ร่าง
พระราชบัญญัติ
กากับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่ อสุขภาพแบบบูรณาการ
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โดยที่เป็นการสมควรมี กฎหมายว่า ด้ว ยการกากับ ดูแ ลการจั ด การอากาศสะอาดเพื่อ สุ ข ภาพ
แบบบูรณาการ
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติกากับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่ อ
สุขภาพแบบบูรณาการ พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญั ตินี้ ให้ใช้บังคับ เมื่ อ พ้น กาหนดหนึ่ งร้ อยแปดสิบ วัน วัน นับแต่ วั น
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“อากาศสะอาด” หมายความว่า อากาศที่ไม่มีสารมลพิ ษ หรือไม่มีสารมลพิษ เจื อปนอยู่ ใ น
ปริมาณที่สูงกว่าระดับปกติ อันเป็นที่ยอมรับทางวิชาการระดับ สากล หรือตามที่คณะกรรมการกากับ ปร ะกาศ
กาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการร่ วม เป็นเวลานานพอที่จะทาให้ เกิด อัน ตรายต่ อ มนุษ ย์ สัตว์ พืช
หรือทรัพย์สินต่าง ๆ
“อากาศสะอาดเพื่ อสุ ขภาพ” หมายความว่า การลดปริมาณมลพิ ษ ทางอากาศและหมอก
ควันพิษลง และเพิ่มคุ ณภาพอากาศสะอาดขึ้น ในระดับ ที่มีคุ ณภาพเพีย งพอสาหรั บการหายใจอย่างปกติ ข อง
ประชาชน โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อระบบการทางานของร่า งกายหรือ เป็ นอัน ตรายต่อ สุขภาพ ไม่ว่าในลั ก ษณะ
เฉียบพลันหรื อ เรื้ อรั งจนเป็น สาเหตุ ข องการเสีย ชี วิต ก่ อนวัย อัน ควร เพื่อปกป้อ งความปลอดภัย ในชี วิ ต และ
สุขภาพของประชาชน
“หมอกควันพิษ” หมายความว่า หมอกควันที่มีสารมลพิษและมีผลกระทบต่อคุ ณภาพอากาศ
และความยั่งยืนของระบบนิ เวศ รวมถึงหมอกควัน พิษ ที่ มีร ะดั บความเข้ มข้น ตามที่ห น่วยงานดู แลด้านสุ ขภาพ

๑

กาหนดให้เป็นหมอกควัน พิษ ที่อาจเป็นอัน ตรายต่ อสุข ภาพของประชาชนในระยะยาว ซึ่งอาจเป็นสาเหตุ ข อง
การเสียชีวิตก่อนวัยอันควร และให้หมายความรวมถึงมลพิษทางอากาศตามกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นด้วย
“แหล่งกาเนิดหมอกควันพิษ” หมายความว่า การเดินเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม การ
ใช้ยานพาหนะในการคมนาคมขนส่ ง การเผาพืชไร่ในการเกษตรและเกษตรอุต สาหกรรม การเผาป่าไม่ว่า เพื่ อ
วัตถุประสงค์ใด ๆ การเผาขยะในที่โล่งและที่ไม่ มีระบบควบคุ ม การก่อสร้างอาคารทุกชนิด การปลดปล่อยสาร
มลพิษจากที่อยู่อาศัย อาคาร หรือสานักงาน การทาเหมืองแร่ หมอกควัน พิษข้า มแดนจากต่า งประเทศ หรือ
แหล่งกาเนิดหมอกควันพิษอื่นที่คณะกรรมการกากับ ประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการร่วม
“กลุ่มเปราะบาง” หมายความว่า บุคคลที่มีความพร้ อมทางร่า งกาย ภูมิต้านทาน และความ
ทนทานในการรับปริมาณสารมลพิษจากหมอกควัน พิ ษได้ต่ากว่าบุ ค คลทั่ วไป เช่น เด็ก หญิงมีครรภ์ ผู้สูงอายุ
ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยทางเดินหายใจ ผู้ที่ทางานกลางแจ้ง และผู้ที่ต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีสภาวะหมอกควั นพิ ษปกคลุ ม
ซึ่งเป็นกลุ่มที่จะต้องได้รับการปกป้องเป็น พิเศษ
“ดัชนีคุณภาพอากาศ” หมายความว่า ดัชนีหรือตัวชี้วัดที่ใช้ในการรายงานคุ ณภาพอากาศต่ อ
สาธารณะในแต่ละพื้นที่ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยดัชนีคุณภาพอากาศหนึ่งหน่วยแสดงถึงระดับ ความเข้ มข้ น
ของสารมลพิ ษ ในอากาศหลายชนิ ด ตามที่ ค ณะกรรมการก ากั บ ประกาศก าหนด โดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการร่ว ม รวมถึงแต่ไ ม่จากัด เพีย งก๊าซโอนโซน ( O3) ฝุ่นละอองหรื ออนุ ภาคของแข็ งหรือ ของเหลว
ขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน หรือ 2.5 ไมครอน ( PM10, PM2.5) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซซัลเฟอร์ ไ ด
ออกไซด์ (SO2) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ซึ่งระดับความเข้มข้นของสารมลพิษ ดังกล่าวมี ความสัมพั น ธ์ กั บ
คาแนะนาด้านสุขภาพ
“ดั ช นี คุ ณภาพอากาศเพื่ อ สุ ข ภาพ” หมายความว่ า ดั ช นี ห รื อ ตั ว ชี้วั ด ที่ ใ ช้ ใ นการรายงาน
คุณภาพอากาศต่อสาธารณะในแต่ล ะพื้น ที่ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ ง โดยดัชนีคุณภาพอากาศเพื่ อสุข ภาพหนึ่ ง
หน่วยแสดงถึง ระดับ ความเสี่ย งต่อ การเกิ ด ผลกระทบต่อ สุ ขภาพของประชาชนที่ มีค วามอ่ อนไหวต่ อ หมอก
ควันพิษจากการได้รับสารมลพิ ษในระยะสั้น ตามที่ค ณะกรรมการกากั บประกาศกาหนดโดยความเห็น ชอบของ
คณะกรรมการร่วม ซึ่งแสดงถึงระดับความเสี่ย งต่อ การเกิ ดผลกระทบต่ อสุขภาพที่ มีความสั มพัน ธ์กับ คาแนะน า
ด้านสุขภาพ
“การประเมิ นผลกระทบต่ อ สุข ภาพ” หมายความว่า กระบวนการเรีย นรู้ ร่ว มกั นในสั งคม
ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อ ให้ ทุก ฝ่ายได้ร่ วมกัน พิจารณาถึ งผลกระทบด้านสุ ขภาพ โดยมีการประยุกต์ ใช้แนวทา งและ
เครื่องมือ ที่ห ลากหลายในการระบุ คาดการณ์ และพิจารณาถึ ง ผลกระทบด้ านสุข ภาพที่ อาจจะเกิ ด ขึ้ น หรื อ
เกิดขึ้นแล้วกับประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
“เงินบารุงกองทุน” หมายความว่า เงินที่เรียกเก็บจากผู้มีหน้าที่เ สียภาษี สรรพสามิ ตซึ่ง ต้ อ ง
นาส่งเข้ากองทุนอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพตามพระราชบัญญัตินี้

๒

“การบู ร ณาการ” หมายความว่ า การบริ ห ารจั ด การอากาศสะอาดเพื่ อ สุ ข ภาพระหว่าง
หน่ ว ยงานของรั ฐตั้ ง แต่ สองหน่ว ยงานขึ้ นไป เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการร่ว มวิ เ คราะห์ ปั ญหา และร่ ว มหาทาง
ป้องกันแก้ไขปัญหาอย่างสอดคล้องเป็นระบบครบวงจรโดยไม่แ ยกส่วน รวมถึงการจัดการร่วม
“การจัดการร่วม” หมายความว่า การจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพร่ว มกันระหว่างรั ฐ กั บ
ภาคประชาสังคม เพื่อสนับสนุนการมีส่ว นร่ว มของประชาชน และสร้างความเข้มแข็ งในการกระจายอ านาจ
เพื่อให้การจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพเป็นไปอย่างสมดุลและยั่ งยืน
“การก ากั บ ดู แ ล” หมายความว่ า การควบคุ ม ติ ด ตาม ดู แ ล ตรวจสอบ และเร่ ง รั ด การ
ดาเนินการของหน่ วยงานของรัฐ ที่ มีอานาจหน้าที่ ตามกฎหมายนั้น ๆ เพื่อการบูร ณาการการจั ด การอา กาศ
สะอาดเพื่อสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ
“แผนแม่บท” หมายความว่า แผนแม่บทนโยบายการกากับดูแลการจัดการอากาศสะอา ดเพื่ อ
สุขภาพแบบบูรณาการ
“คณะกรรมการร่วม” หมายความว่า คณะกรรมการร่วมนโยบายอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
“คณะกรรมการกากับ” หมายความว่า คณะกรรมการกากับดูแลการจัดการอากาศสะอาด
เพื่อสุขภาพ
“คณะกรรมการบริ ห ารเครื่ อ งมื อ และมาตรการ” หมายความว่ า คณะกรรมการบริหาร
เครื่องมือและมาตรการทางเศรษฐศาสตร์เ พื่ออากาศสะอาด
“คณะกรรมการกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนอากาศสะอาดเพื่ อสุขภาพ
“ภาคประชาสังคม” หมายความว่า บุคคล ประชาชน ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิช าชี พ
สมาคม มู ล นิ ธิ วิ ส าหกิ จ ชุ มชน วิ ส าหกิ จ เพื่ อ สั ง คม องค์ ก รชาวบ้ าน อาสาสมั ค รสาธารณะสุ ข อาสาสมัคร
สิ่งแวดล้อม อาสาสมัครกู้ภัย นักวิชาการในสถาบันการศึกษา นักวิชาการอิสระ ปราชญ์ชาวบ้าน รวมทั้งผู้ ที่ มี
ลักษณะทานองเดียวกัน
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วน
ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐไม่ว่าจะมีฐานะเป็นนิติบุค คลหรือไม่
มาตรา ๔ ให้นายกรั ฐมนตรีรั ก ษาการตามพระราชบั ญญั ติ นี้ เพื่อให้การบริ หารราชกา รของ
กระทรวงที่เกี่ยวข้ อ งมี การบูร ณาการในการจั ดการอากาศสะอาดเพื่อ สุขภาพ และมีอานาจออกกฎกระทรวง
ระเบียบ ประกาศหรือคาสั่ง โดยคาแนะนาของคณะกรรมการร่วม
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศตามวรรคหนึ่งนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ให้ใช้บังคับได้
มาตรา ๕ ในกรณี ที่ เ กิ ด หรื อ มี เ หตุ อั น ควรสงสัย ว่ าจะเกิ ด ความเสี ย หายอย่ างร้ ายแรงต่อ
คุณภาพอากาศเพื่อสุ ขภาพ อันกระทบต่อสิทธิที่จ ะหายใจอากาศของประชาชน ซึ่งจาเป็นต้องมีการแก้ไ ขโดย
เร่งด่วน ให้นายกรัฐมนตรีมีอานาจออกคาสั่งเพื่อระงับการกระทาหรือให้กระทาการใด ๆ เพื่อแก้ไขหรือป้องกั น
ความเสียหายเช่นว่านั้นได้ตามที่เห็นสมควร
๓

ถ้ า บุ ค คลซึ่ ง ได้ รั บ ค าสั่ ง ตามวรรคหนึ่ ง ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามค าสั่ ง ภายในระยะเวลาตามสมควร
นายกรัฐมนตรีจ ะสั่ง ให้ เจ้า หน้ าที่ ของรั ฐที่ มีอานาจหน้า ที่ที่ เกี่ ยวข้ อง ปฏิบัติการใด ๆ เพื่อแก้ไขหรื อป้ อ งกั น
ความเสียหายดังกล่าวนั้นแทนก็ไ ด้ ในการนี้ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ค วามระมัด ระวัง ตามสมควรแก่ พฤติ ก าร ณ์
และบุคคลซึ่งได้รับคาสั่งดังกล่าวต้องเป็นผู้เสีย ค่าใช้จ่ายสาหรับการนั้น
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๖ เพื่อการรับรองและคุ้ มครองสิท ธิในชีวิ ต และสิทธิในสุขภาพ ซึ่งมีความสอดคล้ อ ง
สัมพันธ์กันในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกั บสิ่งแวดล้อ ม และนาไปสู่การมีสิทธิที่จะหายใจอากาศสะอาด อันเป็นสิทธิ ที่
ทาให้บุคคลทุกคนดารงชีวิต ด้วยอากาศสะอาดที่ไ ม่ส่ งผลร้ายต่ อสุข ภาพ และไม่เสียชีวิตก่อนวัยอัน ควร รวมถึง
การคุ้มครองกลุ่มเปราะบางเป็น พิ เศษ รัฐจึงมีพันธกรณีในการคุ้มครอง เคารพ และทาให้เติมเต็มแก่บุ ค คลทุ ก
คนเช่นเดียวกับสิทธิ มนุ ษยชน และจาเป็นต้องมีบทบัญญั ติว่า ด้วยสิทธิ ที่จ ะหายใจอากาศสะอาด ซึ่งต้องได้ รั บ
การเคารพและไม่ถูกละเมิด จากบุคคลและหน่วยงานของรัฐ
เพื่อให้สิท ธิที่ จ ะหายใจอากาศสะอาดตามวรรคหนึ่ ง เกิดผลอย่า งเป็น รูป ธรรม รัฐมีหน้ า ที่
ปฏิบัติตามและบั ง คับ ใช้ พระราชบัญ ญัติ ฉบั บนี้แ ละกฎหมายอื่ นที่ เกี่ ยวข้ อ งอย่า งเคร่ง ครั ด โดยปราศจากการ
บริหารราชการแบบแยกส่วนจนเป็นเหตุกระทบสิท ธิตามวรรคหนึ่ง โดยอยู่บนหลักธรรมาภิบาล และหลักการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
มาตรา ๗ กรณีที่มีข้อความในกฎหมายอื่นใดขัดหรื อแย้ง ต่อ กฎหมายนี้ และเป็นการใช้บั ง คั บ
เกี่ยวกับการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการให้นากฎหมายนี้มาใช้บัง คับ
กรณีที่มีปัญหาเกี่ ยวกับ การก ากั บดู แลการจัด การอากาศสะอาดเพื่ อสุ ขภาพแบบบูร ณาการ
และการรับรองคุ้มครองสิทธิที่จะหายใจอากาศสะอาดของประชาชน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพ ให้
เป็ น ไปตามที่ ก าหนดในพระราชบัญ ญั ติ นี้ เว้ น แต่ ใ นกรณี ที่ มีก ฎหมายใดก าหนดเกี่ ย วกั บเรื่ อ งดั ง กล่ าวไว้
โดยเฉพาะ ซึ่งไม่ต่ากว่ามาตรฐานที่พระราชบัญ ญัตินี้ กาหนด ให้กฎหมายนั้นมี ผลใช้ บัง คับ ต่ อไป เท่าที่ไ ม่ ขั ด
หรื อ แย้ ง กั บ บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง พร ะราชบั ญ ญั ติ นี้ แต่ ถ้ า กฎหมายนั้ น มี มาตรฐา นต่ า กว่ า ที่ ก า หน ดไ ว้ ใ น
พระราชบัญญัตินี้ ให้หน่วยงานของรัฐที่มีอานาจตามกฎหมายนั้นแก้ ไขให้ เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณี
ที่มีอุปสรรคไม่อาจดาเนินการเช่นว่า นั้นได้ ให้คณะกรรมการร่ว มเป็นผู้ ชี้ขาด เมื่อมีคาชี้ขาดเป็น ประการใดให้
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามคาชี้ขาดนั้น

๔

หมวด ๒
สิทธิที่จะหายใจอากาศสะอาด
มาตรา ๘ บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะหายใจอากาศสะอาด
สิทธิที่จะหายใจอากาศสะอาดเป็ นสิ ทธิที่ ทาให้บุ คคลดารงชีวิ ตด้ วยอากาศสะอาดที่ไ ม่ ส่ ง ผล
ร้ายต่อสุขภาพ และไม่เสียชีวิตก่ อนวัย อัน ควร ซึ่งมีความสอดคล้องและสั มพันธ์ กับสิ ทธิ ในสุข ภาพและสิ ท ธิ ใน
ชีวิต อันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ได้รั บการรับรองคุ้มครองในฐานะสิท ธิมนุ ษยชน ทั้งในกฎหมายระหว่างปร ะเทศ
และกฎหมายภายในของนานาอารยประเทศ รวมถึงราชอาณาจักรไทย
บุคคลที่อยู่ในข่ายเป็นกลุ่มเปราะบางมีสิทธิได้รับ การตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลของรัฐ หรื อ
สถานพยาบาลที่มีมาตรฐานไม่ ต่ากว่าโรงพยาบาลซึ่ งรั ฐจัด ให้โ ดยไม่ เสีย ค่าใช้จ่า ย เพื่อการเฝ้าระวังแนวโน้ มที่
อาจเกิดโรคอันมีสาเหตุมาจากสภาวะหมอกควัน พิษปกคลุม
มาตรา ๙ เพื่อให้ได้มาซึ่ง อากาศสะอาด บุคคลทุกคนมีสิทธิ ที่จ ะได้รับ ทราบข้ อ มูลที่ เกี่ ย วกั บ
คุณภาพของอากาศและผลกระทบของคุ ณภาพอากาศที่ อาจเกิ ดขึ้น ต่อ สิ่ง แวดล้ อ มและสุขภาพ สิทธิในการมี
ส่วนร่วมกับรัฐในการกาหนดนโยบาย จัดทากฎหมาย และกากับดูแลการจัดการอากาศสะอาด และสิทธิในการ
เข้าถึงและได้รับความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อ ม
มาตรา ๑๐ เพื่อให้ได้ มาซึ่ งสิ ทธิ ข องบุ ค คลตามมาตรา ๘ และมาตรา ๙ รัฐมีหน้าที่เ คาร พ
ปกป้อง และทาให้สิทธิที่จะหายใจอากาศสะอาดของบุ คคลเกิ ดขึ้น ได้จริ งอย่างสมบูร ณ์ โดยรัฐต้องอานวยการ
และกากับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพอย่างบูร ณาการ
ส่วนที่ ๑
สิทธิในข้อมูลเกี่ยวกับอากาศสะอาด
มาตรา ๑๑ บุคคลทุกคนมีสิทธิรู้และเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับอากาศสะอาด
เพื่อให้ได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง รัฐมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ตรวจสอบและรายงานดั ช นี คุ ณภาพอากาศ และดั ช นี คุ ณภาพอากาศเพื่ อ สุ ข ภา พ
ประจาวัน และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้ นต่ อสุขภาพของประชาชนซึ่งแตกต่างกันในแต่ ล ะคน ในแต่ละเขตพื้ น ที่
อย่างทั่วถึง เป็นระบบ และสม่าเสมอ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง ได้ง่าย เฝ้าระวัง และป้องกันตนเองได้
ทันท่วงที
(๒) ให้ ข้ อ มู ล แก่ ป ระชาชนเกี่ ยวกั บ ที่มาของปัญ หาคุ ณภาพของอากาศที่ เป็ น ปัจ จุบัน เช่น
ข้อมูลบัญชีการปลดปล่อ ยและเคลื่ อนย้า ยหมอกควัน พิ ษ เป็นต้น กิจกรรมที่ก่อให้ เกิ ดผลกระทบต่ อคุ ณ ภาพ
อากาศและต่ อสุ ขภาพของประชาชน และวิธีดาเนิน การของรั ฐ เพื่อ จัด การให้ เ กิ ดอากาศสะอาดเพื่ อ สุ ข ภาพ
รวมทั้งมาตรการในการเยียวยาสุขภาพของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง
๕

(๓) รับฟังข้อมูล ข้อร้องเรียน และข้อคิดเห็นจากประชาชนในเรื่องที่เกี่ยวกับ (๒)
(๔) จัดเก็บ รวบรวม ประมวลผล วิเคราะห์ข้ อ มู ล และจัดทาระบบข้อ มู ล ที่ทั นสมั ยและมี
ประสิทธิภาพเพื่อ แจ้ง เตือ นประชาชน และสนับสนุนการจั ดการให้ มี อากาศสะอาดเพื่ อสุ ขภาพแก่ประชาชน
รวมทั้งจัดให้ มีง บประมาณเพื่ อ สนั บสนุน การดาเนิ นการของภาคเอกชนหรื อประชาชนที่ เกี่ ยวกั บการจั ด ท า
ระบบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
มาตรา ๑๒ บุ ค คลทุ ก คนมี สิ ท ธิ ที่ จ ะรู้ ข้ อ มู ล ที่ อ าจมี ผ ลกระทบต่ อคุ ณภาพอากาศและต่อ
สุ ข ภาพ รวมทั้ ง วิ ธี ป้ อ งกั นผลกระทบต่ อ สุ ขภาพโดยเร็ ว และมี สิ ท ธิ ร้อ งขอหน่ วยงานของรัฐ ให้มี ร ะบบการ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่มีมาตรการรองรับทั้งระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติการ
เพื่อให้ได้สิทธิ ตามวรรคหนึ่ง รัฐมีหน้าที่ต้องจัด ให้ มีร ะบบการประเมิ นผลกระทบต่ อสุ ข ภา พ
และต้ อ งมี ร ะบบตรวจสอบการประเมิ น ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพดั ง กล่ า ว รวมทั้ ง มี ก ารบั ง คั บ ใช้ ร ะบบการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูป ธรรม
ส่วนที่ ๒
สิทธิในการมีส่วนร่วมกับรัฐในการก าหนดนโยบาย
จัดทากฎหมาย และกากับดูแลการจั ดการอากาศสะอาดเพื่อ สุขภาพ
มาตรา ๑๓ บุคคลทุกคนมีสิทธิในการมีส่ วนร่ว มกับรั ฐในการกาหนดนโยบาย จัดทากฎหมาย
และกากับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
เพื่อให้ได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง รัฐมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายและแผนแม่บท
(๒) จัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนการดาเนินโครงการหรือ กิจกรรมของรั ฐทั้ ง ใน
ระดับชาติและระดับท้อ งถิ่นที่ อาจมีผ ลกระทบต่อคุ ณภาพอากาศและต่ อสุขภาพของประชาชน และมีส่วนร่ ว ม
ในกระบวนการตัดสินใจดาเนินโครงการหรือกิจกรรมดังกล่าว
(๓) เปิ ด เผยข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บโครงการหรือ กิ จกรรมที่ จัด ทาตาม (๒) ให้ ป ระชาชนในพื้นที่ที่
เกี่ยวข้องทราบและรั บ ฟัง ความคิ ด เห็ นของประชาชนก่ อนการจั ดท าแผนการดาเนินโครงการ ทั้งนี้ จะต้ อ ง
กาหนดระยะเวลาที่เพียงพอสาหรับให้ประชาชนแสดงความคิด เห็นไว้ด้วย
(๔) หน่วยงานของรัฐต้องนาความคิ ด เห็นที่ ได้รั บตาม (๓) ไปใช้ประกอบการพิจารณาอนุ มั ติ
หรืออนุญาตการดาเนินโครงการหรือกิจกรรมตามวรรคหนึ่ง ในการนี้ ต้องแจ้งให้ประชาชนทราบถึงผลของการ
นาความคิดเห็นไปใช้ประกอบการพิจารณาด้วย
(๕) จัดให้ประชาชนมี ส่ว นร่ว มในการกาหนดให้ มีห ลัก เกณฑ์ เ กี่ยวกับ มาตรฐานคุ ณภาพของ
อากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ รวมทั้งหลักเกณฑ์ในการเฝ้าระวั ง ป้องกัน ควบคุม และจัดการอากาศให้มีคุ ณภาพ
ตามมาตรฐานดังกล่าว

๖

(๖) จั ด ให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการก าหนดและการจั ด ท าบั ญ ชี ก ารปลดปล่ อ ยและ
เคลื่อนย้ายหมอกควันพิษ ดัชนีคุณภาพอากาศ และดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพในแต่ล ะพื้นที่
(๗) จัดให้ประชาชนมีส่ วนร่ ว มโดยการรั บ ฟัง ความคิ ด เห็ นของประชาชน การปรึกษาหารื อ
และการร่วมดาเนินการในการปรับ ปรุง กฎหมายที่เ ป็นอุ ปสรรค และจัดทาร่างกฎหมายที่ เกี่ย วข้ องกับอา กาศ
สะอาดเพื่ อ สุ ข ภาพ ตั้ ง แต่ ก ารทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย การปรั บ ปรุง กฎหมาย และการร่าง
กฎหมาย
(๘) จั ด ให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ว มในการกาหนดมาตรการในการก ากั บ การปฏิบั ติ ห น้าที่ของ
หน่ ว ยงานของรัฐ ที่ เ กี่ย วข้อ งกับ การจัด การอากาศสะอาดเพื่ อสุ ข ภาพ เพื่ อ ด าเนิ นการให้ เ กิด ผลลัพธ์ ตามที่
นโยบายและแผนแม่บทตาม (๑) กาหนดไว้
หลักเกณฑ์แ ละวิธี การในการดาเนิ น การตามวรรคหนึ่ ง ให้ เ ป็น ไปตามที่ ค ณะกรรมการร่ ว ม
กาหนดโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการกากับ
มาตรา ๑๔ บุคคลทุกคนมี สิท ธิที่จ ะรู้ข้ อมู ล คาชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยงานของรั ฐ ก่ อ น
การอนุญาตหรือการดาเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของตนหรือของชุมชน รวมทั้ง
มีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นในเรื่ องดัง กล่าว
เพื่อให้ได้สิ ทธิ ตามวรรคหนึ่ ง เมื่อมีกรณี ที่จ ะมีผ ลกระทบต่ อ คุ ณภาพอากาศและต่ อสุ ข ภา พ
ของประชาชนเกิดขึ้น รัฐมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้ อ มูลเกี่ยวกับกรณีดั งกล่าว และวิธีป้องกันผลกระทบต่อสุ ข ภาพ
ให้ประชาชนทราบและจั ดหาข้ อมู ลให้ โดยเร็ว ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลดั งกล่าว ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า ไม่ใช่
การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่จะพิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ไ ด้รับความคุ้ มครองตามกฎหมาย
ให้ สั น นิ ษ ฐานไว้ ก่ อ นว่ า ข้ อ มู ล ค าชี้ แ จงและเหตุ ผ ลตามมาตรานี้ไ ม่ ถื อ เป็ น ข้ อ มู ล อั นเป็น
ความลับทางการค้า เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าข้อมูล ดังกล่าวนั้นเป็นความลั บทางการค้า ตามกฎหมายว่า ด้วยความ
ทางลับทางการค้า และการพิสูจน์นั้นได้กระทาก่อนที่จะเปิดเผยข้อ มูล
ส่วนที่ ๓
สิทธิในการเข้าถึงและได้รับความยุ ติธรรมทางสิ่ง แวดล้อม
มาตรา ๑๕ บุคคลทุกคนมีสิทธิในการเข้าถึงและได้รับความยุติ ธรรมทางสิ่ง แวดล้อ ม
เพื่อให้ได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง รัฐมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ อาจได้ รับ ผลกระทบทางสุ ขภาพจากปัญ หาหมอกควัน พิ ษ และ
ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ
(๒) ให้คาแนะนาแก่ผู้ร้องเรียนในการดาเนินคดีสิ่งแวดล้อ มเกี่ยวกับปั ญหาหมอกควัน พิษ และ
ประสานผู้เชี่ยวชาญด้านการดาเนิน คดี เพื่อที่จะได้ รับ การพิจารณาและได้ รับ การชดเชย เยียวยา และฟื้ น ฟู
ความเสียหาย

๗

มาตรา ๑๖ องค์ ก รเอกชนที่ มีวั ต ถุ ป ระสงค์ เ กี่ ย วกั บ สุ ข ภาพ สิ่ ง แวดล้ อ ม ผู้ บ ริ โ ภค เด็ ก
ผู้สูงอายุ หญิงมีครรภ์ ผู้ป่วย และผู้ทางานกลางแจ้ง มีสิทธิ ในการดาเนิน คดี แ พ่ง คดีอาญา คดีปกครอง และ
ดาเนินกระบวนพิ จารณาใด ๆ รวมถึงการเรีย กร้ องค่า สิ นไหมทดแทน หรือค่าเสียหายในคดี ที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ
อากาศสะอาดเพื่ อ สุ ข ภาพที่ เ ป็ น ปร ะโยชน์ ต่ อ ปร ะชาชนโดยส่ ว นรวมตา มลั ก ษณะหรื อ ประเภท คดี ที่
คณะกรรมการร่วมประกาศกาหนดได้
เมื่อมีการฟ้องคดีตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนที่ถูกกล่าวหาว่าก่อให้เ กิ ด
หมอกควันพิ ษ กระทาการหรือหยุ ด กระทาการเพื่ อยุ ติการก่ อให้ เกิ ดหมอกควัน พิ ษ เว้นแต่หน่วยงานของรั ฐ
หรือเอกชนสามารถพิสูจ น์ให้ ศาลที่ มีเ ขตอานาจในการพิจารณาคดีนั้น เห็ นได้ว่า ตนมิไ ด้ เป็น ผู้ก่ อให้เ กิด หมอก
ควันพิษดังกล่าว
ในการดาเนินคดีในศาล มิให้องค์กรเอกชนตามวรรคหนึ่งถอนฟ้อง เว้นแต่ศาลจะอนุญาต เมื่อ
ศาลเห็นว่าการถอนฟ้องนั้นไม่เป็นผลเสียต่อการคุ้มครองประชาชนเป็นส่วนรวม
ให้องค์กรเอกชนตามวรรคหนึ่ง เป็นบุ ค คลที่ มีอานาจในการดาเนิน คดีแ บบกลุ่ มตามกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง วิธีพิจารณาความอาญา หรือวิธีพิจารณาความที่เกี่ยวกับคดีปกครอง แล้วแต่กรณี
มาตรา ๑๗ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ดาเนินการตามมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๔ ให้บุคคล
หรือคณะบุคคลมีสิทธิดาเนินคดีต่ อหน่วยงานของรั ฐให้ดาเนินการดั งกล่าว
มาตรา ๑๘ บุ ค คลและองค์ ก รเอกชนตามมาตรา ๑๖ มี สิ ท ธิ ร้ อ งขอให้ ห น่ ว ยงานของรัฐ
ดาเนินการตามที่ บัญ ญั ติไ ว้ ในหมวดนี้ และมีสิทธิ ดาเนิน คดี ต่อ หน่ วยงานของรั ฐให้ ดาเนิน การและเรีย กร้ อ ง
ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการไม่ดาเนินการดังกล่าว
หมวด ๓
การบูรณาการนโยบายอากาศสะอาดเพื่ อสุขภาพ
มาตรา ๑๙ เพื่อบูรณาการนโยบาย การกากับดูแล การจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ และ
บรรลุตามเจตนารมณ์ ของพระราชบัญ ญัติ นี้ ให้คณะกรรมการร่วม คณะกรรมการกากับ คณะกรรมการบริหาร
เครื่องมือและมาตรการ และคณะกรรมการกองทุน มาประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละสองครั้ง
มาตรา ๒๐ ให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมจั ดทานโยบาย และออกกฎกระทรวงในการกาหนดหลัก เกณฑ์
และวิธีการในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริมให้ สถาบันการอาชีวศึก ษา หรือสถาบันอุดมศึกษา ศึกษาวิจัย
และบริการวิชาการที่ ส อดคล้อ งกับ นโยบายด้านอากาศสะอาดเพื่ อสุ ขภาพแบบบู ร ณาการ และสนับสนุ น ให้
สถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันอุดมศึก ษานาผลการศึ ก ษาวิจัย และบริการวิชาการนั้น ไปเผยแพร่แ ละใช้
ประโยชน์ในวงกว้าง ตลอดจนนาเสนอต่อ คณะกรรมการร่ว มเพื่ อเป็นแนวทางในการจั ดทา และปรับปรุงแก้ ไ ข
นโยบายด้านอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ และแผนแม่บทต่อไป
๘

การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธี การสนั บสนุ นงบประมาณตามวรรคหนึ่ ง ต้องคานึงถึงงานวิ จั ย
และงานบริ ก ารวิช าการที่ป ระชาชนได้ เ ข้ ามามี ส่ ว นร่ ว มในขั้น ตอนการด าเนิน การ และได้ รั บประโยชน์จาก
งานวิจัยหรืองานบริการวิชาการนั้นเป็นสาคัญ
ส่วนที่ ๑
แผนแม่บทนโยบายการก ากับดูแ ลการจัดการอากาศสะอาดเพื่ อสุขภาพแบบบูรณาการ
มาตรา ๒๑ ให้คณะกรรมการร่วมจัดทานโยบายและแผนแม่บท เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทาง
ในการจัดทานโยบาย ยุทธศาสตร์ และการดาเนินงานเพื่อกากับดูแลและบูรณาการการปฏิบัติงานของหน่ว ยงาน
ของรั ฐ และหน่ ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การอากาศสะอาดเพื่ อ สุ ข ภาพ เสนอคณะรั ฐ มนตรี สภา
ผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อทราบ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในการจั ด ท าแผนแม่ บ ท ให้ ค ณะกรรมการร่ว มน าความคิ ด เห็ นและข้ อ เสนอแนะของกลุ่ม
เปราะบาง และกลุ่มผู้ที่อาจได้รับผลกระทบทางสุขภาพจากปัญหาคุ ณภาพอากาศมาประกอบด้ วย
ให้คณะกรรมการร่วมทบทวนแผนแม่บทอย่างน้อยทุกห้าปี
มาตรา ๒๒ แผนแม่บทต้องมีสาระสาคัญอย่างน้อยเกี่ยวกับเรื่องดั งต่อ ไปนี้
(๑) แนวคิดการบูรณาการสุขภาพกับสิ่งแวดล้อมในประเด็น อากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
(๒) เป้าหมายของการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ
(๓) การจัดให้มีกลไกและมาตรการที่ หน่วยงานของรั ฐต้อ งปฏิบัติ เ พื่อรองรับ สิทธิ ที่จ ะหายใจ
อากาศสะอาดของประชาชน รวมถึงการกาหนดให้ หน่ วยงานของรั ฐ ต้อ งนาผลการประเมิ นผลกระทบทาง
สุขภาพไปบังคับใช้ในการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่
(๔) การกาหนดกลไกและมาตรการสาหรั บการจั ดการปั ญหาที่ มีลั ก ษณะเฉพาะ เช่น กลุ่ ม
เปราะบาง พื้นที่ที่มีลักษณะเฉพาะ เป็นต้น
(๕) การเฝ้ า ระวั ง ป้ อ งกั น และควบคุ มปั จจั ย ที่คุ ก คามการเข้ าถึ ง สิ ทธิ ที่ จะหายใจอากาศ
สะอาด
(๖) การยกระดับมาตรฐานคุณภาพอากาศสะอาดเพื่อสุ ขภาพ ซึ่งรวมถึง ดัชนีคุณภาพอากาศ
ดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพ และระบบติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศภาคประชาชน
(๗) การส่งเสริม และสนับสนุนให้ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา มีส่วนร่วมกับรัฐในการ
จัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ
(๘) การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพอากาศเพื่อนามาจั ดทาฐานข้อ มูล และนาไปใช้ในการ
สร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ในมิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูร ณาการ
(๙) การกาหนดมาตรการและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์
(๑๐) การกาหนดมาตรการเกี่ยวกับหมอกควันพิษข้ามแดน
๙

แผนแม่บทตามวรรคหนึ่ง ให้จัดทาเป็นสองระยะ คือ ระยะกลาง และระยะยาว
แผนแม่บทระยะยาว จัดทาขึ้นในรอบระยะเวลาทุกสิบปี เพื่อกาหนดเป้าหมายระยะสิบปี
แผนแม่บทระยะกลาง จัดทาขึ้นในรอบระยะเวลาทุกห้าปี เพื่อการดาเนินการให้เป็นรูปธรรม
และบรรลุเป้าหมายตามที่แผนแม่บทระยะยาวกาหนด และเป็นแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติการกากั บ ดู แ ล
การจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ
ให้มีการประเมินผลและทบทวนแผนแม่บทระยะยาว ภายในระยะเวลาหกเดือนก่อนครบร อบ
ระยะเวลาสิบปี และให้จัดทาร่างแผนแม่บทระยะยาวฉบับใหม่ให้แ ล้วเสร็จก่ อนแผนแม่บทระยะยาวฉบับเดิ มจ ะ
สิ้นสุดลง
กรณีมีเหตุสุดวิสั ยที่ ไม่ อาจจั ดทาแผนแม่บ ทฉบั บใหม่ ให้แ ล้ว เสร็จ ก่อนแผนแม่ บทฉบับ เดิ มจ ะ
สิ้นสุดลง ให้ใช้แผนแม่บทระยะยาวฉบับเดิมไปพลางก่อน แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินหกเดือน
มาตรา ๒๓ แผนแม่บทตามมาตรา ๒๑ ทีค่ ณะกรรมการร่วมให้ความเห็นชอบแล้ ว ให้ผูกพั น
หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่ต้องดาเนินการต่ อไปตามอานาจหน้าที่ของตน
มาตรา ๒๔ ให้คณะกรรมการกากับ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการร่ วมมีห น้าที่ จั ด ท า
แผนปฏิบัติการเพื่อ กากั บ ดูแลการจั ดการอากาศสะอาดเพื่ อสุข ภาพแบบบูร ณาการในแต่ ล ะปี ที่สอดคล้ อ งกั บ
แผนแม่บท
ส่วนที่ ๒
คณะกรรมการร่วมนโยบายอากาศสะอาดเพื่ อสุขภาพ
มาตรา ๒๕ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการร่วมนโยบายอากาศสะอาด
เพื่อสุขภาพ” ประกอบด้วย
(๑) นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ
(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ ม เป็นรองประธานกรรมการ
(๔) ผู้ได้รับเลือกเป็นตัวแทนจากภาคประชาสังคม เป็นรองประธานกรรมการ จานวน ๒ คน
(๕) ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ จานวน ๕ คน ทีม่ ีประสบการณ์หรือ ผลงานเป็นที่ป ระจั ก ษ์
เกี่ยวกับการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพหรือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อ ม ตามที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง
(๖) ผู้แทนจากภาคประชาสังคม จานวน ๕ คน ที่เลือกตั้งจากผู้ที่มีประสบการณ์หรือผลงานเป็น
ที่ประจักษ์เกี่ยวกับการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพหรือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ผู้ แ ทนจากภาคประชาสั ง คมตาม (๔) และ (๖) อย่ า งน้ อ ยสี่ ค น จะต้ อ งไม่ มีส่ ว นในการ
ก่อให้เกิดหมอกควันพิษ

๑๐

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั วแทนจากภาคประชาสังคมตาม (๔) และผู้แทนจากภาคประชา
สังคมตาม (๖) ให้เป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการร่วมกาหนด
ให้ประธานคณะกรรมการกากับ เป็นเลขานุการคณะกรรมการร่วม และผู้อานวยการองค์ ก าร
อากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการร่วม
มาตรา ๒๖ กรรมการผู้ แ ทนจากภาคประชาสั ง คมตามมาตรา ๒๕ (๔) และ (๖) ต้ อ งมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้ องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ในวันที่ได้รับการเสนอชื่อ
(๓) ไม่มีประวัติเสื่อมเสีย ทุจริต ประพฤติมิชอบ และมีผลประโยชน์ทับซ้อน
(๔) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่ส มประกอบ
(๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่เ คยเป็นบุค คลล้ มละลายทุจริต
(๖) ไม่เป็นบุคคลที่ต้องคาพิพากษาให้จาคุกและถูก คุมขั งอยู่โดยหมายของศาล
มาตรา ๒๗ ให้กรรมการมาตรา ๒๕ มีวาระการดารงตาแหน่ง ห้าปี นับแต่ วัน ที่ไ ด้รับ แต่ ง ตั้ ง
และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้แต่ต้อ งไม่ เกินสองวาระติ ดต่อกัน
ให้กรรมการซึ่ง พ้นจากตาแหน่ง ตามวาระอยู่ใ นตาแหน่ ง เพื่อ ปฏิ บัติ หน้า ที่ต่ อไปจนกว่ า จ ะมี
การแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่
เพื่อให้ได้มาซึ่ ง กรรมการคนใหม่ เข้า มาปฏิบั ติห น้าที่ เ มื่อ สิ้นสุ ดวาระของกรรมการคนเดิ มให้
ดาเนินการคัดเลือกกรรมการใหม่เป็นการล่วงหน้าก่ อนที่กรรมการจะพ้นจากตาแหน่ง ตามวาระไม่น้ อยกว่ า หนึ่ ง
ร้อยยี่สิบวัน
มาตรา ๒๘ นอกจากการพ้ น จากต าแหน่ ง ตามวาระตามมาตรา ๒๗ กรรมการ พ้ น จา ก
ตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้า มตามมาตรา ๒๖
เมื่อกรรมการพ้นจากตาแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้ดาเนินการเพื่อแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่โ ดยให้
กรรมการที่ได้รับแต่ งตั้ งแทนอยู่ใ นตาแหน่ ง เท่า วาระที่ เหลื ออยู่ ของผู้ ซึ่ งตนแทน เว้นแต่วาระที่เหลือ อยู่ ไ ม่ ถึ ง
หนึ่งปีจะไม่ดาเนินการเพื่อแต่งตั้งกรรมการร่วมขึ้นใหม่แทนก็ได้
ในระหว่างที่ยั ง มิไ ด้ มีก ารแต่ งตั้ ง กรรมการตามวรรคสอง ให้กรรมการเท่า ที่ เหลือ อยู่ ป ฏิ บั ติ
หน้าที่ต่อไปได้ และให้ถือว่าคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่ เหลือ อยู่ เว้น แต่มีกรรมการเหลือ อยู่ ไ ม่
ถึงเจ็ดคน

๑๑

มาตรา ๒๙ คณะกรรมการร่วม มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดนโยบายและแผนแม่บทเพื่อเสนอคณะรัฐ มนตรีให้ค วามเห็นชอบ
(๒) พิจารณาผลการประเมิ นการปฏิ บัติ ตามนโยบายและแผนแม่ บทที่ คณะกรรมการก ากั บ
เสนอ และรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบทุกสิ้นปีงบประมาณ
(๓) พิจารณาและให้ค วามเห็น ชอบมาตรฐานคุ ณภาพอากาศสะอาดเพื่อ สุข ภาพ ซึ่งรวมถึ ง
ดัชนีคุณภาพอากาศและดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพที่ค ณะกรรมการกากับประกาศกาหนด
(๔) กาหนดมาตรการเพื่อ คุ้ มครองรั กษาความสมดุลและยั่งยื น ระหว่า งสิ่งแวดล้อ ม สุขภาพ
และเศรษฐกิจ
(๕) ติดตามประเมิ นผลการดาเนิน มาตรการทางกฎหมายตามกฎหมายว่า ด้ วยการส่ง เสริ ม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อ มแห่ง ชาติ กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง กฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยแร่ กฎหมายว่าด้วยวัตถุอั นตราย กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก กฎหมายว่ า
ด้วยป่าสงวนแห่งชาติ หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ มาตรฐานคุ ณภาพของอากาศเพื่อ สุขภาพ แล้วรายงาน
ผลต่อคณะรัฐมนตรีทุก หนึ่งปี หรือเมื่อมีสถานการณ์ห มอกควันพิ ษซึ่ งมี ผลกระทบต่ อสุข ภาพของประชาชนใน
วงกว้าง
(๖) เสนอแนะมาตรการหรื อ แนวทางในการส่ ง เสริมอากาศสะอาดเพื่ อ สุ ข ภาพและแก้ไข
ปัญหาการบริหารจัดการที่ ขาดประสิ ทธิ ภาพในการบั ง คับ ใช้ กฎหมายที่ เกี่ ยวกับ มาตรฐานคุ ณภาพอากาศต่ อ
คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคาสั่งใด ๆ
เพื่อให้สอดคล้องกับการมีอากาศสะอาดเพื่ อสุขภาพ
(๗) เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรั ฐ ในส่ ว นที่
เกี่ยวข้องการบริหารและการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
(๘) ควบคุ มการด าเนิ น งานของคณะกรรมการก ากั บ ให้ เ ป็ น ไปตาม วั ต ถุ ป ร ะสง ค์ ข อง
พระราชบัญญัตินี้
(๙) สนับสนุน ส่งเสริม และสร้างเสริมให้ทุกภาคส่ วนของสัง คมตระหนั กรู้ถึง ความสาคั ญ ของ
ปัญหาสุขภาพจากหมอกควัน พิ ษ และความจ าเป็ นของการเข้า ถึ ง อากาศสะอาด รวมทั้งการมี ส่ว นร่ ว มของ
ประชาชนในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาหมอกควันพิษอย่างมีนัยสาคัญ
(๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญั ตินี้
มาตรา ๓๐ ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้คณะกรรมการร่วม หรือคณะอนุกรรมการที่คณะกรร มการ
ร่วมมอบหมายมีอานาจออกคาสั่ง เป็นหนัง สือเรีย กบุค คลใดมาให้ถ้อยคาหรือให้ส่ง เอกสารหรื อวัตถุ ใด ๆ มาเพื่ อ
ประกอบการพิจารณาได้ตามความจาเป็น

๑๒

มาตรา ๓๑ เพื่อประโยชน์การส่งเสริมและรัก ษาอากาศสะอาดเพื่ อสุข ภาพ ให้คณะกรรมการ
กากับโดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการร่ ว มมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุ เบกษา ในการกาหน ดดั ช นี
คุณภาพอากาศ และดัชนีคุณภาพอากาศเพื่ อสุข ภาพ โดยคานึงถึงหลักการสาคั ญว่า อากาศมีมลสารปะปน อยู่
หลายชนิด และมลสารแต่ละชนิดส่งผลกระทบต่อสุขภาพที่แตกต่างกัน
ดัชนีคุณภาพอากาศ และดัชนีชี้วัดคุ ณภาพอากาศเพื่อ สุขภาพตามวรรคหนึ่ งนั้น ต้องเป็ น ไป
มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยอาศัยหลักวิชาการ กฎเกณฑ์ และหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เ ป็ น
พื้นฐาน คานึงถึงสิทธิที่จะหายใจอากาศสะอาดและสุ ขภาพของประชาชนเป็นสาคัญ รวมถึงความเป็นไปได้ ใ น
เชิงเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อ งด้วย ทั้งนี้ อาจกาหนดให้แตกต่างตามสภาพสิ่งแวดล้อ มใน แต่ ล ะ
พื้นที่ และการใช้ประโยชน์ โดยต้องเปิดโอกาสให้ ผู้ซึ่ง เกี่ ยวข้ องมีส่ วนร่ว มในการกาหนดมาตรฐาน รวมทั้ง ต้ อ ง
เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้ประชาชนเข้าถึงโดยง่าย
ให้คณะกรรมการร่วมมีหน้าที่ในการทบทวนดั ชนีคุ ณภาพอากาศ และดัชนีคุณภาพอากาศเพื่ อ
สุขภาพ ตามการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ อย่างน้อย
ทุกสามปี โดยคานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาขน
มาตรา ๓๒ ในกรณีที่เห็นสมควร ให้คณะกรรมการร่ วมมี อานาจกาหนดดั ชนีคุ ณภาพอากา ศ
และดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อ สุขภาพที่มีค่า มาตรฐานสูง กว่า ดัช นีคุ ณภาพอากาศ และดัชนีคุณภาพอากาศเพื่ อ
สุขภาพสาหรับในเขตพื้นที่เฉพาะ หรือเขตพื้นที่ที่มีกลุ่มเปราะบางอยู่อาศัย
มาตรา ๓๓ เพื่อประโยชน์ในการติด ตามข้อ มู ลคุ ณภาพอากาศเพื่อ สุขภาพ ให้คณะกรรมการ
ร่ ว มออกมาตรการในการส่ งเสริมสนั บ สนุ นให้ ภาคประชาชนติ ด ตั้ ง ระบบติ ด ตามข้ อมู ล คุ ณภาพอากาศ เพื่อ
สุขภาพ
มาตรา ๓๔ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนถิ่นมีหน้าที่ร วบรวมข้ อ มู ล
คุณภาพอากาศเพื่อสุ ขภาพในพื้นที่ ความรับผิ ดชอบของตน เสนอต่อคณะกรรมการร่ว มด้านอากาศสะอาดเพื่ อ
สุขภาพระดับจังหวัดเป็ นประจาทุก ปี และให้คณะกรรมการร่ วมด้านอากาศสะอาดเพื่ อสุขภาพระดั บจังหวั ด ส่ ง
ข้อมูลดังกล่าวให้คณะกรรมการกากับ เพื่อจัดทาเป็นระบบฐานข้ อมู ลสารสนเทศของข้อ มูล คุ ณภาพอากาศเพื่ อ
สุขภาพในระดับประเทศต่อไป
หลักเกณฑ์ วิธีการ และรูปแบบในการรวบรวมข้อ มูล คุณภาพอากาศตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามกฎกระทรวงที่รัฐมนตรีกาหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการร่ว ม
มาตรา ๓๕ ให้คณะกรรมการกากับนาข้อมูลคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพที่ได้รับ ตามมาตรา ๓๔
นั้น มากาหนดแนวทางในการกากับติดตามให้หน่วยงานของรั ฐดาเนินงานตามนโยบาย และแผนแม่บท

๑๓

หมวด ๔
การกากับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อ สุขภาพ
ส่วนที่ ๑
คณะกรรมการกากับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่ อสุขภาพ
มาตรา ๓๖ ให้ มี ค ณะกรรมการคณะหนึ่ ง เรี ย กว่ า “คณะกรรมการก ากั บ ดู แลการจัดการ
อากาศสะอาดเพื่ อสุข ภาพ” ประกอบด้วยประธานกรรมการคนหนึ่ง และกรรมการอื่นอี ก ๑๓ คน ซึ่งสรรหา
และแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่ง เป็น บุค คลผู้ มีความรู้ ประสบการณ์ และเป็นผู้ที่มีผลงานหรือ เคยปฏิบัติงานที่
แสดงให้เห็นถึงการเป็น ผู้ มีค วามรู้หรื อความเชี่ ยวชาญ ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อ ม ด้านสิ่งแวดล้ อมสุ ข ภาพ
ด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้ อม ด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อ ม ด้านสังคมศาสตร์ที่เกี่ย วกับ สิ่งแวดล้ อ มสุขภาพ ด้าน
สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกั บสิ่ งแวดล้ อมสุขภาพ ด้านบริหารจัดการภาครัฐเกี่ยวกั บสิ่ งแวดล้อ มสุขภาพ อย่างน้อย
ด้านละหนึ่งคน
ให้คณะกรรมการกากับ ประกอบไปด้ว ยคณะกรรมการสองประเภท ได้แก่ คณะกรรมการ
อิสระ และคณะกรรมการซึ่ งปฏิ บัติ งานประจา โดยให้คณะกรรมการซึ่งปฏิบัติ งานประจามีสัด ส่วนไม่น้ อ ยกว่ า
สองในสามของคณะกรรมการทั้งชุด
ให้ ผู้ อ านวยการองค์ ก ารอากาศสะอาดเพื่ อ สุ ข ภาพเป็ น กรรมการและเลขานุ ก า ร ของ
คณะกรรมการกากับ
หลักเกณฑ์ และวิธกี ารได้มาซึ่งประธานกรรมการและกรรมการตามวรรคหนึ่งให้ เป็นไป ตามที่
คณะกรรมการร่วมประกาศกาหนด
ให้กรรมการตามวรรคหนึ่ง มีวาระการดารงตาแหน่ ง สามปีนั บแต่วั นที่ไ ด้รั บแต่ง ตั้ง และอาจ
ได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่ อกัน
การพ้นจากตาแหน่ ง การประชุม การลงมติ รวมทั้งการปฏิ บัติ งานของคณะกรรมการ ตาม
วรรคหนึ่งให้เป็ นไปตามระเบีย บที่ ค ณะกรรมการร่ ว มกาหนด ทั้งนี้ ในการประชุม ถ้ามีการพิจารณาเรื่ อ งที่
กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียโดยตรง กรรมการผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้าประชุมและลงความเห็น
มาตรา ๓๗ กรรมการก ากั บ ตามมาตรา ๓๖ ต้ อ งมี คุ ณสมบั ติ แ ละไม่ มีลั ก ษณะต้ อ งห้ า ม
ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสามสิบปีบริบูรณ์
(๓) ไม่มีประวัติเสื่อมเสีย ทุจริต ประพฤติมิชอบ และมีผลประโยชน์ทับซ้อน
(๔) ไม่ เ ป็ น บุ ค คลวิ ก ลจริ ต หรื อ จิ ต ฟั่ น เฟื อ นไม่ ส มปร ะกอบ คนไร้ ค วามสามารถหรื อ
คนเสมือนไร้ความสามารถ
๑๔

(๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่เ คยเป็นบุค คลล้ มละลายทุจริต
(๖) ไม่เป็นบุคคลที่ต้องคาพิพากษาให้จาคุกและถูก คุมขั งอยู่โดยหมายของศาล
(๗) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึ งที่สุ ดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิ ด ที่
ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่ งทางการเมื อง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรื อผู้บริ หารท้ องถิ่ น กรรมการ
หรือผู้ดารงตาแหน่ ง ซึ่ง รับ ผิ ดชอบการบริ หารพรรคการเมือ ง ที่ปรึกษาพรรคการเมื อ ง หรือเจ้าหน้าที่ พ รรค
การเมือง
(๙) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ เพราะทุจ ริ ต
ต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๑๐) ไม่เป็นผู้บริหารหน่วยงานของรัฐ
(๑๑) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรื อเงิ นเดื อนประจา พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐ
กรรมการซึ่งปฏิบัติงานประจาต้องสามารถทางานได้เต็มเวลา
มาตรา ๓๘ คณะกรรมการกากับ มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผนแม่บท
(๒) ก ากั บ ดู แ ล ตรวจสอบ ติ ด ตาม เร่ ง รั ด สนั บ สนุน และให้ ค าแนะน าแก่ ค ณะกรรมการ
ทั้งหลายที่มีอานาจหน้า ที่เ กี่ยวข้อ งกั บอากาศสะอาดเพื่อสุ ขภาพ รวมทั้งหน่วยงานของรั ฐ ในการดาเนินการ
ตามนโยบาย และแผนแม่บท และรายงานให้คณะกรรมการร่วมทราบทุกสิ้นปีงบประมาณ
(๓) ประสานงานและอานวยความสะดวกในการดาเนินงานของคณะกรรมการกองทุน
(๔) กากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ ยวข้อ งเก็บข้ อมูล การปล่ อยและการเคลื่ อนย้ายสาร มลพิ ษ
จากแหล่งกาเนิดมลพิษเพื่อสิ่งแวดล้อ มตามหลั กเกณฑ์และวิธีการที่ค ณะกรรมการกากับกาหนด
(๕) เสนอเรื่ อ งต่ อ ผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น คณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ คณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ ง ชาติ คณะกรรมการป้ อ งกั นและปราบปรามการทุจริ ตในภา ครั ฐ
แล้วแต่กรณี หากหน่วยงานของรัฐไม่ดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
(๖) สนับสนุน และส่งเสริมความตระหนักรู้ เกี่ย วกับ สิทธิ ที่จะหายใจอากาศสะอาด และการ
เข้าถึงสิทธิดังกล่าวให้กับภาคประชาชนทุกภาคส่วน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง
(๗) กาหนดให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาอากาศสะอาดเพื่ อสุขภาพ
(๘) กาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศสะอาดเพื่อสุข ภาพ ซึ่งรวมถึงดัชนีคุณภาพอากาศและ
ดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพ และเสนอต่อคณะกรรมการร่วมเพื่อ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
(๙) กาหนดระดับการแจ้ง เตือน กรณีที่พบว่าคุณภาพอากาศมีค่า ต่ากว่าดั ชนี คุณภาพอากา ศ
หรือดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพ
(๑๐) ประกาศกาหนดกฎหมายลาดับรองซึ่ งกาหนดไว้ให้ เป็น อานาจของคณะกรรมการก า กั บ
ตามพระราชบัญญัตินี้
๑๕

(๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๙ ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ให้ ค ณะกรรมการ ก า กั บ หรื อ คณะอนุ ก รร มกา ร ที่
คณะกรรมการกากับมอบหมายมีอานาจออกคาสั่งเป็นหนั งสือ เรียกบุ คคลใดมาให้ ถ้อยคาหรือให้ ส่ง เอกสารหรื อ
วัตถุใด ๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาได้ตามความจาเป็น
ส่วนที่ ๒
องค์การอากาศสะอาดเพื่อ สุขภาพ
มาตรา ๔๐ ให้ จั ดตั้ ง องค์ ก ารอากาศสะอาดเพื่ อ สุ ข ภาพ เป็ นนิ ติ บุ ค คล เรี ยกโดยย่ อว่ า
“อ.อ.ส.ส.” และให้ ใช้ ชื่ อเป็ นภาษาอั งกฤษว่ า “Clean Air for Health Organization” เรี ยกโดยย่ อว่ า “CAHO”
โดยมีวัตถุประสงค์ เ พื่ อกากับ ดูแ ล ติดตาม และดาเนินการจัด การอากาศสะอาดเพื่อ สุข ภาพแบบบูร ณาการที่
เชื่ อ มโยงมิ ติ สุ ข ภาพกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม มี ฐ านะเป็ น หน่ ว ยงานของรัฐ ที่ ไ ม่ ใ ช่ ส่ ว นราชการหรื อ รัฐ วิ ส าหกิ จตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ อยู่ในกากับของคณะกรรมการกากับ และสานักนายกรัฐมนตรี
กิจการขององค์การไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้ มครองแรงงาน กฎหมายว่า
ด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมและกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน แต่พนักงานและลูกจ้าง
ขององค์การต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่กาหนดไว้ในกฎหมายดังกล่าว
มาตรา ๔๑ เพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ต ามมาตรา ๔๐ ให้ อ งค์ ก ารมี ห น้ า ที่ แ ละอ านาจ
ดังต่อไปนี้
(๑) ดาเนินงานตามนโยบายและแผนแม่บท
(๒) รวบรวมข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การด าเนิน งานของคณะกรรมการทั้ ง หลายที่ มีอ านาจหน้าที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ อากาศสะอาดเพื่ อ สุข ภาพ รวมทั้ งหน่ว ยงานของรั ฐ เพื่ อ เสนอต่ อ คณะกรรมการก ากั บในการ
พิ จ ารณาก ากั บ ดู แ ล ตรวจสอบ ติ ด ตาม และเร่ ง รั ด ตลอดจนรายงานข้ อ มู ล การไม่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) ประสานงานกับคณะกรรมการทั้ งหลายที่ มีอานาจหน้าที่เ กี่ยวข้อ งกับ อากาศสะอา ดเพื่ อ
สุขภาพ รวมทั้งหน่วยงานของรั ฐ ในการสนับสนุน และให้คาแนะนาเกี่ ยวกั บการจั ดการอากาศสะอาดเพื่ อ
สุขภาพแบบบูรณาการ
(๔) รวบรวม ศึ ก ษา และวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การปล่ อ ยและการเคลื่ อ นย้ า ยสารมลพิ ษ จาก
แหล่งกาเนิดหมอกควันพิษจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ เสนอต่ อคณะกรรมการกากับ พิจารณา
(๕) บริหารจัดการกองทุนอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
(๖) วิเคราะห์และกาหนดเครื่อ งมื อและมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ ที่เ กี่ยวข้อ งกับ การจั ด การ
อากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ

๑๖

(๗) ส่งเสริมการวิจั ย สนับสนุนข้อมู ล และการเผยแพร่ ความรู้ เกี่ ย วกั บ อากาศสะอา ดเพื่ อ
สุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
(๘) รั บ ผิ ด ชอบงานธุ ร การของคณะกรร มการน โยบาย คณะกรรมการ ก า กั บ และ
คณะกรรมการกองทุน
มาตรา ๔๒ นอกจากอานาจหน้าที่ตามมาตรา ๔๑ ให้องค์การมีอานาจทากิจการ ดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ
(๒) ก่อตั้งสิทธิ หรือกระทานิติกรรมใด ๆ ทั้งในและนอกราชอาณาจัก รเพื่อ ประโยชน์ ใ นการ
ดาเนินกิจการขององค์การ
(๓) เข้าร่วมทุนกับบุคคลหรือนิติบุ คคลอื่นทั้ งในประเทศและต่างประเทศในกิจการที่ เกี่ ย วกั บ
วัตถุประสงค์ขององค์การ
(๔) เรียกเก็บเงินบารุง กองทุน อากาศสะอาดเพื่ อสุ ขภาพ ค่าธรรมเนียม ค่าบารุง ค่าบริการ
หรือค่าตอบแทนอื่นใดในการให้บริการของคณะกรรมการกองทุน
(๕) ดาเนินการอื่นใดที่จาเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ
มาตรา ๔๓ รายได้ขององค์การ ประกอบด้วย
(๑) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็นรายปี
(๒) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้
(๓) เงินหรือทรัพย์สินอื่นที่ตกเป็นขององค์การ
(๔) รายได้จากการดาเนินกิจการขององค์การ
(๕) ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔)
มาตรา ๔๔ บรรดารายได้ ข ององค์ ก าร ตา มมาตรา ๔๓ ไม่ เ ป็ น รายได้ ที่ ต้ อ งน า ส่ ง
กระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลั งและกฎหมายว่าด้ วยวิธีการงบประมาณ
ทรัพย์สินขององค์การไม่ อยู่ในความรับผิ ดแห่งการบัง คับ คดี และบุ คคลใดจะยกอายุ ควา มขึ้ น
เป็นข้อต่อสู้สานักงานในเรื่องทรัพย์สินขององค์การมิไ ด้
บรรดาอสั ง หาริ มทรั พย์ ที่ ส านั ก งานได้ มาโดยมี ผู้ บ ริ จ าคให้ ห รื อ ได้ มาโดยการซื้ อ ห รื อ
แลกเปลี่ยนจากรายได้ตามมาตรา ๔๓ (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) ขององค์การ ให้เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การ
มาตรา ๔๕ ให้องค์การมีผู้อานวยการคนหนึ่ง และรองผู้อานวยการตามจานวนที่คณะกรรมการ
กากับกาหนด
คณะกรรมการก ากั บ เป็ นผู้ มีอานาจสรรหา แต่งตั้งและถอดถอนผู้อ านวยการ รวมทั้ ง เป็ น
ผู้กาหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อานวยการ
การสรรหาผู้ อ านวยการ และการก าหนดอั ต ราเงิ นเดื อ นและประโยชน์ต อบแทนอื่ นของ
ผู้อานวยการ ให้เป็นไปตามระเบียบทีค่ ณะกรรมการกากับกาหนด
๑๗

มาตรา ๔๖ ในการแต่ ง ตั้ ง ผู้อ านวยการต้ อ งด าเนิ นการให้ แล้ วเสร็ จภายในเก้ าสิ บวั น นั บแต่
วันที่มีเหตุต้องแต่งตั้งผู้อานวยการ และหากมีเหตุผลจาเป็นให้คณะกรรมการกากับขยายระยะเวลาได้ อีกไม่ เ กิ น
หกสิ บ วั น หากด าเนิ น การไม่ แ ล้ ว เสร็ จภายในระยะเวลาดั ง กล่ าว ให้ ค ณะกรรมการก ากั บ รายงานผลให้
คณะกรรมการร่วมเพื่อเพื่อพิจารณา
มาตรา ๔๗ ผู้อานวยการต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมกั บกิ จ การ
ขององค์ ก ารตามที่ ก าหนดไว้ ใ นวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละอ านาจหน้า ที่ ข ององค์ ก าร รวมทั้ ง ต้ องมี คุ ณสมบั ติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์
(๓) สามารถทางานให้แก่องค์การได้เต็มเวลา
(๔) ไม่ เ ป็ น บุ ค คลล้ มละลายหรือ ไม่ เ คยเป็น บุค คลล้ มละลายทุ จริ ต คนไร้ค วามสามารถหรือ
คนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึ งที่สุ ดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิ ด ที่
ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่ งทางการเมื อง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรื อผู้บริ หารท้ องถิ่ น กรรมการ
หรือผู้ดารงตาแหน่ ง ซึ่ง รับ ผิ ดชอบการบริ หารพรรคการเมือ ง ที่ปรึกษาพรรคการเมื อ ง หรือเจ้าหน้าที่ พ รรค
การเมือง
(๗) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ เพราะทุจ ริ ต
ต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๘) ไม่เป็นผู้บริหารหน่วยงานของรัฐ
(๙) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดื อนประจา พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรัฐ
(๑๐) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ เสี ยในกิ จการที่ กระทากับ องค์ก าร หรือในกิจการที่ เป็ น การแข่ ง ขั น
กับกิจการขององค์การ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
มาตรา ๔๘ ผู้ อ านวยการมี ว าระอยู่ ในต าแหน่ งคราวละสี่ ปี และอาจได้รั บแต่ งตั้ ง อี กได้ แต่
ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
มาตรา ๔๙ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ ผู้อานวยการพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ออกตามกรณีที่กาหนดไว้ในข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการกากับกับผู้ อานวยการ
(๔) คณะกรรมการกากั บให้อ อก เพราะบกพร่อ งต่ อ หน้าที่ มีความประพฤติ เสื่ อ มเสีย หรือ
หย่อนความสามารถ
๑๘

(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๖) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้า มสาหรับการเป็นผู้อานวยการ
มติของคณะกรรมการกากับ ให้ ออกจากตาแหน่ ง ตาม (๔) ต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ย งไม่
น้อยกว่าสองในสามของจานวนกรรมการที่มีอยู่โดยไม่นั บรวมตาแหน่ งผู้อานวยการ
การขาดคุณสมบัติเพราะมีอายุ เกินหกสิบ ห้าปีบริบูร ณ์ ให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตาแหน่ ง ตาม
กาหนดเวลาในสัญญาจ้าง
มาตรา ๕๐ ให้ ผู้ อ านวยการมี ห น้ า ที่ บ ริ ห ารกิ จการขององค์ ก ารให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ขององค์การ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด นโยบาย มติ และประกาศของคณะกรรมการร่ ว ม
และคณะกรรมการกากับ และเป็นผู้บังคับบัญชาผู้ปฏิบัติงานขององค์การทุกตาแหน่ง
ผู้อานวยการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการกากับในการบริหารกิจการขององค์การ
มาตรา ๕๑ ผู้อานวยการมีอานาจ
(๑) บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือ ค่าจ้า ง ลงโทษทางวินัย เจ้าหน้าที่และลูก จ้ า ง
ตลอดจนให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างออกจากตาแหน่ง ทัง้ นี้ ตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกากับกาหนด
(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการดาเนินงานขององค์การ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบี ยบ ข้อบังคั บ
ข้อกาหนด ประกาศ นโยบาย และมติที่คณะกรรมการร่วม และคณะกรรมการกากับกาหนด
(๓) เป็นผู้แทนและมีอานาจกระทาการแทนกองทุน
มาตรา ๕๒ ในกิ จ การที่ เ กี่ ย วกั บ บุ ค คลภายนอก ให้ ผู้ อ านวยการเป็น ผู้ แทนขององค์ การ
เพื่อการนี้ผู้อานวยการจะมอบอานาจให้บุค คลใดปฏิบัติ งานเฉพาะอย่า งแทนก็ไ ด้ แต่ต้องเป็นไปตามข้ อ บั ง คั บ
ทีค่ ณะกรรมการร่วม และคณะกรรมการกากับกาหนด
มาตรา ๕๓ ในกรณีที่ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งผู้ อานวยการหรือผู้ อานวยการไม่ อาจปฏิบั ติ ห น้ า ที่
ได้ ให้รองผู้อานวยการที่ มีอาวุ โ สตามล าดั บรั ก ษาการแทน ถ้าไม่มีรองผู้ อานวยการหรื อ มี แ ต่ไ ม่ อ าจปฏิ บั ติ
หน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการกากับแต่งตั้งกรรมการหรือผู้ปฏิบัติ งานขององค์การคนหนึ่ งเป็นผู้รัก ษาการแทน
ให้ผู้รักษาการแทนตามวรรคหนึ่งมีอานาจหน้ าที่เช่นเดียวกับผู้อานวยการ
ในกรณีที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งอื่นแต่งตั้งให้ผู้อานวยการเป็นกรรมการหรือให้มีอานาจหน้ า ที่
อย่างใด ให้ผู้รักษาการแทนเป็นกรรมการหรือมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้อานวยการด้วย แล้วแต่กรณี

๑๙

หมวด ๕
การจัดการร่วมอากาศสะอาดเพื่ อสุขภาพ
ส่วนที่ ๑
การจัดการร่วมด้านอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพระดับจังหวัด
มาตรา ๕๔ ให้แต่ละจังหวัด มีคณะกรรมการร่วมด้านอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพระดับจังหวัด
องค์ ป ระกอบ และวิ ธี ก ารได้ มาซึ่ ง คณะกรรมการร่ว มด้ านอากาศสะอาดเพื่ อ สุ ขภาพระดับ
จังหวัด ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกากับกาหนด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น ประธาน และอย่างน้อยต้ อ ง
ประกอบผู้ แ ทนจากองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น องค์ ก รชุ มชนหรื อ ภาคประชาชน มหาวิ ท ยาลั ย และ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีภู มิลาเนาในเขตพื้น ที่การจั ดร่ว มนั้ นไม่น้อ ยกว่าสองในสามของจานวนคณะกรรมการร่ ว มด้ า น
อากาศสะอาดเพื่อสุขภาพระดับจังหวัดทั้งหมด
มาตรา ๕๕ คุณสมบัติ วาระการดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง การประชุม และการลง
มติ รวมทั้งการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตามมาตรา ๕๔ ให้เป็นไปตามระเบียบที่กาหนดโดยคณะกรร มการ
กากับ
ในการประชุม ถ้ามีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการผู้ ใ ดมี ส่วนได้ เสียโดยตรง กรรมการผู้นั้น ไม่ มี
สิทธิเข้าประชุมและลงความเห็น
มาตรา ๕๖ ในกรณีที่กรรมการร่วมด้านอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพระดับจัง หวัดตามมาตรา ๕๕
พ้ น จากต าแหน่ ง ให้ ด าเนิ นการให้ ได้ มาซึ่ ง กรรมการร่ว มด้ า นอากาศสะอาดเพื่ อ สุ ข ภาพระดั บ จั ง หวัด แทน
ตาแหน่งที่ว่างให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วัน ที่กรรมการร่วมด้านอากาศสะอาดเพื่ อสุขภาพระดับ จั ง หวั ด
นั้นพ้นจากตาแหน่ง และในระหว่ างที่ยั งไม่ ไ ด้ กรรมการร่ว มด้านอากาศสะอาดเพื่ อสุ ขภาพระดับ จัง หวั ด แทน
ตาแหน่งที่ว่าง ให้คณะกรรมการร่วมด้านอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพระดับ จังหวั ดประกอบด้ วยกรรมการร่ว มด้ า น
อากาศสะอาดเพื่อสุขภาพระดับจังหวัดเท่าที่ เหลืออยู่
มาตรา ๕๗ กรรมการร่วมด้านอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพระดับจัง หวัด มีวาระการดารงตาแหน่ ง
คราวละสามปีและอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้แต่จ ะดารงตาแหน่ง เกินสองวาระติ ดต่อกัน มิไ ด้
มาตรา ๕๘ คณะกรรมการร่ ว มด้ า นอากาศสะอาดเพื่ อ สุ ข ภาพระดั บ จั ง หวั ด มี ห น้ า ที่ และ
อานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทาแผนแม่บทการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพในจังหวัด เสนอคณะกรรมการก ากั บ
เพื่อให้ความเห็นชอบ
(๒) กาหนดหลักเกณฑ์ การกากับ ติ ด ตามหน่ว ยงานของรั ฐ ในการดาเนินการป้ อ งกัน แก้ไ ข
๒๐

และรักษาเยีย วยา เพื่อให้ได้มาซึ่ งอากาศสะอาดเพื่อ สุข ภาพในเขตจั งหวัด ทั้งนี้ ภายใต้กรอบและแนวทา งที่
คณะกรรมการกากับกาหนด
(๓) พิจารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการกากับเกี่ยวกั บการแก้ไขปัญหาคุ ณภา พทาง
อากาศเพื่อสุขภาพ และการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพในเขตจังหวัด
(๔) ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในการบังคับ ใช้กฎหมายหรือดาเนินนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการร่วมด้านอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
(๕) ส่งเสริมและรณรงค์การสร้างจิ ตสานึ กแก่ประชาชนในการจั ดการร่ วมด้านอากาศสะอาด
เพื่อสุขภาพ ในเขตจังหวัด
(๖) ควบคุ มและก ากั บ ดู แ ลให้ มีร ะบบติ ด ตามข้ อ มู ล คุ ณภาพอากาศในแต่ ล ะจั ง หวั ด และ
สนับสนุนให้มีระบบติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศภาคประชาชน
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการร่วม หรือคณะกรรมการกากับมอบหมาย
มาตรา ๕๙ ให้คณะกรรมการร่ ว มด้านอากาศสะอาดเพื่อ สุขภาพระดับจั งหวัด กากับติด ตาม
การดาเนินงานของหน่วยงานของรั ฐ ในการจัดการร่วมด้านอากาศสะอาดเพื่อ สุขภาพในเขตจั งหวั ด ตลอดจน
ติดตามตรวจสอบปั ญหาคุ ณภาพอากาศในเขตจัง หวั ดอย่างต่ อเนื่ อ ง และต้องรายงานให้ ค ณะกรรมการก า กั บ
ทราบ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ส่วนที่ ๒
การจัดร่วมด้านอากาศสะอาดเพื่อ สุขภาพระดั บท้องถิ่น
มาตรา ๖๐ เพื่อให้บุคคลทุ กคนมี สิท ธิที่จ ะหายใจอากาศเพื่ อสุ ขภาพตามหมวด ๒ ให้องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้ อ งถิ่ นมี หน้า ที่ ในการจั ดการอากาศสะอาดเพื่อ สุข ภาพ โดยต้องคานึง ถึง การ ป้ องกัน และแก้ ไ ข
ปัญหาคุณภาพทางอากาศ รวมทั้งการรักษาเยีย วยาด้านสุ ขภาพให้แ ก่ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบา งที่
ได้รับผลกระทบทางสุขภาพจากปัญหาคุณภาพทางอากาศที่อาจเกิดขึ้น
ให้คณะกรรมกากั บ โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการร่ ว ม ประกาศกาหนดหน้า ที่ ข อง
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตามวรรคหนึ่ ง รวมทั้ ง ก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารส่ ง เสริ มและสนั บ สนุ น
งบประมาณ ทรัพยากร เครื่องมือ และองค์ความรู้ให้อ งค์ กรปกครองส่ว นท้อ งถิ่นสามารถจั ดการอากาศสะอาด
เพื่อสุขภาพร่วมกับภาคประชาสังคม ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และชุมชน เพื่อทาให้ประชาชนเข้าถึงสิ ท ธิ ที่
จะหายใจอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
มาตรา ๖๑ ให้หน่วยงานของรัฐที่มีอานาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้ องกั บการควบคุ มและการกากั บ ดู แ ล
คุณภาพอากาศ และการรักษาเยียวยาสุขภาพของประชาชน ให้ความร่วมมือแก่ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น ใน
การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ทั้ ง นี้ ตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขที่ รั ฐ มนตรี ก าหนดใน
กฎกระทรวงโดยคาแนะนาของคณะกรรมการร่ว ม
๒๑

ในกรณีที่องค์ก รปกครองส่ วนท้อ งถิ่น ใด เห็นควรดาเนิน การใดร่ ว มกั บ องค์ กรปกครองส่ ว น
ท้ อ งถิ่ น อื่ น หรื อ สถาบัน การศึ ก ษาในพื้ น ที่ เพื่ อ ประโยชน์ใ นการควบคุ มและการก ากับ ดู แ ลคุ ณภาพอากาศ
และการรักษาเยียวยาสุขภาพของประชาชน ให้กระทาเป็นข้อตกลงร่ ว มกัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธี การที่
คณะกรรมการกากับกาหนด
มาตรา ๖๒ ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่แจ้งเตือนประชาชน หากปรากฏผล
ในระบบติดตามข้อ มู ลคุ ณภาพอากาศในพื้น ที่ที่ ตนรั บผิ ดชอบว่า มี คุ ณภาพอากาศต่ากว่า ดั ชนี คุ ณภาพอากาศ
หรือดัชนีคุณภาพอากาศเพื่ อสุ ขภาพ และรายงานให้ค ณะกรรมการร่ ว มด้า นอากาศสะอาดเพื่ อสุ ขภาพร ะดั บ
จังหวัด ทราบ
ให้คณะกรรมการกากับเป็นผู้กาหนดระดับการแจ้งเตือนตามวรรคหนึ่ ง
มาตรา ๖๓ ข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดถ้าขัดหรือแย้งกับ กฎกระทรวงที่ อ อก
ตามพระราชบั ญญั ติ นี้ ให้ บั งคั บ ตามกฎกระทรวงนั้น เว้ น แต่ ใ นกรณี ที่ มีค วามจ าเป็ นหรือ มี เ หตุ ผลเป็น พิเศษ
เฉพาะท้ อ งถิ่น องค์ กรปกครองส่ว นท้ องถิ่ น อาจออกข้ อ บัญ ญัติ ท้ อ งถิ่ นในเรื่อ งใดขั ด หรื อแย้ง กั บที่ กาหนดใน
กฎกระทรวงได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการร่วมและได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรี
ส่วนที่ ๓
การจัดร่วมด้านอากาศสะอาดเพื่อ สุขภาพในเขตพื้นที่ เฉพาะ
มาตรา ๖๔ ในกรณีที่พื้นที่ใดมีปัญหาเกี่ ยวกั บคุ ณภาพทางอากาศสะอาดที่ก่ อให้ เกิ ดหรื อ อาจ
ก่อให้เกิด ผลกระทบต่อ สุข ภาพของประชาชน และสิ่งแวดล้อ ม ให้คณะกรรมการร่ว มมี อานาจตรา พร ะราช
กฤษฎีกา เพื่อกาหนดเป็นเขตพื้นที่เฉพาะในการจัดร่วมด้านอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ และแต่งตั้งคณะกรรมการ
ร่วมด้านอากาศสะอาดเพื่อสุ ขภาพในเขตพื้ นที่เ ฉพาะ เพื่อแก้ไขปัญหาเป็น การชั่ว คราว จนกว่าปัญหาจะได้ รั บ
การแก้ไขเสร็จสิ้น
ให้คณะกรรมการร่ ว มพิจารณาทบทวนเขตพื้น ที่ เฉพาะตามวรรคหนึ่ง ทุ กหนึ่ ง ปี หากเห็น ว่ า
เขตพื้นที่เฉพาะเปลี่ยนแปลงไป ให้ยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุ งประกาศหรือ กาหนดมาตรการเพิ่มเติ มเพื่ อป้ อ งกั น
แก้ไข หรือฟื้นฟูในเขตพื้นที่เฉพาะนั้นให้เหมาะสมได้
องค์ ก รเอกชนหรือ องค์ ก รพั ฒ นาเอกชนด้ า นสิ่ ง แวดล้ อมและสุ ขภาพ องค์ ก รปกครองส่วน
ท้องถิ่น สถาบันการศึกษา หรือภาคประชาสังคม มีสิทธิเสนอแนะให้คณะกรรมการร่ว มกาหนดเขตพื้นที่ เฉพา ะ
ตามวรรคหนึ่งได้
มาตรา ๖๕ การพิจารณาว่าพื้นที่ใดมีหมอกควันพิษที่ก่อให้เ กิดหรือ อาจก่อให้เ กิดผลกระทบต่ อ
สุขภาพของประชาชน และสิ่งแวดล้อม ให้พิจารณาจากปัจจัยดังต่อไปนี้
(๑) เขตพื้นที่นั้นมีค่าดัชนีคุณภาพอากาศ หรือดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพเฉลี่ยตลอดปี ไม่
น้อยกว่ามาตรฐานที่คณะกรรมการกากับประกาศกาหนด
๒๒

(๒) เขตพื้นที่นั้นมีค่าดัชนีคุ ณภาพอากาศ หรือดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อสุ ขภาพสูง ถึงขั้ น วิ ก ฤต
ตามมาตรฐานที่คณะกรรมการกากับประกาศกาหนด
(๓) เขตพื้นที่นั้นมีผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเปราะบาง และเป็นโรคระบบทางเดินหายใจอันเนื่องมาจาก
หมอกควันพิษเกินจานวนขั้นต่าตามที่คณะกรรมการกากับประกาศกาหนด
มาตรา ๖๖ องค์ ป ระกอบ และวิ ธี ก ารได้ มาซึ่ ง คณะกรรมการร่ว มด้ า นอากาศสะอาดเพื่อ
สุขภาพในเขตพื้น ที่เ ฉพาะให้ เป็น ไปตามที่ ค ณะกรรมการกากับ กาหนด โดยอย่างน้อยต้องประกอบผู้แทนจาก
องค์กรปกครองส่ วนท้อ งถิ่น องค์กรชุมชนหรือ ภาคประชาชน มหาวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุ ฒิที่ มีภู มิลาเน าใน
เขตพื้นที่การจัดร่วมนั้น ไม่ น้อยกว่าสองในสามของจานวนคณะกรรมการร่ว มด้านอากาศสะอาดเพื่อสุ ขภา พใน
เขตพื้นที่เฉพาะทั้งหมด
มาตรา ๖๗ คุณสมบัติ วาระการดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง การประชุม และการลง
มติ รวมทั้งการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตามมาตรา ๖๔ ให้เป็นไปตามระเบียบที่กาหนดโดยคณะกรร มการ
กากับ
ในการประชุม ถ้ามีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการผู้ใ ดมี ส่วนได้ เสียโดยตรง กรรมการผู้นั้น ไม่ มี
สิทธิเข้าประชุมและลงความเห็น
มาตรา ๖๘ ให้คณะกรรมการร่ว มด้านอากาศสะอาดเพื่ อสุข ภาพในเขตพื้นที่ เฉพาะ มีหน้า ที่
และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) แต่งตั้งคณะทางานเพื่อแก้ไขปัญหาคุ ณภาพอากาศที่กระทบต่อ สุขภาพในเขตพื้น ที่เฉพาะ
(๒) ห้ามมิให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปหรืออนุ ญาตให้บุค คลใดเข้าไปในเขตพื้น ที่เฉพาะ
(๓) กาหนดกิจกรรมที่ต้องกระทาหรือ ห้ามมิให้ กระทากิจกรรมใดๆ หรือกาหนดมาตรการเพื่ อ
แก้ไขและป้องกันปัญหาคุณภาพอากาศที่กระทบต่อสุขภาพ ไม่ให้เกิดการแพร่กระจายไปยังบริเวณอื่น
(๔) กาหนดมาตรการฟื้นฟูทั้งระหว่า งและภายหลังการเกิ ดปัญหาคุณภาพอากาศที่ กระทบต่ อ
สุขภาพ
(๕) จัดทาแผนปฏิบั ติการเพื่ อ ลดและขจั ดปั ญหาคุ ณภาพอากาศที่ กระทบต่ อสุ ขภาพใน เขต
พื้นที่เฉพาะ
(๖) ดาเนินการใดๆ ที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาคุณภาพอากาศที่กระทบต่ อสุขภาพ
การจัดทาแผนปฏิ บั ติ การเพื่อ ลดและขจัด ปัญ หาคุ ณภาพอากาศที่ กระทบต่ อสุ ขภาพใน เขต
พื้นที่เฉพาะตาม (๕) ให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่คณะกรรมการกากับกาหนด
ภายในเขตพื้นที่เฉพาะ เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอานาจสั่งให้บุคคลผู้ก่อปั ญหาคุ ณภาพอากา ศที่
กระทบต่อสุขภาพ ระงับการกระทาหรื อให้ก ระทาการใดๆ เพื่อประโยชน์ ในการควบคุ ม ลด ขจัดมลพิ ษ และ
ฟื้นฟูคุณภาพอากาศในระยะเวลาที่กาหนด
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มาตรา ๖๙ ให้คณะกรรมการร่ว มด้านอากาศสะอาดเพื่ อสุ ขภาพในเขตพื้น ที่เ ฉพาะ กากับ
ติดตามการดาเนิน งานตามแผนปฏิบั ติ การเพื่ อ ลดและขจัด ปัญ หาคุ ณภาพอากาศที่กระทบต่ อสุ ขภาพในเขต
พื้นที่เฉพาะ หากผู้ว่าราชการจั งหวัด หรื อผู้ บริ หารองค์ กรปกครองส่ วนท้อ งถิ่ นไม่ ดาเนิ นการภายในเวลาอั น
สมควร ให้รายงานต่อคณะกรรมการกากับเพื่อพิจารณากาหนดมาตรการ หรือสั่งการเพิ่มเติมต่อไป
หมวด ๖
เครื่องมือและมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อ อากาศสะอาด
ส่วนที่ ๑
กองทุนอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
มาตรา ๗๐ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ งเรีย กว่า “กองทุนอากาศสะอาดเพื่อสุ ขภาพ” ใน
อ.อ.ส.ส. เพื่อใช้เป็นทุนหมุน เวียนสาหรั บใช้จ่า ยเพื่อ การช่ วยเหลื อ การอุดหนุน การพัฒนา การส่งเสริม การ
สนับสนุน การคุ้มครอง การบาบัด การฟื้นฟู การป้องกัน หรือการจัดการปัญหาเกี่ ยวกับ หมอกควัน พิ ษ และ
สุขภาพแบบบูรณาการ ตลอดจนการบริการจั ด การส านัก งาน และการดาเนิน งานที่เ กี่ย วข้ องกั บ การบริ ห าร
จัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพตามพระราชบัญญัตินี้ โดยประกอบด้วยเงินและทรัพย์สินดังต่อไปนี้
(๑) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้
(๒) เงินบารุงกองทุนที่จัดเก็บตามมาตรา ๗๒
(๓) เงินค่าธรรมเนียมการจัดการหมอกควันพิษที่จัดเก็บตามมาตรา ๙๔
(๔) เงินที่ได้รับจากเครื่องมือและมาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพื่ ออากาศสะอาด
(๕) เงินที่ได้รับจากค่าปรับ เงินค่าสินไหมทดแทน หรือเงินค่าเสียหายที่ได้รับจากการฟ้องร้ อ ง
ดาเนินคดีตามพระราชบัญญัตินี้ที่กาหนดให้ส่งเข้าเป็น เงินกองทุน
(๖) เงินอื่นใดที่พระราชบัญญัตินี้กาหนดให้นาส่งเข้าเป็นเงินกองทุน
(๗) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีตามความจาเป็น
(๘) เงิ น หรื อ ทรั พย์สิ น อื่น ที่ ได้ รั บจากภาคเอกชนทั้ ง ภายในและภายนอกประเทศ รั ฐบาล
ต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะคิดค่าตอบแทนหรือไม่
(๙) ค่าธรรมเนียม ค่าบารุง ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรายได้จากการดาเนินการของกองทุน
(๑๐) เงินจากดอกผลและประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดจากทรัพย์สินของกองทุน
(๑๑) เงินอื่นใดที่ได้รับมาเพื่อดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
ให้ อ.อ.ส.ส. เก็บรักษาเงินและทรั พย์ สินของกองทุนและดาเนินการเบิ กจ่ายเงิน กองทุ น ตาม
พระราชบัญญัตินี้
เงินและทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งให้เ ป็นของ อ.อ.ส.ส. เพื่อใช้ประโยชน์ตามวัตถุ ประสงค์ ข อง
กองทุนโดยไม่ต้องนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
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มาตรา ๗๑ เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการดังต่อไปนี้
(๑) เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในมาตรการเพื่ อ ป้อ งกั น เฝ้ า ระวัง ดู แ ล และรั ก ษาสภาพอากาศที่ ดีต่อ
สุขภาพอย่างยั่งยืน
(๒) เป็นค่าใช้จ่ายในการบาบัด บรรเทา ขจัด และจัดการหมอกควันพิษ
(๓) เป็นค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูและเยียวยาสภาพอากาศและผลกระทบต่อระบบนิเ วศโดยรวม
(๔) เป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือ อุดหนุน สนับสนุน หรือส่งเสริมชุมชน หรือกลุ่มเปราะบางในการ
มีส่วนร่วมกับการป้องกัน เฝ้าระวัง และจัดการปัญหาหมอกควันพิษ
(๕) เป็ น ค่ า ชดเชยและเยี ยวยาความเสีย หายพิ เ ศษแก่ บุ ค คล กลุ่ มเปราะบาง ชุ มชน หรือ
องค์กรที่ได้รับผลกระทบจากหมอกควัน พิ ษ ในกรณีที่ไม่ได้รับการชดเชยหรือ การเยี ยวยาจากผู้ที่ มีห น้า ที่ แ ละ
ความรับผิดชอบตามกฎหมาย
(๖) เป็นค่าใช้จ่ายทั้งปวงในการดาเนิน คดีแ พ่ง คดีอาญา คดีปกครอง และดาเนินกระบวน
พิจารณาใด ๆ รวมถึงการเรียกร้อ งค่าสิน ไหมทดแทน หรือค่าเสียหายในคดี ที่เ กี่ยวข้อ งกั บอากาศสะอา ดเพื่ อ
สุ ข ภาพ รวมถึ ง การบั ง คั บ คดี จนเสร็จสิ้ น กระบวนการ รวมทั้ ง ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ประชาชนเพื่ อ ด าเนินคดี
ดังกล่าว
(๗) เป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย รวมถึงช่วยเหลือ อุดหนุนการดาเนินการศึกษาวิจัย หรือ
สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอากาศสะอาดเพื่อ สุขภาพ
(๘) เป็นค่าใช้จ่ายในการช่ วยเหลือ อุดหนุน สนับสนุน และส่งเสริมการสร้า งความเข้ ม แข็ ง
ของภาคประชาสังคมเกี่ยวกับอากาศสะอาดเพื่อสุ ขภาพ
(๙) เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ มาตรการและเครื่อ งมือ ทางเศรษฐศาสตร์เ พื่ ออากาศสะอา ดตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือที่ได้ประกาศเพิ่มเติมภายหลัง
(๑๐) เป็นเงินหมุนเวียน เงินช่วยเหลือ หรือเงินอุดหนุนสาหรับการลงทุนและดาเนินงาน ของ
หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน หรือองค์การระหว่างประเทศในการป้ องกัน แก้ไข จัดการปัญหาเกี่ยวกับ หมอก
ควันพิษ และปัญหาสุขภาพอนามัยอันเกิดจากหมอกควันพิษ
(๑๑) เป็นค่าใช้จ่ายในการสร้า งความร่ว มมือ กับ ต่า งประเทศ หรือองค์การระหว่างปร ะเทศ
เพื่อการส่งเสริม สนับสนุน เรียกร้องให้ประเทศในภู มิภาคอาเซีย น และนานาประเทศร่ วมกัน จัด การ ปั ญ หา
หมอกควันพิษข้ามแดนอย่างยั่ งยืน รวมถึงการเข้าร่วมประชุมในเวทีร ะหว่างประเทศเพื่ อก่ อให้ เกิด ความตกลง
หรือตราสารระหว่ างประเทศที่ เ กี่ย วกั บประเด็น หมอกควัน พิ ษและอากาศสะอาดเพื่อ สุข ภาพ ตลอดจนการ
ผลักดันให้เกิดการใช้บังคับอย่างมีประสิทธิภาพ
(๑๒) เป็นเงินกู้ ยื มแก่โ ครงการ หรือกิจกรรมควบคุ มหรื อลดการปล่ อยหมอกควัน พิ ษ เพื่ อ
สุขภาพที่เสนอโดยหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
(๑๓) เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการช่ ว ยเหลื อ อุ ด หนุ น หรื อ สนั บสนุ น เกี่ ย วกั บ การประกั นความ
เสียหาย หรือการประกันภัยความเสียหายเกี่ยวกับประเด็นหมอกควัน พิษและอากาศสะอาดเพื่อ สุขภาพ
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(๑๔) เป็นค่าใช้จ่ายในการโฆษณา การเผยแพร่ข้อมู ล และการประชาสั มพัน ธ์เ กี่ย วกั บ การ
ป้องกันอันตรายต่อสุขภาพอันเนื่องจากปัญหาหมอกควันพิ ษ
(๑๕) เป็นค่าใช้จ่ายสาหรับเงินเดือ น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเบี้ยประชุมสาหรับ กรร มการ
อนุกรรมการ ที่ปรึกษา และพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้
(๑๖) เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเรียกเก็ บเงิน หรือค่าจ้าง ค่าบริการในการเรียกเก็ บ เงิ น
บารุงกองทุน ค่าธรรมเนียม หรือเงินอื่นใดที่ต้องนาส่งเข้ากองทุน
(๑๗) เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน
(๑๘) เป็นเงินอุดหนุนการบริหารงานของ อ.อ.ส.ส. ตามที่คณะกรรมการกากับกาหนด
(๑๙) เป็นเงินอุดหนุนหรือค่าใช้ จ่ายในกิจการอื่ น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอากาศสะอาด
เพื่ อ สุ ข ภาพตามที่ ค ณะกรรมการกองทุน ก าหนด โดยค าแนะน าของคณะกรรมการบริ ห ารเครื่อ งมื อ และ
มาตรการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกากับ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดสรรเงิน ในแต่ล ะบัญ ชี รวมทั้งสัดส่วน ความจาเป็ น
ลาดับก่อนหลังของการใช้จ่ายเงินเพื่อ กิจกรรมต่า ง ๆ ตามรายการ (๑) ถึง (๑๙) ของวรรคแรกให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการกองทุนกาหนด
มาตรา ๗๒ ให้กองทุนมี อานาจจัด เก็บ เงิน บารุง กองทุ นจากผู้ มีหน้ าที่ เ สีย ภาษีส รรพสา มิ ต
สาหรับสินค้าหรือบริการที่อาจก่อให้เกิดหมอกควัน พิษและส่ง ผลกระทบต่อสุขภาพในอั ตราร้อยละสิบของภาษี
ที่จัดเก็บจากสินค้าหรือบริการที่อาจก่อให้เกิดหมอกควันพิษ และส่ งผลกระทบต่ อสุขภาพนั้น
อัตราเงินบารุงกองทุ นตามวรรคหนึ่ งให้ คณะกรรมการกากับ มี อานาจออกประกาศลดลงได้
โดยคาแนะนาของคณะกรรมการบริหารเครื่องมือและมาตรการ
การประกาศอั ตราเงิ นบารุ ง กองทุน ตามวรรคสอง จะต้องประกาศเป็น การล่ว งหน้าภา ยใน
วันที่ ๑ ธันวาคมของทุกปี และให้มีผลใช้บังคับในวันที่ ๑ มกราคมของปีถัดไป
ในการคานวณเงินบารุงกองทุนตามอั ตราที่กาหนดในวรรคหนึ่ง หากมีเศษของหนึ่งสตางค์ ใ ห้
ปัดทิ้ง
มาตรา ๗๓ สินค้าหรือบริการที่อาจก่อให้เกิดหมอกควัน พิษและส่ งผลกระทบต่อสุ ขภาพ ตาม
มาตรา ๗๒ วรรคแรก ได้แก่
(๑) สินค้าน้ามันและผลิตภัณฑ์น้ามัน
(๒) สินค้าแบตเตอรี่
(๓) สินค้ารถยนต์
(๔) สินค้ารถจักรยานยนต์
(๕) สินค้าเรือ
(๖) ผลิตภัณฑ์เครื่องหอม
(๗) หินอ่อนและหินแกรนิต
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(๘) สินค้าสารทาลายชั้นบรรยากาศ
(๙) สินค้าสุรา
(๑๐) สินค้ายาสูบ
(๑๑) ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มที่มีลักษณะผง เกล็ด หรือเครื่องดื่มเข้มข้นที่ มีส่ วนผสมของ
น้าตาล
(๑๒) กิจการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
(๑๓) กิจการที่ได้รับอนุญาตหรือสัมปทานจากรัฐ
(๑๔) สินค้าหรือบริการอย่างอื่น ตามกฎหมายว่า ด้ว ยภาษีสรรพสามิ ตที่ ประกาศกาหนดโดย
พระราชกฤษฎีกา
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ เกี่ยวกับชนิดหรือ ลัก ษณะของสิน ค้าหรือบริการที่อาจก่อ ให้ เ กิ ด
หมอกควันพิษและส่ง ผลกระทบต่ อสุข ภาพตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการกองทุน ประกาศกาหนดโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการกากับ
ในกรณีที่สินค้า หรื อบริก ารที่ อาจก่ อ ให้ เกิ ด หมอกควั น พิ ษและส่ งผลกระทบต่ อสุ ขภาพตา ม
วรรคหนึ่ ง ได้ รั บ ยกเว้ น ภาษีส รรพสามิ ต หรื อ ไม่ อ ยู่ ใ นบั ง คั บ ภาษีส รรพสามิ ต ให้ ค ณะกรรมการก ากั บโดย
คาแนะนาของคณะกรรมการบริ หารเครื่ อ งมื อ และมาตรการ ปรึกษาหารือกับ กรมสรรพสามิต เพื่ อนา เสนอ
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ ตราพระราชกฤษฎีกากาหนดประเภทสินค้าตามพิ กัดอั ตราภาษีสรรพสามิ ต เรียกเก็บ
ภาษีสรรพสามิตสาหรับสินค้าดังกล่าวเพิ่มเติมโดยเร็ว
มาตรา ๗๔ เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บและส่งเงินบารุงกองทุน
(๑) ให้กรมสรรพสามิตและกรมศุล กากรเป็นผู้ ดาเนินการเรียกเก็บเงินบารุงกองทุน เพื่อนาส่ง
เป็ น รายได้ ข องกองทุ น โดยไม่ ต้ อ งน าส่ ง กระทรวงการคลั ง เป็ น รายได้ แ ผ่ น ดิ น ทั้ ง นี้ ตามระเบี ย บที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกาหนด
(๒) เงินบารุงกองทุนให้ถือเป็นภาษี แต่ไม่ให้นาไปรวมคานวณเป็นมูลค่าของภาษี
มาตรา ๗๕ ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษี สรรพสามิต สาหรั บสิน ค้าหรื อบริการที่อาจก่อ ให้ เกิ ด หมอก
ควันพิษและส่งผลกระทบต่อสุข ภาพ มีหน้าที่ส่งเงินบารุงกองทุนตามอั ตราที่กาหนดตามมาตรา ๗๒ พร้อมกั บ
การชาระภาษีตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกาหนด
มาตรา ๗๖ ในกรณี ที่ ผู้ มีห น้ า ที่ เ สี ย ภาษี ภ าษี ส รรพสามิ ต ส าหรั บ สิ นค้ า หรือ บริ การที่อาจ
ก่อให้เกิดหมอกควัน พิ ษและส่ งผลกระทบต่ อสุข ภาพได้รั บการยกเว้นหรือ คืนภาษี ให้ได้รับการยกเว้นหรื อ คื น
เงินบารุงกองทุนด้วย ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกาหนด
มาตรา ๗๗ ในกรณี ที่ ผู้ มีห น้ าที่ ส่ งเงิ น บารุง กองทุ น ไม่ ส่ ง เงิ นบ ารุ งกองทุ นหรือ ส่ ง ภายหลัง
ระยะเวลาที่ ก าหนด หรื อ ส่ ง เงิ น บ ารุ ง กองทุ น ไม่ ค รบตามจ านวนที่ ต้ อ งส่ ง นอกจากจะมี ค วามผิ ด ตา ม
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ แ ล้ ว ให้ เ สี ย เงิ นเพิ่ มในอั ต ราร้อ ยละสองต่ อ เดื อ นของจ านวน เงิ นที่ ไ ม่ ส่ ง หรือ ส่ ง ภายหลัง
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ระยะเวลาที่กาหนดหรื อจานวนเงินที่ ส่ง ขาดไป แล้วแต่กรณี นับแต่วันครบกาหนดส่ งจนถึง วัน ที่ส่ งเงิน บ ารุ ง
กองทุน แต่เงินเพิ่มที่คานวณได้มิให้เกินจานวนเงินบารุงกองทุนและให้ถือ ว่าเงินเพิ่มนี้ เป็นเงินบารุง กองทุน ด้วย
ในการคานวณระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน
อัตราเงินเพิ่มตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการกากับโดยคาแนะนาของคณะกรรมการบริ ห าร
เครื่องมือและมาตรการ มีอานาจออกประกาศให้ล ดลงได้ตามสภาวการณ์ ทางเศรษฐกิจ โดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา
มาตรา ๗๘ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการกองทุ นอากาศสะอาดเพื่ อ
สุขภาพ” จานวนไม่เกินห้าคน ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการกากั บ ประกอบด้วยผู้ มีความรู้ ค วามชานา ญด้ า น
เศรษฐศาสตร์การคลัง ด้านกฎหมายการคลัง หรือ กฎหมายมหาชนหรื อ งบประมาณ และด้านการบัญชี อย่ า ง
น้อยด้านละหนึ่ง คน และให้รองผู้อานวยการ อ.อ.ส.ส. คนหนึ่งเป็นเลขานุ การ และให้แต่ง ตั้ง เจ้า หน้า ที่ ข อง
กองทุนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
การสรรหากรรมการผู้ ท ร งคุ ณ วุ ฒิ ใ ห้ เ ป็ น ไปตา มหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ น ไขที่
คณะกรรมการกากับกาหนด
มาตรา ๗๙ คุณสมบัติ วาระการดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง การประชุม และการลง
มติ รวมทั้งการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตามมาตรา ๗๘ ให้เป็นไปตามระเบียบที่กาหนดโดยคณะกรรมการ
กากับ
ในการประชุม ถ้ามีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการผู้ ใดมีส่วนได้ เสียโดยตรง กรรมการผู้นั้นไม่ มี
สิทธิเข้าประชุมและลงความเห็น
มาตรา ๘๐ คณะกรรมการกองทุน มี อานาจหน้า ที่ ค วบคุ มดู แลกองทุน ให้ ดาเนิ นกิ จการ ให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในมาตรา ๗๐ อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง
(๑) กาหนดนโยบายการบริหารงาน การควบคุมการใช้จ่ายเงินกองทุน และให้ความเห็น ชอบ
แผนการดาเนินงานของกองทุน
(๒) ให้ ค วามเห็ น ชอบแผนการด าเนิ นงานประจาปี แผนการใช้ จ่า ยเงิ น และงบประมาณ
ประจาปีของกองทุ นร่ว มกั บคณะกรรมการบริหารเครื่อ งมือ และมาตรการ โดยแผนใช้จ่ายเงินกองทุนจ ะต้ อ ง
สอดคล้ อ งกั บ นโยบาย แผนงาน และแผนยุ ท ธศาสตร์ ป ระจ าปีเ กี่ ย วกั บ การบริ ห ารจัด การเครื่ อ งมื อ และ
มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เ พื่อ อากาศสะอาดที่ค ณะกรรมการบริหารเครื่ องมือและมาตรการประกาศก า หนด
ตามมาตรา ๙๓
(๓) กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินที่จะให้การสนับสนุนกิจกรรมในด้านต่าง ๆ
(๔) ระดมการจัดหาทุน
(๕) ควบคุมดูแลการดาเนินงานและการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนออกระเบียบหรือข้อบั ง คั บ
ของกองทุนในเรื่องดังต่อไปนี้

๒๘

(ก) การจัดแบ่งส่วนงานภายในของสานั ก งานกองทุ น และขอบเขตหน้า ที่ข องส่ ว น
งานดังกล่าว
(ข) คุณสมบัติและลักษณะต้อ งห้ามของผู้จัดการ และหลักเกณฑ์การสรรหาผู้จัดการ
(ค) การกาหนดตาแหน่ ง คุณสมบัติเ ฉพาะตาแหน่ง ของเจ้า หน้ าที่ และลู กจ้า งของ
กองทุน
(ง) กาหนดอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินอื่นของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของกองทุน
(จ) การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การถอดถอน วินัยและการลงโทษทา งวิ นั ย
การออกจากตาแหน่ง การร้องทุกข์และการอุท ธรณ์การลงโทษของเจ้า หน้าที่ และลู กจ้างของกองทุน รวมทั้ ง
วิธีการและเงื่อนไขในการจ้างลูกจ้าง
(ฉ) การบริหารและจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของกองทุน รวมทั้งการ
บัญชี และการจาหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ
(ช) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของกองทุน
(ซ) ขอบเขตอานาจหน้า ที่แ ละระเบีย บเกี่ย วกั บ การปฏิบั ติ หน้า ที่ข องผู้ต รวจสอบ
ภายใน
(๖) เสนอรายงานประจาปีและความเห็นต่ อคณะกรรมการกากับ และคณะกรรมการร่ว มเพื่ อ
ปฏิบัติการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
(๗) กระทาการอื่นใดที่จาเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุ ประสงค์ของกองทุน
คณะกรรมการกองทุ นอาจแต่ง ตั้ ง คณะอนุกรรมการเพื่ อ พิจารณาและปฏิ บั ติ การอย่า งหนึ่ ง
อย่างใดตามที่คณะกรรมการกองทุนมอบหมายก็ไ ด้
มาตรา ๘๑ ให้ผู้อานวยการ อ.อ.ส.ส. เป็นผู้แทนกองทุนในการดาเนินการต่าง ๆ ของกองทุ น
และมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) บริหารกิจการของกองทุนให้เป็นไปตามกฎหมายและวัตถุประสงค์ของกองทุน
(๒) ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ และประเมิ น ผลการด าเนิน การของกองทุน รวมทั้ ง เสนอเป้าหมาย
แผนงาน โครงการ แผนการดาเนิน งานประจาปี ข องกองทุน และแผนการเงิ นและงบประมาณประจ าปี ต่ อ
คณะกรรมการกองทุน
(๓) จัดทารายงานและการบัญชีของกองทุน และรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี
(๔) ควบคุ มก ากั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ งานของเจ้ าหน้าที่ แ ละลู ก จ้า งของกองทุ นให้ เป็ น ไปตาม
ระเบียบข้อบังคับ
(๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการกองทุน มอบหมาย
มาตรา ๘๒ การบั ญ ชี ข องกองทุ น ให้ จั ด ท าตามหลั ก สากลตา มแบบและหลั ก เก ณฑ์ ที่
คณะกรรมการกองทุนกาหนด

๒๙

มาตรา ๘๓ กองทุนต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ย วกับการเงิน การบัญชี และการพัส ดุ
ของกองทุน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการกองทุนทราบอย่างน้อยปีล ะครั้ง
ในการตรวจสอบภายใน ให้มีเจ้าหน้าที่ของกองทุน ทาหน้าที่ เป็ นผู้ ตรวจสอบภายในและให้
รับผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการกองทุนตามระเบียบที่ค ณะกรรมการกองทุนกาหนด
มาตรา ๘๔ ให้กองทุนจัดทางบการเงินซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย งบดุล และบัญชีทาการ
ส่งผู้สอบบัญชีภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี
ในทุ ก รอบปี ให้ ส านั ก งานการตรวจเงิ นแผ่ นดิ น หรื อ บุ คคลภายนอกตามที่ ค ณะกรรมการ
กองทุ น แต่ ง ตั้ ง เป็ นผู้ ส อบบั ญชี และประเมิ น ผลการใช้ จ่าย เงิน และทรัพย์ สิ นของกองทุ น โดยให้ แ สดงความ
คิ ด เห็ น เป็ น ข้ อ วิ เ คราะห์ ว่ าการใช้ จ่ายดั ง กล่ าวเป็ นไปตามวัต ถุ ประสงค์ ประหยั ด และได้ ผ ลตามเป้ าหมาย
เพียงใด แล้วทาบันทึกรายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการ
เพื่อการนี้ ให้ผู้สอบบัญชีมีอานาจตรวจสอบสรรพสมุ ดบัญ ชีและเอกสารหลัก ฐานต่า ง ๆ ของ
กองทุ น ผู้ ต รวจสอบภายใน เจ้ า หน้ าที่ และลู กจ้ างของกองทุ น และเรี ยกให้ ส่ง สรรพสมุ ด บั ญชี และเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ ของกองทุนเป็นการเพิ่มเติมได้ตามความจาเป็น
มาตรา ๘๕ ให้กองทุนทารายงานประจาปีเสนอคณะรัฐ มนตรี สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิส ภา
เพื่อพิจารณาภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนั บแต่ วันสิ้นปีบั ญชี รายงานนี้ให้กล่าวถึงผลงานของกองทุน ในปี ที่ ล่ ว ง
มาแล้ว พร้อมทั้งงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี
ส่วนที่ ๒
การบริหารเครื่องมือและมาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพื่ ออากาศสะอาด
มาตรา ๘๖ เครื่องมือและมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อ อากาศสะอาด ได้แก่ เครื่องมือหรื อ
มาตรการเพื่อ สร้า ง และเพิ่มหรื อลดแรงจูง ใจ หรือเปลี่ยนแปลงพฤติ กรรมของบุ ค คลหรื อกลุ่ มบุ ค คลใน ทาง
เศรษฐศาสตร์ เพื่อวัตถุประสงค์ ในการป้ องกั น บาบัด ขจัด หรือลดหมอกควั น พิ ษ หรือส่งเสริม ให้ มี อ า กาศ
สะอาดเพื่อสุขภาพ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงเครื่องมื อหรือมาตรการดังต่ อไปนี้
(๑) ภาษีอากรสาหรับอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
(๒) เงินบารุงกองทุนอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
(๓) ค่าธรรมเนียมการจัดการหมอกควันพิษ
(๔) ระบบฝากไว้ได้คืน
(๕) การกาหนดและโอนสิทธิในการปล่อยหมอกควันพิษ
(๖) การประกันความเสี่ยงในความเสียหายต่อระบบนิเ วศที่ทาให้ คุณภาพอากาศด้ อยลง
(๗) มาตรการอุดหนุน สนับสนุน หรือส่งเสริมบุคคลหรือ กิจกรรมสาหรั บอากาศสะอา ดเพื่ อ
สุขภาพ
๓๐

(๘) เครื่องมือหรื อ มาตรการอื่น ที่ ค ณะกรรมการกากั บประกาศกาหนด โดยคาแนะน าของ
คณะกรรมการบริหารเครื่องมือและมาตรการ
มาตรา ๘๗ ให้ มีค ณะกรรมการคณะหนึ่ ง เรี ย กว่ า “คณะกรรมการบริ ห ารเครื่อ งมื อ และ
มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เ พื่อ อากาศสะอาด” คณะหนึ่ง จานวนไม่เกินเจ็ดคน ซึ่งแต่งตั้งโดย คณะกรรมการ
กากับ ประกอบด้วย ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ สิ่ง แวดล้ อ ม ด้านเศรษฐศาสตร์การเงิ น การ
คลัง ด้านวิศวกรรมสิ่ง แวดล้ อม ด้า นสุขภาพสิ่งแวดล้อ ม ด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อ ม อย่างน้อยด้านละหนึ่ ง คน
และให้ผู้จัดการกองทุนอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ เป็นกรรมการและเลขานุการ
มาตรา ๘๘ คุณสมบัติ วาระการดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง การประชุม และการลง
มติ รวมทั้งการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตามมาตรา ๘๗ ให้เป็นไปตามระเบียบที่กาหนดโดยคณะกรรมการ
กากับ
ในการประชุม ถ้ามีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการผู้ใดมีส่วนได้ เสียโดยตรง กรรมการผู้นั้นไม่ มี
สิทธิเข้าประชุมและลงความเห็น
มาตรา ๘๙ คณะกรรมการบริหารเครื่องมือและมาตรการตามมาตรา ๘๗ มีอานาจและหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(๑) ก าหนดนโยบาย แผนงาน และแผนยุท ธศาสตร์ป ระจาปีเ กี่ ย วกับ การบริห ารจัดการ
เครื่องมือและมาตรการทางเศรษฐศาสตร์เ พื่ออากาศสะอาดแบบบูร ณาการ ร่วมกับคณะกรรมการกองทุน
(๒) เสนอแนะนโยบายและให้ความเห็นแก่ คณะกรรมการกากับเพื่อประกาศกาหนดเครื่ อ งมื อ
และมาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพื่ออากาศสะอาดเพิ่มเติม
(๓) พิจารณากาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ ประเภท ชนิด ลักษณะสินค้าหรือบริการ ที่
ต้องส่งเงินบารุ ง กองทุ น รวมถึงอัตราเงิ นบารุ ง กองทุ นที่ ต้อ งน าส่ งตามกฎหมายว่าด้ วยภาษี สรรพสามิต เพื่ อ
นาเสนอคณะกรรมการกากับประกาศกาหนดตามแต่กรณี
(๔) พิจารณากาหนดมาตรการภาษี เพื่ ออากาศสะอาด หรือค่าธรรมเนียมการจั ดการ หมอก
ควันพิษนาเสนอคณะกรรมการกากับ และคณะกรรมการร่วมเพื่ อขอความเห็น ชอบคณะรั ฐมนตรีให้ หน่ว ยงาน
ราชการที่มีอานาจประกาศกาหนดมาตรการภาษีหรือค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
(๕) พิจารณากาหนดอั ตราค่า ธรรมเนีย มการจั ดการหมอกควัน พิ ษ กาหนดชนิด ประเภท
ลักษณะ หลักเกณฑ์ของแหล่งกาเนิด หมอกควัน พิษ ที่ต้ องเสียค่า ธรรมเนีย ม รวมถึงสถานประกอบการ กิจการ
กิจกรรม บุคคลหรือกลุ่มบุค คลที่ต้ องเสีย ค่าธรรมเนีย ม หรือกฎ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติอื่นใดที่เ กี่ยวข้ อ งกั บ
การจัดเก็บ ค่า ธรรมเนีย มการจั ดการหมอกควัน พิ ษ นาเสนอคณะกรรมการกากั บ เพื่อ การประกาศก าหนด
กฎหมายลาดับรองให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้
(๖) พิจารณากาหนดหลั ก เกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ รายละเอียดการปฏิบั ติ เกี่ ยวกับ เครื่ อ งมื อ
และมาตรการทางเศรษฐศาสตร์แต่ละประเภท
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(๗) นาเสนอ ประชุมหารือร่ว ม หรือจัดทาบันทึก ความเข้า ใจกั บคณะกรรมการกองทุ น เพื่ อ
อนุมัติการใช้จ่ ายเงินส าหรับ มาตรการและเครื่อ งมื อทางเศรษฐศาสตร์ ที่ เกี่ ยวข้อ งอย่ างมี ประสิท ธิภ า พและ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
(๘) ขอความร่วมมือ ประสานงาน ปรึกษาหารือ หรือเสนอแนะมาตรการทางเศรษฐศา สตร์
เกี่ ย วกั บ ภาษี อ ากรเพื่ อ อากาศสะอาด หรื อ ค่ า ธรรมเนี ย มการจัด การหมอกควั น พิ ษ กั บ กรมสรรพสามิต
กรมสรรพากร กรมศุลกากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อการใช้เครื่ อ งมื อ
และมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดการหมอกควันพิ ษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๙) ติดตาม ดูแล ประสานงาน สนับสนุน เร่งรัดการดาเนินการและประเมินผลเกี่ยวกั บ การ
ใช้เครื่องมือและมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อ อากาศสะอาดแบบบูร ณาการ
(๑๐) พิ จ ารณาออกประกาศ หรื อ ระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ มาตรการหรื อ เครื่ อ งมื อ ทา ง
เศรษฐศาสตร์ตามส่วนนี้
(๑๑) แต่ ง ตั้ ง ผู้ ท รงคุ ณวุ ฒิ ที่ มีค วามเชี่ ย วชาญให้ เ ป็ นที่ ป รึก ษาของคณะกรรมการ บริหาร
เครื่องมือและมาตรการ
(๑๒) แต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อ พิจารณาหรือ ปฏิบั ติตามที่ คณะกรรมการบริหารเครื่ องมื อ และ
มาตรการมอบหมาย
(๑๓) กระทาการอื่นใดที่ ค ณะกรรมการกากั บ หรือคณะกรรมการร่ว มมอบหมาย หรือตาม
วัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๙๐ ให้ประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา และอนุกรรมการได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง
เบี้ยประชุมหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการกากับกาหนด
มาตรา ๙๑ ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการบริ ห ารเครื่อ งมื อ และมาตรการตาม
พระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการบริหารเครื่อ งมื อและมาตรการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการก ากั บ
มีอานาจเชิญผู้แทนจากหน่วยงานหรือบุ ค คลใดทั้ง ในภาครั ฐและภาคเอกชนมาให้ข้ อเท็จจริ งหรื อแสดงความ
คิดเห็นได้ รวมทั้งขอให้บุคคลดังกล่าวส่งเอกสารหรือข้อ มูลที่ เกี่ยวข้อ งเพื่ อประกอบการพิจารณาด้วย
ก. ภาษีเพื่ออากาศสะอาดและเงิน บารุงกองทุน
มาตรา ๙๒ ให้คณะกรรมการกากับ โดยคาแนะนาของคณะกรรมการบริหารเครื่ อ งมือ และ
มาตรการติดต่อประสานงาน ปรึกษาหารือ ขอความร่วมมือ หรือเสนอแนะกระทรวง กรม ส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานราชการที่ทาหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีอากรเพื่อ อากาศสะอาดทุกประเภท ร่วมกันกาหนดแนวทางใน
การใช้มาตรการทางภาษีอากรในการเพิ่ม หรือลด หรือยกเว้นภาษีอากรเพื่อส่งเสริมอากาศสะอาดเพื่ อสุขภาพ
ภาษีอากรเพื่ออากาศสะอาดตามวรรคหนึ่ ง ได้แก่ ภาษีอากรทุกประเภทที่เรี ยกเก็บ เพิ่ ม ขึ้ น
ลดลง หรือยกเว้นให้แก่บุคคล คณะบุคคล สถานประกอบการ กิจการ หรือกิจกรรมใดๆ ตามกฎหมายนี้ ห รื อ
กฎหมายอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมอากาศสะอาดเพื่ อสุขภาพ
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มาตรา ๙๓ ในกรณีที่การดาเนินการในมาตรา ๙๒ ไม่สามารถบรรลุผลภายในระยะเวลาสอง
ไตรมาสติดต่ อ กัน ให้คณะกรรมการร่ว มโดยคาแนะนาของคณะกรรมการกากับ และคณะกรรมการบริ ห าร
เครื่องมือและมาตรการมีอานาจนาเสนอคณะรั ฐ มนตรี เ พื่อ พิจารณากฎกระทรวง พระราชกฤษฎีกา หรือพระ
ราชกาหนดเกี่ยวกั บ มาตรการทางภาษีอากรเพื่อ อากาศสะอาดได้โ ดยอาศัย อานาจตามกฎหมายว่า ด้ว ยภาษี
อากรประเภทนั้น ๆ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการบรรลุวั ตถุประสงค์ในการบริหารเครื่ องมื อและมาตรกา รทาง
เศรษฐศาสตร์เพื่ออากาศสะอาด
มาตรา ๙๔ เว้นแต่กาหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้คณะกรรมการบริหารเครื่องมื อและมาตรการ มี
อานาจกาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการอื่นใดเพื่ อ ให้ การนาส่ง เงิ นบารุง กองทุ นเป็น ไปด้ว ยความเรีย บร้ อ ย
และบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการใช้ เ ครื่ อ งมื อ และมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ เ พื่ อ อากาศสะอา ดตา ม
พระราชบัญญัตินี้
ข. ค่าธรรมเนียมการจัดการหมอกควั นพิ ษ
มาตรา ๙๕ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกาเนิด หมอกควัน พิษ มีหน้าที่ เสีย ค่าธรรมเนี ย ม
การจัดการหมอกควันพิษเพื่ อเป็น เงิน ค่าบริ การในการบาบัดหรื อจัด การหมอกควั น พิษ ที่เรียกเก็บจากเจ้า ของ
หรือผู้ครอบครองแหล่ งกาเนิด หมอกควั น พิษ และให้หมายความรวมถึ งเงิน ที่ เรีย กเก็ บจากการใช้ หรือ ได้ รั บ
ประโยชน์จากบริการสาธารณะที่ เกี่ย วกับ การจัดการหมอกควัน พิษ ที่หน่ว ยงานของรั ฐหรือ ผู้ไ ด้รับอนุ ญาตจาก
หน่วยงานของรัฐเป็นผู้จัดให้
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการและอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการหมอกควันพิษ ตามวรรคหนึ่ง ให้
เป็นไปตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวงตามคาแนะนาของคณะกรรมการกากับ
มาตรา ๙๖ แหล่งกาเนิดหมอกควันพิษที่จะต้องเสีย ค่าธรรมเนีย มตามมาตรา ๙๕ ได้แก่
(๑) เครื่องยนต์ที่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิง ในยานพาหนะทุ กชนิด
(๒) เครื่องจักรที่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิงในกระบวนการผลิ ตภาคอุต สาหกรรมรวมถึงโรงไฟฟ้ า
(๓) โครงการก่อสร้างและพัฒนาเมืองโดยภาครัฐ
(๔) กิจกรรมทางการเกษตรรวมถึงการเผาในที่โล่งแจ้ง
(๕) กิจกรรมก่อสร้างโดยภาคเอกชน
(๖) กิจการเหมืองแร่
(๗) แหล่งกาเนิดหมอกควันพิษอื่นตามที่ค ณะกรรมการกากับ ประกาศกาหนด
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ลักษณะของแหล่ง กาเนิด หมอกควัน พิ ษตามวรรคหนึ่ ง ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการกากับประกาศกาหนด
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มาตรา ๙๗ ในการกาหนดอัตราค่าธรรมเนีย มโดยกฎกระทรวงตามมาตรา ๙๕ วรรคสองให้
พิ จ ารณาโดยค านึง ถึง ต้ น ทุน และค่ าใช้ จ่ายในการบ าบั ด หรื อจั ด การหมอกควั นพิ ษ ในปี ที่ ล่ ว งมาแล้ว สภาพ
เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงความสอดคล้องกับเครื่องมือและมาตรการทางเศรษฐศาสตร์เ พื่ออากาศสะอาดอื่ น ๆ
ด้ ว ย โดยจะต้ อ งอธิ บ ายหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารที่ ใ ช้ เ ป็ นฐานในการกาหนดอั ต ราค่ า ธรรมเนี ย ม พร้ อ มกั บ การ
ประกาศใช้อัตราค่าธรรมเนียมให้ประชาชนทราบในราชกิจจานุเบกษาด้วย
อัตราค่าธรรมเนียมการจัดการหมอกควันพิษที่กาหนดในวรรคหนึ่ง อาจกาหนดให้แตกต่างกัน
ในแต่ละท้องที่ที่ เ กิด หมอกควัน พิ ษ ตามสภาพภูมิป ระเทศ ภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสั งคมหรื อ
ปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องก็ได้
มาตรา ๙๘ เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บและนาส่ง เงิน ค่าธรรมเนีย มการจัดการหมอกควั น พิ ษ
ให้หน่วยงานหรือส่ วนราชการที่ มีหน้า ที่ใ นการกากับ ดูแ ลแหล่ งกาเนิ ดหมอกควั นพิ ษ ที่ต้ อ งเสีย ค่าธรรมเนี ย ม
ตามกฎหมายนี้และมีอานาจหน้า ที่เรี ยกเก็ บเงินตามกฎหมายอื่น เป็นผู้ดาเนินการเรียกเก็บ เงิ นค่า ธรรมเนี ย ม
การจัดการหมอกควันพิษแทนกองทุน เพื่อนาส่งเป็นรายได้ของกองทุนโดยไม่ต้ องนาส่ง กระทรวงการคลั ง เป็ น
รายได้แผ่นดิน
ให้หน่วยงานหรือส่ วนราชการที่ มีหน้า ที่จัด เก็บ ค่า ธรรมเนีย มการจั ดการหมอกควั น พิษ ตา ม
วรรคหนึ่ง มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนการจัดเก็บ เมื่อ อ.อ.ส.ส. ได้รับเงินค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บจนครบถ้วนแล้ว
ในกรณีที่หน่วยงานหรือส่วนราชการที่ มีหน้าที่จั ดเก็บ ค่าธรรมเนีย มการจั ดการหมอกควั น พิ ษ
ตามวรรคหนึ่งไม่ดาเนินการจัดเก็บค่า ธรรมเนีย มดัง กล่าว ให้ถือว่ากระทาการโดยจงใจละเว้ นการปฏิบั ติ ห น้ า ที่
ตามกฎหมาย
มาตรา ๙๙ ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่เสียค่าธรรมเนียมการจัดการหมอกควัน พิษไม่เสีย ค่าธรรมเนี ย ม
หรื อ เสี ย ค่ า ธรรมเนี ย มภายหลั ง ระยะเวลาที่ ก าหนด หรื อ เสี ย ค่ า ธรรมเนี ย มไม่ ค รบตามจ านวนที่ ต้ อ ง เสีย
นอกจากมีความผิด ตามพระราชบั ญญัติ นี้แล้ ว ให้เสียเงินเพิ่มในอั ตราร้อ ยละสองต่อ เดือนของจานวนเงิ น ที่ ไ ม่
เสียหรือเสียภายหลังระยะเวลาที่กาหนดหรื อจานวนเงินที่เ สียขาดไป แล้วแต่กรณี นับแต่วันครบกาหนดจนถึ ง
วันที่ชาระค่าธรรมเนียม แต่เงินเพิ่มที่คานวณได้มิให้เกินจานวนเงินค่าธรรมเนียม และให้ถือว่าเงินเพิ่มนี้เป็น เงิ น
ค่าธรรมเนียมด้วย
ในการคานวณระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง เศษของเดือนให้นับเป็น หนึ่งเดือน
อัตราเงินเพิ่มตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการกากับโดยคาแนะนาของคณะกรรมการบริ ห าร
เครื่องมือและมาตรการ มีอานาจออกประกาศให้ลดลงได้ตามสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา

๓๔

ค. ระบบฝากไว้ได้คืน
มาตรา ๑๐๐ คณะกรรมการกากับ โดยคาแนะน าของคณะกรรมการบริห ารเครื่ องมื อ และ
มาตรการมีอานาจประกาศกาหนดหลั กเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการสาหรับการเรีย กเก็บ เงินเพิ่ มเมื่อรั บโอน สิ น ค้ า
เพื่อปฏิบัติการตามระบบฝากไว้ได้คืนตามพระราชบัญญัตินี้
ระบบฝากไว้ ไ ด้ คืน (deposit-refund measure) ได้ แ ก่ มาตรการในการเรีย กเก็บ เงินเพิ่ม
(surcharge) จากผู้ รั บ โอนสิ นค้ า ใดๆ ซึ่ ง อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ อากาศสะอาดเพื่ อ สุข ภาพตามชนิด ประเภท
ลักษณะของสินค้า และอัตราเงินเพิ่มที่ เรีย กเก็บที่ ประกาศกาหนด และการได้รับคืนเงิน เมื่อนาสิน ค้านั้น ๆ มา
คืนหรือนาไปกาจัดตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดโดยราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๐๑ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามระบบฝากไว้ได้ คืน ให้คณะกรรมการกากับ โดย
คาแนะนาของคณะกรรมการบริ หารเครื่ องมือ และมาตรการ มีอานาจสั่งการให้หน่วยงานหรือส่วนราชการ ที่ มี
อานาจในการกากับดูแลการโอนสินค้าชนิด ประเภท หรือลักษณะที่ต้องถูก เรียกเก็ บเงินเพิ่ มตามมาตรา ๑๐๐
มีอานาจเรียกเก็บเงินเพิ่มเมื่อ มีการโอนสินค้าและคืน เงินที่เรีย กเก็ บแก่ผู้นาสิน ค้าที่กาหนดมาคืนตามที่ปร ะกาศ
กาหนด หรือดาเนินการใด ๆ เพื่อให้ระบบฝากไว้ได้คืนบรรลุวัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพ
ให้หน่วยงานหรือส่วนราชการที่ มีหน้า ที่จัด เก็ บเงินเพิ่ มและคืน เงิ นสาหรั บระบบฝากไว้ไ ด้ คื น
ตามวรรคหนึ่ง มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนการจั ดเก็บและคืน เงิน เมื่อ อ.อ.ส.ส. ได้รับรายงานผลการจัดเก็ บ เงิ น
เพิ่ม การเก็บรักษาเงิน และการคืนเงิน ตามระเบียบที่คณะกรรมการกากับกาหนด
ง. การกาหนดสิทธิและการโอนสิ ทธิในการปล่อ ยหมอกควัน พิ ษ
มาตรา ๑๐๒ เพื่อให้เกิดความยุติ ธรรมทางสิ่ งแวดล้ อมในการใช้ประโยชน์จากอากาศสะอา ด
และการจ ากั ด ปริ มาณหมอกควั น พิ ษ ในราชอาณาจั ก ร ให้ ค ณะกรรมการก ากั บ โดยค าแนะน าของคณะ
กรรมการบริหารเครื่องมือและมาตรการมีอานาจพิจารณากาหนดให้นาระบบการกาหนดสิทธิแ ละการโอนสิ ท ธิ
ในการปล่อยหมอกควันพิษมาใช้ทั่วราชอาณาจักร หรือท้องที่ ๆ กาหนดก็ได้
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับระบบการกาหนดสิทธิ และการโอนสิ ทธิในการปล่ อ ย
หมอกควันพิษตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกากับประกาศกาหนด
มาตรา ๑๐๓ เพื่ อ ให้ ก ารน าระบบการก าหนดสิ ท ธิ และการโอนสิ ท ธิใ นการปล่ อ ยหมอก
ควันพิษบรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๑๐๒ ให้คณะกรรมการกากับโดยคาแนะนาของคณะกรรมการบริ ห าร
เครื่องมือและมาตรการมีอานาจสั่งการให้หน่วยงานหรือส่วนราชการที่มีอานาจหน้าที่ในการกากับดูแ ลกิจ กรรม
อันเป็นแหล่งกาเนิดหมอกควันพิ ษ ดาเนินการใด ๆ กับเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่ง กาเนิด หมอกควัน พิ ษ ใน
การนาระบบการกาหนดสิทธิและการโอนสิทธิในการปล่อยหมอกควันพิษ มาใช้
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ให้หน่วยงานหรือ ส่ว นราชการที่ มีห น้า ที่ดาเนิ นการตามระบบการก าหนดสิท ธิแ ละการโอน
สิ ท ธิ ใ นการปล่ อ ยหมอกควั น พิ ษ ตามวรรคหนึ่ ง มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ค่ า ตอบแทนในการด าเนิ น การตามอั ต ราที่
คณะกรรมการกองทุนกาหนด
จ. การประกันความเสียหาย
มาตรา ๑๐๔ ให้คณะกรรมการกากั บโดยคาแนะนาของของคณะกรรมการบริหารเครื่อ งมื อ
และมาตรการมีอานาจกาหนดให้มีการประกั นความเสียหายที่อาจเกิด ขึ้นต่ อสิ่ งแวดล้อ ม สุขภาพอนามัย ชีวิต
หรือทรัพย์สินที่เกิ ดจากกิจ กรรมใดๆ ที่มีความเสี่ยงเป็นแหล่ งกาเนิ ดหมอกควั นพิ ษโดยประกาศในราชกิ จ จา
นุเบกษา
ในกรณีที่กิจกรรมที่ มีค วามเสี่ย งเป็น แหล่ ง กาเนิด หมอกควัน พิ ษ ก่อให้เกิดความเสียหา ยต่ อ
สิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย ชีวิต หรือทรัพย์สิน และได้มีการทาประกั นไว้ ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้รับประกัน จ่ า ย
ค่าเสียหายเบื้องต้นให้แ ก่ผู้ไ ด้รับ ความเสีย หาย หรือหน่วยงานของรัฐหรือ เอกชนที่ไ ด้รับ มอบหมายจากรั ฐ เข้ า
ช่วยเหลือ เคลื่อนย้าย บาบัด บรรเทา หรือขจัดความเสียหายที่เกิดขึ้น
จานวนค่าเสียหายเบื้องต้น การเก็บรักษาค่าเสียหายเบื้องต้น และการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้ น
ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกองทุน
ค่าเสียหายเบื้องต้นที่หน่วยงานของรั ฐได้ รับจากผู้ รับประกัน ภัยในการที่ห น่วยงานของรัฐ เข้ า
ช่วยเหลือ เคลื่อนย้าย บาบัด บรรเทา หรือขจัดความเสียหายที่เกิดขึ้น ไม่ต้องนาส่งคลังเป็นรายได้ของแผ่นดิน
มาตรา ๑๐๕ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการปฏิ บั ติ ต ามมาตรา ๑๐๔ ให้ ค ณะกรรมการกากับโดย
คาแนะนาของคณะกรรมการบริหารเครื่ องมือ และมาตรการมี อานาจสั่ งการให้ห น่วยงานหรื อส่วนราชการ ที่ มี
อ านาจในการก ากั บ ดู แ ลกิ จ กรรมที่ มีค วามเสี่ ย งเป็ น แหล่ ง ก าเนิ ด หมอกควั น พิ ษ สั่ ง การให้ เ จ้ าของหรือผู้
ครอบครองแหล่ ง กาเนิด หมอกควัน พิ ษจั ดให้มีประกัน ความเสีย หายตามที่ ค ณะกรรมการกากับ กาหนด หรือ
ดาเนินการใด ๆ เพื่อให้มีการประกันความเสียหาย
ฉ. มาตรการส่งเสริม สนับสนุน และมาตรการอื่น ๆ
มาตรา ๑๐๖ ให้คณะกรรมการกากับโดยคาแนะนาของคณะกรรมการบริหารเครื่ องมือ และ
มาตรการมี อ านาจประกาศกาหนดหลั ก เกณฑ์ เงื่ อ นไข และวิ ธี ก ารเกี่ ย วกั บมาตรการช่ ว ยเหลื อ อุ ดหนุน
สนับสนุน หรือส่งเสริมบุคคล กลุ่มบุคคล นิติบุคคล หน่วยงาน หรือส่วนราชการ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้ อ งกั บ
การดาเนินการใดๆ สาหรับอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพตามพระราชบัญญัตินี้ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๐๗ เพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการจั ด การอากาศสะอาดเพื่ อสุ ข ภาพตา ม
พระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการกากับ โดยคาแนะนาของคณะกรรมการบริหารเครื่อ งมือ และมาตรการมี
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อานาจกาหนดเครื่องมือหรื อ มาตรการอื่นใด เพื่อสร้างและเพิ่ มหรือ ลดแรงจู งใจ หรือเปลี่ยนแปลงพฤติ ก รรม
ของบุคคลหรือ กลุ่ มบุ ค คลในทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อวัตถุประสงค์ ในการป้อ งกัน บาบัด ขจัด หรือ ลดหมอก
ควันพิษ หรือส่งเสริมอากาศสะอาดเพื่ อสุขภาพโดยใช้เ งินกองทุน ตามวั ตถุประสงค์ของกองทุน โดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
หมวด ๗
หมอกควันพิษข้ามแดน
มาตรา ๑๐๘ ผู้ใดเป็นเจ้าของหรือครอบครองแหล่ง กาเนิ ดหมอกควัน พิษนอกราชอาณาจั ก ร
ไทย ก่อให้เกิดหรือเป็นแหล่ งกาเนิดการรั่ วไหลหรือ แพร่ กระจายหมอกควันพิ ษเข้ามาในราชอาณาจักรไทยจน
เกิดความเสียหายต่ อสิ่ งแวดล้ อมหรือ สุขภาพอนามัย ของประชาชนในราชอาณาจักรไทย ผู้นั้นต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินสองล้านบาท และปรับเป็นรายวันอีกวันละไม่ เกินหนึ่งล้านบาท โดยให้โทษปรับอย่างสูงรวมกั น ไม่
เกินห้าสิบล้านบาท
ในกรณี ที่ เ กิ ด หมอกควั นพิ ษ ในราชอาณาจัก รไทย และผู้ อ านวยการ อ.อ.ส.ส. ได้ แ จ้งเป็น
หนั ง สื อ หรื อ ประกาศเป็ น การแพร่ ห ลายในสื่อ สาธารณะตามมาตรา ๑๑๕ ให้ เ จ้ า ของหรื อ ผู้ ค รอบครอง
แหล่งกาเนิดหมอกควัน พิษ ตามวรรคหนึ่ง ดาเนินการอย่างใดๆ เพื่อป้องกันหรือ ลดหมอกควัน พิษ มิใ ห้รั่ ว ไหล
หรือแพร่กระจายมายังราชอาณาจักรไทย และเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่ง กาเนิดหมอกควัน พิษ ได้ พิสู จ น์ ใ ห้
เห็นว่าได้ดาเนินการอย่างเต็มที่เ พื่ อป้ องกันหรื อลดการรั่ว ไหลหรื อแพร่กระจาย แต่หมอกควันพิษ ก็ยั งรั่ ว ไหล
หรือแพร่กระจายเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ให้ระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท และปรับเป็นรายวันอีกวั น
ละไม่เกินห้าแสนบาท โดยให้โทษปรับอย่างสูงรวมกันไม่เกินห้าสิบล้านบาท
มาตรา ๑๐๙ แหล่งกาเนิดหมอกควั นพิ ษใดซึ่ งอยู่นอกราชอาณาจั กรไทย ก่อให้เกิดหรือ เป็ น
แหล่งกาเนิดการรั่ว ไหลหรือ แพร่ก ระจายหมอกควั นพิ ษ เข้า มาภายในราชอาณาจั กรไทย จนก่อให้เกิด ความ
เสี ย หายต่ อ สิ่ ง แวดล้อ มหรือ สุ ขภาพอนามั ย ของประชาชนในราชอาณาจัก รไทย เจ้ าของหรื อผู้ ค รอบครอง
แหล่งกาเนิดหมอกควันพิ ษนั้น มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทน หรือค่าเสียหายเพื่อการนั้ น ไม่
ว่าการรั่วไหลหรือแพร่กระจายของมลพิ ษนั้นจะเกิ ดจากการกระทาโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อของเจ้ า ของ
หรือผู้ครอบครองแหล่งกาเนิดหมอกควันพิ ษหรือ ไม่ ก็ตาม เว้นแต่ในกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าหมอกควัน พิษ เช่น ว่ า นั้ น
เกิ ด จากปรากฏการณ์ ธ รรมชาติ ห รือ การกระท าสงครามที่ ห ลีก เลี่ ยงไม่ ไ ด้ หรื อ ไม่ อ าจต้ านทานได้ และไม่
สามารถป้องกันได้โดยการกระทาของมนุษย์
ค่าสินไหมทดแทนหรื อ ค่า เสี ยหายตามวรรคหนึ่ งซึ่ ง เจ้า ของหรื อผู้ ค รอบครองแหล่ งก าเนิ ด
หมอกควันพิษมีหน้าที่ต้องรับ ผิดชอบตามวรรคหนึ่ ง นอกจากค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิ ดชอบต่อผู้ เสียหายรายบุ ค คล
แล้ว ให้หมายความรวมถึง ค่า ใช้ จ่ายทั้ งหมดที่เ กี่ย วข้ อ งกั บ การบาบั ด ขจัด เยียวยา และฟื้นฟูสภาพอา กาศ
สุขภาพอนามัย และความสูญเสียหรือเสียหายทางเศรษฐกิจต่อประชาชนและราชอาณาจักรไทย

๓๗

มาตรา ๑๑๐ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการสื บ สวน สอบสวน การค้ น หาพยานหลั กฐานนอก
ราชอาณาจักร เพื่อการฟ้องร้องคดี สาหรับ การกระทาผิ ดตามมาตรา ๑๐๘ และมาตรา ๑๐๙ ให้สันนิษฐานไว้
ก่อนว่า
(๑) เจ้าของหรือผู้ครอบครองพื้นที่ ที่ มีเ พลิ งไหม้ พื้น ดิน โรงเรือน โรงงานอุตสาหกรรม พื้นที่
เกษตร หรือป่าไม้นอกราชอาณาจักรไทย ในช่วงเวลาที่เกิดหมอกควัน พิษในราชอาณาจักรไทยตามที่ปรากฏใน
ข้ อ มู ล ภาพถ่ า ยทางอากาศผ่ านดาวเที ยม ข้ อ มู ล ความเร็ ว ลม และข้ อ มู ล อุ ตุ นิ ยมวิ ท ยา เป็ น เจ้ าของหรือผู้
ครอบครองแหล่งกาเนิดหมอกควัน พิษ ที่เกิ ดการรั่วไหลหรือแพร่ กระจายเข้า มาในราชอาณาจักรไทย จนกว่าจะ
พิสูจน์ได้เป็นอย่างอื่น
(๒) การเพิ่มขึ้นเกิน มาตรฐานของค่ าดั ชนี คุ ณภาพอากาศ หรือค่าดัชนีคุ ณภาพอากา ศเพื่ อ
สุ ข ภาพในราชอาณาจัก รไทย ณ ช่ ว งเวลาที่ มีก ารกระท าผิ ด ซึ่ ง มี ค วามสั มพั น ธ์ กั บ หมอกควัน พิ ษ ที่ รั่ วไหล
แพร่กระจายเข้ามาในราชอาณาจักรไทยตาม (๑) เป็นการเพียงพอซึ่งถือ ได้ว่า เกิด ความเสี ยหายต่ อสิ่งแวดล้ อ ม
หรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในราชอาณาจั กรไทย โดยมิพักต้องนาสื บถึง ความเสีย หายอื่ นใด เว้นแต่จ ะ
เป็นการพิสูจน์เพื่อกาหนดมูลค่าความเสียหายที่ผู้กระทาผิ ดต้อ งรับผิดชอบชดใช้ เยียวยา
(๓) เอกสารหลักฐานที่ออกโดยส่วนราชการที่มีอานาจของรัฐ บาลต่างประเทศ ซึ่งแสดงข้อมู ล
ส่วนบุคคล นิติบุคคล หรือทรัพย์สินของบุคคลหรือนิติบุคคล รวมถึงข้อมูลบัตรจาตัวประชาชน สาเนาทะเบีย น
บ้าน หนังสือรับรองการเป็น นิ ติบุ ค คล หลักฐานการเป็น เจ้า ของหรื อ ครอบครองที่ ดิน แผนที่ภาพถ่าย หรือ
เอกสารอื่นใดเป็นเอกสารที่ถูกต้องเชื่อถือได้ เว้นแต่จะพิสูจน์เป็นอย่างอื่น
มาตรา ๑๑๑ ผู้ใช้และผู้สนั บสนุ นในการกระทาความผิ ด นายจ้าง ผู้ว่าจ้าง หรือผู้ที่มีส่ ว น
เกี่ ย วข้ อ งไม่ ว่ า โดยตรงหรื อ โดยอ้ อ มกั บ ผู้ก ระท าความผิ ด ไม่ ว่ า จะอยู่ ใ นหรือ นอกราชอาณาจัก ร จะต้ อง
รับผิดชอบร่วมกับผู้กระทาผิด ตามมาตรา ๑๐๘ และมาตรา ๑๐๙ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า ตนได้ดาเนินการใดๆ
เพื่อป้องกัน เข้าห้ามปราม หรือขัดขวางมิให้เกิดการกระทาความผิดแล้ว แต่ผู้กระทาความผิดฝ่าฝืนหรือขัดขืน
ข้อยกเว้นความรับผิดตามวรรคหนึ่ง ห้ามมิให้พิสูจน์เป็นอย่างอื่น หากผู้กระทาผิดเป็นลูกจ้ า ง
ผู้รับจ้าง ตัวแทน ผู้กระทาการแทน บุคคลผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่า ทางตรงหรื อทางอ้อ มซึ่ง ดาเนิ นกิจกรรมใด ๆ ใน
แหล่งกาเนิดหมอกควันพิษของเจ้าของหรือผู้ ครอบครองแหล่งกาเนิดหมอกควันพิษนั้น
มาตรา ๑๑๒ ในกรณีที่ผู้กระทาความผิด เป็น นิติ บุค คล ถ้าการกระทาความผิดของนิ ติบุ ค คล
นั้นเกิดจากการสั่งการหรือกระทาการของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดาเนิ น งาน
ของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดัง กล่าวมีหน้า ที่ต้ องสั่ งการหรือกระทาการและละเว้น ไม่สั่ง การ หรือไม่
กระทาการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทาความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษ หรือรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรื อ
ค่าเสียหายตามที่บัญญัติไว้ในความผิดนั้นๆ ด้วย
มาตรา ๑๑๓ การกระทาความผิดตามมาตรา ๑๐๘ และมาตรา ๑๐๙ ให้ถือว่าเป็นการกระทา
ผิดในราชอาณาจักรไทย และให้ศาลแพ่ง ศาลอาญา หรือศาลปกครองมีเขตอานาจในการพิจารณาคดีต า มแต่
กรณี
๓๘

มาตรา ๑๑๔ ผู้เสียหายหรือผู้อาจเสียหายที่มีสิ ทธิฟ้องร้ องดาเนิน คดีจากการกระทาความผิ ด
ตามมาตรา ๑๐๘ และ ๑๐๙ ให้หมายความรวมถึง
(๑) บุคคล นิติบุคคล ชุมชน กลุ่มบุคคล ประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ๆ ที่ได้รับผลกระทบจาก
หมอกควันพิษในช่วงเวลาที่มีการกระทาความผิด ไม่ว่าผู้หนึ่งผู้ใด
(๒) รัฐบาลไทย
(๓) อ.อ.ส.ส.
(๔) ผู้อานวยการ อ.อ.ส.ส.
การฟ้องร้องดาเนินคดีตามวรรคหนึ่ง ให้ถือเป็นการฟ้องร้องแทนผู้เสียหายหรือผู้อาจเสียหาย
ทุกคนที่ได้รับความเสียหายจากหมอกควันพิษ และให้มีอานาจฟ้องร้องดาเนินคดีอาญา และเรียกทรัพย์สิน
รวมทั้งค่าเสียหายแทนผู้เสียหายหรือผู้อาจเสียหายได้
มาตรา ๑๑๕ เมื่อได้รับรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับหมอกควันพิษ ข้ามแดน ให้ผู้อานวยการ
อ.อ.ส.ส. มีหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือหรือประกาศโดยสื่อสาธารณะต่ อเจ้าของหรือผู้ ครอบครองแหล่ง กาเนิดหมอก
ควันพิษ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานของรัฐบาลในประเทศแหล่งหรือต้องสงสัยว่าเป็นแหล่ งกาเนิดหมอก
ควันพิษดาเนินการอย่างใดๆ ให้ดาเนินมาตรการป้องกันหรือลดผลกระทบจากหมอกควันพิ ษมิใ ห้รั่วไหลหรือ
แพร่กระจายมายังราชอาณาจักรไทยโดยเร็วที่สุด
การแจ้ ง หรื อ ประกาศตามวรรคหนึ่ง ของผู้ อ านวยการ อ.อ.ส.ส. ตามหลั ก ฐานภาพถ่ าย
ดาวเทียม ข้อมูลความเร็ว ลม หรือข้อมูลทางอุตุ นิย มวิท ยา ให้ถือว่าเป็ นการกระท าโดยสุจริ ต เพื่อ ประโยชน์
สาธารณะ และได้รับความคุ้มกันจากการฟ้องร้องดาเนิน คดีทั้ง ทางแพ่ งและทางอาญาทั้งปวง
มาตรา ๑๑๖ เพื่อประโยชน์ในการฟ้อ งร้อ งดาเนินคดีสาหรับ ความผิด ในส่ วนนี้ ให้พนักงาน
อัยการ พนักงานสอบสวน หรือผู้อานวยการ อ.อ.ส.ส. มีอานาจออกหมายเรีย กบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ
ที่เกี่ยวข้องมาสืบสวนหรือสอบสวนได้ตามความจาเป็น และมีหน้าที่ประสานงานขอความร่วมมือ กับหน่ว ยงาน
บุ ค คล นิ ติ บุ ค คลในต่ า งประเทศ รวมถึ ง หน่ว ยงานของกระทรวงการต่ า งประเทศเพื่ อ ขอนาพยานเอกสาร
หลักฐาน พยานบุคคล เข้าสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวน ฟ้ องร้องดาเนินคดีได้
มาตรา ๑๑๗ เงินค่าปรับตามมาตรา ๑๐๘ ให้ส่งเข้าเป็นเงิน บารุง กองทุน โดยไม่ต้องน าส่ ง
เป็นรายได้แผ่นดิน
เงินค่าสินไหมทดแทน และค่าเสียหายที่ อ.อ.ส.ส. ได้รับตามมาตรา ๑๐๙ ให้ส่งเข้าเป็ น เงิ น
บ ารุ ง กองทุ น โดยไม่ ต้ อ งน าส่ ง เป็ น รายได้ แ ผ่ น ดิ น และให้ น าไปใ ช้ เ พื่ อ การบ าบั ด ขจั ด ฟื้ น ฟู เยี ย วยา
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ที่ไ ด้รับผลกระทบจากความเสีย หายทั้งจานวนจนหมดสิ้ น
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีการที่คณะกรรมการกากับกาหนด

๓๙

มาตรา ๑๑๘ การดาเนินฟ้องร้องดาเนินคดีต่อผู้กระทาผิดตามมาตรา ๑๐๘ และมาตรา ๑๐๙
ให้มีอายุความ ๑๐ ปี นับแต่วันที่หมอกควันพิษข้ามแดนเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ตามที่ปรากฏในข้อมูลทาง
วิทยาศาสตร์ได้แก่ ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ข้อมูลความเร็วลม หรือข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา เป็นต้น
หมวด ๘
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๑๑๙ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ ตามคาสั่ งของนายกรั ฐ มนตรี ที่อ อกตามมาตรา ๕ หรือ
ขัดขวางการกระทาใด ๆ ตามคาสั่งดังกล่าว ต้องระวางโทษจาคุ กไม่ เกิน หนึ่ง ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
ในกรณี ที่ ผู้ ฝ่ า ฝืน หรื อไม่ ป ฏิบั ติ ต ามค าสั่ งหรือ ขั ด ขวางการกระท าใด ๆ ตามค าสั่ ง ดังกล่าว
เป็นผู้ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายหรื อความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อ คุณภาพอากาศ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เ กิ น ห้ า ปี
หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๒๐ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ที่ ฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรการที่ ค ณะกรร มกา ร
ตามพระราชบั ญญั ตินี้ กาหนดขึ้น เพื่อ การป้อ งกัน เฝ้าระวัง ดูแล รักษาสภาพอากาศที่ ดี ต่อ สุข ภาพ และการ
จั ด การปั ญ หาคุ ณภาพอากาศที่ กระทบต่ อ สุ ข ภาพ ให้ ถื อ ว่ า กระท าการโดยจงใจละเว้ น การปฏิ บั ติ หน้าที่
โดยมิชอบตามกฎหมาย
มาตรา ๑๒๑ ผู้มีหน้าที่ส่งเงินบารุ งกองทุน ตามมาตรา ๗๘ และผู้มีหน้าที่เสีย ค่าธรรมเนี ย ม
การจัดการหมอกควันพิษตามมาตรา ๙๙ ผู้ใดไม่ส่งเงินบารุงกองทุนหรื อส่ง เงินบารุง กองทุนไม่ครบตามจ านวน
ที่ต้องส่ง หรือไม่เสียค่า ธรรมเนีย มหรื อเสีย ค่า ธรรมเนีย มไม่ ครบตามจานวนที่ ต้อ งเสี ย ต้องระวางโทษจ า คุ ก
ไม่ เ กิ น หนึ่ ง ปี หรื อ ปรั บ ตั้ ง แต่ ห้ าเท่ าถึ ง ยี่สิ บ เท่ า ของเงิ นบ ารุ งกองทุ นที่ จะต้ อ งน าส่ งหรื อข องค่ าธรรมเนียม
ที่ต้องเสีย
มาตรา ๑๒๒ ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยคา ไม่ส่งเอกสาร หรือวัตถุใดๆ ตามที่คณะกรรมการร่วม หรือ
คณะกรรมการกากับขอตามมาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๓๙ หรือไม่มาให้ข้อเท็จจริงหรือความเห็น หรือไม่ส่ง
เอกสารหรือข้อมูลใด ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารเครื่องมือและมาตรการขอตามมาตรา ๙๑ ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา ๑๒๓ บรรดาความผิ ด ตามพระราชบัญ ญั ติ นี้ ให้ ค ณะกรรมการเปรีย บเทีย บคดีมี
อานาจเปรียบเทียบปรับได้ ถ้าเห็นว่าผู้ต้องหาไม่ควรถูกฟ้องร้องหรือได้รับโทษถึ งจาคุก และเมื่อผู้ต้องหาได้ เ สี ย
ค่าปรับตามที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับ แต่วัน ที่มีการเปรีย บเทีย บปรับ ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ในกรณี ที่ พนั ก งานสอบสวนพบว่ าผู้ ใ ดกระท าความผิ ด ตามวรรคหนึ่ง และผู้นั้ น ยิน ยอมให้
เปรียบเทียบปรับ ให้พนักงานสอบสวนส่ง เรื่อ งให้ แก่ คณะกรรมการเปรียบเทีย บคดีภายในเจ็ ดวั นนั บแต่ วั น ที่ ผู้
๔๐

นั้นแสดงความยินยอมให้ เปรียบเทีย บปรับ ถ้าผู้กระทาความผิดไม่ยิ นยอมตามที่ เปรียบเทีย บ หรือเมื่อยินยอม
แล้วไม่ชาระเงินค่าปรับภายในระยะเวลาที่กาหนดตามวรรคสาม ให้ดาเนินคดีต่อไป
มาตรา ๑๒๔ ให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีประกอบด้ วยบุค คล ดังต่อไปนี้
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยผู้แทนสานั กงานอัย การสู งสุด เป็ นประธาน ผู้แทน
ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ ผู้ แ ทนส านั ก งานเป็น กรรมการ และพนั ก งานเจ้ าหน้า ที่ ซึ่ง รั ฐ มนตรีแ ต่ ง ตั้ งเป็น
กรรมการและเลขานุการ
(๒) ในเขตจังหวัดอื่น ประกอบด้วยอัยการจังหวัดเป็นประธาน ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวั ด
ผู้แทนสานักงานเป็นกรรมการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการและเลขานุการ

ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ
...............................................
นายกรัฐมนตรี

๔๑

