏในอนุมาตรา (๑) และ (๗)
(๒) เงินที่เ รียกเก็บ ตามพระราชบัญ ญัต ินี ้ เช#น เงินบำรุง กองทุนจากภาษีส รรพสามิ ต
เงินค#าธรรมเนียมการจัดการหมอกควันพิษ เงินที่ไดHรับมาจากมาตรการเครือ่ งมือทางเศรษฐศาสตรWอื่น ๆ เปAนตHน
ตามที่ปรากฏในอนุมาตรา (๒) (๓) และ (๔)
(๓) เงินที่รับ ไดHจากการฟ…องรHองดำเนินคดีก รณีหมอกควันพิษขHามแดน ตามที่ปรากฏใน
อนุมาตรา (๕)
(๔) เงินอื่น ๆ เช#น เงินบริจาค ดอกผล ค#าธรรมเนียม ตามที่ปรากฎในอนุมาตรา (๖) (๘) (๙)
(๑๐) และ (๑๑)
รายละเอียดตามที่กล#าวมาขHางตHน สามารถสรุปเปAนแผนภาพไดH ดังนี้

๘๔

ภาพที่ ๔: รายรับของกองทุนอากาศสะอาดเพือ่ สุขภาพ
มาตรา ๗๑ เงินกองทุนใหHใชHจ#ายเพื่อกิจการดังต#อไปนี้
(๑) เปAนค#าใชHจ#ายในมาตรการเพื่อป…องกัน เฝ…าระวัง ดูแล และรักษาสภาพอากาศที่ดตี #อ
สุขภาพอย#างยั่งยืน
(๒) เปAนค#าใชHจ#ายในการบำบัด บรรเทา ขจัด และจัดการหมอกควันพิษ
(๓) เปAนค#าใชHจ#ายในการฟ¤¥นฟูและเยียวยาสภาพอากาศและผลกระทบต#อระบบนิเ วศ
โดยรวม
(๔) เปAนค#าใชHจ#ายช#วยเหลือ อุดหนุน สนับสนุน หรือส#งเสริมชุมชน หรือกลุ#มเปราะบาง
ในการมีส#วนร#วมกับการป…องกัน เฝ…าระวัง และจัดการปoญหาหมอกควันพิษ
(๕) เปAนค#าชดเชยและเยียวยาความเสียหายพิเศษแก#บุคคล กลุ#มเปราะบาง ชุมชน หรือ
องคWกรที่ไดHรับผลกระทบจากหมอกควันพิษ ในกรณีที่ไม#ไดHรับการชดเชยหรือการเยียวยาจากผูHทมี่ ีหนHาที่และ
ความรับผิดชอบตามกฎหมาย
(๖) เปAนค#าใชHจ#ายทั้งปวงในการดำเนินคดีแพ#ง คดีอาญา คดีปกครอง และดำเนินกระบวน
พิจารณาใด ๆ รวมถึงการเรียกรHองค#าสินไหมทดแทน หรือค#าเสียหายในคดีที่เกี่ยวขHองกับอากาศสะอาด

๘๕
เพื่อสุขภาพ รวมถึงการบังคับคดีจนเสร็จสิ้นกระบวนการ รวมทั้งใหHความช#วยเหลือประชาชนเพื่อดำเนินคดี
ดังกล#าว
(๗) เปAนค#าใชHจ#ายในการศึกษาวิจัย รวมถึงช#วยเหลือ อุดหนุนการดำเนินการศึกษาวิจัย
หรือสนับสนุนใหHมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
(๘) เปAนค#าใชHจ#ายในการช#วยเหลือ อุดหนุน สนับสนุน และส#งเสริมการสรHางความเขHมแข็ง
ของภาคประชาสังคมเกี่ยวกับอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
(๙) เปAนค#าใชHจ#ายเกี่ยวกับมาตรการและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรWเพื่ออากาศสะอาดตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือที่ไดHประกาศเพิ่มเติมภายหลัง
(๑๐) เปAนเงินหมุนเวียน เงินช#วยเหลือ หรือเงินอุดหนุนสำหรับการลงทุนและดำเนินงาน
ของหน#วยงานของรัฐ ภาคเอกชน หรือองคWการระหว#างประเทศในการป…องกัน แกHไข จัดการปoญหาเกี่ยวกับ
หมอกควันพิษ และปoญหาสุขภาพอนามัยอันเกิดจากหมอกควันพิษ
(๑๑) เปAนค#าใชHจ#ายในการสรHางความร#วมมือกับต#างประเทศ หรือองคWการระหว#างประเทศ
เพื่อการส#งเสริม สนับสนุน เรียกรHองใหHประเทศในภูมิภาคอาเซียน และนานาประเทศร#วมกันจัดการปoญหา
หมอกควันพิษขHามแดนอย#างยั่งยืน รวมถึงการเขHาร#วมประชุมในเวทีระหว#างประเทศเพื่อก#อใหHเกิดความตก
ลงหรือตราสารระหว#างประเทศที่เกี่ยวกับประเด็นหมอกควันพิษและอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ ตลอดจน
การผลักดันใหHเกิดการใชHบังคับอย#างมีประสิทธิภาพ
(๑๒) เปAนเงินกูHยืมแก#โครงการ หรือกิจกรรมควบคุมหรือลดการปล#อยหมอกควันพิษเพื่อ
สุขภาพที่เสนอโดยหน#วยงานของรัฐหรือเอกชน
(๑๓) เปAนค#าใชHจ #ายในการช#ว ยเหลือ อุดหนุน หรือ สนับ สนุน เกี่ยวกั บ การประกั น
ความเสียหาย หรือ การประกันภัยความเสียหายเกี่ ยวกับ ประเด็ นหมอกควั นพิ ษและอากาศสะอาด
เพื่อสุขภาพ
(๑๔) เปAนค#าใชHจ#ายในการโฆษณา การเผยแพร#ขHอมูล และการประชาสัมพันธWเกี่ยวกับ
การป…องกันอันตรายต#อสุขภาพอันเนื่องจากปoญหาหมอกควันพิษ
(๑๕) เปAนค#าใชHจ#ายสำหรับเงินเดือน ค#าจHาง ค#าตอบแทน และเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการ
อนุกรรมการ ที่ปรึกษา และพนักงานที่ปฏิบัติหนHาที่ตามพระราชบัญญัตินี้
(๑๖) เปAนค#าใชHจ#ายในการดำเนินการเรียกเก็บเงิน หรือค#าจHาง ค#าบริการในการเรียกเก็บ
เงินบำรุงกองทุน ค#าธรรมเนียม หรือเงินอื่นใดที่ตHองนำส#งเขHากองทุน
(๑๗) เปAนค#าใชHจ#ายในการบริหารกองทุน
(๑๘) เปAนเงินอุดหนุนการบริหารงานของ อ.อ.ส.ส. ตามที่คณะกรรมการกำกับกำหนด
(๑๙) เปAนเงินอุดหนุนหรือค#าใชHจ #ายในกิจการอื่น ๆ ที่เกี่ยวขHองกับการจัดการอากาศ
สะอาดเพื่อสุขภาพตามที่คณะกรรมการกองทุนกำหนด โดยคำแนะนำของคณะกรรมการบริหารเครื่องมือ
และมาตรการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับ

๘๖
หลักเกณฑW วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดสรรเงินในแต#ละบัญชี รวมทั้งสัดส#วน ความจำเปAน
ลำดับก#อนหลังของการใชHจ#ายเงินเพื่อกิจกรรมต#าง ๆ ตามรายการ (๑) ถึง (๑๙) ของวรรคแรกใหHเปAนไปตามที่
คณะกรรมการกองทุนกำหนด
กองทุนอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ: การใชQจ0ายเงินกองทุนฯ
การใชHจ#ายเงินกองทุนฯ จะตHองใชHจ#ายเฉพาะที่กำหนดไวHตามมาตรานี้ และจะตHองตีความ
โดยเคร#งครัด เนื่องจากเงินกองทุนฯ เปAนเงินนอกงบประมาณแผ#นดินที่ตHองมีการใชHจา# ยตามที่รัฐสภาอนุมตั ิ
เท#านั้น จึงตHองไม#ตีความเชิงขยายที่จะนำเงินกองทุนฯ ไปใชHจ#ายนอกวัตถุประสงคW ตัวอย#างเช#น การตีความ
ในอนุมาตรา (๑๙) ซึ่งเปAนกรณีการจ#ายเงินกองทุนฯ เพื่อเปAนเงินอุดหนุนหรือเปAนค#าใชHจ#ายในกิจการอื่น ๆ นั้น
จะตHองนำเงินกองทุนฯ ไปใชHในการอุดหนุนหรือเปAนค#าใชHจ#ายในกิจการอื่น ๆ ที่เกี่ยวขHองกับ อนุมาตรา (๑) ถึง
(๑๘) เท#านั้น
เพื่อใหHการใชHจ#ายเงินกองทุนฯ นี้ บรรลุวัตถุประสงคWของการเกิดอากาศสะอาดอย#างบูรณาการ
มาตรานี้จ ึง กำหนดขอบเขตวัตถุป ระสงคWการใชHจ #ายไวH ๑๙ ขHอ ซึ่ง น#าจะมากพอต#อ การนำเงินกองทุนฯ
ไปบริหารจัดการใหHอากาศสะอาด จึงจำเปAนตHองระบุไวHโดยละเอียดชัดเจนโดยไม#ตHองมีการตีความ เพื่อใหH
คณะกรรมการกองทุนฯ สามารถอนุมัติใหHใชHจ#ายไดHอย#างมีประสิทธิภาพ ถูกตHอง ทันเหตุการณW และทำใหH
คณะกรรมการกองทุนฯ มีเหตุผลในการใชHจ#าย ไม#ก#อใหHเกิดความเสี่ยงในการใชHดุลพินิจ ดังนั้น มาตรานีจ้ ึง
บัญญัตเิ งื่อนไขในการนำเงินกองทุนฯ ไปใชHจ#าย โดยแบ#งออกเปAน ๔ กลุ#ม ไดHแก#
(๑) กลุ#มที่ ๑ เปAนการใชHจ#ายโดยตรงเกี่ยวกับการจัดการอากาศใหHสะอาดในสถานการณWที่เกิด
ปoญหาหมอกควันพิษทั้งปoญหาดHานสิ่งแวดลHอมทางอากาศและปoญหาดHานสุขภาพ ตามที่ปรากฏในอนุมาตรา
(๑) (๒) และ (๓)
(๒) กลุ#มที่ ๒ เปAนการใชHจ#ายในการสนับสนุน อุดหนุน ส#งเสริม ช#วยเหลือภาครัฐและเอกชน
ใหHมีส#วนร#วมในการจัดการแกHไขปoญหาเกี่ยวกับหมอกควันพิษ รวมถึงการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวขHองดHวย ตามที่
ปรากฏในอนุมาตรา (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๑๐) (๑๑) (๑๒) และ (๑๔)
(๓) กลุ#มที่ ๓ เปAนการใชHจ#ายเกี่ยวกับการปรับใชHเครื่องมือและมาตรการทางเศรษฐศาสตรW
เพื่อใหHบรรลุผล ตามที่ปรากฏในอนุมาตรา (๙) (๑๓) และ (๑๖)
(๔) กลุ#มที่ ๔ เปAนการใชHจ#ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุน ตามที่ปรากฏในอนุมาตรา
(๑๕) (๑๗) (๑๘) และ (๑๙)
รายละเอียดตามที่กล#าวมาขHางตHน สามารถสรุปเปAนแผนภาพไดH ดังนี้

๘๗

ภาพที่ ๕: รายจ#ายของกองทุนอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
มาตรา ๗๒ ใหHกองทุนมีอำนาจจัดเก็บเงินบำรุงกองทุนจากผูHมีหนHาที่เสียภาษีสรรพสามิต
สำหรับสินคHาหรือบริการที่อาจก#อใหHเกิดหมอกควันพิษและส#งผลกระทบต#อสุขภาพในอัตรารHอยละสิบของ
ภาษีที่จัดเก็บจากสินคHาหรือบริการที่อาจก#อใหHเกิดหมอกควันพิษและส#งผลกระทบต#อสุขภาพนั้น
อัตราเงินบำรุงกองทุนตามวรรคหนึ่งใหHคณะกรรมการกำกับมีอำนาจออกประกาศลดลงไดH
โดยคำแนะนำของคณะกรรมการบริหารเครื่องมือและมาตรการ
การประกาศอัตราเงินบำรุงกองทุนตามวรรคสอง จะตHองประกาศเปAนการล#วงหนHาภายใน
วันที่ ๑ ธันวาคมของทุกป• และใหHมีผลใชHบังคับในวันที่ ๑ มกราคมของป•ถัดไป
ในการคำนวณเงินบำรุงกองทุนตามอัตราที่กำหนดในวรรคหนึ่ง หากมีเศษของหนึ่งสตางคW
ใหHปoดทิ้ง
ที่มาของเงินกองทุนฯ: เงินบำรุงกองทุนฯ
มาตรานี้เปAนเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรWประเภทภาษี โดยจัดเก็บเพิ่ม (On Top) จากภาษี
สรรพสามิต เช#น ภาษีสุรา บุหรี่ น้ำมัน ฯลฯ และเรียกเงินที่จัดเก็บนี้ว#า “เงินบำรุงกองทุนฯ” (ไม#เรียกว#า ภาษี
สรรพสามิต) เพื่อนำมาเปAนรายไดHของกองทุนฯ สำหรับใชHจ#ายตามวัตถุประสงคWของกองทุนฯ

๘๘
วัตถุประสงคWของเครื่องมือฯ นี้ คือ เพื่อลดแรงจูงใจของประชาชนในการใชHสินคHาและบริการ
ที่อาจก#อใหHเกิดหมอกควันพิษและส#งผลกระทบต#อสุขภาพ และเพื่อเพิ่มแรงจูงใจใหHประชาชนหันไปใชHสินคHา
และบริการที่เปAนมิตรต#อสิ่งแวดลHอมและไม#ก#อใหHเกิดหมอกควันพิษ รวมทั้ง เพื่อเปAนการสรHางรายไดHใหHแก#
กองทุนฯ
อัตราเงินบำรุงกองทุนฯ ที่จัดเก็บนั้น อาจแตกต#างกันในแต#ละป•ขึ้นอยู#กับการคำนวณโดย
ใชHสูตรทางเศรษฐศาสตรWสิ่งแวดลHอมของคณะกรรมการบริหารเครื่องมือฯ โดยจะตHองประกาศอัตราที่จัดเก็บ
เปAนการล#วงหนHาเพื่อใหHผูHเสียภาษีไดHทราบและเตรียมการในการรับภาระที่จะตHองจ#ายเงินบำรุงกองทุนฯ ต#อไป
การจัดเก็บรายไดHนี้มีลักษณะทำนองเดียวกับการจัดเก็บเงินบำรุงกองทุนฯ ตามกฎหมายอื่น
เช#น กองทุนสนับสนุนการสรHางเสริมสุขภาพตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสรHางเสริมสุขภาพ
พ.ศ. ๒๕๔๔ กองทุนพัฒนากีฬาแห#งชาติตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห#งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ เปAนตHน
ซึ่งกรมสรรพสามิตมีประสบการณWในการจัดเก็บเงินบำรุงกองทุนฯ ในลักษณะนี้มาก#อนแลHว
มาตรา ๗๓ สินคHาหรือบริการที่อาจก#อใหHเกิดหมอกควันพิษและส#งผลกระทบต#อสุขภาพ
ตามมาตรา ๗๒ วรรคแรก ไดHแก#
(๑) สินคHาน้ำมันและผลิตภัณฑWน้ำมัน
(๒) สินคHาแบตเตอรี่
(๓) สินคHารถยนตW
(๔) สินคHารถจักรยานยนตW
(๕) สินคHาเรือ
(๖) ผลิตภัณฑWเครื่องหอม
(๗) หินอ#อนและหินแกรนิต
(๘) สินคHาสารทำลายชั้นบรรยากาศ
(๙) สินคHาสุรา
(๑๐) สินคHายาสูบ
(๑๑) ผลิตภัณฑWที่ใชHเปAนเครื่องดื่มที่มีลักษณะผง เกล็ด หรือเครื่องดื่มเขHมขHนที่มีส#วนผสม
ของน้ำตาล
(๑๒) กิจการที่มีผลกระทบต#อสิ่งแวดลHอม
(๑๓) กิจการที่ไดHรับอนุญาตหรือสัมปทานจากรัฐ
(๑๔) สินคHาหรือบริการอย#างอื่นตามกฎหมายว#าดHวยภาษีสรรพสามิตที่ประกาศกำหนด
โดยพระราชกฤษฎีกา
หลัก เกณฑW เงื่อ นไข วิธีก าร เกี่ยวกับ ชนิด หรือ ลัก ษณะของสินคHาหรือ บริก ารที่อ าจ
ก#อ ใหHเกิดหมอกควันพิษและส#งผลกระทบต#อสุขภาพตามวรรคหนึ่ง ใหHคณะกรรมการกองทุนประกาศ
กำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับ

๘๙
ในกรณีที่สินคHาหรือบริการที่อาจก#อใหHเกิดหมอกควันพิษและส#งผลกระทบต#อสุขภาพตาม
วรรคหนึ่ง ไดHรับยกเวHนภาษีสรรพสามิต หรือไม#อยู#ในบังคับภาษีสรรพสามิต ใหHคณะกรรมการกำกับโดย
คำแนะนำของคณะกรรมการบริหารเครื่องมือและมาตรการ ปรึกษาหารือกับกรมสรรพสามิตเพื่อนำเสนอ
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบใหHตราพระราชกฤษฎีกากำหนดประเภทสินคHาตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต เรียก
เก็บภาษีสรรพสามิตสำหรับสินคHาดังกล#าวเพิ่มเติมโดยเร็ว
เงินบำรุงกองทุนฯ: ประเภทสินคQาหรือบริการที่อาจถูกเรียกเก็บเงินบำรุงกองทุนฯ
เนื่องจากเงินบำรุงกองทุนฯ เปAนการจัดเก็บเพิ่ม (On Top) จากภาษีสรรพสามิต ดังนั้น
สินคHาหรือบริการที่จะตHองถูกจัดเก็บเปAนเงินบำรุงกองทุนฯ จึงตHองเปAนสินคHาหรือบริการที่ถูกจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตเสมอ
สินคHาหรือบริการที่อาจก#อใหHเกิดหมอกควันพิษตามที่ไวHกำหนดในมาตรานี้ไดHคัดเลือกมาจาก
สินคHาหรือบริการที่ตHองเสียภาษีสรรพสามิตตามที่บัญญัติไวHในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐
ซึ่งมีทั้งหมด ๑๙ ประเภทในปoจจุบัน แต#พระราชบัญญัตินี้คัดเลือกเฉพาะสินคHาหรือบริการที่อาจก#อใหHเกิด
หมอกควันพิษและส#งผลกระทบต#อสุขภาพเพียง ๑๓ ประเภท ตามที่ปรากฏในอนุมาตรา (๑) ถึง (๑๓) ส#วน
อนุมาตรา (๑๔) จะเปAนสินคHาหรือบริการอื่น ๆ ที่พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศเพิ่มเติม
ตัวอย#างสินคHาหรือบริการที่อาจก#อใหHเกิดหมอกควันพิษและส#งผลกระทบต#อสุขภาพ เช#น
น้ำมัน บุหรี่ รถยนตW รถจักรยานยนตW เรือยนตW ฯลฯ จะตHองถูกจัดเก็บเงินเพิ่ม (On Top) เพื่อเปAนการลด
แรงจูงใจในการใชHสินคHาหรือบริการทีก่ #อใหHเกิดหมอกควันพิษและส#งผลกระทบต#อสุขภาพ และเพื่อเปAนการเพิม่
แรงจูงใจใหHประชาชนหันไปใชHสินคHาและบริการที่เปAนมิตรต#อสิ่งแวดลHอมและไม#ก#อใหHเกิดหมอกควันพิษ เช#น
รถยนตWไฟฟ…า เปAนตHน
กรณีที่คณะกรรมการบริหารเครื่องมือฯ เห็นว#าสมควรจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสำหรับสินคHา
และบริการใด ๆ ที่ไม#ไดHระบุไวHในอนุมาตรา (๑) ถึง (๑๓) ก็อาจอาศัยความในวรรคทHายของมาตรานี้ ประกอบ
กับมาตรา ๙๒ และมาตรา ๙๓ ดำเนินการเพื่อปรึกษาหารือกรมสรรพสามิต หรือคณะรัฐมนตรีใหHมีก ฎหมาย
จัดเก็บภาษีสำหรับสินคHาและบริการนั้ น ๆ ไดH และนำมาประกาศเพิ่มโดยอาศัยอนุมาตรา (๑๔) ทำนอง
เดียวกับการเก็บภาษีของหวาน
มาตรา ๗๔ เพื่อประโยชนWในการจัดเก็บและส#งเงินบำรุงกองทุน
(๑) ใหHกรมสรรพสามิตและกรมศุลกากรเปAนผูHดำเนินการเรียกเก็บเงินบำรุงกองทุน เพื่อ
นำส#งเปAนรายไดHของกองทุน โดยไม#ตHองนำส#งกระทรวงการคลังเปAนรายไดHแผ#นดิน ทั้งนี้ ตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว#าการกระทรวงการคลังกำหนด
(๒) เงินบำรุงกองทุนใหHถือเปAนภาษี แต#ไม#ใหHนำไปรวมคำนวณเปAนมูลค#าของภาษี

๙๐
เงินบำรุงกองทุนฯ: ผูQมีหนQาที่จัดเก็บเงินบำรุงกองทุนฯ
มาตรานี้เปAนการใหHอำนาจกรมสรรพสามิตและกรมศุลกากรเปAนผูHดำเนินการเรียกเก็บเงิน
บำรุงกองทุนฯ เพื่อนำส#งเปAนรายไดHของกองทุนฯ โดยไม#ตHองนำส#งกระทรวงการคลังเปAนรายไดHแผ#นดิน ทั้งนี้
ตHองระบุใหHเงินบำรุงกองทุนฯ ถือเปAนเงินภาษี เพื่อใหHกรมสรรพสามิตและกรมศุลกากรสามารถใชHอำนาจ
เกี่ยวกับการประเมินภาษีอากร และมาตรการบังคับอื่นใด ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐
หรือพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ กับเงินบำรุงกองทุนนี้ไดHดHวย
ความในมาตรานี้บัญญัติทำนองเดียวกับกฎหมายอื่น ๆ ที่เรียกเก็บเงินบำรุงกองทุนจากภาษี
สรรพสามิต เช#น กองทุนตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสรHางเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ กองทุนตาม
พระราชบัญญัติการกีฬาแห#งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๗๕ ใหHผูHมีหนHาที่เสียภาษีสรรพสามิตสำหรับสินคHาหรือบริการที่อาจก#อ ใหHเ กิด
หมอกควันพิษและส#งผลกระทบต#อสุขภาพ มีหนHาที่ส#งเงินบำรุงกองทุนตามอัตราที่กำหนดตามมาตรา ๗๒
พรHอมกับการชำระภาษีตามระเบียบที่รัฐมนตรีว#าการกระทรวงการคลังกำหนด
เงินบำรุงกองทุนฯ: ผูQมีหนQาที่จ0ายเงินบำรุงกองทุนฯ
มาตรานี้กำหนดใหHผูHมีหนHาที่เสียภาษีสรรพสามิตสำหรับสินคHาหรือบริการที่อาจก#อใหHเกิด
หมอกควันพิษและส#งผลกระทบต#อสุขภาพ มีหนHาที่ส#งเงินบำรุงกองทุนฯ ตามอัตราที่กำหนดตามมาตรา ๗๒
พรHอ มกับ การชำระภาษีตามระเบียบที่ร ัฐมนตรี ว# าการกระทรวงการคลัง กำหนด เนื่อ งจากกรมต#าง ๆ
ในกระทรวงการคลั ง เปA น ผู H ม ี อ ำนาจจั ด เก็ บ เงิ น บำรุ ง กองทุ น ฯ แทนองคW ก ารฯ ดั ง นั ้ น จึ ง สมควรใหH
รัฐมนตรีว#าการกระทรวงการคลังเปAนผูอH อกประกาศเกี่ยวกับการวิธีการในการเรียกเก็บและชำระภาษีเพื่อความ
สะดวกและสอดคลHองกับกฎหมายอื่น ๆ ของหน#วยงานจัดเก็บดHวย
ความในมาตรานี้บัญญัติทำนองเดียวกับกฎหมายอื่น ๆ ที่เรียกเก็บเงินบำรุงกองทุนจากภาษี
สรรพสามิต เช#น กองทุนตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสรHางเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ กองทุนตาม
พระราชบัญญัติการกีฬาแห#งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๗๖ ในกรณีท ี่ผ ูHม ีห นHาที่เ สียภาษีสรรพสามิ ตสำหรั บ สิ นคH าหรื อบริ ก ารที ่อาจ
ก#อใหHเกิดหมอกควันพิษและส#งผลกระทบต#อสุขภาพไดHรับการยกเวHนหรือคืนภาษี ใหHไดHรับการยกเวHนหรือคืน
เงินบำรุงกองทุนดHวย ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว#าการกระทรวงการคลังกำหนด
เงินบำรุงกองทุนฯ: การยกเวQนหรือคืนเงินบำรุงกองทุนฯ
เนื่อ งจากอัตราการจัดเก็บ เงินบำรุงกองทุนฯ คิดเปAนอัตรารHอ ยละของภาษีสรรพสามิต
ที่ตHองเสีย ในกรณีที่ผูHมีหนHาที่เสียภาษีสรรพสามิตไดHรับการยกเวHนหรือคืนภาษี ก็สมควรใหHไดHรับการยกเวHนหรือ

๙๑
คืนเงินบำรุงกองทุนฯ ไปดHวยใหHสอดคลHองตHองกันไม#ก#อใหHเกิดปoญหาในทางปฏิบัติ หากไม#บัญญัติมาตรานี้
จะก#อใหHเกิดผลคือ ผูHที่ไดHรับยกเวHนหรือใหHคืนภาษีสรรพสามิตจะไม#ไดHรับยกเวHนหรือใหHคืนเงินบำรุงกองทุนฯ
ความในมาตรานี้บัญญัติทำนองเดียวกับกฎหมายอื่น ๆ ที่เรียกเก็บเงินบำรุงกองทุนจากภาษี
สรรพสามิต เช#น กองทุนตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสรHางเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ กองทุนตาม
พระราชบัญญัติการกีฬาแห#งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๗๗ ในกรณีที่ผูHมีหนHาที่ส#งเงินบำรุงกองทุนไม#ส#งเงินบำรุงกองทุนหรือส#งภายหลัง
ระยะเวลาที ่ ก ำหนด หรื อ ส# ง เงิ นบำรุ ง กองทุ นไม# ครบตามจำนวนที ่ ตH อ งส# ง นอกจากจะมีความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้แลHว ใหHเสียเงินเพิ่มในอัตรารHอยละสองต#อเดือนของจำนวนเงินที่ไม#ส#งหรือส#งภายหลัง
ระยะเวลาที่กำหนดหรือจำนวนเงินที่ส#งขาดไป แลHวแต#กรณี นับแต#วันครบกำหนดส#งจนถึงวันที่ส#งเงินบำรุง
กองทุน แต#เงินเพิ่มที่คำนวณไดHมิใหHเกินจำนวนเงินบำรุงกองทุนและใหHถือว#าเงินเพิ่มนี้เปAนเงินบำรุงกองทุนดHวย
ในการคำนวณระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง เศษของเดือนใหHนับเปAนหนึ่งเดือน
อัตราเงินเพิ่มตามวรรคหนึ่ง ใหHคณะกรรมการกำกับโดยคำแนะนำของคณะกรรมการบริหาร
เครื่องมือและมาตรการ มีอำนาจออกประกาศใหHลดลงไดHตามสภาวการณWทางเศรษฐกิจ โดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
เงินบำรุงกองทุนฯ: เงินเพิ่มกรณีไม0จ0ายเงินบำรุงกองทุนฯ จ0ายชQา หรือจ0ายไม0ครบ
ความในมาตรานี้บัญญัติทำนองเดียวกับกฎหมายอื่น ๆ ที่เรียกเก็บเงินบำรุงกองทุนจากภาษี
สรรพสามิต โดยกำหนดใหHผูHมีหนHาที่ส#งเงินบำรุงกองทุนแต#ไม#ส#งเงิน หรือส#งล#าชHา หรือส#งไม#ครบตามจำนวน
ที่กำหนด มีหนHาที่ตHองเสียเงินเพิ่มซึ่งมีลักษณะทำนองเดียวกับดอกเบี้ย
การกำหนดอัตราเงินเพิ่มรHอยละ ๒ นั้น เปAนอัตราที่มีบ ัญญัติไวHในกฎหมายอื่น ๆ เช#น
อัตราเงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสรHางเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ อัตราเงินเพิ่มตาม
พระราชบัญญัติการกีฬาแห#งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
อย#างไรก็ดี หากคณะกรรมการบริหารเครื่องมือฯ เห็นว#าอัตราดังกล#าวเปAนอัตราที่สูงเกินไป
หรื อ ไม# เ หมาะกั บ สภาวการณW ท างเศรษฐกิ จ อาจแนะนำใหH ค ณะกรรมการกำกั บ ออกประกาศ
ลดอัตราเงินเพิ่มนี้ไดHตามความเหมาะสม
มาตรา ๗๘ ใหHมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว#า “คณะกรรมการกองทุนอากาศสะอาด
เพื่อสุขภาพ” จำนวนไม#เกินหHาคน ซึ่งแต#งตั้งโดยคณะกรรมการกำกับ ประกอบดHวยผูHมีความรูHความชำนาญ
ดHานเศรษฐศาสตรWการคลัง ดHานกฎหมายการคลังหรือกฎหมายมหาชนหรืองบประมาณ และดHานการบัญชี
อย#างนHอยดHานละหนึ่งคน และใหHรองผูHอำนวยการ อ.อ.ส.ส. คนหนึ่งเปAนเลขานุการ และใหHแต#งตั้งเจHาหนHาที่
ของกองทุนเปAนผูHช#วยเลขานุการ

๙๒
การสรรหากรรมการผูHท รงคุณวุฒ ิ ใหHเ ปAน ไปตามหลัก เกณฑW วิธีก าร และเงื่อ นไขที่
คณะกรรมการกำกับกำหนด
กองทุนอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ: คณะกรรมการกองทุนฯ และองค/ประกอบ
เพื ่ อ ใหH ก ารบริ ห ารจั ดการกองทุ นอากาศสะอาดเพื ่ อ สุ ข ภาพเปA น ไปอย# างถู ก ตHอ งและ
มีประสิทธิภาพจึงจำเปAนตHองมีคณะกรรมการกองทุนฯ ทำหนHาที่บริหารจัดการกองทุนในรูปของคณะบุคคล
ที่เรียกว#า “คณะกรรมการกองทุนอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ” มาตรานีจ้ ึงกำหนดใหHมีคณะกรรมการกองทุ นฯ
จำนวนไม#นHอยกว#า ๕ คน ซึ่งมีองคWประกอบที่มีความรูHเกี่ยวกับการใชHจ#ายเงินนอกงบประมาณของรัฐ เช#น
นักการคลัง นักบัญชี และนักกฎหมาย ฯลฯ ไดHแก#
(๑) ผูHมีความรูHความชำนาญดHานเศรษฐศาสตรWก ารคลัง อย#างนHอย ๑ คน เพื่อคำนวณถึ ง
ความคุHมค#าในการนำเงินกองทนฯ ไปใชHในแต#ละกิจการ
(๒) ผูHมีความรูHความชำนาญดHานกฎหมายการคลังหรือกฎหมายมหาชนหรืองบประมาณ
อย#างนHอย ๑ คน เพื่อใหHการใชHจ#ายเงินมีความถูกตHอง ชอบดHวยกฎหมาย และสอดคลHองกับพระราชบัญญัตินี้
(๓) ผูHมีความรูHความชำนาญดHานการบัญชี อย#างนHอย ๑ คน เพื่อใหHการใชHจ#ายเงินเปAนไปตาม
การบัญชี การใชHจ#ายงบประมาณ และการตรวจสอบบัญชีภาครัฐ
มาตรานี้กำหนดใหHรองผูHอำนวยการ อ.อ.ส.ส. คนหนึ่งเปAนเลขานุการ และใหHแต#งตั้งเจHาหนHาที่
ของกองทุนเปAนผูHช#วยเลขานุการ เพื่อใหH ผูHแทน อ.อ.ส.ส. เขHามารับทราบนโยบายการใชHจ#ายเงินกองทุนฯ และนำไป
ดำเนินการ
การสรรหากรรมการผู H ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ ใ หH เ ปA น ไปตามหลั ก เกณฑW วิ ธ ี ก าร และเงื ่ อ นไขที่
คณะกรรมการกำกับฯ กำหนด
มาตรา ๗๙ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน#ง การพHนจากตำแหน#ง การประชุม และการ
ลงมติ รวมทั้ง การปฏิบ ัติง านของคณะกรรมการตามมาตรา ๗๘ ใหHเ ปAนไปตามระเบียบที่ก ำหนดโดย
คณะกรรมการกำกับ
ในการประชุม ถHามีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการผูHใดมีส#วนไดHเสียโดยตรง กรรมการผูHนั้น
ไม#มีสิทธิเขHาประชุมและลงความเห็น
คณะกรรมการกองทุนฯ: คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน0ง การพQนจากตำแหน0ง การประชุม
การลงมติ และการปฏิบัติงาน
มาตรานี้กำหนดใหHคณะกรรมการกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ มีหนHาที่
ในการออกระเบียบเพื่อกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน#ง การพHนจากตำแหน#ง
การประชุม และการลงมติรวมทั้งการปฏิบั ติง านของคณะกรรมการกองทุนฯ รวมทั้งกำหนดใหHกรรมการ

๙๓
ที่มีส#วนไดHเสียโดยตรงกับประเด็นที่มกี ารประชุม ไม#มีสิทธิเขHาประชุมและลงความเห็นในเรื่องนั้น อันสอดคลHอง
กับหลักการตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
มาตรา ๘๐ คณะกรรมการกองทุนมีอำนาจหนHาที่ควบคุมดูแลกองทุนใหHดำเนินกิจการ
ใหHเปAนไปตามวัตถุประสงคWที่กำหนดไวHในมาตรา ๗๐ อำนาจหนHาที่เช#นว#านี้ใหHรวมถึง
(๑) กำหนดนโยบายการบริหารงาน การควบคุม การใชHจ #ายเงินกองทุน และใหHความ
เห็นชอบแผนการดำเนินงานของกองทุน
(๒) ใหHความเห็นชอบแผนการดำเนินงานประจำป• แผนการใชHจ#ายเงินและงบประมาณ
ประจำป•ของกองทุนร#วมกับคณะกรรมการบริหารเครื่องมือและมาตรการ โดยแผนใชHจ#ายเงินกองทุนจะตHอง
สอดคลHองกับนโยบาย แผนงาน และแผนยุทธศาสตรWประจำป•เกี่ยวกับการบริหารจัดการเครื่องมือและ
มาตรการทางเศรษฐศาสตรWเพื่ ออากาศสะอาดที่คณะกรรมการบริห ารเครื่องมื อและมาตรการประกาศ
กำหนดตามมาตรา ๙๓
(๓) กำหนดหลักเกณฑWและวิธีการจัดสรรเงินที่จะใหHการสนับสนุนกิจกรรมในดHานต#าง ๆ
ตลอดจนออกระเบียบหรือขHอบังคับของกองทุนเกี่ยวกับการใชHจ#ายเงินกองทุนตามมาตรการและเครื่องมือ
ทางเศรษฐศาสตรWเพื่ออากาศสะอาด
(๔) ระดมการจัดหาทุน
(๕) ควบคุม ดูแลการดำเนินงานและการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนออกระเบียบหรือ
ขHอบังคับของกองทุนในเรื่องดังต#อไปนี้
(ก) การจัดแบ#งส#วนงานภายในของสำนักงานกองทุน และขอบเขตหนHาที่ของส#วนงาน
ดังกล#าว
(ข) การกำหนดตำแหน#ง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน#งของเจHาหนHาที่และลูกจHางของกองทุน
(ค) กำหนดอัตราเงินเดือน ค#าจHาง และเงินอื่นของเจHาหนHาที่และลูกจHางของกองทุน
(ง) การคัดเลือก การบรรจุ การแต#งตั้ง การถอดถอน วินัยและการลงโทษทางวินัย
การออกจากตำแหน#ง การรHองทุกขWและการอุทธรณWการลงโทษของเจHาหนHาที่และลูกจHางของกองทุน รวมทั้ง
วิธีการและเงื่อนไขในการจHางลูกจHาง
(จ) การบริหารและจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพยWสินของกองทุน รวมทั้งการ
บัญชี และการจำหน#ายทรัพยWสินจากบัญชีเปAนสูญ
(ฉ) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนWอื่นแก#เจHาหนHาที่และลูกจHางของกองทุน
(ช) ขอบเขตอำนาจหนHาที่และระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหนHาที่ของผูHตรวจสอบภายใน
(๖) เสนอรายงานประจำป•และความเห็นต#อคณะกรรมการกำกับและคณะกรรมการร#วม
เพื่อปฏิบัติการใหHเปAนไปตามวัตถุประสงคWของกองทุน
(๗) กระทำการอื่นใดที่จำเปAนหรือต#อเนื่องเพื่อใหHบรรลุวัตถุประสงคWของกองทุน

๙๔
คณะกรรมการกองทุนอาจแต#งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและปฏิบัติการอย#างหนึ่ง
อย#างใดตามที่คณะกรรมการกองทุนมอบหมายก็ไดH
คณะกรรมการกองทุนฯ: อำนาจหนQาที่
คณะกรรมการกองทุนฯ มีหนHาที่สำคัญในการวางระเบียบในการกลั ่นกรองและตัดสิน ใจ
ใหHการใชHจ#ายเงินกองทุนเปAนไปอย#างถูกตHองและรวดเร็ว เพื่อลดปoญหา อุปสรรคและความยุ#งยากต#าง ๆ ในการ
ใชHจ#ายเงิน โดยคณะกรรมการบริหารเครื่องมือและมาตรการทางเศรษฐศาสตรWเพื่ออากาศสะอาดจะเปAนผูHคิด
และวางกรอบมาตรการและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรWต#าง ๆ และจะประชุมร#วมกันกับคณะกรรมการกองทุนฯ
เพื่อ ใหHคณะกรรมการกองทุนฯ ออกกฎ ระเบียบต#าง ๆ เกี่ยวกับ การเงินและการคลัง ใหHสามารถใชHจ#าย
เงินกองทุนสอดคลHองกันกับตามมาตรการและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรWนั้น ๆ เปAนการล#วงหนHา เพื่อป…องกัน
ปoญหาการใชHจ#ายเงินที่ไม#ชอบดHวยกฎหมายและล#าชHา เนื่องจากเงินกองทุนฯ อาจตHองนำไปใชHในสถานการณW
ฉุกเฉินเกี่ยวกับหมอกควันพิษ หากปล#อยใหHการใชHจ#ายเงินขึ้นอยู#ก ับดุลยพินิจของผูHบริหารที่ ไม#เชี่ยวชาญ
ดHานการเงินการคลังอย#างแทHจริงก็จะก#อใหHเกิดปoญหาขึ้นในอนาคตไดH คณะกรรมการกองทุนฯ มีภารกิจสำคัญ ๓
ดHาน ดังต#อไปนี้
(๑) กำหนดนโยบายการบริหารและแผนงานประจำป•เกี่ยวกับการใชHจ#ายเงินกองทุน ตามที่
ปรากฎในอนุมาตรา (๑) และ (๒)
(๒) กำหนดหลักเกณฑWการใชHจ#ายและการจัดสรรเงินกองทุนฯ ตามที่ปรากฏในอนุมาตรา (๓)
(๔) และ (๕)
(๓) เสนอรายงานและความเห็นต#อคณะกรรมการกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
และหนHาที่อื่น ๆ ตามที่ปรากฏในอนุมาตรา (๖) และ (๗)
มาตรา ๘๑ ใหHผูHอำนวยการ อ.อ.ส.ส. เปAนผูHแทนกองทุนในการดำเนินการต#าง ๆ ของ
กองทุน และมีอำนาจหนHาที่ ดังต#อไปนี้
(๑) บริหารกิจการของกองทุนใหHเปAนไปตามกฎหมายและวัตถุประสงคWของกองทุน
(๒) ศึกษา วิเคราะหW และประเมินผลการดำเนินการของกองทุน รวมทั้งเสนอเป…าหมาย
แผนงาน โครงการ แผนการดำเนินงานประจำป•ของกองทุน และแผนการเงินและงบประมาณประจำป•
ต#อคณะกรรมการกองทุน
(๓) จัดทำรายงานและการบัญชีของกองทุน และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำป•
(๔) ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจHาหนHาที่และลูกจHางของกองทุนใหHเปAนไปตาม
ระเบียบขHอบังคับ
(๕) ปฏิบัติหนHาที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการกองทุนมอบหมาย

๙๕
คณะกรรมการกองทุนฯ: ผูQแทนกองทุนฯ
เนื่องจากองคWการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพเปAนนิติบุคคลอยู#แลHว แต#กองทุนฯ ไม#ใช#นิติบุคคล
และอยู#ภายใตHองคWการฯ จึงไม#มีความจำเปAนตHองเปAนนิติบุคคลอีก อย#างไรก็ตาม ในการบริหารจัดการกองทุนฯ
จำเปAนตHองมีผูHแทนเพื่อทำนิติกรรมกับบุคคลภายนอก มาตรานีจ้ ึงกำหนดใหHผูHอำนวยการองคWการฯ เปAนผูHแทน
กองทุนในการดำเนินการต#าง ๆ โดยจะทำหนHาที่ในการบริหารงานเกี่ยวกับการใชHจ#ายเงินกองทุนฯ ภายใตHการ
กำกับของคณะกรรมการกองทุนฯ
มาตรา ๘๒ การบัญ ชีของกองทุนใหHจ ัดทำตามหลัก สากลตามแบบและหลัก เกณฑWที่
คณะกรรมการกองทุนกำหนด
กองทุนอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ: การจัดทำบัญชีกองทุนฯ
มาตรานี้กำหนดใหHการบัญชีของกองทุนฯ ใหHจัดทำตามหลักสากลโดยคณะกรรมการกองทุนฯ
จะกำหนดหลักเกณฑWในการจัดทำบัญชีใหHสอดคลHองกับหลักสากลและเหมาะสมกับกองทุนฯ ดHวย
ความในมาตรานี้บัญญัติทำนองเดียวกับ มาตรา ๓๓ แห#งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน
การสรHางเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔
มาตรา ๘๓ กองทุนตHองจัดใหHมีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการ
พัสดุของกองทุน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบใหHคณะกรรมการกองทุนทราบอย#างนHอยป•ละครั้ง
ในการตรวจสอบภายใน ใหHมีเจHาหนHาที่ของกองทุนทำหนHาที่เปAนผูHตรวจสอบภายในและ
ใหHรับผิดชอบขึ้นตรงต#อคณะกรรมการกองทุนตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนกำหนด
กองทุนอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ: การตรวจสอบภายใน
มาตรานี้บัญญัติทำนองเดียวกับกฎหมายเกี่ยวกับกองทุนอื่น ๆ ที่จะตHองมีการตรวจสอบ
ภายในเพื่อความโปร#งใสในการใชHจ#ายเงินนอกงบประมาณแผ#นดิน โดยใหHมีการตรวจสอบและรายงานผลใหH
คณะกรรมการกองทุนฯ ทราบอย#างนHอยป•ละครั้ง
ความในมาตรานี้บัญญัติทำนองเดียวกับ มาตรา ๓๔ แห#งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน
การสรHางเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔
มาตรา ๘๔ ใหHกองทุนจัดทำงบการเงินซึ่งอย#างนHอยตHองประกอบดHวย งบดุล และบัญชีทำ
การส#งผูHสอบบัญชีภายในหนึ่งรHอยยี่สิบวันนับแต#วันสิ้นป•บัญชีทุกป•
ในทุกรอบป• ใหHสำนักงานการตรวจเงินแผ#นดินหรือบุคคลภายนอกตามที่คณะกรรมการ
กองทุนแต#งตั้งเปAนผูHสอบบัญชีและประเมินผลการใชHจ#ายเงินและทรัพยWสินของกองทุน โดยใหHแสดงความ

๙๖
คิดเห็นเปAนขHอวิเคราะหWว#าการใชHจ#ายดังกล#าวเปAนไปตามวัตถุประสงคW ประหยัด และไดHผลตามเป…าหมาย
เพียงใด แลHวทำบันทึกรายงานผลการสอบบัญชีเสนอต#อคณะกรรมการกองทุน
เพื่อการนี้ ใหHผูHสอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต#าง ๆ
ของกองทุน ผู Hตรวจสอบภายใน เจH าหนHาที่และลูก จHางของกองทุน และเรียกใหHส#งสรรพสมุดบัญชีและ
เอกสารหลักฐานต#าง ๆ ของกองทุนเปAนการเพิ่มเติมไดHตามความจำเปAน
กองทุนอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ: งบการเงินและการตรวจสอบบัญชีภายนอก
มาตรานี้เปAนการตรวจสอบภายนอกของผูHตรวจสอบที่เปAนบุคคลภายนอกหรือในกรณีห า
ผูHตรวจสอบที่น#าเชื่อถือมิไดHก็อาจใหHสำนักงานตรวจเงินแผ#นดินเปAนผูHตรวจสอบ ทั้งนี้ มาตรานี้มิไดHจำกัดใหHตHองใชH
สำนักงานตรวจเงินแผ#นดินเปAนผูHตรวจสอบก#อนเสมอไป หากคณะกรรมการกองทุนฯ เห็นว#าบุคคลภายนอก
ตรวจสอบก็มีความน#าเชื่อ ถือก็ส ามารถแต#งตั้งบุคคลภายนอกไดH เพื่อความโปร#งใสในการใชHจ #ายเงิ นนอก
งบประมาณแผ#นดิน
ความในมาตรานี้บัญญัติทำนองเดียวกับ มาตรา ๓๕ แห#งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน
การสรHางเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔
มาตรา ๘๕ ใหHก องทุนทำรายงานประจำป•เสนอคณะรัฐมนตรี สภาผูHแทนราษฎรและ
วุฒิสภาเพื่อพิจารณาภายในหนึ่งรHอยแปดสิบวันนับแต#วันสิ้นป•บัญชี รายงานนี้ใหHกล#าวถึงผลงานของกองทุน
ในป•ที่ล#วงมาแลHว พรHอมทั้งงบการเงิน และรายงานของผูHสอบบัญชี
กองทุนอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ: การจัดทำรายงานประจำปš และการรายงานผลงาน
เนื่องจากการใชHจ#ายเงินกองทุนฯ ซึ่งเปAนเงินนอกงบประมาณแผ#นดินไดHรับอนุมัติใหHใชHจา# ย
โดยรัฐสภาผ#านพระราชบัญญัติฉบับนี้ ดังนั้น การรายงานประจำป•และผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการใชHจ#าย
เงินกองทุนฯ จึงตHองรายงานใหHรัฐสภารับทราบเสมอ โดยไม#มีความจำเปAนตHองรายงานใหHคณะรัฐมนตรีทราบ
เนื่อ งจากไม#ใช#เงินงบประมาณแผ#นดิน มาตรานี้จ ึง กำหนดใหHมีก ารรายงานประจำป•เ สนอคณะรัฐมนตรี
สภาผูHแทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อพิจารณาภายในหนึ่งรHอยแปดสิบวันนับแต#วันสิ้นป•บัญชี
ความในมาตรานี้บัญญัติทำนองเดียวกับมาตรา ๓๖ แห#งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการ
สรHางเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔
ส0วนที่ ๒ การบริหารเครื่องมือและมาตรการทางเศรษฐศาสตร/เพื่ออากาศสะอาด
มาตรา ๘๖ เครื่องมือและมาตรการทางเศรษฐศาสตรWเพื่ออากาศสะอาด ไดHแก# เครื่องมือ
หรือมาตรการเพื่อสรHาง และเพิ่มหรือลดแรงจูงใจ หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลหรือกลุ#มบุคคล
ในทางเศรษฐศาสตรW เพื่อวัตถุประสงคWในการป…องกัน บำบัด ขจัด หรือลดหมอกควันพิษ หรือส#งเสริมใหHมี
อากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ รวมถึงแต#ไม#จำกัดเพียงเครื่องมือหรือมาตรการดังต#อไปนี้

๙๗

สุขภาพ

(๑) ภาษีอากรสำหรับอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
(๒) เงินบำรุงกองทุนอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
(๓) ค#าธรรมเนียมการจัดการหมอกควันพิษ
(๔) ระบบฝากไวHไดHคืน
(๕) การกำหนดและโอนสิทธิในการปล#อยหมอกควันพิษ
(๖) การประกันความเสี่ยงในความเสียหายต#อระบบนิเวศที่ทำใหHคุณภาพอากาศดHอยลง
(๗) มาตรการอุดหนุน สนับสนุน หรือส#งเสริมบุคคลหรือกิจกรรมสำหรับอากาศสะอาดเพือ่

(๘) เครื่องมือหรือมาตรการอื่นที่คณะกรรมการกำกับประกาศกำหนด โดยคำแนะนำของ
คณะกรรมการบริหารเครื่องมือและมาตรการ

นิยามและประเภทของเครื่องมือและมาตรการทางเศรษฐศาสตร/เพื่ออากาศสะอาด
ตามที่ไดHกล#าวไวHภายใตHคำอธิบายย#อหนHาแรกของหมวด ๖ แลHวว#า มาตรการและเครื่องมือ
ทางเศรษฐศาสตรWเพื่ออากาศสะอาด เปAนมาตรการที่ไม#มุ#งนำมาใชHเปAนการลงโทษบุคคลในทางแพ#ง หรือ
ทางอาญา แต#จะเนHนนำหลักการทางเศรษฐศาสตรWมาใชHเพื่อเพิ่มหรือลดแรงจูงใจ หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของบุคคลหรือกลุ#มบุคคล ใหHมีการป…องกัน บำบัด ขจัด หรือลดหมอกควันพิษ หรือส#งเสริมใหHมีอากาศสะอาด
เพื่อสุขภาพ (ใชH Carrot ไม#ใชH Stick) โดยตั้งแต#มาตรานี้ จนถึงมาตรา ๑๐๗ จะเปAนเรื่องการใชHเครื่อ งมื อ
ทางเศรษฐศาสตรWทั้ง ๗ ประเภทซึ่งจะมีความเชื่อมโยงกับกองทุนฯ โดยจะมีส#วนส#งเสริมสนับสนุนซึ่ง กัน
และกัน กล#าวคือ มาตรการนี้จะเปAนที่มาหลักของเงินกองทุนฯ และในขณะเดียวกันก็จะเปAนเงินที่ใชHจ#ายหลัก
สำหรับแต#ละมาตรการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารเครื่องมือและมาตรการทางเศรษฐศาสตรWเพื่ออากาศ
สะอาดจะเปAนผูHเลือกแต#ละมาตรการมาปรับใชHใหHเหมาะสม
มาตรา ๘๗ ใหHมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว#า “คณะกรรมการบริหารเครื่องมือและ
มาตรการทางเศรษฐศาสตรWเพื่ออากาศสะอาด” คณะหนึ่ง จำนวนไม#เกินเจ็ดคน ซึ่งแต#งตั้งโดย คณะกรรมการ
กำกับ ประกอบดHวย ผูHมีความรูHความเชี่ยวชาญดHานเศรษฐศาสตรWสิ่งแวดลHอม ดHานเศรษฐศาสตรWการเงินการ
คลัง ดHานวิศวกรรมสิ่งแวดลHอม ดHานสุขภาพสิ่งแวดลHอม ดHานกฎหมายสิ่งแวดลHอม อย#างนHอยดHานละหนึ่งคน
และใหHผูHจัดการกองทุนอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ* เปAนกรรมการและเลขานุการ

องค/ประกอบ

คณะกรรมการบริหารเครื่องมือและมาตรการทางเศรษฐศาสตร/เ พื่ออากาศสะอาด:

คณะกรรมการบริหารเครื่องมือและมาตรการทางเศรษฐศาสตรWเพื่ออากาศสะอาดทำหนHาที่
ในการศึก ษา วิเ คราะหW วิ จ ั ยความเหมาะสมของมาตรการทางเศรษฐศาสตรW แต#ละมาตรการที ่จะนำมาใชH

๙๘
ในแต#ละสถานการณW และเมื่อคณะกรรมการนี้ไดHเลือกใชHเครื่องมือหรือมาตรการใดมาตรการหนึ่งแลHว ก็จะ
ปรึกษาหารือกับคณะกรรมการกองทุนฯ ว#ามาตรการดังกล#าวสามารถใชHจ#ายเงินใหHถูกตHองตามวัตถุประสงคW
ของกองทุนฯ ไดHหรือไม# ความแตกต#างระหว#างคณะกรรมการบริหารเครื่องมือฯ กับคณะกรรมการกองทุนฯ
คือ คณะกรรมการบริหารเครื่องมือฯ เปAนผูHเลือกใชHมาตรการฯ ส#วนคณะกรรมการกองทุนฯ เปAนผูHพิจารณาว#า
มาตรการที่เลือกมานั้นสามารถเบิกจ#ายดHวยเงินกองทุนฯ ไดHหรือไม#
เพื่อ ใหHเกิดการทำงานร#วมกันอย#างบูรณาการในการบริหารเครื่องมือ และมาตรการทาง
เศรษฐศาสตรW และการประสานงานและทำงานร#วมกันกับ คณะกรรมการกองทุนฯ มาตรานี้จ ึง กำหนด
องคWประกอบของคณะกรรมการบริหารเครื่องมือฯ ซึ่งมีจำนวนไม#เกิน ๗ คน ไดHแก#
(๑) ผู H ม ี ค วามรู Hค วามเชี ่ ย วชาญดH า นเศรษฐศาสตรW ส ิ ่ ง แวดลH อ ม เพื ่ อ เชื ่ อ มโยงมิ ติท าง
เศรษฐศาสตรWและมิติทางสิ่งแวดลHอม
(๒) ผูHมีความรูHความเชี่ยวชาญดHานเศรษฐศาสตรWการเงินการคลัง เพื่อวิเคราะหWรายรับและ
รายจ#าย ความคุHมค#าในการใชHจ#ายเงิน เพื่อใหHเกิดความต#อเนื่องและยั่งยืนของกองทุนฯ
(๓) ผูHมีความรูHความเชี่ยวชาญดHานวิศวกรรมสิ่งแวดลHอม เพื่อเชื่อมโยงมิติทางวิศวกรรมและ
มิติทางสิ่งแวดลHอม
(๔) ผูHมีความรูHความเชี ่ยวชาญดHานสุขภาพสิ่งแวดลHอม เพื่อเชื่อมโยงมิติท างสุขภาพและ
มิติทางสิ่งแวดลHอม
(๕) ผูHมีความรูHความเชี่ยวชาญดHานกฎหมายสิ่งแวดลHอม เพื่อเชื่อมโยงมิติทางกฎหมายและ
มิติทางสิ่งแวดลHอม
มาตรานี ้ ย ั ง กำหนดใหH ค ณะกรรมการบริ ห ารเครื ่ อ งมื อ ฯ ประกอบไปดH ว ยผู H ม ี ค วามรูH
ความเชี่ยวชาญในดHานต#าง ๆ ขHางตHน อย#างนHอ ยดHานละ ๑ คน เพื่อ ใหHก ารเลือ กใชHม าตรการฯ มีความ
หลากหลายและนำไปสู#การบูรณาการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
ผูHจัดการหรือผูHแทนกองทุนฯ (ผูHอำนวยการ อ.อ.ส.ส.) เปAนกรรมการและเลขานุการของ
คณะกรรมการนี้ เพื่อ นำมาตรการฯ ของคณะกรรมการบริหารเครื่อ งมือ ฯ ไปสู#การปฏิบัติใหHเกิดผลลัพธW
อย#างเปAนรูปธรรม
*หมายเหตุ ผูHจัดการกองทุนอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพในมาตรานี้ หมายถึง ผูHอำนวยการ
อ.อ.ส.ส.
มาตรา ๘๘ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน#ง การพHนจากตำแหน#ง การประชุม และการ
ลงมติ รวมทั้ง การปฏิบ ัติง านของคณะกรรมการตามมาตรา ๘๗ ใหHเ ปAนไปตามระเบียบที่ก ำหนดโดย
คณะกรรมการกำกับ
ในการประชุม ถHามีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการผูHใดมีส#วนไดHเสียโดยตรง กรรมการผูHนั้น
ไม#มีสิทธิเขHาประชุมและลงความเห็น

๙๙
คณะกรรมการบริหารเครื่องมือและมาตรการทางเศรษฐศาสตร/เ พื่ออากาศสะอาด:
คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน0ง การพQนจากตำแหน0ง การประชุม การลงมติ และการปฏิบัติงาน
มาตรานี้กำหนดใหHคณะกรรมการกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ มีหนHาที่ใน
การออกระเบียบเพื่อกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน#ง การพHนจากตำแหน#ง
การประชุม และการลงมติรวมทั้งการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนฯ รวมทั้งกำหนดใหHกรรมการที่มี
ส#วนไดHเสียโดยตรงกับประเด็นที่มีการประชุม ไม#มีสิทธิเขHาประชุมและลงความเห็นในเรื่องนั้น อันสอดคลHองกับ
หลักการตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

หนHาที่ดังต#อไปนี้

มาตรา ๘๙ คณะกรรมการบริหารเครื่องมือและมาตรการตามมาตรา ๘๗ มีอำนาจและ

(๑) กำหนดนโยบาย แผนงาน และแผนยุทธศาสตรWประจำป•เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
เครื่องมือและมาตรการทางเศรษฐศาสตรWเพื่ออากาศสะอาดแบบบูรณาการ ร#วมกับคณะกรรมการกองทุน
(๒) เสนอแนะนโยบายและใหHความเห็นแก#คณะกรรมการกำกับเพื่อ ประกาศกำหนด
เครื่องมือและมาตรการทางเศรษฐศาสตรWเพื่ออากาศสะอาดเพิ่มเติม
(๓) พิจารณากำหนดหลักเกณฑW เงื่อนไข วิธีการ ประเภท ชนิด ลักษณะสินคHาหรือบริการ
ที่ตHองส#งเงินบำรุงกองทุน รวมถึงอัตราเงินบำรุงกองทุนที่ตHองนำส#งตามกฎหมายว#าดHวยภาษีสรรพสามิต
เพื่อนำเสนอคณะกรรมการกำกับประกาศกำหนดตามแต#กรณี
(๔) พิจารณากำหนดมาตรการภาษีเพื่ออากาศสะอาด หรือค#าธรรมเนียมการจัดการหมอก
ควั น พิ ษ นำเสนอคณะกรรมการกำกั บ และคณะกรรมการร# ว มเพื่ อ ขอความเห็ นชอบคณะรัฐมนตรี
ใหHหน#วยงานราชการที่มีอำนาจประกาศกำหนดมาตรการภาษีหรือค#าธรรมเนียมเกี่ยวกับอากาศสะอาด
เพื่อสุขภาพ
(๕) พิจารณากำหนดอัตราค#าธรรมเนียมการจัดการหมอกควันพิษ กำหนดชนิด ประเภท
ลักษณะ หลักเกณฑWของแหล#งกำเนิดหมอกควันพิษที่ตHอ งเสียค#าธรรมเนี ยม รวมถึงสถานประกอบการ
กิจการ กิจกรรม บุคคลหรือกลุ#มบุคคลที่ตHองเสียค#าธรรมเนียม หรือกฎ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติอื่นใดที่
เกี่ยวขHองกับการจัดเก็บค#าธรรมเนียมการจัดการหมอกควันพิษ นำเสนอคณะกรรมการกำกับเพื่อการ
ประกาศกำหนดกฎหมายลำดับรองใหHเปAนไปตามวัตถุประสงคWของพระราชบัญญัตินี้
(๖) พิจารณากำหนดหลักเกณฑW เงื่อนไข วิธีการ รายละเอียดการปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องมือ
และมาตรการทางเศรษฐศาสตรWแต#ละประเภท
(๗) นำเสนอ ประชุมหารือร#วม หรือจัดทำบันทึกความเขHาใจกับคณะกรรมการกองทุน
เพื่ออนุมัติการใชHจ#ายเงินสำหรับมาตรการและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรWที่เกี่ยวขHองอย#างมีประสิทธิภาพ
และเปAนไปตามวัตถุประสงคWของกองทุน
(๘) ขอความร#วมมือ ประสานงาน ปรึกษาหารือ หรือเสนอแนะมาตรการทางเศรษฐศาสตรW
เกี่ยวกับภาษีอากรเพื่ออากาศสะอาด หรือค#าธรรมเนียมการจัดการหมอกควันพิษ กับกรมสรรพสามิต

๑๐๐
กรมสรรพากร กรมศุลกากร องคWกรปกครองส#วนทHองถิ่น หรือหน#วยงานราชการที่เกี่ยวขHองเพื่อการใชH
เครื่องมือและมาตรการทางเศรษฐศาสตรWในการจัดการหมอกควันพิษไดHอย#างมีประสิทธิภาพ
(๙) ติดตาม ดูแล ประสานงาน สนับสนุน เร#งรัดการดำเนินการและประเมินผลเกี่ยวกับ
การใชHเครื่องมือและมาตรการทางเศรษฐศาสตรWเพื่ออากาศสะอาดแบบบูรณาการ
(๑๐) พิจ ารณาออกประกาศ หรือ ระเบียบที่เกี่ยวขHองกับ มาตรการหรือเครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตรWตามส#วนนี้
(๑๑) แต#งตั้งผูHทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญใหHเปAนที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหาร
เครื่องมือและมาตรการ
(๑๒) แต#งตั้งอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริหารเครื่องมือ
และมาตรการมอบหมาย
(๑๓) กระทำการอื่นใดที่คณะกรรมการกำกับ หรือคณะกรรมการร#วมมอบหมาย หรือตาม
วัตถุประสงคWของพระราชบัญญัตินี้

และหนQาที่

คณะกรรมการบริหารเครื่องมือและมาตรการทางเศรษฐศาสตร/เพื่ออากาศสะอาด: อำนาจ

มาตรานี้บัญญัติเกี่ยวกับอำนาจหนHาที่ของคณะกรรมการบริหารเครื่องมือฯ จำนวนมากถึง
๑๓ ขHอ เพื่อใหHครอบคลุมกับเครื่องมือและมาตรการที่จะนำมาใชHตามพระราชบัญญัตินี้ โดยที่มาตรการและ
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตรWเพื่ออากาศสะอาดถือเปAนกลไกหนึ่งที่มีส#วนสำคัญต#อการบริหารจัดการหมอก
ควันพิษเปAนอย#างมาก หากขาดการใชHบังคับมาตรการและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรWเพื่ออากาศสะอาดอย#างมี
ประสิทธิภาพก็จะทำใหHไม#บรรลุวัตถุประสงคWอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพที่ดีของมนุษยWไดH ดังนั้น คณะกรรมการ
ชุดนี้จะทำงานร#วมกับคณะกรรมการกองทุนฯ และคณะกรรมการกำกับฯ โดยคณะกรรมการชุดนีม้ ีภารกิจหลัก
๕ ดHาน ไดHแก#
(๑) การกำหนดนโยบาย ตามที่ปรากฏในอนุมาตรา (๑) และ (๒)
(๒) การกำหนดหลักเกณฑWการใชHมาตรการและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรW ตามที่ปรากฏใน
อนุมาตรา (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๑๐)
(๓) การประสานงานและขอความร#วมมือกับหน#วยงานทั้งภายในและภายนอก ตามที่ปรากฏใน
อนุมาตรา (๗) และ (๘)
(๔) การติดตามประเมินผล ตามที่ปรากฏในอนุมาตรา (๙)
(๕) อำนาจหนHาที่อื่น ๆ ตามที่ปรากฏในอนุมาตรา (๑๑) (๑๒) และ (๑๓)

๑๐๑
มาตรา ๙๐ ใหHประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา และอนุกรรมการไดHรับเงินเดือน
ค#าจHาง เบี้ยประชุมหรือประโยชนWตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑWที่คณะกรรมการกำกับกำหนด
คณะกรรมการบริหารเครื่องมือและมาตรการทางเศรษฐศาสตร/เ พื่ออากาศสะอาด:
เงินเดือน ค0าจQาง เบี้ยประชุม หรือประโยชน/ตอบแทนอื่น
เนื่องจากคณะกรรมการต#าง ๆ ภายใตHหมวดนี้ ไดHแก# คณะกรรมการกองทุนฯ คณะกรรมการ
บริหารเครื่องมือฯ คณะที่ปรึกษาและอนุกรรมการที่คณะกรรมการแต#งตั้งขึ้นเพื่อทำงานเกี่ยวกับกองทุนฯ
ทำงานใหHกับกองทุนฯ จึงสมควรไดHรับค#าตอบแทนจากเงินกองทุนฯ
เพื่อใหHเกิดความโปร#งใสในการใชHจ#ายเงินของกองทุนฯ มาตรานี้จึงใหHคณะกรรมการกำกับฯ
เปAนผูHกำหนดค#าตอบแทนใหHกับคณะกรรมการต#าง ๆ ขHางตHน
มาตรา ๙๑ ในการปฏิบัติหนHาที่ของคณะกรรมการบริหารเครื่องมือและมาตรการตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหHคณะกรรมการบริหารเครื่องมือและมาตรการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
กำกับมีอำนาจเชิญผูHแทนจากหน#วยงานหรือบุคคลใดทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนมาใหHขHอเท็จจริงหรือแสดง
ความคิดเห็นไดH รวมทั้งขอใหHบุคคลดังกล#าวส#งเอกสารหรือขHอมูลที่เกี่ยวขHองเพื่อประกอบการพิจารณาดHวย
คณะกรรมการบริหารเครื่องมือและมาตรการทางเศรษฐศาสตร/เพื่ออากาศสะอาด: อำนาจ
กรณีการเรียกขQอมูลหรือพยานหลักฐาน
โดยหลักการอำนาจในการเรียกขHอมูลหรือพยานหลักฐานเปAนลักษณะอำนาจทางตุลาการ
ซึ่งหน#วยงานภาครัฐที่เปAนฝ”ายบริหารไม#มีอำนาจในลักษณะดังกล#าว ดังนั้น การกำหนดใหHหน#วยงานภาครัฐ
ที่เปAนฝ”ายบริหารใดสามารถใชHอำนาจที่เรียกว#า “อำนาจแบบกึ่งตุลาการ (Quasi-judicial)” เพื่อเรียกขHอมูล
หรือพยานหลักฐานจึงจำเปAนตHองกำหนดไวHในกฎหมาย
ในการกำหนดมาตรการหรือเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรWเพื่ออากาศสะอาดอย#างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพไดH จะตHองอาศัยขHอมูลจำนวนมากพอที่จะวิเคราะหWและตัดสินใจในการเลือกใชHมาตรการ
ต#าง ๆ ไดH โดยในระยะแรก คณะกรรมการชุดนี้มิไดHมีขHอมูลเหล#านั้นอยู#ในคลังขHอมูลทั้งหมด
เพื่อใหHคณะกรรมการบริหารเครื่องมือฯ สามารถไดHรับขHอมูลและความร#วมมือจากหน#วยงาน
ผูHมีอำนาจในเรื่องต#าง ๆ ที่เกี่ยวขHอง มาตรานี้จึงใหHอำนาจคณะกรรมการบริหารเครื่องมือฯ ในการออกคำสั่ง
ดังต#อไปนี้
(๑) เรียกบุคคลมาใหHถHอยคำ
(๒) เรียกบุคคลใหHส#งเอกสาร
(๓) เรียกบุคคลใหHส#งวัตถุใด ๆ
หากบุคคลที่ไดHรับคำสั่งขHางตHน ฝ”าฝ¤น หรือไม#ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล#าว จะตHองไดHรับโทษตามที่
กำหนดไวHในหมวด ๘

๑๐๒
เนื้อ หาต#อไปนี้ตั้งแต# ก. ถึง ฉ. คือ การอธิบายหลัก เกณฑW เงื่อ นไข และวิธีก ารเกี่ยวกับ
มาตรการและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรW ๗ ประเภทขHางตHน
ก. คือ มาตรการและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรWตามมาตรา ๘๖ อนุมาตรา (๑) ภาษีอากร
สำหรับอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ และ อนุมาตรา (๒) เงินบำรุงกองทุนอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
ข. คือ มาตรการและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรWตามมาตรา ๘๖ อนุมาตรา (๓) ค#าธรรมเนียม
การจัดการหมอกควันพิษ
ค. คือ มาตรการและเครื่อ งมือ ทางเศรษฐศาสตรWตามมาตรา ๘๖ อนุม าตรา (๔) ระบบ
ฝากไวHไดHคืน
ง. คือ มาตรการและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรWตามมาตรา ๘๖ อนุมาตรา (๕) การกำหนด
และโอนสิทธิในการปล#อยหมอกควันพิษ
จ. คือ มาตรการและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรWตามมาตรา ๘๖ อนุมาตรา (๖) การประกัน
ความเสี่ยงในความเสียหายต#อระบบนิเวศที่ทำใหHคุณภาพอากาศดHอยลง
ฉ. คือ มาตรการและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรWตามมาตรา ๘๖ อนุมาตรา (๗) มาตรการ
อุดหนุน สนับสนุน หรือส#งเสริมบุคคลหรือกิจกรรมสำหรับอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ และ อนุมาตรา (๘)
เครื่องมือหรือมาตรการอืน่ ที่คณะกรรมการกำกับฯ ประกาศกำหนด โดยคำแนะนำของคณะกรรมการบริหาร
เครื่องมือฯ
ก. ภาษีเพื่ออากาศสะอาดและเงินบำรุงกองทุนฯ
มาตรา ๙๒ ใหHคณะกรรมการกำกับโดยคำแนะนำของคณะกรรมการบริหารเครื่องมือและ
มาตรการติดต#อประสานงาน ปรึกษาหารือ ขอความร#วมมือ หรือเสนอแนะกระทรวง กรม ส#วนราชการ หรือ
หน#วยงานราชการที่ทำหนHาที่ในการจัดเก็บภาษีอากรเพื่ออากาศสะอาดทุกประเภท ร#วมกันกำหนดแนวทาง
ในการใชHมาตรการทางภาษีอากรในการเพิ่ม หรือลด หรือยกเวHนภาษีอากรเพื่อส#งเสริมอากาศสะอาดเพื่อ
สุขภาพ
ภาษีอากรเพื่ออากาศสะอาดตามวรรคหนึ่ง ไดHแก# ภาษีอากรทุกประเภทที่เรียกเก็บเพิ่มขึ้น
ลดลง หรือยกเวHนใหHแก#บุคคล คณะบุคคล สถานประกอบการ กิจการ หรือกิจกรรมใดๆ ตามกฎหมายนีห้ รือ
กฎหมายอื่น เพื่อวัตถุประสงคWในการส#งเสริมอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
ภาษีอากาศสะอาดและเงินบำรุงกองทุนฯ: การบูรณาการกฎหมายภาษีเพื่ออากาศสะอาด
ภาษีอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพอยู#ในรูปแบบหลากหลาย เช#น ภาษีสรรพสามิต (ซึ่งจัดเก็บ
ในรูปของเงินกองทุนฯ ) ภาษีเงินไดH ภาษีมูลค#าเพิ่ม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรHาง และภาษีอื่น ๆ
มาตรการทางภาษีจะเนHนจัดเก็บภาษีสรรพสามิต (ในรูปของเงินกองทุนฯ ) เปAนหลักตามที่
กำหนดไวH ในมาตรา ๗๒ ส#วนภาษีอ ื่น ๆ อาจใชHเ ปAนมาตรการส#งเสริม และมาตรการจัดเก็บภาษีเ พิ่มขึ้น

๑๐๓
ยกตัวอย#าง หากอยู#บนสมมติฐานที่ว#า การส#งเสริมใหHใชHรถยนตWไฟฟ…าเปAนสิ่งที่ทำใหHอากาศสะอาดมากกว#า
รถยนตWที่ใชHน้ำมันเชื้อเพลิง นโยบายที่จะควรออกมาสำหรับมาตรการนี้คือ การส#งเสริมใหHประชาชนหันมาใชH
รถยนตWไฟฟ…า ขณะเดียวกัน จัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นสำหรับรถยนตWที่ยังใชHน้ำมันเชื้อเพลิง และจัดเก็บภาษีในอัตรา
กHาวหนHาสำหรับรถยนตWที่มีอายุการใชHงานนาน ในกรณีดังกล#าวขHางตHน หน#วยงานที่เกี่ยวขHองกับการจัดเก็บภาษี
ที่เกี่ยวเนื่องกับรถยนตWจะประกอบดHวยหลายหน#วยงาน ไดHแก# กรมศุลกากร (เก็บภาษีนำเขHา) กรมสรรพสามิต
(เก็บภาษีรถยนตWในฐานะสินคHาฟุ”มเฟ¤อย) กรมสรรพากร (เก็บภาษีเงินไดHและภาษีมูลค#าเพิ่ม) กรมการขนส#งทางบก
(เก็บภาษีรถยนตWประจำป•) จะเห็นไดHว#าการทำงานของทุกหน#วยงานขHางตHนมีลักษณะต#างคนต#างทำ
เพื่อใหHเกิดการจัดเก็บภาษีอย#างเปAนระบบและสรHางบูรณาการต#อการจัดการอากาศสะอาด
เพื่อสุขภาพ มาตรานี้จึงกำหนดใหHคณะกรรมการกำกับฯ โดยคำแนะนำของคณะกรรมการบริหารเครื่องมือฯ
มีอำนาจปรึกษาหารือกับหน#วยงานต#าง ๆ ที่มีอำนาจจัดเก็บภาษีแต#ละประเภทดังนี้
(๑) แนะนำใหHก รมศุลกากรกับกรมสรรพสามิตยกเวHนการจัดเก็บ ภาษีจ ากรถยนตWไฟฟ…า
ขณะเดียวกัน ตHองจัดเก็บภาษีสำหรับรถยนตWที่ใชHน้ำมันเปAนเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น เพื่อลดแรงจูงใจในการใชHรถยนตW
ที่ใชHน้ำมันเปAนเชื้อเพลิงและเพิ่มแรงจูงใจในการใชHรถยนตWไฟฟ…า
(๒) แนะนำกรมสรรพากรใหHออกกฎหมายหักรายจ#าย หรือใหHค#าลดหย#อนแก#ผูHเสียภาษีเงินไดH
ในการซื้อรถยนตWไฟฟ…ามาใชHแทนรถยนตWที่ใชHน้ำมันเชื้อเพลิง
(๓) แนะนำกรมการขนส#งทางบกใหHยกเวHนภาษีรถยนตWประจำป•สำหรับรถยนตWไฟฟ…า และเก็บ
ภาษีรถยนตWประจำป•สำหรับรถยนตWที่ใชHน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เปAนอัตรากHาวหนHาตามจำนวนป•ท่ใี ชHงาน
ทั้งนี้ เพื่อส#งเสริมใหHใชHรถยนตWไฟฟ…าอย#างเปAนระบบ
(๔) แนะนำคณะกรรมการส#งเสริมการลงทุนใหHอ อกกฎหมายเพื่อกำหนดสิทธิประโยชนW
สำหรับกิจการที่ผลิตรถยนตWไฟฟ…าหรือชิ้นส#วนรถยนตWไฟฟ…า ตามพระราชบัญญัติส#งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐
จากตัวอย#างขHางตHนจะเห็นไดH ว#าในปoจจุบันการจัดเก็บภาษี ของแต#ละหน# วยงานยังไม#เ ปA น
ระบบ ขาดความเชื่อมโยง และไม#บูรณาการ ดังนั้น มาตรานี้จึงเปAนการเปƒดช#องใหH มีการพัฒนาการออก
กฎหมายภาษีสิ่ง แวดลHอมเพื ่ออากาศสะอาด โดยใหHบทบาทแก#คณะกรรมการกำกับฯ ตามคำแนะนำของ
คณะกรรมการบริห ารเครื่อ งมือ ฯ ในการปรึก ษาหารือ กับ หน#วยงานผูHม ี อ ำนาจเพื่ อ ออกกฎหมายภาษี
แต#ละประเภทต#อไป
มาตรา ๙๓ ในกรณีที่การดำเนินการในมาตรา ๙๒ ไม#สามารถบรรลุผลภายในระยะเวลา
สองไตรมาสติดต#อกัน ใหHคณะกรรมการร#วมโดยคำแนะนำของคณะกรรมการกำกับ และคณะกรรมการ
บริหารเครื่องมือและมาตรการมีอำนาจนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณากฎกระทรวง พระราชกฤษฎีกา
หรือพระราชกำหนดเกี่ยวกับมาตรการทางภาษีอากรเพื่ออากาศสะอาดไดHโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายว#า
ดHวยภาษีอากรประเภทนั้น ๆ ทั้งนี้ เพื่อประโยชนWในการบรรลุวัตถุประสงคWในการบริหารเครื่องมือและ
มาตรการทางเศรษฐศาสตรWเพื่ออากาศสะอาด

๑๐๔
ภาษีเพื่ออากาศสะอาดและเงินบำรุงกองทุนฯ: อำนาจของคณะรัฐมนตรีกรณีหน0วยงาน
ไม0บูรณาการตามมาตรา ๙๒
มาตรานี้จ ะนำมาใชHต#อ เมื่อ ไดHดำเนินการตามมาตรา ๙๒ เปAนเวลาสองไตรมาสแลHวแต#
ไม#ส ามารถบรรลุผ ลไดH จึ ง จำเปAนตHอ งอาศัยอำนาจของคณะรัฐมนตรีใ นการเขH ามาแกHป oญ หานี้ โดยใหH
คณะรัฐมนตรีม ีอ ำนาจพิจ ารณาออกกฎกระทรวง พระราชกฤษฎีก า หรือ พระราชกำหนดที่เ กี่ ยวขH อ ง
โดยคณะกรรมการร#วมฯ เปAนผูนH ำเสนอเขHาสูก# ารพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยตรง
ความในมาตรานี้บัญญัติทำนองเดียวกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ#นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกอบพระราชกฤษฎีกาว#าดHวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และ
ขHอ ๙ แห#งระเบียบว#าดHวยหลักเกณฑWและวิธีการเสนอเรื่องต#อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
มาตรา ๙๔ เวHนแต#กำหนดไวHเปAนอย#างอื่น ใหHคณะกรรมการบริหารเครื่องมือและมาตรการ
มีอำนาจกำหนดหลักเกณฑW เงื่อนไข วิธีการอื่นใดเพื่อใหHการนำส#งเงินบำรุงกองทุนเปAนไปดHวยความเรียบรHอย
และบรรลุวัตถุ ป ระสงคW ของการใชHเ ครื่ อ งมือ และมาตรการทางเศรษฐศาสตรWเ พื ่อ อากาศสะอาดตาม
พระราชบัญญัตินี้
ภาษีเพื่ออากาศสะอาดและเงินบำรุงกองทุนฯ: การออกกฎหมายลำดับรองเพื่อสนับสนุน
การนำส0งเงินบำรุงกองทุน
เพื่ออุดช#องว#างต#าง ๆ ในกรณีที่ไม#มีบัญญัติไวHเกี่ยวกับหลักเกณฑWเงื่อนไขต#างๆ เกี่ยวกับ
การส#งเงินบำรุงกองทุน ใหHคณะกรรมการบริหารเครื่องมือฯ มีอำนาจในการวางหลักเกณฑWเหล#านั้นไดH เพื่อไม#ใหH
ก#อใหHเกิดปoญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินกองทุนต#อไปในอนาคตโดยเฉพาะอย#างยิ่ง มาตรการ
ทางภาษีเพิ่มเติมที่บัญญัติขึ้นภายหลังตามมาตรา ๙๒ และมาตรา ๙๓
ข. ค0าธรรมเนียมการจัดการหมอกควันพิษ
ค#าธรรมเนียมไม#ใช#ภาษี ความแตกต#างระหว#างค#าธรรมเนียมกับภาษี คือ ค#าธรรมเนียมเปAน
การเรียกเก็บจากการไดHรับบริการหรือไดHใชHทรัพยากรจากภาครัฐ ส#วนภาษีเปAนการบังคับจัดเก็บโดยไม#มีการ
ตอบแทนโดยตรงใหHกับผูHเสียภาษี
ค#าธรรมเนียมไม#ใช#ค#าปรับหรือค#าเสียหายในทางแพ#ง เนื่องจากค#าปรับเปAนการลงโทษทางอาญา
ส#วนค#าเสียหายในทางแพ#งเปAนการลงโทษทางแพ#งซึ่งจะตHองพิสจู นWถึงความเสียหายที่แทHจริง ส#วนค#าธรรมเนียม
การจัดการหมอกควันพิษเปAนการบำบัดอากาศเสียแบบรวม โดยจะคิดเปAนอัตราตามหลักคณิตศาสตรWในทาง
เศรษฐศาสตรW ซึ่งอาจจะมิไดHสะทHอนถึงความเสียหายที่แทHจริงของบุคคลที่เปAนผูHกอ# ใหHเกิดหมอกควันพิษ ดังเช#น
การคิดค#าเสียหายในทางแพ#ง

๑๐๕
มาตรา ๙๕ ใหHเจHาของหรือผูHครอบครองแหล#งกำเนิดหมอกควันพิษมีหนHาที่เสียค#าธรรมเนียม
การจัดการหมอกควันพิษเพื่อเปAนเงินค#าบริก ารในการบำบัดหรือจัดการหมอกควันพิษ ที่เรียกเก็บจาก
เจHาของหรือผูHครอบครองแหล#งกำเนิดหมอกควันพิษ และใหHหมายความรวมถึงเงินที่เรียกเก็บจากการใชHหรือ
ไดHรับประโยชนWจากบริการสาธารณะที่เกี่ยวกับการจัดการหมอกควันพิษที่หน#วยงานของรัฐหรือผูHไดHรับ
อนุญาตจากหน#วยงานของรัฐเปAนผูHจัดใหH
หลักเกณฑW เงื่อนไข วิธีการและอัตราค#าธรรมเนียมการจัดการหมอกควันพิษตามวรรคหนึ่ง
ใหHเปAนไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงตามคำแนะนำของคณะกรรมการกำกับ

จัดเก็บ

ค0าธรรมเนียมการจัดการหมอกควันพิษ: ผูQมีหนQาที่เสียค0าธรรมเนียมและหลักเกณฑ/ในการ

ผูHท ี่ม ีห นHาที่ตHอ งจ#ายค#าธรรมเนียม คือ ผูHท ี่เ ปAนเจHาของหรือ ผูHครอบครองแหล#ง กำเนิด
หมอกควันพิษ ตามมาตรา ๙๖ สำหรับการรับบริการในการบำบัดหรือจัดการหมอกควันพิษจากภาครัฐ หรือ
การไดHใชHหรือไดHรับประโยชนWจากการบริการสาธารณะเกี่ยวกับการจัดการหมอกควันพิษ ทำนองเดียวกับ
การจัดเก็บค#ากำจัดขยะ ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปAนระเบียบเรียบรHอยของบHานเมือง
(ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และการจัดเก็บ ค#าใชH และอนุร ัก ษW น้ ำบาดาล ตามพระราชบัญ ญัติน ้ำบาดาล
พ.ศ. ๒๕๒๐ เปAนตHน
หลั ก เกณฑW เงื ่ อ นไข วิ ธ ี ก ารและอั ต ราค# า ธรรมเนี ย มการจั ด การหมอกควั น พิ ษ คณะ
กรรมการบริหารเครื่องมือฯ จะเปAนผูHคำนวณหลักเกณฑWดังกล#าว และนำเสนอคณะกรรมการกำกับฯ เพื่อเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาออกกฎกระทรวงต#อไป
มาตรา ๙๖ แหล#งกำเนิดหมอกควันพิษที่จะตHองเสียค#าธรรมเนียมตามมาตรา ๙๕ ไดHแก#
(๑) เครื่องยนตWที่มีการเผาไหมHเชื้อเพลิงในยานพาหนะทุกชนิด
(๒) เครื่องจักรที่มีการเผาไหมHเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรมรวมถึงโรงไฟฟ…า
(๓) โครงการก#อสรHางและพัฒนาเมืองโดยภาครัฐ
(๔) กิจกรรมทางการเกษตรรวมถึงการเผาในที่โล#งแจHง
(๕) กิจกรรมก#อสรHางโดยภาคเอกชน
(๖) กิจการเหมืองแร#
(๗) แหล#งกำเนิดหมอกควันพิษอื่นตามทีค่ ณะกรรมการกำกับประกาศกำหนด
หลักเกณฑW เงื่อนไข ลักษณะของแหล#งกำเนิดหมอกควันพิษตามวรรคหนึ่ง ใหHเปAนไปตามที่
คณะกรรมการกำกับประกาศกำหนด

๑๐๖
ค0าธรรมเนียมการจัดการหมอกควันพิษ: แหล0งกำเนิดหมอกควันพิษที่ตQองเสียค0าธรรมเนียม
มาตรานี้กำหนดกลุ#มของแหล#งกำเนิดหมอกควันพิษที่ส ำคัญ ๖ แหล#งกำเนิดหลัก และ
สามารถกำหนดเพิ่มไดHโดยประกาศของคณะกรรมการกำกับฯ ซึ่งแหล#งกำเนิดหมอกควันพิษเหล#านี้จะตHอง
ถูกจัดเก็บค#าธรรมเนียมตามมาตรา ๙๕ โดยมีวัตถุประสงคWเพื่อลดแรงจูงใจในการใชHแหล#งกำเนิดหมอกควันพิษ
เหล#านั้นใหHลดลงไปและเงินที่ไดHรบั จากค#าธรรมเนียมเหล#านี้จะถูกนำไปรวมเปAนเงินกองทุนฯ เพื่อนำไปใชHบำบัด
กำจัด จัดการหมอกควันพิษใหHอากาศสะอาดต#อไป
มาตรา ๙๗ ในการกำหนดอัตราค#าธรรมเนียมโดยกฎกระทรวงตามมาตรา ๙๕ วรรคสอง
ใหHพิจารณาโดยคำนึงถึงตHนทุนและค#าใชHจ#ายในการบำบัดหรือจัดการหมอกควันพิษในป•ที่ล#วงมาแลHว สภาพ
เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงความสอดคลHองกับเครื่องมือและมาตรการทางเศรษฐศาสตรWเพื่ออากาศสะอาด
อื่นๆ ดHวย โดยจะตHองอธิบายหลักเกณฑW วิธีการที่ใชHเปAนฐานในการกำหนดอัตราค#าธรรมเนียม พรHอมกับการ
ประกาศใชHอัตราค#าธรรมเนียมใหHประชาชนทราบในราชกิจจานุเบกษาดHวย
อัตราค#าธรรมเนียมการจัดการหมอกควันพิษที่กำหนดในวรรคหนึ่ง อาจกำหนดใหHแตกต#าง
กันในแต#ละทHองที่ที่เกิดหมอกควันพิษ ตามสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ สิ่งแวดลHอม เศรษฐกิจและสังคม
หรือปoจจัยอื่นที่เกี่ยวขHองก็ไดH
ค0าธรรมเนียมการจัดการหมอกควันพิษ: หลักเกณฑ/ในการกำหนดอัตราค0าธรรมเนียม
มาตรานี้กำหนดหลักเกณฑWในการกำหนดอัตราค#าธรรมเนียมตามมาตรา ๙๕ โดยอย#างนHอย
จะตHองคำนึงถึงปoจจัยต#าง ๆ เช#น ตHนทุนและค#าใชHจ#ายในการบำบัดหรือจัดการหมอกควันพิษที่เกิดขึ้นจริงในป•
ที่ล #วงมาแลHว สภาพเศรษฐกิจและสังคมในแต#ละป• รวมถึ ง ความสอดคลH องและความไดHสัดส# วนในการใชH
เครื่องมือและมาตรการทางเศรษฐศาสตรWเพื่ออากาศสะอาดอื่น ๆ ดHวย
เพื่อความโปร#งใสและความเปAนธรรมกับประชาชนที่ตHองเสียค#าธรรมเนียมอาจกำหนดอัตราที่
จัดเก็บตามแต#ละทHองที่ คณะกรรมการบริหารเครื่องมือฯ จะเปAนผูHกำหนดและอธิบายหลักเกณฑW รวมทั้ง
วิธีการที่ใชHเปAนฐานในการกำหนดอัตราค#าธรรมเนียม และประกาศใชHอัตราค#าธรรมเนียมใหHประชาชนทราบใน
ราชกิจจานุเบกษา
การกำหนดอัตราค#าธรรมเนียมนี้ไม#จำเปAนตHองกำหนดอัตราเดียวกันทุกทHองที่เหมือ นกั น
ทั้งประเทศ เช#น หากทHองที่ใดที่มีปoญหาหมอกควันพิษสูงอาจตHองเสียค#าธรรมเนียมสูงกว#าทHองทีท่ ี่มีปoญหา
หมอกควันพิษต่ำกว#า
หลักเกณฑW วิธีการในการคำนวณค#าธรรมเนียมนี้จะตHองอยู#บนพื้นฐานของการศึกษา วิจัย
วิเคราะหWอย#างเหมาะสม และคำนึงถึงความมีประสิทธิภาพ
มาตรา ๙๘ เพื่อ ประโยชนWในการจัดเก็บและนำส#งเงินค#าธรรมเนียมการจัดการหมอก
ควันพิษ ใหHหน#วยงานหรือส#วนราชการที่มีหนHาที่ในการกำกับดูแลแหล#งกำเนิดหมอกควันพิษที่ตHองเสีย

๑๐๗
ค#าธรรมเนียมตามกฎหมายนี้และมีอำนาจหนHาที่เรียกเก็บเงินตามกฎหมายอื่น เปAนผูHดำเนินการเรียกเก็บเงิน
ค#าธรรมเนียมการจัดการหมอกควันพิษแทนกองทุน เพื่อ นำส#งเปAนรายไดHของกองทุนโดยไม#ตHองนำส#ง
กระทรวงการคลังเปAนรายไดHแผ#นดิน
ใหHหน#วยงานหรือส#วนราชการที่มีหนHาที่จัดเก็บค#าธรรมเนียมการจัดการหมอกควันพิ ษ
ตามวรรคหนึ่ง มีส ิท ธิไดHร ับ ค#าตอบแทนการจัดเก็บ เมื่อ อ.อ.ส.ส. ไดHร ับ เงินค#าธรรมเนียมที่จ ัดเก็บ
จนครบถHวนแลHว
ในกรณีที่หน#วยงานหรือ ส#วนราชการที่ม ีหนHาที่จัดเก็บค#าธรรมเนียมการจัดการหมอก
ควันพิษตามวรรคหนึ่งไม#ดำเนินการจัดเก็บค#าธรรมเนียมดังกล#าว ใหHถือว#ากระทำการโดยจงใจละเวHนการ
ปฏิบัติหนHาที่ตามกฎหมาย
ค0าธรรมเนียมการจัดการหมอกควันพิษ: หนQาที่ในการเก็บค0าธรรมเนียมส0งกองทุนฯ
เนื่องจากองคWการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพไม#มีบุคลากรที่มีองคWความรูHและความเชี่ยวชาญ
ในการจัดเก็บค#าธรรมเนียม ขณะเดียวกัน มีหน#วยงานอื่นที่ทำหนHาที่ในการจัดเก็บค#าธรรมเนียมและภาษี
ในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวขHองอยู#แลHว ซึ่งหน#วยงานเหล#านี้มีความรูHความชำนาญในการจัดเก็บค#าธรรมเนียมมากกว#า
องคWการฯ จึงควรใหHหน#วยงานดังกล#าวทำหนHาที่แทนองคWการฯ ในการเรียกเก็บค#าธรรมเนียมการจัดการหมอก
ควันพิษจากประชาชนในทHองที่ที่เกี่ยวขHอง
ในการทำหนHาที่แทนองคWก ารฯ หน#วยงานนั้นมีส ิท ธิไดHรับค# าตอบแทนจากการเรียกเก็บ
เพื่อสรHางแรงจูงใจใหHหน#วยงานในการเรียกเก็บค#าธรรมเนียมนี้ อย#างไรก็ตาม หากหน#วยงานดังกล#าวเพิกเฉย
ก็จะตHองไดHรับโทษจากการละเวHนการปฏิบัติหนHาที่ดHวย
มาตรา ๙๙ ในกรณี ท ี่ ผ ู Hม ี ห นHา ที ่เ สีย ค#า ธรรมเนีย มการจัด การหมอกควัน พิ ษ ไม#เ สีย
ค#าธรรมเนียมหรือเสียค#าธรรมเนียมภายหลังระยะเวลาที่กำหนด หรือเสียค#าธรรมเนียมไม#ครบตามจำนวน
ที่ตHองเสีย นอกจากมีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้แลHว ใหHเสียเงินเพิ่มในอัตรารHอยละสองต#อเดือนของ
จำนวนเงินที่ไม#เสียหรือเสียภายหลังระยะเวลาที่กำหนดหรือจำนวนเงินที่เสียขาดไป แลHวแต#กรณี นับแต#
วันครบกำหนดจนถึงวันที่ชำระค#าธรรมเนียม แต#เงินเพิ่มที่คำนวณไดHมิใหHเกินจำนวนเงินค#าธรรมเนียม และ
ใหHถือว#าเงินเพิ่มนี้เปAนเงินค#าธรรมเนียมดHวย
ในการคำนวณระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง เศษของเดือนใหHนับเปAนหนึ่งเดือน
อัตราเงินเพิ่มตามวรรคหนึ่ง ใหHคณะกรรมการกำกับโดยคำแนะนำของคณะกรรมการบริหาร
เครื่อ งมือ และมาตรการ มีอ ำนาจออกประกาศใหHล ดลงไดH ตามสภาวการณWท างเศรษฐกิจ และสั ง คม
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑๐๘
จ0ายไม0ครบ

ค0าธรรมเนียมการจัดการหมอกควันพิษ: เงินเพิ่มกรณีไม0จ0ายค0าธรรมเนียม จ0ายชQา หรือ

ความในมาตรานี้บัญญัติทำนองเดียวกับกฎหมายอื่น ๆ ที่เรียกเก็บเงินภาษี โดยกำหนดใหH
ผูHมีหนHาที่จ#ายค#าธรรมเนียมการจัดการหมอกควันพิษแต#ไม#จ#าย หรือจ#ายล#าชHา หรือจ#ายไม#ครบตามจำนวน
ที่กำหนด มีหนHาที่ตHองเสียเงินเพิ่มซึ่งมีลักษณะทำนองเดียวกับดอกเบี้ย
การกำหนดอัตราเงินเพิ่มรHอยละ ๒ นั้น เปAนอัตราที่มีบัญญัติไวHในกฎหมายอื่น ๆ เช#น อัตรา
เงินเพิ่ม ตามพระราชบัญ ญัต ิก องทุ นสนับ สนุนการสรHางเสริม สุข ภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ อัตราเงินเพิ่ม ตาม
พระราชบัญญัติการกีฬาแห#งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
อย#างไรก็ดี หากคณะกรรมการบริหารเครื่องมือฯ เห็นว#าอัตราดังกล#าวเปAนอัตราที่สูงเกินไป
หรือไม#เหมาะกับสภาวการณWทางเศรษฐกิจ อาจแนะนำใหHคณะกรรมการกำกับออกประกาศลดอัตราเงินเพิ่มนี้
ไดHตามความเหมาะสม
ค. ระบบฝากไวQไดQคืน
ระบบฝากไวHไดHคืนไม#ใช#การเรียกเก็บภาษีหรือค#าธรรมเนียม ไม#ใช#มัดจำในทางกฎหมายเพราะ
มัดจำเปAนเงินที่เรียกเก็บเพื่อที่จะเขHาทำสัญญา ไม#ใช#เงินประกันในทางกฎหมายเพราะเงินประกันตHอ งคืน
เมื่อไม#มีความเสียหายตามเงื่อนไขที่กำหนด และไม#ใช#การฝากทรัพยWในทางกฎหมายเพราะเวลาคืนอาจจะไม#ไดH
คืนทรัพยWใหHกับผูHฝาก แต#การคืนทรัพยWจะคืนใหHกับเจHาของหรือผูHครอบครองทรัพยWในลำดับสุดทHาย ในกรณีที่
ทรัพยWมีการเปลี่ยนมือหลายทอด (ผูHผลิต -> พ#อคHาคนกลาง -> ผูHขายรายย#อย -> ผูHบริโภค -> รHานรับซื้อของเก#า
-> อาจวนกลับมาที่ผูHผลิตอีกครั้ง)
ระบบฝากไวHไดHคืนเปAนระบบทีก่ ฎหมายบังคับเรียกเก็บเงินกับผูHผลิต ผูHนำเขHา หรือผูHขายสินคHา
หรือบริการ (ทอดแรก) เพิ่มเติมจากราคาซื้อขายปกติ (เก็บตHนทาง) เรียกว#า “การฝาก” (Deposit) และจะคืน
ใหHแก#เจHาของหรือ ผูHครอบครองทรัพยWเมื่อครบกำหนดการใชHงานตามเงื่อ นไขในกฎหมาย (คืนปลายทาง)
เรียกว#า “การไดHคืน” (Refund) ทั้งนี้ การไดHคืนดังกล#าวจะตกติดไปกับตัวทรัพยWเสมอ (ไม#ขึ้นกับผูHทำการฝาก
ครั้ง แรก) เช#น ผูHขายยางรถยนตWจ ะขายในราคาที่รวม “ค#าบริก ารกำจัดซาก” ที่ก ฎหมายเรียกเก็บเพิ่ม
ซึ่งเรียกว#า “การฝาก” และเมื่อผูHซื้อใชHยางรถยนตWจนครบอายุการใชHงานและนำมาคืน ณ สถานที่ที่กฎหมาย
กำหนด จะไดHรับเงินกลับคืนจากการนำยางรถยนตWที่หมดอายุการใชHงานมาคืน หรือไดHรับส#วนลดในการซื้อยาง
รถยนตWเสHนใหม# ซึ่งเรียกว#า “การไดHคืน”
หากไม#นำระบบนี้มาใชHไวH ประชาชนจะนำยางรถยนตWที่หมดอายุการใชHงานทำใหHการกำจัด
อย#างไม#ถูกตHอง เช#น การนำไปเผา ดHวยวิธีการที่ไม#เปAนมิตรต#อสิ่งแวดลHอมจนส#งผลกระทบต#อคุณภาพอากาศ
ในปoจจุบัน ระบบฝากไวHไดHคืนไดHมีการนำมาใชHในการซื้อขายภาคเอกชนอยู#บHาง อันเปAนระบบ
ที่อาศัยความสมัครใจในการซื้อขายระหว#างผูHซื้อกับผูHขายไม#ใช#มาตรการบังคับ ทำใหHระบบนี้ขาดประสิทธิภาพ

๑๐๙
มาตรา ๑๐๐ คณะกรรมการกำกับโดยคำแนะนำของคณะกรรมการบริหารเครื่องมือและ
มาตรการมีอำนาจประกาศกำหนดหลักเกณฑW เงื่อนไข วิธีการสำหรับการเรียกเก็บเงินเพิ่มเมื่อรับโอนสินคHา
เพื่อปฏิบัติการตามระบบฝากไวHไดHคืนตามพระราชบัญญัตินี้
ระบบฝากไวHไดHคืน (deposit-refund measure) ไดHแก# มาตรการในการเรียกเก็บเงินเพิ่ม
(surcharge) จากผูHรับโอนสินคHาใดๆ ซึ่งอาจส#งผลกระทบต#ออากาศสะอาดเพื่อสุขภาพตามชนิด ประเภท
ลักษณะของสินคHา และอัตราเงินเพิ่มที่เรียกเก็บที่ประกาศกำหนด และการไดHรับคืนเงินเมื่อนำสินคHานั้น ๆ
มาคืนหรือนำไปกำจัดตามเงื่อนไข หลักเกณฑWและวิธีการที่กำหนดโดยราชกิจจานุเบกษา
ระบบฝากไวQไดQคืน: การกำหนดหลักเกณฑ/ เงื่อนไข และวิธีการ
มาตรการนี้จะเปAนการเรียกเก็บเงินเพิ่มสำหรับสินคHาดังกล#าวจากผูHซื้อหรือผูHขายในทอดแรก
และเมื่อเจHาของหรือ ผูH ครอบครองในลำดับสุดทH ายนำสิ นคHาดังกล#าวมาคืน ณ สถานที่ ที่ก ฎหมายกำหนด
ก็จะไดHรับคืนในรูปของเงิน ส#วนลด หรือประโยชนWอย#างอื่น อันเปAนค#าตอบแทนในการกำจัดซากของสินคHาใหHเปAน
มิตรต#อสิ่งแวดลHอม
คณะกรรมการบริหารเครื่องมือฯ จะศึกษา วิเคราะหW หลักเกณฑWเงื่อนไข หรือวิธีการในการ
เรียกเก็บเงินเพิ่ม (Surcharge) เมื่อรับโอนสินคHา และเสนอแนะคณะกรรมการกำกับฯ ใหH ออกประกาศกำหนด
ในราชกิจจานุเบกษา
คำว#า “การเรียกเก็บเงินเพิ่มเมื่อรับโอนสินคHา” หมายถึง การเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมจากราคา
ของสินคHาปกติ (Top Up) ซึ่งคำนวณจากค#าบริการกำจัดซากอย#างเปAนมิตรกับสิ่งแวดลHอมของสินคHาชนิดนั้น
และจะเรียกเก็บเมื่อมีการรับโอนสินคHาครั้งแรก (ไม#ว#าจะเรียกเก็บจากผูHขายหรือผูHซื้อสินคHาครั้งแรกก็ตาม)
ซึ่งเรียกการเก็บเงินเพิ่มนีว้ #า การฝากไวH (Deposit)
คำว#า “การไดHรับคืนเงินเมื่อนำสินคHานั้น ๆ มาคืนหรือนำไปกำจัด” หมายถึง การไดHรบั เงิน
หรือประโยชนWอย#างอื่นเมื่อนำสินคHานั้นมาคืน หรือนำไปกำจัดอย#างเปAนมิตรกับสิ่งแวดลHอม โดยจะใหHคืน
แก#เจHาของหรือผูHครอบครองสินคHาในทอดสุดทHาย ซึ่งเรียกว#า การไดHคืน (Refund)
ระบบฝากไวHไดHคืน (Deposit-refund Measure) มักจะใชHกับสินคHาที่มีปoญหาเกี่ยวกับการ
กำจัดซาก หรือสินคHาที่ยิ่งเก#ายิ่งก#อใหHเกิดปoญหาสิ่งแวดลHอม เช#น รถยนตW เครื่องจักร ยางรถยนตW แบตเตอรี่
เปAนตHน ซึ่งจำเปAนตHองนำไปกำจัดอย#างถูกตHองและเปAนมิตรกับสิ่งแวดลHอม
มาตรา ๑๐๑ เพื่อประโยชนWในการปฏิบัติตามระบบฝากไวHไดHคืน ใหHคณะกรรมการกำกับ
โดยคำแนะนำของคณะกรรมการบริห ารเครื ่อ งมื อ และมาตรการ มีอ ำนาจสั่ง การใหHห น#ว ยงานหรื อ
ส#วนราชการที่มีอำนาจในการกำกับดูแลการโอนสินคHาชนิด ประเภท หรือลักษณะที่ตHองถูกเรียกเก็บเงินเพิ่ม
ตามมาตรา ๑๐๐ มีอำนาจเรียกเก็บเงินเพิ่มเมื่อมีการโอนสินคHาและคืนเงินทีเ่ รียกเก็บแก#ผูHนำสินคHาที่กำหนด
มาคืนตามที่ประกาศกำหนด หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อใหHระบบฝากไวHไดHคืนบรรลุวัตถุประสงคWอ ย#างมี
ประสิทธิภาพ

๑๑๐
ใหHหน#วยงานหรือส#วนราชการทีม่ ีหนHาทีจ่ ัดเก็บเงินเพิ่มและคืนเงินสำหรับระบบฝากไวHไดHคืน
ตามวรรคหนึ่ง มีสิทธิไดHรับค#าตอบแทนการจัดเก็บและคืนเงิน เมื่อ อ.อ.ส.ส. ไดHรับรายงานผลการจัดเก็บเงิน
เพิ่ม การเก็บรักษาเงิน และการคืนเงิน ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำกับกำหนด
ระบบฝากไวQไดQคืน: หนQาที่ในการเก็บเงินเพิ่ม คืนเงิน และสิทธิในการไดQรับค0าตอบแทน
เนื่องจากองคWการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพไม#มีบุคลากรที่มีองคWความรูHและความเชี่ยวชาญ
ในการดำเนินมาตรการฝากไวHไดHคืน ขณะเดียวกัน มีหน#วยงานอื่นที่ทำหนHาที่เกี่ยวกับสินคHาหรือบริการที่จะ
นำมาใชHภายใตHระบบฝากไวHไดHคืนที่เกี่ยวขHอง ซึ่งหน#วยงานเหล#านี้มีความรูHความชำนาญในการจัดเก็บ เงิ น
ค#าธรรมเนียมหรือภาษีดังกล#าวมากกว#าองคWการฯ กฎหมายจึงกำหนดใหHหน#วยงานดังกล#าวทำหนHาที่แทน
องคWการฯ ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มหรือคืนเงินสำหรับระบบฝากไวHไดHคืน ซึ่งจะไดHรับค#าตอบแทนการดำเนินการ
ตามที่คณะกรรมการกำกับฯ กำหนดต#อไป
ง. การกำหนดสิทธิและการโอนสิทธิในการปล0อยหมอกควันพิษ
การกำหนดสิทธิและการโอนสิทธิในการปล#อยหมอกควันพิษคลHายกับมาตรการเกี่ยวกับสิทธิ
ในการปล#อยกœาซเรือนกระจกตามที่กำหนดโดยองคWการบริหารจัดการกœาซเรือนกระจก แต#มีความแตกต#างกันที่
สารพิษที่ปล#อยสู#อากาศ ในกรณีนี้ไม#ใช#กœาซเรือนกระจกแต#เปAนสารพิษที่ก#อใหHเกิดหมอกควันพิษซึ่งอาจรวมถึง
กœาซเรือนกระจกบางชนิดปะปนอยู#ดHวย
ระบบกำหนดสิทธิในการปล#อยหมอกควันพิษ เปAนกลไกทางการตลาดรูปแบบหนึ่ง โดยเริ่มจาก
เจHาของระบบ (ภาครัฐ) จะกำหนดระดับเพดานการปล#อยสารพิษที่ก #อ ใหHเกิดหมอกควันพิษเมื่อเทียบกับ
ป•ฐาน (Cap) ใหHกับกิจการที่มีการปล#อยหมอกควันพิษสูง หลังจากนั้นภาครัฐจะจัดสรรสิทธิในการปล#อ ย
สารพิษที่ก#อใหHเกิดหมอกควันพิษ (Allowance Allocation) ใหHกับกิจการที่อยู#ในระบบเพื่อเปAนการจำกัด
เพดานการปล#อยสารพิษที่ก#อใหHเกิดหมอกควันพิษของแต#ละกิจการ โดยแต#ละกิจการจะไม#สามารถปล#อย
สารพิษที่ก#อใหHเกิดหมอกควันพิษไดHเกิดกว#าระดับ Cap ที่กำหนดไวHในแต#ละป• และตHองรายงานผลการตรวจวัด
ปริมาณการปล#อยสารพิษที่ก#อใหHเกิดหมอกควันพิษที่ผ#านการทดสอบโดยองคWกรที่ไดHรับอนุญาตใหHกับภาครัฐทุกป•
ซึ่งสิทธิในการปล#อยหมอกควันพิษที่ไม#เกินกว#าระดับ Cap สามารถนำไปขายใหHกับผูHประกอบกิจการที่ประสงคW
จะปล#อยหมอกควันพิษเกินกว#าระดับ Cap ที่ภาครัฐอนุญาตใหHไดH
มาตรา ๑๐๒ เพื่อใหHเกิดความยุติธรรมทางสิ่ง แวดลHอมในการใชHประโยชนWจ ากอากาศ
สะอาดและการจำกัดปริมาณหมอกควันพิษในราชอาณาจักร ใหHคณะกรรมการกำกับโดยคำแนะนำของ
คณะกรรมการบริหารเครื่องมือและมาตรการมีอำนาจพิจารณากำหนดใหHนำระบบการกำหนดสิทธิและการ
โอนสิทธิในการปล#อยหมอกควันพิษมาใชHทั่วราชอาณาจักร หรือทHองที่ ๆ กำหนดก็ไดH
หลักเกณฑW เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับระบบการกำหนดสิทธิและการโอนสิทธิในการ
ปล#อยหมอกควันพิษตามวรรคหนึ่ง ใหHเปAนไปตามที่คณะกรรมการกำกับประกาศกำหนด

๑๑๑
การกำหนดสิทธิและการโอนสิทธิในการปล0 อยหมอกควันพิษ: การกำหนดหลักเกณฑ/
เงื่อนไข และวิธีการ
เพื่อใหHเกิดความยุติธรรมทางสิ่งแวดลHอมในการที่ประชาชนจะเขHาถึงอากาศสะอาด และ
ไม#ตHอ งเผชิญกับปoญหาสุขภาพที่มาจากหมอกควันพิษอย#างเปAนรูปธรรม มาตรานี ้ก ำหนดใหHนำมาตรการ
เศรษฐศาสตรWประเภทหนึ่งที่เรียกว#า การกำหนดสิทธิและการโอนสิท ธิในการปล#อ ยหมอกควันพิษ มาใชH
ประกอบกับ มาตรการอื่น เพื่อ เปลี่ยนพฤติก รรมและแบบแผนการผลิ ตของผู Hก #อ ใหHเ กิ ดหมอกควั น พิ ษ
ไปในทิศทางที่เปAนมิตรกับสิ่งแวดลHอมมากขึ้น
คณะกรรมการบริหารเครื่องมือฯ จะศึกษา วิเคราะหW หลักเกณฑWเงื่อนไข หรือวิธีการกำหนด
สิทธิและการโอนสิทธิในการปล#อยหมอกควันพิษใหHเหมาะสมตามความรุนแรงของหมอกควันพิษในแต#ละพื้นที่
โดยไม#จำเปAนตHองประกาศเพื่อนำมาตรการนี้มาใชHทั่วราชอาณาจักร จากนั้นจึงเสนอแนะใหHคณะกรรมการ
กำกับฯ ออกประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษาต#อไป
มาตรา ๑๐๓ เพื่อใหHการนำระบบการกำหนดสิทธิและการโอนสิทธิในการปล#อยหมอก
ควันพิษบรรลุวัตถุประสงคWตามมาตรา ๑๐๒ ใหHคณะกรรมการกำกับโดยคำแนะนำของคณะกรรมการบริหาร
เครื่องมือและมาตรการมีอำนาจสั่งการใหHหน#วยงานหรือส#วนราชการที่มีอำนาจหนHาที่ในการกำกับดูแล
กิจกรรมอันเปAนแหล#งกำเนิดหมอกควันพิษ ดำเนินการใด ๆ กับเจHาของหรือผูHครอบครองแหล#งกำเนิดหมอก
ควันพิษในการนำระบบการกำหนดสิทธิและการโอนสิทธิในการปล#อยหมอกควันพิษมาใชH
ใหHหน#วยงานหรือส#วนราชการที่มีหนHาที่ดำเนินการตามระบบการกำหนดสิทธิและการโอน
สิท ธิในการปล#อยหมอกควันพิษตามวรรคหนึ่ง มีส ิท ธิไดHร ับค#าตอบแทนในการดำเนินการตามอัตราที่
คณะกรรมการกองทุนกำหนด
การกำหนดสิทธิและการโอนสิทธิในการปล0อยหมอกควันพิษ: หนQาที่ในการกำหนดสิทธิ
และการโอนสิทธิ และค0าตอบแทนในการดำเนินการ
เนื่องจากองคWการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพไม#มีบุคลากรที่มีองคWความรูHและความเชี่ยวชาญ
ในการดำเนินมาตรการการกำหนดสิทธิและการโอนสิทธิในการปล#อยหมอกควันพิษ ขณะเดียวกัน มีหน#วยงานอื่น
ที่ทำหนHาที่เกี่ยวกับมาตรการดังกล#าว เช#น องคWการบริหารจัดการกœาซเรือนกระจกเปAนผูHมีความรูHความชำนาญ
ในการกำหนดสิทธิและการโอนสิทธิในการปล#อยกœาซเรือนกระจกเปAนทุนเดิมอยู#แลHว สามารถนำมาปรับใชHกับ
กรณีการปล#อยหมอกควันพิษตามมาตรการนี้ไดHโดยอนุโลม กฎหมายจึงกำหนดใหHหน#วยงานดังกล#าวทำหนHาที่
แทนองคWการฯ ในการดำเนินการเกี่ยวกับระบบกำหนดสิทธิและการโอนสิทธิในการปล#อยหมอกควันพิษ ซึ่งจะ
ไดHรับค#าตอบแทนการดำเนินการตามที่คณะกรรมการกำกับฯ กำหนดต#อไป

๑๑๒
จ. การประกันความเสียหาย
การประกันความเสียหายในกรณีนี้ไม#จำกัดรูปแบบและไม#จำกัดแต#เพียงสัญญาประกันภัย
ตามประมวลกฎหมายแพ#ง และพาณิชยWเท# านั้น โดยอาจเปAนประกันดHวยทรั พยWส ิน สัญญา พันธบัตร หรือ
ประกันโดยบริษัทประกัน เช#น ประกันภัยความรับผิดในความเสียหายต#อ สิ่งแวดลHอม (Environmental
Insurance) ประกันภัยความรับผิดต#อบุคคลที่สาม ฯลฯ ทั้งนี้ ไม#ว#าจะประกันความเสียหายดHวยรูปแบบใด
จะตHอ งครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่อาจก#อใหHเกิดความเสียหายต#อ สิ่งแวดลH อ ม สุ ขภาพ อนามั ย ชี วิ ต หรือ
ทรัพยWสินที่เกิดจากกิจกรรมใด ๆ อันมีที่มาจากแหล#งกำเนิดหมอกควันพิษ
มาตรา ๑๐๔ ใหHคณะกรรมการกำกับโดยคำแนะนำของของคณะกรรมการบริหารเครื่องมือ
และมาตรการมีอำนาจกำหนดใหHมีการประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต#อสิ่งแวดลHอม สุขภาพอนามัย
ชีวิต หรือทรัพยWสินที่เกิดจากกิจกรรมใด ๆ ที่มีความเสี่ยงเปAนแหล#งกำเนิดหมอกควันพิษโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
ในกรณีที่กิจกรรมที่มีความเสี่ยงเปAนแหล#งกำเนิดหมอกควันพิษ ก#อใหHเกิดความเสียหายต#อ
สิ่งแวดลHอม สุขภาพอนามัย ชีวิต หรือทรัพยWสิน และไดHมีการทำประกันไวHตามวรรคหนึ่ง ใหHผูHรับประกัน
จ#ายค#าเสียหายเบื้องตHนใหHแก#ผูHไดHรับความเสียหาย หรือหน#วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ไดHรับมอบหมายจาก
รัฐเขHาช#วยเหลือ เคลื่อนยHาย บำบัด บรรเทา หรือขจัดความเสียหายที่เกิดขึ้น
จำนวนค#าเสียหายเบื้องตHน การเก็บรักษาค#าเสียหายเบื้องตHน และการจ#ายค#าเสียหาย
เบื้องตHนตามวรรคหนึ่งใหHเปAนไปตามหลักเกณฑW เงื่อนไข วิธีการที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกองทุน
ค#าเสียหายเบื้องตHนที่หน#วยงานของรัฐไดHรับจากผูHรับประกันภัยในการที่หน#วยงานของรัฐ
เขHาช#วยเหลือ เคลื่อนยHาย บำบัด บรรเทา หรือขจัดความเสียหายที่เกิดขึ้น ไม#ตHองนำส#งคลังเปAนรายไดHของ
แผ#นดิน
การประกันความเสียหาย: การกำหนดหลักเกณฑ/ เงื่อนไข และวิธีการ
เนื่องจากการประกันความเสียหายมีหลากหลายรูปแบบ มาตรานี้จึงกำหนดใหHใชHรูปแบบ
ที่เรียกว#า “การประกันค#าเสียหายเบื้องตHน” หรือการประกันค#าเสียหายขั้นต่ำ โดยเริ่มตHนจากการกำหนดใหH
เจHาของหรือผูHครอบครองแหล#งกำเนิดหมอกควันพิษหรือเสี่ยงทีจ่ ะเปAนแหล#งกำเนิดหมอกควันพิษ จะตHองจัดใหH
มีการประกันความรับผิดในความเสียหายต#อสิ่งแวดลHอม สุขภาพ อนามัย ชีวิต หรือทรัพยWสิน
คำว#า “ค#าเสียหายเบื้องตHน” ตามมาตรานี้ หมายถึงค#าใชHจ#ายเบื้องตHนอันจำเปAนเร#ง ด#วน
เพื่อชดเชยเยียวยาเฉพาะหนHาแก#ผูHไดHรับความเสียหายจากหมอกควันพิษ และเพื่อเขHาช#วยเหลือ เคลื่อนยHาย
บำบัด บรรเทา หรือขจัดความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากหมอกควันพิษใหHกลับคืนสู#สภาพเดิมหรือสภาพ
ที่ใกลHเคียงกับสภาพเดิมโดยไม#ตHองรอพิสจู นWความรับผิด หรือเรียกใหHเขHาใจโดยง#ายว#าเปAนค#าเสียหายขั้นต่ำที่พึง
ตHองจ#ายก#อน

๑๑๓
ค#าเสียหายเบื้องตHนไม#ใช# “ค#าเสียหายที่แทHจริงทั้งหมด” หากพบความเสียหายที่แทHจ ริ ง
เพิ่มเติมในภายหลัง ผูHไดHรับความเสียหายก็ยังสามารถฟ…องรHองเรียกค#าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงนอกเหนือจาก
ค#าเสียหายเบื้องตHนไดH
คณะกรรมการกำกับฯ จะเปAนผูHพิจารณาประกาศกำหนดแหล#งกำเนิดหมอกควันพิษที่มีความ
เสี่ยงสูงที่จะตHองทำประกันตามมาตรานี้
ในการที่เจHาของหรือผูHครอบครองแหล#งกำเนิดหมอกควันพิษที่มีความเสี่ยงสูงจะจัดใหHมีก าร
ประกันค#าเสียหายเบื้องตHนนั้น คณะกรรมการกองทุนฯ จะเปAนผูHกำหนดวงเงินที่จัดใหHมีการประกัน กำหนด
วงเงินที่จัดใหHมีการประกันค#าเสียหายเบื้องตHน กำหนดเรื่องการเก็บรักษาค#าเสียหายเบื้องตHน กำหนดเรื่องการ
จ#ายค#าเสียหาย และผูHมีสิทธิไดHรับค#าเสียหายดังกล#าว
มาตรานี้บ ัญ ญัติในทำนองเดียวกันกับมาตรา ๖๙/๑ แห#ง พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
พ.ศ. ๒๕๓๕ (แกHไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๒)
มาตรา ๑๐๕ เพื่อ ประโยชนWในการปฏิบัติตามมาตรา ๑๐๔ ใหHคณะกรรมการกำกับ
โดยคำแนะนำของคณะกรรมการบริ ห ารเครื ่อ งมื อ และมาตรการมี อ ำนาจสั ่ ง การใหH ห น# ว ยงานหรือ
ส#วนราชการที่มีอำนาจในการกำกับดูแลกิจกรรมที่มีความเสี่ยงเปAนแหล#งกำเนิดหมอกควันพิษสั่งการใหH
เจHาของหรือผูHครอบครองแหล#งกำเนิดหมอกควันพิษจัดใหHมีประกันความเสียหายตามที่คณะกรรมการกำกับ
กำหนด หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อใหHมีการประกันความเสียหาย
การประกันความเสียหาย: หนQาที่ในการสั่งใหQมีการประกัน
เนื่องจากองคWการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพไม#มีบุคลากรที่มีองคWความรูHและความเชี่ยวชาญ
ในการดำเนินมาตรการจัดใหHมีการประกันความเสียหาย ขณะเดียวกัน ก็มีหน#วยงานอื่นที่มีอำนาจในการกำกับ
ดูแลกิจ กรรมที่ม ีความเสี ่ยงเปAน แหล#ง กำเนิ ดหมอกควั นพิษ และอาจใชHอ ำนาจสั่ง การใหHเ จH าของหรื อ
ผูHครอบครองแหล#งกำเนิดหมอกควันพิษจัดใหHมีการประกันความเสียหาย หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อใหHมกี าร
ประกันความเสียหายไดH กฎหมายจึงกำหนดใหHหน#วยงานดังกล#าวทำหนHาที่แทนองคWการฯ ต#อไป
ฉ. มาตรการส0งเสริม สนับสนุน และมาตรการอื่น ๆ
มาตรการส#งเสริม สนับสนุน และมาตรการอื่น ๆ ภายใตH ฉ. มุ#งเนHน “การเพิ่มแรงจูงใจ”
มากกว#า “การลดแรงจูงใจ” โดยเพิ่มแรงจูงใจในการสนับสนุน ส#งเสริมใหHทำกิจกรรมต#าง ๆ ที่ลดหมอก
ควันพิษ และเพิ่มอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
การดำเนินการภายใตH ฉ. จะกระทำไดHภายใตHกรอบของการใชHจ#ายเงินบำรุงกองทุนฯ ตาม
มาตรา ๗๑ ยกตัวอย#างเช#น
- การนำเงินไปส#งเสริมใหHชุมชนมีส#วนร#วมในการแกHไขหมอกควันพิษ
- การนำเงินไปช#วยในการจัดใหHมีการทำประกันตามมาตรา ๑๐๔

๑๑๔
- การนำเงินไปช#วยอุดหนุนกิจการที่เกี่ยวกับการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวเพื่อป…องกันปoญหา
การเผาทางการเกษตร
- การนำเงินอุดหนุนไปช#วยดับไฟป”า
- การนำเงินอุดหนุนไปใชHในการฟ…องรHองบังคับคดีเกี่ยวกับหมอกควันพิษขHามแดน และคดีอื่น ๆ
ที่เกี่ยวขHองกับหมอกควันพิษ
- การนำเงินไปเปAนเงินดาวนWเพื่อช#วยในการซื้อรถยนตWใหม#ที่เปAนมิตรแก#สิ่งแวดลHอม เพื่อแลก
รถยนตWคันเก#า
- การนำเงินอุดหนุนไปชดเชยและเยียวยาความเสียหายพิเศษแก#กลุ#มเปราะบาง
- ฯลฯ
มาตรา ๑๐๖ ใหHคณะกรรมการกำกับโดยคำแนะนำของคณะกรรมการบริหารเครื่องมือ
และมาตรการมีอำนาจประกาศกำหนดหลักเกณฑW เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับมาตรการช#วยเหลือ อุดหนุน
สนับสนุน หรือส#งเสริมบุคคล กลุ#มบุคคล นิติบุคคล หน#วยงาน หรือส#วนราชการ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวขHอง
กับการดำเนินการใด ๆ สำหรับอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพตามพระราชบัญญัตินี้ โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา
มาตรการส0งเสริม สนับสนุน: การกำหนดหลักเกณฑ/ เงื่อนไข และวิธีการ
เพื่อใหHเกิดความชัดเจนในการนำมาตรการส#งเสริม สนับสนุนมาใชHอย#างเปAนรูปธรรม มาตรานี้
จึงกำหนดใหHคณะกรรมการกำกับฯ โดยคำแนะนำคณะกรรมการบริหารเครื่องมือฯ มีอำนาจกำหนดหลักเกณฑW
รวมถึงเงื่อนไขและวิธีการ เพื่อนำเงินกองทุนฯ มาใชHในการช#วยเหลือ อุดหนุน สนับสนุน หรือส#งเสริมบุคคล
กลุ#มบุคคล นิติบุคคล หน#วยงาน หรือส#วนราชการ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวขHองกับการดำเนินการใด ๆ สำหรับ
อากาศสะอาดเพื่อสุขภาพตามพระราชบัญญัตินี้ โดยตHองอยู#ภายใตHวัตถุประสงคWและอำนาจในการใชHจ #าย
เงินกองทุนฯ ดHวย
มาตรา ๑๐๗ เพื่อ ใหHบ รรลุวัตถุป ระสงคWในการจัดการอากาศสะอาดเพื่อ สุขภาพตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหHคณะกรรมการกำกับโดยคำแนะนำของคณะกรรมการบริหารเครื่องมือและมาตรการ
มีอ ำนาจกำหนดเครื่องมือ หรือ มาตรการอื่นใด เพื่อ สรHางและเพิ่ม หรือ ลดแรงจูงใจ หรือ เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของบุคคลหรือกลุ#มบุคคลในทางเศรษฐศาสตรW เพื่อวัตถุประสงคWในการป…องกัน บำบัด ขจัด หรือ
ลดหมอกควันพิษ หรือส#งเสริมอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพโดยใชHเงินกองทุนตามวัตถุประสงคWของกองทุน
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑๑๕
มาตรการอื่น ๆ: การเป’ดช0องสำหรับมาตรการในอนาคต
เพื่อเปƒดช#องใหHคณะกรรมการกำกับฯ โดยคำแนะนำคณะกรรมการบริหารเครื่องมือฯ และ
มาตรการฯ มีอำนาจประกาศกำหนดเครื่องมือและมาตรการอื่น ๆ ในอนาคต นอกเหนือจากที่กำหนดไวHใน
พระราชบัญญัตินี้ เพื่อนำไปสู#การเกิดอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ โดยตHองอยู#ภายใตHวัตถุประสงคWและอำนาจ
ในการใชHจ#ายเงินกองทุนฯ ดHวย
หมวด ๗ หมอกควันพิษขQามแดน
ความผิดในหมวดนี้ จะเปAนความผิดสำหรับเจHาของหรือผูHครอบครองแหล#งกำเนิดหมอก
ควันพิษที่อยู# “นอกราชอาณาจักรไทย” แต#ปล#อยใหHหมอกควันพิษขHามแดนเขHามา “ในราชอาณาจักรไทย”
และก#อใหHเกิดความเสียหายต#อประเทศไทย จึงไม#ไดHเอาผิดกับผูHกระทำความผิดในประเทศ ซึ่งมีกฎหมายอื่น
กำหนดไวHอยู#แลHว โดยถือหลักดินแดนเอาผิดกับผูHกระทำความผิดทุกสัญชาติ ไม#ใชHหลักสัญชาติของผูHกระทำ
ความผิดทั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
หลักการเกี่ยวกับหมอกควันพิษขHามแดนตามหมวดนี้ เปAนการนำหลักทั่วไปตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา ๕ ซึ่งเปAนกรณีการกระทำความผิดเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักร แต#ผลของการกระทำ หรือ
ส#วนหนึ่งส#วนใดของผลแห#งการกระทำ เกิดขึ้นในราชอาณาจักร ซึ่งบัญญัติว#า “ความผิดที่ไดHกระทำ แมHแต#ส#วน
หนึ่งส#วนใด ไดHกระทำในราชอาณาจักรก็ดี ผลแห#งการกระทำเกิดในราชอาณาจักร โดยผูHกระทำประสงคWใหHผลนั้น
เกิดในราชอาณาจักร หรือโดยลักษณะแห#งการกระทำ ผลที่เกิดขึ้น ควรเกิดในราชอาณาจักร หรือย#อมจะ
เล็งเห็นไดHว#า ผลนั้นจะเกิดในราชอาณาจักรก็ดี ใหHถือว#าความผิดนั้นไดHกระทำในราชอาณาจักร” และในวรรคสอง
ของมาตรา ๕ ระบุว#า “ในกรณีการตระเตรียมการ หรือพยายามกระทำการใด ซึ่งกฎหมายบัญญัติเปAนความผิด
แมHก ารกระทำนั้นจะไดHกระทำนอกราชอาณาจัก ร ถHาหากการกระทำนั้น จะไดHกระทำตลอดไปจนถึงขั้น
ความผิดสำเร็จ ผลจะเกิดขึ้นในราชอาณาจักร ใหHถือว#าการตระเตรียมการหรือพยายามกระทำความผิดนั้น
ไดHกระทำในราชอาณาจักร” ดังนั้น การเอาผิดเกี่ยวกับหมอกควันพิษขHามแดน มิไดHเปAนหลักการใหม#ที่ไม#เคยมี
บัญญัติอยู#ในกฎหมายอาญาของไทย แต#เปAนการนำหลักทั่วไปในกฎหมายอาญามาปรับใชHในเรื่องของหมอก
ควันพิษเปAนการเฉพาะ
ตามหลักการขHอ ๒ ของ Rio Declaration on Environment and Development, 1992
ซึ่งเปAนหลักการเกี่ยวกับกฎหมายระหว#างประเทศดHานสิ่งแวดลHอมที่นานาอารยประเทศต#างใหHการยอมรับว#า
เปAนหลักกฎหมายระหว#างประเทศที่ควรนำไปบัญญัติเปAนกฎหมายภายใน รวมถึงการกำหนดใหHรัฐทั้งหลายในโลก
มีสิทธิอธิปไตยที่จะแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติภายในรัฐของตน ในขณะเดียวกันจะตHองมีความรับผิดชอบ
ต#อรัฐอื่น ๆ ที่จะไม#สรHางความเสียหายต#อสิ่งแวดลHอมจากการแสวงหาทรัพยากรธรรมชาตินั้น ดังที่บัญญัติว#า
“รัฐมีส ิทธิอ ธิ ปไตยตามกฎบัตรสหประชาชาติและหลักการของกฎหมายระหว#างประเทศในการแสวงหา
ประโยชนWจ ากทรัพ ยากรของตนตามนโยบายการดHานพัฒ นาและสิ่ง แวดลHอ มของแต#ล ะรัฐ และมีความ
รับผิดชอบที่จะทำใหHแน#ใจไดHว#า กิจกรรมภายในเขตอำนาจหรือการควบคุมของรัฐจะไม#ก#อใหHเกิดความเสียหาย
ต#อสิ่งแวดลHอมของรัฐอื่น หรือพื้นที่ที่อยู#นอกเขตอำนาจของรัฐของตนเอง”

๑๑๖
( Rio Principle 2 States have, in accordance with the Charter of the United
Nations and the principles of international law, the sovereign right to exploit their own
resources pursuant to their own environmental and developmental policies, and
the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause
damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national
jurisdiction)
นอกจากนั้นแลHว ในภูมิภาคอาเซียนยังมีความตกลงระหว#างประเทศเรื่องหมอกควันพิษ
ขHามแดน ค.ศ. ๒๐๐๒ (ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution, 2002) ซึ่งเปAนตราสาร
ระหว#างประเทศระดับภูมิภาคในอาเซี ยน ที่มีเนื้อหามุ#งจัดการปoญหาความขั ดแยHงเกี ่ยวกับหมอกควั นพิ ษ
ขHามแดนในภูมิภาคอาเซียน แต#ไม#ปรากฏมาตราใดในความตกลงฯ ดังกล#าวที่กำหนดสภาพบังคับ (บทลงโทษ)
อย#างชัดเจน จึงอาจกล#าวไดHว#า ค#าบังคับของความตกลงระหว#างประเทศอาเซียนดังกล#าวเปAนสนธิสัญญาที่ขาด
สภาพบังคับในทางกฎหมายระหว#างประเทศ “มีลักษณะเปAนเพียงขHอตกลงเพื่อความร#วมมือระดับภูมิภาค
เท#านั้น” หากภาคีในความตกลงรัฐใดไม#ใหHความร#วมมือ ก็ไม#มีมาตรการลงโทษรัฐนั้นอย#างแทHจริง
แมHจะมีความตกลงอาเซียนฯ ดังกล#าวอยู#แลHว แต#ปoญหาหมอกควันพิษขHามแดนในภูมิภาค
อาเซียนก็ยังคงมีอยู#อย#างต#อเนื่อง และนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะอย#างยิ่ง หมอก
ควันพิษขHามแดนที่ส#งผลกระทบต#อสุขภาพและชีวิตประชาชนชาวสิงคโปรW ดHวยเหตุนี้ ประเทศสิงคโปรWจึงออก
กฎหมายหมอกควันพิษขHามแดน ค.ศ. ๒๐๑๔ (Transboundary Haze Pollution Act 2014) มาใชHบังคับ
โดยกำหนดสาระสำคัญใหHผูHก#อหมอกควันพิษนอกอาณาเขตของสิงคโปรWจะตHองมีความรับผิดทั้งทางแพ#งและ
อาญา ภายใตHกฎหมายสิงคโปรW หากปรากฏว#าหมอกควันพิษดังกล#าวส#งผลกระทบต#อสิง่ แวดลHอม สุขภาพ ชีวิต
ร#างกาย หรือทรัพยWสินของพลเมืองในสิงคโปรW
การที ่ป ระเทศสิ ง คโปรW ซ ึ่ ง เปA น สมาชิ ก ในภู ม ิ ภ าคอาเซี ย นตH อ งออกกฎหมายภายใน
ในลักษณะดังกล#าวเอง แสดงใหHเห็นว#าไม#สามารถอาศัยความตกลงอาเซียนฯ ขHางตHน มาแกHไขปoญหาหมอก
ควันพิษขHามแดนในภูมิภาคอาเซียนไดHอย#างมีประสิทธิภาพ
สำหรับประเทศไทยแลHว แหล#งกำเนิดมลพิษใหญ#ประการหนึ่ง คือ หมอกควันพิษขHามแดน
ซึ่งที่ผ#านมายังไม#ไดHมีการเจรจาระหว#างประเทศเพื่อบังคับใชHมาตรการตามความตกลงอาเซียนฯ ขHางตHนอย#าง
จริงจังเพื่อแกHไขปoญหาหมอกควันพิษขHามแดน ตลอดจนกฎหมายภายในเท#าที่มีอยู#ก็ไม#ไดHมีฉบับใดบัญญัติ
มาตรการเกี่ยวกับหมอกควันพิษขHามแดนเปAนการเฉพาะ จึงมีความจำเปAนทีจ่ ะตHองมีบทบัญญัติกฎหมายภายใน
เรื่องหมอกควันพิษขHามแดนในทำนองเดียวกันกับประเทศสิงคโปรW และประเทศมาเลเซียซึ่งกำลังอยู#ระหว#าง
พิจารณาเปAนกฎหมาย
มาตรา ๑๐๘ ผู H ใ ดเปA น เจH า ของหรื อ ครอบครองแหล# ง กำเนิ ด หมอกควั น พิ ษ นอก
ราชอาณาจักรไทย ก#อใหHเกิดหรือเปAนแหล#งกำเนิดการรั่วไหลหรือแพร#กระจายหมอกควั นพิ ษเขHามาใน
ราชอาณาจักรไทยจนเกิดความเสียหายต#อสิ่งแวดลHอมหรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในราชอาณาจักร

๑๑๗
ไทย ผูHนั้นตHองระวางโทษปรับไม#เกินสองลHานบาท และปรับเปAนรายวันอีกวันละไม#เกินหนึ่งลHานบาท โดยใหH
โทษปรับอย#างสูงรวมกันไม#เกินหHาสิบลHานบาท
ในกรณีที่เกิดหมอกควันพิษในราชอาณาจักรไทย และผูHอำนวยการ อ.อ.ส.ส. ไดHแจHงเปAน
หนังสือหรือประกาศเปAนการแพร#หลายในสื่อสาธารณะตามมาตรา ๑๑๕ ใหHเจHาของหรือผูHครอบครอง
แหล#งกำเนิดหมอกควันพิษตามวรรคหนึ่ง ดำเนินการอย#างใดๆ เพื่อป…องกันหรือลดหมอกควันพิษมิใหHรั่วไหล
หรือแพร#กระจายมายังราชอาณาจักรไทย และเจHาของหรือผูHครอบครองแหล#งกำเนิดหมอกควันพิษไดHพิสูจนW
ใหHเห็นว#าไดHดำเนินการอย#างเต็มที่เพื่อป…องกันหรือลดการรั่วไหลหรือแพร#กระจาย แต#หมอกควันพิษก็ยัง
รั่วไหลหรือแพร#กระจายเขHามาในราชอาณาจักรไทย ใหHระวางโทษปรับไม#เกินหนึ่งลHานบาท และปรับเปAน
รายวันอีกวันละไม#เกินหHาแสนบาท โดยใหHโทษปรับอย#างสูงรวมกันไม#เกินหHาสิบลHานบาท
หมอกควันพิษขQามแดน: การกระทำความผิดและโทษ
มาตรานีใ้ ชHหลักการทำนองเดียวกันกับมาตรา ๕ แห#งประมวลกฎหมายอาญาตามที่ไดHอธิบาย
ไวHในอารัมภบทขHางตHน โดยเปAนการเอาผิดทางอาญากับเจHาของหรือผูHครอบครองแหล#งกำเนิดหมอกควันพิษ
ที่อยู# “นอกราชอาณาจักร” แต#ปล#อยใหHหมอกควันพิษขHามแดนเขHามา “ในราชอาณาจักรไทย” และก#อใหHเกิด
ความเสียหายต#อประเทศไทย ดังนั้น ความผิดในมาตรานี้ จึงไม#ไดHเอาผิดกับผูHกระทำความผิดในประเทศ ซึ่งมี
กฎหมายอื่นกำหนดไวHอยู#แลHว
โทษปรับตามมาตรานี้เปAนโทษทางอาญาในอัตราที่สูง เพื่อใหHผูHครอบครองแหล#งกำเนิดหมอก
ควันพิษมีความระมัดระวังและตHองหามาตรการป…องกันมิใหHหมอกควันพิษขHามแดนเขHามายังประเทศไทย และ
เหตุที่ตHองใชHโทษปรับในอัตราที่สูงถึงสองลHานบาท และปรับเปAนรายวันอีกวันละไม#เกินหนึ่งลHานบาท มีหลักคิด
๒ ประการ กล#าวคือ
ประการที่หนึ่ง หมอกควันพิษที่ขHามแดนเขHามายังประเทศไทยมักมีจำนวนมากจนก#อใหHเกิด
ความเสียหายต#อสภาพอากาศในไทยส#งผลกระทบต#อประชาชนในวงกวHาง การกำหนดโทษปรับในอัตราสูง
ก็เพื่อใหHเกิดความระมัดระวังป…องกันมิใหHหมอกควันพิษขHามแดนเขHามาในประเทศไทยและค#าปรับที่ไดHรับนั้น
จะนำเขHาไปเปAนส#วนหนึ่งของเงินกองทุนฯ เพื่อนำไปใชHจ#ายในการบรรเทาความเสียหายดังกล#าวดHวย
ประการที่สอง โทษปรับจำนวนสูงดังกล#าว ก็เนื่องมาจากเมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายหมอก
ควันพิษขHามแดน ค.ศ. ๒๐๑๔ (Transboundary Haze Pollution Act 2014) ของสิงคโปรW กำหนดโทษปรับ
สูง ถึง วันละ ๑๐๐,๐๐๐ ดอลล#ารWส ิง คโปรW (ประมาณ ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท) แต#ม ีเ พดานโทษปรับ ไม#เ กิน
๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ลHานบาท หากประเทศไทยกำหนดโทษปรับต่ำกว#าสิงคโปรWมากเกินไปจะทำใหHเจHาของหรือ
ผูHครอบครองแหล#งกำเนิดหมอกควันพิษเลือกที่จะระมัดระวังมิใหHหมอกควันพิษขHามแดนไปยังสิงคโปรWมากกว#า
ประเทศไทย ดังนั้น อัตราโทษปรับจึงไม#ควรสูงต่ำกว#ากันในภูมิภาคอย#างมีนัยสำคัญต#อการกระทำความผิด
มาตรา ๑๐๙ แหล#งกำเนิดหมอกควันพิษใดซึ่งอยู#นอกราชอาณาจักรไทย ก#อใหHเกิดหรือ
เปAนแหล#งกำเนิดการรั่วไหลหรือแพร#กระจายหมอกควันพิษเขHามาภายในราชอาณาจักรไทย จนก#อใหHเกิด

๑๑๘
ความเสียหายต#อ สิ่ง แวดลHอ มหรือ สุขภาพอนามัยของประชาชนในราชอาณาจัก รไทย เจHาของหรือผูH
ครอบครองแหล#งกำเนิดหมอกควันพิษนั้น มีหนHาที่ตHองรับผิดชอบชดใชHค#าสินไหมทดแทน หรือค#าเสียหาย
เพื่อการนั้น ไม#ว#าการรั่วไหลหรือแพร#กระจายของมลพิษนั้นจะเกิดจากการกระทำโดยจงใจ หรือประมาท
เลินเล#อของเจHาของหรือผูHครอบครองแหล#งกำเนิดหมอกควันพิษหรือไม#ก็ตาม เวHนแต#ในกรณีที่พิสูจนWไดHว#า
หมอกควันพิษเช#นว#านั้นเกิดจากปรากฏการณWธรรมชาติหรือการกระทำสงครามที่หลีกเลี่ยงไม#ไดH หรือไม#อาจ
ตHานทานไดH และไม#สามารถป…องกันไดHโดยการกระทำของมนุษยW
ค#าสินไหมทดแทนหรือค#าเสียหายตามวรรคหนึ่งซึ่งเจHาของหรือผูHครอบครองแหล#งกำเนิด
หมอกควันพิษมีหนHาที่ตHองรับผิด ชอบตามวรรคหนึ่ง นอกจากค#าใชHจ#ายที ่ตHองรับผิดชอบต# อผูHเสียหาย
รายบุคคลแลHว ใหHหมายความรวมถึงค#าใชHจ#ายทั้งหมดที่เกี่ยวขHองกับการบำบัด ขจัด เยียวยา และฟ¤¥นฟู
สภาพอากาศ สุขภาพอนามัย และความสูญเสียหรือเสียหายทางเศรษฐกิจต#อประชาชนและราชอาณาจักร
ไทย
หมอกควันพิษขQามแดน: การก0อใหQเกิดความเสียหายและความรับผิดทางแพ0ง
สำหรับเจHาของหรือผูHครอบครองแหล#งกำเนิดหมอกควันพิษที่อยู#นอกราชอาณาจักร ตHองรับ
ผิดทางแพ#ง ในกรณีที่ห มอกควันพิษขHามแดนเขHามาในราชอาณาจักรไทยและก#อ ใหHเ กิดความเสียหายต#อ
สิ่งแวดลHอม หรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในราชอาณาจักร
การก#อใหHเกิดความเสียตามมาตรานี้ใชHหลักความรับผิดเด็ดขาด (Strict Liability) คือรับผิด
เสมอไม#ว#าจะกระทำดHวยความจงใจหรือ ประมาท ซึ่ง ผูHก ระทำผิดมีภาระการพิสูจ นW (Burden of Proof)
ใหHตนเองพHนผิดไดHเพียง ๒ ประการ คือ หมอกควันพิษเช#นว#านั้นเกิดจาก ๑) ปรากฏการณWธรรมชาติท ี่ไม#
สามารถป…องกันไดHโดยการกระทำของมนุษยW หรือ ๒) การกระทำสงครามที่หลีกเลี่ยงไม#ไดHหรือไม#อาจตHานทาน
ไดHและไม#สามารถป…องกันไดHโดยการกระทำของมนุษยW เพราะหากมนุษยWสามารถป…องกันมิใหHเกิดความเสียหาย
จากปรากฏการณWธรรมชาติไดHก็ดี หรือจากการสงครามไดHก็ดี ย#อมตHองถือว#าผูHนั้นมิไดHป…องกันความเสียหายมิใหH
เกิดขึ้นก็ยังคงตHองรับผิดอยู#ดี
ค#าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายทางแพ#งตามที่กำหนดในวรรคสองนั้น ผูHกระทำผิด
ตHองชดเชยเยียวยาทั้งต#อบุคคลแต#ละคนที่เสียหาย และความเสียหายที่เกิดจากการที่ตHองออกค#าใชHจ#ายทั้งหมด
ที่เกี่ยวขHองกับการบำบัด ขจัด เยียวยา และฟ¤¥นฟูสภาพอากาศ สุขภาพอนามัย และความสูญเสียหรือเสียหาย
ทางเศรษฐกิจต#อประชาชนและราชอาณาจักรไทยอันเปAน “ความเสียหายต#อสิ่งแวดลHอม (Environmental
Damages)” ซึ่งเปAนความเสียหายสาธารณะดHวย
มาตรา ๑๑๐ เพื่อ ประโยชนWในการสืบ สวน สอบสวน การคHนหาพยานหลัก ฐานนอก
ราชอาณาจักร เพื่อการฟ…องรHองคดีสำหรับการกระทำผิดตามมาตรา ๑๐๘ และมาตรา ๑๐๙ ใหHสันนิษฐาน
ไวHก#อนว#า

๑๑๙
(๑) เจHาของหรือผูคH รอบครองพื้นที่ที่มเี พลิงไหมHพื้นดิน โรงเรือน โรงงานอุตสาหกรรม พื้นที่
เกษตร หรือป”าไมHนอกราชอาณาจักรไทย ในช#วงเวลาที่เกิดหมอกควันพิษในราชอาณาจักรไทยตามที่ปรากฏ
ในขHอมูลภาพถ#ายทางอากาศผ#านดาวเทียม ขHอมูลความเร็วลม และขHอมูลอุตุนิยมวิทยา เปAนเจHาของหรือผูH
ครอบครองแหล#งกำเนิดหมอกควันพิษที่เกิดการรั่วไหลหรือแพร#กระจายเขHามาในราชอาณาจักรไทย จนกว#า
จะพิสูจนWไดHเปAนอย#างอื่น
(๒) การเพิ่มขึ้นเกินมาตรฐานของค#าดัชนีคุณภาพอากาศ หรือค#าดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อ
สุขภาพในราชอาณาจักรไทย ณ ช#วงเวลาที่มีการกระทำผิดซึ่งมีความสัมพันธWกับหมอกควันพิษที่รั่วไหล
แพร#ก ระจายเขHามาในราชอาณาจั ก รไทยตาม (๑) เปAนการเพียงพอซึ่ ง ถือ ไดHว#าเกิดความเสียหายต# อ
สิ่งแวดลHอมหรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในราชอาณาจักรไทย โดยมิพักตHองนำสืบถึงความเสียหายอื่น
ใด เวHนแต#จะเปAนการพิสูจนWเพื่อกำหนดมูลค#าความเสียหายที่ผูHกระทำผิดตHองรับผิดชอบชดใชHเยียวยา
(๓) เอกสารหลักฐานที่ออกโดยส#วนราชการที่มีอำนาจของรัฐบาลต#างประเทศ ซึ่งแสดง
ขHอมูลส#วนบุคคล นิติบุคคล หรือทรัพยWสินของบุคคลหรือนิติบุคคล รวมถึงขHอมูลบัตรจำตัวประชาชน สำเนา
ทะเบียนบHาน หนัง สือ รับรองการเปAนนิติบุคคล หลัก ฐานการเปAนเจHาของหรือ ครอบครองที่ดิน แผนที่
ภาพถ#าย หรือเอกสารอื่นใดเปAนเอกสารที่ถูกตHองเชื่อถือไดH เวHนแต#จะพิสูจนWเปAนอย#างอื่น
หมอกควันพิษขQามแดน: ขQอสันนิษฐานของกฎหมายและภาระการพิสูจน/
มาตรานี้ ใ ชH ก ั บ ความรั บ ผิ ด ทางอาญาตามมาตรา ๑๐๘ และความรั บ ผิ ดทางแพ#ง ตาม
มาตรา ๑๐๙ ดHวย โดยกำหนดภาระการพิสูจนWใหHแตกต#างจากกฎหมายว#าดHวยพยานหลักฐานทั่วไป เนื่องจาก
การกระทำความผิดมีตHนกำเนิดนอกราชอาณาจักรไทย การคHนหาพยานหลักฐาน หรือตัวผูHกระทำความผิด
มีความยุ#งยากและประเทศไทยไม#สามารถบังคับใชHกฎหมายนอกราชอาณาจักรไทยไดHเนื่องจากขัดต#อหลักการ
ไม#แทรกแทรงเขตอำนาจของรัฐอื่น ๆ ส#งผลใหHเกิดปoญหาในการคHนหาพยานหลักฐานต#อผูฟH …องคดีเปAนอย#างมาก
จึงกำหนดขHอสันนิษฐานความผิด ดังนี้
(๑) ขHอสันนิษฐานเกี่ยวกับพื้นที่ที่เปAนแหล#งกำเนิดหมอกควันพิษ โดยกฎหมายถือว#าพื้นที่
ที่เปAนแหล#งกำเนิดหมอกควันพิษคือจุดที่พบความหนาแน#นของหมอกควันพิษในทางวิทยาศาสตรW (Hot Spot)
ตามอนุมาตรา (๑) จึงกำหนดใหHมีการใชHเทคโนโลยีดาวเทียมในการพิสูจนWพื้นที่ที่เกิดไฟไหมH
นอกราชอาณาจักรไทยในช#วงเวลาที่ไดHม ีความเสียหายเกิดขึ้นในราชอาณาจัก รไทย รวมถึง ขHอ มูล ความ
เร็วลม ขHอมูลทางอุตุนิยมวิทยา และการคำนวณในเชิงวิทยาศาสตรW ก็เปAนการเพียงพอที่จะสันนิษฐานไดHว#า
แหล#งกำเนิดหมอกควันพิ ษนอกราชอาณาจั กรนั ้น ๆ ไดHแพร#กระจายหมอกควันพิษเขHามายังประเทศไทย
โดยไม#ตHองพิสูจนWใหHเห็นชัดแจHงดังเช#นคดีอาญาโดยทั่วไป
(๒) ขHอสันนิษฐานเกี่ยวกับความเสียหายอันเนื่องมาจากผลของการแพร#กระจายของหมอก
ควันพิษเขHามายังในราชอาณาจักรไทย โดยกฎหมายถือเอาค#าดัชนีคุณภาพอากาศ หรือค#าดัชนีคุณภาพอากาศ
เพื่อสุขภาพที่เพิ่มขึ้นจากเดิมอย#างมีนัยสำคัญ

๑๒๐
ตามอนุมาตรา (๒) เปAนการพิสูจนWใหHเห็นถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นในราชอาณาจัก รไทย
อันเกิดจากหมอกควันพิษขHามแดน โดยพิสูจนWเพียงการเพิ่มขึ้นของค#าดัชนีคุณภาพอากาศ หรือค#าดัชนีคุณภาพ
อากาศเพื่อสุขภาพก็เปAนการเพียงพอ โดยไม#จำเปAนตHองพิสูจนWถึงความเสียหายอย#างอื่นๆ เวHนแต#จะพิสูจนW
เพื่อคำนวณเงินค#าเสียหายที่ผูHกระทำผิดสมควรตHองชดใชHเยียวยาในทางแพ#ง
(๓) ขHอสันนิษฐานเกี่ยวกับเจHาของหรือผูHครอบครองแหล#งกำเนิดหมอกควันพิษ โดยกฎหมาย
ใหHถือว#าบุคคลที่มีชื่อปรากฏตามเอกสารราชการของประเทศนั้นเปAนเจHาของหรือผูHครอบครองแหล#งกำเนิด
หมอกควันพิษตามความเปAนจริง
ตามอนุมาตรา (๓) เปAนการใชHบรรดาเอกสารหลักฐานที่ทางราชการออกใหHมาพิสูจนWตัวตน
ของเจHาของหรือผูHครอบครองแหล#งกำเนิดหมอกควันพิษ เช#น บุคคลที่มีชื่อเปAนเจHาของหรือผู Hครอบครอง
แหล#งกำเนิดหมอกควันพิษตามเอกสารราชการของประเทศนั้น ๆ หรือบัตรประชาชนแสดงชื่อ นามสกุล ที่อยู#
ของบุคคลนั้น ๆ ก็เปAนการเพียงพอที่จะถือไดHว#าบุคคลที่มีชื่อเปAนเจHาของหรือผูHครอบครองแหล#งกำเนิดหมอก
ควันพิษเปAนผูHกระทำผิด โดยไม#ตHองพิสูจนWถึงขนาดที่ว#าบุคคลนั้น ๆ เปAนเจHาของหรือครอบครองแหล#งกำเนิด
หมอกควันพิษตามความเปAนจริงหรือไม# และเปAนผูHกระทำใหHเกิดหมอกควันพิษหรือไม#
ทั้งนี้ ผูHถูกกล#าวหาอาจพิสูจนWเปAนอย#างอื่นไดH หากไม#เปAนไปตามขHอสันนิษฐานของกฎหมาย
มาตรา ๑๑๑ ผูHใชHและผูHสนับสนุนในการกระทำความผิด นายจHาง ผูHว#าจHาง หรือผูHที่มีส#วน
เกี่ยวขHองไม#ว#าโดยตรงหรือโดยอHอมกับผูHกระทำความผิด ไม#ว#าจะอยู#ในหรือนอกราชอาณาจักร จะตHอง
รับผิดชอบร#วมกับผูHกระทำผิดตามมาตรา ๑๐๘ และมาตรา ๑๐๙ เวHนแต#จะพิสูจนWไดHว#า ตนไดHดำเนินการ
ใดๆ เพื่อป…องกัน เขHาหHามปราม หรือขัดขวางมิใหHเกิดการกระทำความผิดแลHว แต#ผูHกระทำความผิดฝ”าฝ¤น
หรือขัดขืน
ขHอยกเวHนความรับผิดตามวรรคหนึ่ง หHามมิใหHพิสูจนWเปAนอย#างอื่น หากผูHกระทำผิดเปAน
ลูกจHาง ผูHรับจHาง ตัวแทน ผูHกระทำการแทน บุคคลผูHมีส#วนไดHเสียไม#ว#าทางตรงหรือทางอHอมซึง่ ดำเนินกิจกรรม
ใด ๆ ในแหล#งกำเนิดหมอกควันพิษของเจHาของหรือผูHครอบครองแหล#งกำเนิดหมอกควันพิษนั้น
หมอกควันพิษขQามแดน: ผูQมีส0วนร0วมในความรับผิด
มาตรานี้เปAนการเอาผิดกับทุกคนที่มีส#วนเกี่ยวขHอง ไม#ว#าจะเปAนผูHกระทำผิด ว#าจHาง หรือ
สนับสนุนใหHกระทำความผิด ไม#ว#าผูHนั้นจะอยู#ในหรือนอกราชอาณาจักรก็ตHองรับผิดร#วมกันในทางอาญาและ
ทางแพ#งอันเปAนความเสียหายที่เกิดขึ้นจากหมอกควันพิษขHามแดนดHวย
ความรับผิดชอบในทางอาญาร#วมกัน หมายถึง ความรับผิดชอบในค#าปรับตามมาตรา ๑๐๘
ร#วมกันทั้งจำนวน (ไม#แยกกันรับผิดในค#าปรับ)
ความรับผิดชอบในทางแพ#งร#วมกัน หมายถึง ความรับผิดชอบในค#าเสียหายตามมาตรา ๑๐๙
แบบลูกหนี้ร#วม

๑๒๑
บุคคลที่จะไม#ตHองรับผิดทั้งทางแพ#งและทางอาญา มีภาระการพิสูจนWว#าตนไดHดำเนินการใด ๆ
เพื่อป…องกัน เขHาหHามปราม หรือขัดขวางมิใหHเกิดการกระทำความผิดแลHว แต#ผูHกระทำความผิดฝ”าฝ¤นหรือขัดขืน
ดังนั้น การนิ่งเฉย หรือเพิกเฉย ก็ยังคงตHองรับผิด
บุคคลที่ไม#สามารถพิสูจนWใหHพHนผิดจากความรับผิดชอบทั้งทางแพ#งและอาญาไดH ไดHแก#
(๑) นายจHาง (หากผูHกระทำผิดเปAนลูกจHาง)
(๒) ผูHว#าจHาง (หากผูHกระทำความผิดเปAนผูHรับจHาง)
(๓) ตัวการ (หากผูHกระทำความผิดเปAนตัวแทน)
(๔) นิติบุคคล (หากผูHกระทำความผิดเปAนผูHกระทำการแทน)
คำว#า บุคคลผูHมีส#วนไดHเสียไม#ว#าทางตรงหรือทางอHอมตามวรรคนี้ หมายถึง บุคคลที่ประพฤติ
ตนเยี่ยงนายจHาง ผูHว#าจHาง ตัวการ หรือผูHแทนนิติบุคคลตามความเปAนจริง (ตัวการอำพราง)
มาตรา ๑๑๒ ในกรณีที่ผูHกระทำความผิดเปAนนิติบุคคล ถHาการกระทำความผิดของนิติ
บุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือกระทำการของกรรมการ หรือผูHจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการ
ดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล#าวมีหนHาที่ตHองสัง่ การหรือกระทำการและละเวHนไม#สั่ง
การ หรือไม#กระทำการจนเปAนเหตุใหHนิติบุคคลนั้นกระทำความผิด ผูHนั้นตHองรับโทษ หรือรับผิดชดใชHค#า
สินไหมทดแทนหรือค#าเสียหายตามที่บัญญัติไวHในความผิดนั้นๆ ดHวย
หมอกควันพิษขQามแดน: กรณีผูQกระทำความผิดเป[นนิติบุคคล
มาตรานี้เ อาผิดกับ กรรมการ ผูHจ ัดการ หรือ บุคคลที่ร ับ ผิดชอบในการดำเนินงานของ
นิติบุคคลนั้น ๆ ซึ่งใชHหลักการเดียวกันกับกรณีที่ผูHกระทำความผิดเปAนนิติบุคคลที่บัญญัติโทษไวHในกฎหมาย
อื่นๆ ตามแนวบรรทัดฐานคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไทยที่ ๑๒/๒๕๕๕ ประกอบพระราชบัญญัติแกHไข
เพิ่มเติมบทบัญญัติแห#งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผูHแทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๑๑๓ การกระทำความผิดตามมาตรา ๑๐๘ และมาตรา ๑๐๙ ใหHถือว#าเปAนการ
กระทำผิดในราชอาณาจักรไทย และใหHศาลแพ#ง ศาลอาญา หรือศาลปกครองมีเขตอำนาจในการพิจารณา
คดีตามแต#กรณี
หมอกควันพิษขQามแดน: การกระทำความผิดนอกราชอาณาจักรที่ถือว0าเป[นการกระทำ
ความผิดในราชอาณาจักร และใหQขึ้นศาลที่มีเขตอำนาจ
เพื่อเปAนการยืนยันหลักการตามมาตรา ๕ แห#งประมวลกฎหมายอาญาว#าดHวยการกระทำ
ความผิดนอกราชอาณาจักร แต#ผลที่เกิดขึ้นอยู#ในราชอาณาจักร และเพื่อป…องกันปoญหาการตีความว#าการ
กระทำผิดตามหมวดนี้เปAนการกระทำผิดในหรือนอกราชอาณาจักร กฎหมายจึงตHองกำหนดใหHการก#อใหHเกิด
หมอกควันพิษ “นอกราชอาณาจักร” แต#หมอกควันพิษดังกล#าวแพร#กระจายขHามแดนมา “ในราชอาณาจักร”

๑๒๒
โดยถือว#าเปAนการกระทำผิด “ในราชอาณาจักรไทย” และกำหนดศาลที่มีเขตอำนาจพิจารณาคดีใหHเปAนศาล
ส#วนกลางในกรุง เทพฯ เนื่อ งจากผูHก ระทำผิดอาจเปAนต#างดHาว การพิจ ารณาคดีของศาลแพ#ง ศาลอาญา
ศาลปกครองกลางจะมีความพรHอมมากกว#า จึงตHองบัญญัติไวHเปAนขHอยกเวHนของวิธีพิจารณาคดีโดยทั่วไป
มาตรา ๑๑๔ ผูHเ สียหายหรือ ผูHอ าจเสียหายที่ม ีสิทธิฟ …อ งรHองดำเนินคดีจากการกระทำ
ความผิดตามมาตรา ๑๐๘ และ ๑๐๙ ใหHหมายความรวมถึง
(๑) บุคคล นิติบุคคล ชุมชน กลุ#มบุคคล ประชาชนที่อยู#อาศัยในพื้นที่ๆ ที่ไดHรับผลกระทบ
จากหมอกควันพิษในช#วงเวลาที่มีการกระทำความผิด ไม#ว#าผูHหนึ่งผูใH ด
(๒) รัฐบาลไทย
(๓) อ.อ.ส.ส.
(๔) ผูHอำนวยการ อ.อ.ส.ส.
การฟ…องรHองดำเนินคดีตามวรรคหนึ่ง ใหHถือเปAนการฟ…องรHองแทนผูHเสียหายหรื อผูHอ าจ
เสียหายทุกคนที่ไดHรับความเสียหายจากหมอกควันพิษ และใหHมีอำนาจฟ…องรHองดำเนินคดีอาญา และเรียก
ทรัพยWสิน รวมทั้งค#าเสียหายแทนผูเH สียหายหรือผูHอาจเสียหายไดH
หมอกควันพิษขQามแดน: ผูQมีสิทธิฟ“องรQองดำเนินคดี
เพื่อเปAนการยกเวHนมาตรา ๕๕ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ#ง มาตรา ๒๘ ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพ ิจ ารณาความอาญา และมาตรา ๔๒ ตามพระราชบัญ ญัติจ ัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒ เนื่องจากความเสียหายที่เกิดขึ้นมีทั้งความเสียหายต#อปoจเจกบุคคล และ
ความเสียหายต#อสาธารณะ จึงตHองนำหลักการฟ…องรHองแทนหรือการดำเนินคดีแบบกลุ#มมาปรับใชH เพื่อใหH
เกิดผลกับผูHเสียหายทุกราย โดย อ.อ.ส.ส. หรือผูHอำนวยการ อ.อ.ส.ส. อาจเปAนผูHฟ…องคดีแทนราชอาณาจักรไทย
หรือผูHเสียหายทุกคนเพื่อปกป…องผลประโยชนWของประเทศก็ไดH
มาตรา ๑๑๕ เมื ่ อ ไดH ร ั บ รายงานสถานการณW เ กี ่ ย วกั บ หมอกควั น พิ ษ ขH า มแดน ใหH
ผูHอำนวยการ อ.อ.ส.ส. มีหนHาที่แจHงเปAนหนังสือหรือประกาศโดยสื่อสาธารณะต#อเจHาของหรือผูHครอบครอง
แหล#งกำเนิดหมอกควันพิษ หรือผูHที่เกี่ยวขHอง หรือหน#วยงานของรัฐบาลในประเทศแหล#งหรือตHองสงสัยว#า
เปAนแหล#งกำเนิดหมอกควันพิษดำเนินการอย#างใดๆ ใหHดำเนินมาตรการป…องกันหรือลดผลกระทบจากหมอก
ควันพิษมิใหHรั่วไหลหรือแพร#กระจายมายังราชอาณาจักรไทยโดยเร็วที่สุด
การแจHงหรือประกาศตามวรรคหนึ่งของผูHอ ำนวยการ อ.อ.ส.ส. ตามหลักฐานภาพถ#าย
ดาวเทียม ขHอมูลความเร็วลม หรือขHอมูลทางอุตุนิยมวิทยา ใหHถือว#าเปAนการกระทำโดยสุจริตเพื่อประโยชนW
สาธารณะ และไดHรับความคุHมกันจากการฟ…องรHองดำเนินคดีทั้งทางแพ#งและทางอาญาทั้งปวง

๑๒๓
หมิ่นประมาท

หมอกควันพิษขQามแดน: การระมัดระวังไวQก0อนล0วงหนQา และขQอยกเวQนความรับผิดเรื่อง

เพื่อใหHองคWการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพมีบทบาทในการป…องกันก#อนปoญหาหมอกควันพิษ
ขH า มแดนจะเกิ ด ขึ ้ นตามหลั ก ระมั ด ระวั ง ไวH ก # อ นล# ว งหนH า (precautionary principle) ซึ ่ ง เปA น หลัก การ
ในกฎหมายสิ่งแวดลHอมที่ไม#ตHองการพิสูจนWความสัมพันธWระหว#างเหตุและผล (Causation) ตามหลักละเมิดที่
เปAนกฎหมายทั่วไป โดยใหHองคWการฯ มีหนHาที่ประสานงานและใหHความร#วมมือกับประเทศแหล#งกำเนิดหมอก
ควันพิษเพื่อดำเนินมาตรการป…องกัน หรือลดผลกระทบจากหมอกควันพิษที่ขHามแดนหรืออาจขHามแดนมายัง
ประเทศไทย
การนำมาตรานี้มาใชH เปAนการป…อ งกันก#อนเกิดเหตุ และความเสียหายยั งไม#เกิด หรือเกิด
แลHวแต#ยังอยู#ในระดับที่ไม#รุนแรง ซึ่งดีกว#าการปล#อยใหHเกิดเหตุแลHวหรือความเสียหายอยู#ในระดับที่รุนแรงแลHว
นอกจากนี ้ ยั ง เปAน การสรHา งความร# ว มมือ ระหว# า งประเทศในการป… อ งกั นปoญ หาหมอกควัน พิ ษ อย#างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งอาจลุกลามกลายเปAนความขัดแยHงระหว#างประเทศไดH
ในการใหHอำนาจแก#ผูHอำนวยการองคWการฯ ที่จะแจHงเปAนหนังสือหรือประกาศโดยสือ่ สาธารณะ
ตามมาตรานี้ ผูHอำนวยการองคWการฯ อาจถูกฟ…องรHองดำเนินคดีอันเนื่องมาจากความเสียหายต#อชื่อเสียง หรือ
ผลกระทบต#อการดำเนินธุรกิจของเจHาของหรือผูHครอบครองแหล#งกำเนิดหมอกควันพิษ จึงจำเปAนตHองใหHความ
คุHมครองผูHอำนวยการองคWการฯ ที่จะไม#ถูกฟ…องรHองในทางแพ#ง และทางอาญา เนื่องจากเรื่องนี้เปAนปoญ หา
เร#งด#วน ฉุกเฉิน และเปAนกรณีแหล#งกำเนิดหมอกควันพิษอยู#นอกราชอาณาจักร ทำใหHขHอมูลที่ผูHอำนวยการ
องคWการฯ ไดHรับมามีโอกาสผิดพลาดคลาดเคลื่อนไดH
มาตรา ๑๑๖ เพื่อ ประโยชนWในการฟ…อ งรHอ งดำเนินคดีส ำหรับความผิดในส#วนนี้ ใหH
พนัก งานอัยการ พนัก งานสอบสวน หรือ ผูHอำนวยการ อ.อ.ส.ส. มีอ ำนาจออกหมายเรียกบุคคล พยาน
เอกสาร พยานวัตถุที่เกี่ยวขHองมาสืบสวนหรือสอบสวนไดHตามความจำเปAน และมีหนHาที่ประสานงานขอ
ความร#วมมือกับหน#วยงาน บุคคล นิติบุคคลในต#างประเทศ รวมถึงหน#วยงานของกระทรวงการต#างประเทศ
เพื่อขอนำพยานเอกสาร หลักฐาน พยานบุคคล เขHาสู#กระบวนการสืบสวนสอบสวน ฟ…องรHองดำเนินคดีไดH
หมอกควันพิษขQามแดน: การประสานงานเพื่อเรียกพยานที่อยู0นอกราชอาณาจักร
ตามกฎหมายลัก ษณะพยานทั่วไป พนัก งานสอบสวน พนัก งานอัยการมีอ ำนาจสืบสวน
สอบสวน หรือขอออกหมายเรียกบุคคล พยานเอกสาร พยานบุคคลที่เกี่ยวขHองในประเทศไดHอยู#แลHว มาตรานี้
เปAนการเพิ่มอำนาจใหHพนักงานอัยการ พนักงานสอบสวนและผูHอำนวยการองคWการอากาศสะอาดเพื่อในการ
ประสานงานขอความร#วมมือกับหน#วยงานทั้งภาครัฐ หรือเอกชน บุคคลหรือนิติบุคคลที่อยู#ในต#างประเทศ
รวมถึ ง หน#ว ยงานของกระทรวงการต# างประเทศเพื่ อ ขอนำพยานเอกสาร หลั ก ฐาน พยานบุคคลเขHาสู#
กระบวนการยุติธรรมไดH

๑๒๔
มาตรา ๑๑๗ เงินค#าปรับตามมาตรา ๑๐๘ ใหHส#งเขHาเปAนเงินบำรุงกองทุน โดยไม#ตHองนำส#ง
เปAนรายไดHแผ#นดิน
เงินค#าสินไหมทดแทน และค#าเสียหายที่ อ.อ.ส.ส. ไดHรับตามมาตรา ๑๐๙ ใหHส#งเขHาเปAนเงิน
บำรุง กองทุน โดยไม#ตHองนำส#ง เปAนรายไดHแผ#นดิน และใหHนำไปใชHเ พื่อการบำบัด ขจัด ฟ¤¥นฟู เยียวยา
สิ่งแวดลHอมและสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ที่ไดHรับผลกระทบจากความเสียหายทั้งจำนวนจนหมด
สิ้น ตามเงื่อนไข หลักเกณฑW วิธีการที่คณะกรรมการกำกับกำหนด
หมอกควันพิษขQามแดน: การบริหารจัดการค0าปรับ ค0าสินไหมทดแทน และค0าเสียหาย
เงินที่ไดHรับจากค#าปรับ ตามมาตรา ๑๐๘ เงินค#าสินไหมทดแทน หรือเงินค#าเสียหายตาม
มาตรา ๑๐๙ ที่ไดHรับจากการฟ…องรHองดำเนินคดีตามหมวดนี้เท#านั้น ถือเปAนเงินหรือทรัพยWสินของกองทุนฯ
ตามที่ปรากฏในมาตรา ๗๐ (๕) โดยกำหนดใหHส#งเขHาเปAนเงินกองทุน
เงินที่ไดHรับจากการปรับตามมาตรา ๑๐๘ ควรจะตHองนำไวHใชHในกิจการที่เกี่ยวขHองกับอากาศ
สะอาดโดยใหHนำเขHาไปเปAนเงินกองทุนไวHใชHจ#ายตามวัตถุประสงคWของกองทุนฯ
เงินค#าสินไหมทดแทน หรือค#าเสียหายทางแพ#งที่ไดHรับมาจากการฟ…องรHองตามมาตรา ๑๐๙
จะตHองนำไปใชHเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงทั้งจำนวนจนหมดสิ้น และไม#นำไปใชHเพื่อการอื่นนอกจากที่
บรรยายไวHในคำฟ…องหรือตามคำพิพากษาของศาล เพื่อมิใหHเกิดปoญหาความขัดแยHงระหว#างประเทศที่ว#ารัฐบาล
ไทยฟ…องรHองเอกชนต#างประเทศโดยเรียกค#าเสียหายเกินกว#าความเสียหายที่แทHจริง อันเปAนการเอาเปรียบ
เอกชนต#างประเทศ โดยเหตุที่ตHองส#งเขHาเปAนเงินกองทุนเสียก#อนก็เพื่อนำมาไวHภายใตHกฎหมายแม#บท ใหHเกิด
การใชHจ#ายที่สามารถตรวจสอบไดH โปร#งใส และไดHนำไปใชHจ#ายเพื่อเยียวยาความเสียหายจริง
มาตรา ๑๑๘ การดำเนินฟ…องรHองดำเนินคดีต#อผูHกระทำผิดตามมาตรา ๑๐๘ และมาตรา
๑๐๙ ใหHมีอายุความ ๑๐ ป• นับแต#วันทีห่ มอกควันพิษขHามแดนเขHามาในราชอาณาจักรไทย ตามที่ปรากฏใน
ขHอมูลทางวิทยาศาสตรWไดHแก# ขHอมูลภาพถ#ายดาวเทียม ขHอมูลความเร็วลม หรือขHอมูลทางอุตุนิยมวิทยา
เปAนตHน
หมอกควันพิษขQามแดน: อายุความในการฟ“องรQองดำเนินคดี
เนื่องจากโทษปรับอย#างเดียวตามประมวลกฎหมายอาญากำหนดใหHมีอายุความเพียง ๑ ป• ซึ่ง
เปAนอายุความที่ค#อนขHางสั้น แต#ความเสียหายที่เกิดขึ้นต#อสิ่งแวดลHอมอาจตHองใชHเวลายาวนานจึงจะแสดง
ออกมา ดังนั้น จึงตHองกำหนดอายุความในการฟ…องรHองคดีทั้งคดีแพ#ง และคดีอาญา ใหHมีอายุความเท#ากับ
อายุความทั่วไปในทางแพ#ง คือ ๑๐ ป•เท#ากัน เพื่อความเปAนธรรมต#อผูHเสียหาย และความสะดวกในการบริหาร
จัดการคดีความ
การเริ่มตHนนับอายุความมิไดHนับจากวันที่มีการกระทำความผิดดังเช#นกฎหมายอาญาทั่วไป แต#
ใหHนับตั้งแต#วันที่หมอกควันพิษขHามแดนเขHามาในไทย โดยอาศัยขHอมูลทางวิทยาศาสตรWเปAนสำคัญ อย#างไร

๑๒๕
ก็ดี หากหมอกควันพิษขHามแดนเขHามาในไทยต#อเนื่องเปAนเวลายาวนาน อายุความก็จะขยายออกไป เพราะ
ยังคงถือว#าหมอกควันพิษยังคงขHามแดนไม#เสร็จสิ้น
หมวด ๘ บทกำหนดโทษ
ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดHนำเครื่องมือและมาตรการทางเศรษฐศาสตรW (Carrot) และ
มาตรการลงโทษทางอาญา (Stick) มาใชHควบคู#กัน โดยเนHนการนำเครื่องมือและมาตรการทางเศรษฐศาสตรW
(Carrot) มาปรับใชHเปAนหลัก แต#อาจมีบางกรณีที่ตHองนำมาตรการลงโทษทางอาญา (Stick) มาใชHบังคับ หากมี
การไม#ปฏิบัติตามคำสั่งหรือกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้ง นี ้ กฎหมายฉบับนี้ไม#มีก ารกำหนด
บทลงโทษทางอาญาสำหรับผูHที่ก#อใหHเกิดหมอกควันพิษแต#อย#างใด (ยกเวHนกรณีหมอกควันพิษขHามแดน)
บทกำหนดโทษในหมวดนี้ คือ การกำหนดมาตรการลงโทษทางอาญา (Stick) ซึ่งเปAนการ
กำหนดว#าการกระทำใดเปAนความผิดและมีสภาพบังคับแก#ผูHกระทำ เพื่อใหHบรรลุวัตถุประสงคWทั่วไปในการ
ควบคุมสังคมดHวยการลดอาชญากรรม มุ#งใหHบุคคลผูHกระทำความผิดเกิดความเกรงกลัวและไม#กระทำผิดซ้ำอีก
นอกจากนั้นยังเพื่อบรรลุวัตถุประสงคWโดยเจาะจงซึ่งไดHแก# การคุHมครองประโยชนWทางกฎหมาย หรือคุณธรรม
ทางกฎหมายในแต#ละฐานความผิด ซึ่งมีความแตกต#างจากเครื่องมือและมาตรการทางเศรษฐศาสตรW (Carrot)
อันเปAนการช#วยเหลือและเปลี่ยนพฤติกรรมของผูHประกอบการ ที่นำไปสู#การเปลี่ยนแบบแผนการผลิตที่เปAนมิตร
กับสิ่งแวดลHอมมากขึ้น
มาตรา ๑๑๙ ผูHใดฝ”าฝ¤นหรือไม#ปฏิบัติตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา ๕
หรือขัดขวางการกระทำใด ๆ ตามคำสั่งดังกล#าว ตHองระวางโทษจำคุกไม#เกินหนึ่งป• หรือปรับไม#เกินหนึ่งแสนบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ
ในกรณีที่ผูHฝ”าฝ¤นหรือไม#ปฏิบัติตามคำสั่งหรือขัดขวางการกระทำใด ๆ ตามคำสั่งดังกล#าว
เปAนผูHซึ่งก#อใหHเกิดอันตรายหรือความเสียหายอย#างรHายแรงต#อคุณภาพอากาศ ตHองระวางโทษจำคุกไม#เกินหHาป•
หรือปรับไม#เกินหHาแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา ๑๒๐ เจHาหนHาที่ของรั ฐ ที ่ ฝ” าฝ¤ นหรื อ ไม# ป ฏิ บั ติ ตามมาตรการที ่คณะกรรมการ
ตามพระราชบัญญัตินี้กำหนดขึ้นเพื่อการป…องกัน เฝ…าระวัง ดูแล รักษาสภาพอากาศที่ดีต#อสุขภาพ และ
การจัดการปoญหาคุณภาพอากาศที่กระทบต#อสุขภาพ ใหHถือว#ากระทำการโดยจงใจละเวHนการปฏิบัติห นHาที่
โดยมิชอบตามกฎหมาย
มาตรา ๑๒๑ ผูHมีหนHาที่ส#งเงินบำรุงกองทุนตามมาตรา ๗๘ และผูHมีหนHาที่เสียค#าธรรมเนียม
การจัดการหมอกควันพิษตามมาตรา ๙๙ ผูHใดไม#ส#งเงินบำรุงกองทุนหรือส#งเงินบำรุงกองทุนไม#ครบตาม
จำนวนที่ตHองส#ง หรือไม#เสียค#าธรรมเนียมหรือเสียค#าธรรมเนียมไม#ครบตามจำนวนที่ตHองเสีย ตHองระวางโทษ

๑๒๖
จำคุ ก ไม# เ กิ น หนึ ่ ง ป• หรื อ ปรั บ ตั ้ ง แต# ห H า เท# า ถึ ง ยี ่ ส ิ บ เท# า ของเงิ น บำรุ ง กองทุ น ที ่ จ ะตH อ งนำส# ง หรื อ
ของค#าธรรมเนียมที่ตHองเสีย
มาตรา ๑๒๒ ผูHใดไม#มาใหHถHอยคำ ไม#ส#งเอกสาร หรือวัตถุใดๆ ตามที่คณะกรรมการร#วม
หรือคณะกรรมการกำกับขอตามมาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๓๙ หรือไม#มาใหHขHอเท็จจริงหรือความเห็น หรือไม#
ส#งเอกสารหรือขHอมูลใด ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารเครื่องมือและมาตรการขอตามมาตรา ๙๑ ตHองระวาง
โทษปรับไม#เกินหHาหมื่นบาท
การกำหนดมาตรการลงโทษทางอาญา
มาตรการลงโทษทางอาญาที่ปรากฏในหมวดนี้ บังคับใชHกับการกระทำความผิดดังต#อไปนี้
(๑) กรณี ผ ูHใดฝ”าฝ¤นหรือไม#ป ฏิบ ัติตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา ๕ หรือ
ขัดขวางการกระทำใด ๆ ตามคำสั่งดังกล#าว และอาจไดHรับโทษหนักขึ้นหากผูHนั้นเปAนผูกH #อใหHเกิดอันตรายหรือ
ความเสียหายอย#างรHายแรงต#อคุณภาพอากาศ (มาตรา ๑๑๙)
(๒) กรณี เ จH า หนH า ที ่ ข องรั ฐ ที ่ ฝ ” า ฝ¤ น หรื อ ไม# ป ฏิ บ ั ต ิ ต ามมาตรการที ่ ค ณะกรรมการตาม
พระราชบัญญัตินี้กำหนดขึ้น ใหHถือว#าเปAนกระทำการโดยจงใจละเวHนการปฏิบัติหนHาที่โดยมิชอบตามประมวล
กฎหมายอาญา (มาตรา ๑๒๐)
(๓) กรณีผูHมีหนHาที่ส#งเงินบำรุงกองทุนฯ หรือผูHมีหนHาที่เสียค#าธรรมเนียมการจัดการหมอก
ควันพิษ ไม#ส#งเงินบำรุงกองทุนหรือส#งเงินบำรุงกองทุนฯ ไม#ครบตามจำนวนที่ตHองส#ง หรือไม#เสียค#าธรรมเนียม
หรือเสียค#าธรรมเนียมไม#ครบตามจำนวนที่ตHองเสีย (มาตรา ๑๒๑)
(๔) กรณีผูHใดไม#มาใหHถHอยคำ ไม#ส#งเอกสาร หรือวัตถุใด ๆ ตามที่คณะกรรมการร#วมฯ หรือ
คณะกรรมการกำกับฯ ขอ หรือไม#มาใหHขHอเท็จจริงหรือความเห็น หรือไม#ส#งเอกสารหรือขHอมูลใด ๆ ตามที่
คณะกรรมการบริหารเครื่องมือฯ ขอ (มาตรา ๑๒๒)
มาตรา ๑๒๓ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหHคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี
มีอำนาจเปรียบเทียบปรับไดH ถHาเห็นว#าผูHตHองหาไม#ควรถูกฟ…องรHองหรือไดHรับโทษถึงจำคุก และเมื่อผูHตHองหา
ไดHเสียค#าปรับตามที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต#วันที่มีการเปรียบเทียบปรับ ใหHถือว#าคดีเลิกกันตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ในกรณีที่พนักงานสอบสวนพบว#าผูHใดกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง และผูHนั้นยิ นยอม
ใหHเปรียบเทียบปรับ ใหHพนักงานสอบสวนส#งเรื่องใหHแก#คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีภายในเจ็ดวันนับแต#
วันที่ผูHนั้นแสดงความยินยอมใหHเปรียบเทียบปรับ ถHาผูHกระทำความผิดไม#ยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อ
ยินยอมแลHวไม#ชำระเงินค#าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดตามวรรคสาม ใหHดำเนินคดีต#อไป

๑๒๗
มาตรา ๑๒๔ ใหHมีคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีประกอบดHวยบุคคล ดังต#อไปนี้
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดHวยผูHแทนสำนัก งานอัยการสูง สุดเปAนประธาน
ผูHแทนสำนักงานตำรวจแห#งชาติ ผูHแทนสำนักงานเปAนกรรมการ และพนักงานเจHาหนHาที่ซึ่งรัฐมนตรีแต#งตั้ง
เปAนกรรมการและเลขานุการ
(๒) ในเขตจังหวัดอื่น ประกอบดHวยอัยการจังหวัดเปAนประธาน ผูHบังคับการตำรวจภูธร
จัง หวัด ผูHแทนสำนั ก งานเปAนกรรมการ และพนัก งานเจH าหนH าที่ซ ึ่ง รัฐมนตรีแต#ง ตั้ง เปAนกรรมการและ
เลขานุการ
การเปรียบเทียบปรับและคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี
มาตรา ๑๒๓ - มาตรา ๑๒๔ ไดHก ำหนดใหHนำหลัก การตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบปรับมาใชHกับการกระทำความผิดขHางตHน หากมีกรณีที่เห็นว#าผูHตHองหา
ไม#ควรถูกฟ…องรHองหรือไดHรับโทษถึงจำคุก และเมื่อผูHตHองหาไดHเสียค#าปรับเรียบรHอยแลHว เนื่องจากโดยหลักแลHว
คดีขึ้นสู#การสอบสวนของพนักงานสอบสวน ย#อมนำเสนอพนักงานอัยการเพื่อส#งฟ…องต#อศาลต#อไป แต#มีความผิด
บางประเภทที่กฎหมายถือว#าเปAนความผิดเล็กนHอ ย อัตราโทษไม#สูงมากนัก หรือ ความผิดบางประเภทที่มี
โทษปรับเพียงสถานเดียว ซึ่งหากส#งฟ…องต#อศาลก็อาจเปAนการเสียเวลา ทั้งไม#มีขHอยุ#งยากในการพิจารณามากนัก
จึงเปAนโอกาสใหHมีการเลิก คดีนี ้ ไดHในชั้ นพนักงานสอบสวน โดยการเปรียบเทียบปรับ หรือเสียค#าปรับ โดย
ไม#จำเปAนตHองส#งฟ…องรHองต#อศาล เรียกว#า “คดีอาญาเลิกกัน” ตามที่ปรากฏในมาตรา ๑๒๓ แห#งพระราชบัญญัติ
ฉบับ นี้ และกำหนดใหH มี คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี ในเขตกรุ งเทพมหานครและในเขตจังหวัดอื่นซึ่งมี
องคWประกอบตามที่ปรากฎในมาตรา ๑๒๔ แห#งพระราชบัญญัตินี้
การกำหนดการเปรียบเทียบปรับและคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีตามมาตรา ๑๒๓ และ
มาตรา ๑๒๔ แห#งพระราชบัญญัตินี้ บัญญัติในทำนองเดียวกันกับมาตรา ๑๑๐/๑ และ มาตรา ๑๑๐/๒ แห#ง
พระราชบัญญัติส#งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลHอมแห#งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๕๔ และ มาตรา ๒๕๕
แห#ง พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๓๖ ถึง ๑๓๙ แห#ง พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต
พ.ศ. ๒๕๖๐
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