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เอกสารสรุปสาระสำคัญ
ของร1างพระราชบัญญัตกิ ำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ พ.ศ. ….
โดย เครือข1ายอากาศสะอาด ประเทศไทย
๑. ความเปJนมาและความสำคัญของการเสนอร1างพระราชบัญญัติ
ด%วยสถานการณ/ป1ญหาหมอกควันพิษ และมลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะป1ญหาฝุFนละอองขนาดไมIเกิน
๒.๕ ไมครอน หรือ “พีเอ็ม ๒.๕” เปQนป1ญหาที่เคยเกิดขึ้นมากIอนในตIางประเทศ เชIน The Great Smog ใน
อังกฤษ หรือวิกฤติหมอกควันใหญIในจีน แตIเปQนเรื่องใหมIในความรับรู%ของสังคมไทย โดยเริ่มมีการกลIาวถึงกัน
มากขึ้นในชIวง ๓-๔ ปjที่ผIานมาเทIานั้น ทั้ง ๆ ที่ ป1ญหาดังกลIาวเปQนสิ่งที่สIงผลอันตรายอยIางร%ายแรงตIอสุขภาพ
ของประชาชน ดังจะเห็นได%จากการที่องค/การอนามัยโลกได%ประกาศเตือนถึงผลร%ายที่สำคัญ คือ การทำให%คนที่
มีโรคระบบการหายใจเรื้อรังเกิดอาการกำเริบ ทั้งโรคจมูกอักเสบ ภูมิแพ% โรคหืด และโรคถุงลมโปFงพอง และ
อาจมีสIวนทำให%เกิดมะเร็งปอดได%เพิ่มขึ้น สIงผลกระทบรุนแรงแบบภัยเงียบตIอสุขอนามัยของประชาชน และ
เปQนสาเหตุของการเสียชีวิตกIอนวัยอันควร โดยเฉพาะอยIางยิ่งประชาชนกลุIมเปราะบาง เชIน เด็ก หญิงมีครรภ/
ผู%ปFวยโรคเรื้อรัง ผู%สูงอายุ และผู%ทำงานในที่โลIง และโดยที่การแพรIกระจายของหมอกควันพิษในราชอาณาจักร
ไทยได%สIงผลร%ายตIอสุขภาพ อนามัย และชีวิตของประชาชนเปQนที่ประจักษ/อยูIในป1จจุบัน ซึ่งถือเปQนการละเมิด
สิทธิในชีวิต สิทธิในสุขภาพ และสิทธิของเด็ก อันเปQนสิทธิขั้นพื้ นฐานที่ ได%รับการรับรองคุ %มครองในฐานะ
สิทธิมนุษยชนทั้งในกฎหมายระหวIางประเทศ และกฎหมายภายในของนานาอารยประเทศ รวมถึงรัฐธรรมนูญ
แหIงราชอาณาจักรไทยและกฎหมายภายในอีกหลายฉบับ
ที่ผIานมา คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแหIงสหประชาชาติก็เห็นความสำคัญของการรับรองและ
คุ%มครองสิทธิในชีวิต สิทธิในสุขภาพ และสิทธิของเด็กในประเด็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล%อมเปQนอยIางมาก จนในที่สุด
ได%ม ีพ ัฒ นาการเรียกร%อ งให%รัฐตIางๆ รับ รองสิท ธิท ั้งสามประการในสิ่งแวดล%อมอยIางเข%มข%น โดยการนำ
ความสัมพันธ/ของสิทธิทั้งสองมาปรับใช%ในนามสิทธิที่จะหายใจอากาศสะอาด ซึ่งรัฐทุกรัฐมีพันธกรณีในการ
คุ%มครอง เคารพ และทำให%เติมเต็มแกIบุคคลทุกคนเชIนเดียวกับสิทธิมนุษยชน
อยIางไรก็ตาม สาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่เปQนอุปสรรคตIอการปtองกันและการแก%ไขป1ญหาหมอก
ควันพิษในประเทศไทย คือ ความไมIเพียงพอของกฎหมายที่มีอยูIในป1จจุบันในการเข%ามาปtองกัน ควบคุม และ
๒

กำกับ ดูแลสาเหตุต%นน้ำของป1ญหาหมอกควันพิษ ที่ม าจากแหลIงกำเนิดตIางๆ ตลอดจนกฎหมาย
สิ่งแวดล%อมที่เกี่ยวข%องกับการควบคุมหมอกควันพิษที่มีอยูIนั้น ล%วนเปQนกฎหมายที่ริเริ่มจากภาครัฐเปQนผู%บญ
ั ญัติ
ขึ้นเมื่อนานมาแล%ว และยังคงมีผลบังคับใช%อยูI โดยขาดกระบวนการมีสIวนรIวมและการรับฟ1งความคิดเห็นจาก
ประชาชนอยIางเต็มที่ อีกทั้งเนื้อหาบางสIวนก็ไมIทันสมัยโดยเฉพาะในสIวนที่เกี่ยวข%องกับสิท ธิของประชาชนใน
ด%านสิ่งแวดล%อม ความไมIทันสมัยของการกำหนดมาตรฐานคุณภาพทางอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป การไมIมี
กฎหมายหลักในการบริหารจัดการรองรับระบบฐานข%อมูลและรายงานข%อมูลการปลIอยมลพิษจากแหลIงกำเนิด
มลพิษ และการกำหนดมาตรฐานของมลพิษทางอากาศจากแหลIงกำเนิดมลพิษระหวIางหนIวยงานที่แตกตIางกัน
นอกจากนั้นแล%ว ยังมีป1ญหาในเชิงโครงสร%าง ระบบ องค/กร และอำนาจหน%าที่ขององค/กรตIาง ๆ ที่
ดำเนินงานด%านสิ่งแวดล%อม ที่ตIางฝFายตIางทำภายใต%กฎหมายแตIละฉบับที่ให%อำนาจ ซึ่งกฎหมายแตIละฉบับ
ก็ยังคงมีความกระจัดกระจาย ขาดการบูรณาการที่ต%องตอบสนองตIอการทำงานของระบบนิเวศที่ต%องไมIแยก
สIวนจากกัน ทั้งในระดับสIวนกลาง สIวนภูมิภาค และสIวนท%องถิ่น ทำให%การแก%ป1ญหาหมอกควันพิษ รวมทั้ง
ป1ญหาฝุFนพิษ PM ๒.๕ ไมIสามารถดำเนินการได%อยIางเปQนระบบและทันทIวงที อันสIงผลตIอการรับรองคุ%มครอง
สิทธิที่จะหายใจอากาศสะอาดของประชาชนที่บุคคลทุกคนพึงมี ซึ่งรัฐต%องมีหน%าทีเ่ คารพ ปกปtอง และทำให%
สิทธิที่จะหายใจอากาศสะอาดของบุคคลเกิดขึ้นได%จริงอยIางสมบูรณ/ รวมทั้งต%องอำนวยการและกำกับดูแลการ
จัดการรIวมอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพอยIางบูรณาการระหวIางหนIวยงานของรัฐ และระหวIางหนIวยงานของรัฐ
กับภาคประชาสังคมในรูปแบบการจัดการรIวม ตลอดจนการกำหนดให%มีเครื่องมือและมาตรการทางเศรษฐศาสตร/
เพื่อจูงใจให%ผู%ประกอบการที่เปQนต%นเหตุสำคัญของการกIอหมอกควันพิษ ได%ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิธีการ
ผลิตให%เปQนมิตรตIอสิ่งแวดล%อม จึงจำเปQนต%องตราพระราชบัญญัตินี้
๒. สาระสำคัญของร1างพระราชบัญญัติ
การกำหนดบทนิยาม
โดยเฉพาะคำสำคัญ ในทางวิชาการ เพื่อ ให%ก ารใช%และการตีความกฎหมายเปQนไปตาม
เจตนารมณ/ของการกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ อาทิ อากาศสะอาด อากาศ
สะอาดเพื่อสุขภาพ หมอกควันพิษ กลุIมเปราะบาง ดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพ การประเมินผลกระทบตIอ
สุขภาพ การบูรณาการ การจัดการรIวม การกำกับดูแล เปQนต%น

๓

กำหนดใหOนายกรัฐมนตรีเปJนผูOรักษาการตามกฎหมาย
เพื่อให%การบริหารราชการของกระทรวงที่เกี่ยวข%องเกิดการบูรณาการในการจัดการอากาศ
สะอาดเพื่อสุขภาพอยIางแท%จริง นอกจากนั้น ยังให%อำนาจนายกรัฐมนตรีในการออกคำสั่งใดๆ หากเกิดหรือมี
เหตุอันควรสงสัยวIาจะเกิดความเสียหายอยIางร%ายแรงตIอคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพ อันกระทบตIอสิทธิท่จี ะ
หายใจอากาศของประชาชน ซึ่งจำเปQนต%องมีการแก%ไขโดยเรIงดIวน ให%นายกรัฐมนตรีมีอำนาจออกคำสั่งเพื่อ
ระงับการกระทำหรือให%กระทำการใด ๆ เพื่อแก%ไขหรือปtองกันความเสียหายเชIนวIานั้นได%ตามที่เห็นสมควร
หมวด ๑ บททั่วไป
ได%กำหนดหลักการสำคัญของการรับรองและคุ%มครองสิทธิในชีวิต และสิทธิในสุขภาพ ซึ่ง
นำไปสูIการมีสิทธิที่จะหายใจอากาศสะอาด อันเปQนสิทธิที่ทำให%บุคคลทุกคนดำรงชีวิตด%วยอากาศสะอาดที่ไมI
สIงผลร%ายตIอสุขภาพ และไมIเสียชีวิตกIอนวัยอันควร รวมถึงการคุ%มครองกลุIมเปราะบางเปQนพิเศษ รัฐไทยจึงมี
พันธกรณีในการคุ%มครอง เคารพ และทำให%เติมเต็มแกIบุคคลทุกคนเชIนเดียวกับสิทธิมนุษยชน และจำเปQนต%องมี
บทบัญญัติวIาด%วยสิทธิที่จะหายใจอากาศสะอาด ซึ่งต%องได%รับการเคารพและไมIถูกละเมิด จากบุคคลและ
หนIวยงานของรัฐ และเพื่อให%สิทธิที่จะหายใจอากาศอยIางเปQนรูปธรรม รัฐมีหน%าที่ปฏิบัติตามและบังคับใช%
พระราชบัญญัติฉบับนี้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข%องอยIางเครIงครัด โดยปราศจากการบริหารราชการแบบแยก
สIวนจนเปQนเหตุกระทบสิทธิดังกลIาว โดยอยูIบนหลักธรรมาภิบาล และหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีการกำหนด
ขอบเขตของการใช%พ ระราชบั ญ ญัต ิ นี้ หากมี ก รณี ท ี ่ม ี ก ารขั ด หรื อ แย%ง กั บ กฎหมายฉบั บ อื ่ น โดยถื อ วIา
พระราชบัญญัติฉบับนี้เปQนกฎหมายหลักและกฎหมายเฉพาะในการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบ
บูรณาการที่ต%องนำมาใช%บังคับกIอน
หมวด ๒ สิทธิที่จะหายใจอากาศสะอาด
ได%ก ำหนดให%บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะหายใจอากาศสะอาดกลIาวคือ ในแงIของสิทธิ ในเชิง
เนื้อหา ถือเปQนสิทธิที่ทำให%บุคคลดำรงชีวิตด%วยอากาศสะอาดที่ไมIสIงผลร%ายตIอสุขภาพ และไมIเสียชีวิตกIอนวัย
อันควร ซึ่งมีความสอดคล%องและสัมพันธ/กับสิทธิในสุขภาพและสิทธิในชีวิต อันเปQนสิทธิขั้นพื้นฐานที่ได%รับการ
รับรองคุ%มครองในฐานะสิทธิมนุษยชน โดยให%ความสำคัญกับบุคคลที่อยูIในขIายเปQนผู%ที่อยูIในกลุIมเปราะบาง
สำหรับในแงIของสิทธิในเชิงกระบวนการแล%ว บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะได%รับทราบข%อมูล ที่
เกี่ยวกับคุณภาพของอากาศและผลกระทบของคุณภาพอากาศที่อาจเกิดขึ้นตIอสิ่งแวดล%อมและสุขภาพ มีสิทธิ
ในการมีสIวนรIวมกับรัฐในการกำหนดนโยบาย จัดทำกฎหมาย และกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาด และมี
๔

สิทธิในการเข%าถึงและได%รับความยุติธรรมทางสิ่งแวดล%อมทั้งนี้ เพื่อให%บุคคลทุกคนได%รับสิทธิข%างต%น รัฐจึงมี
หน%าที่เคารพ ปกปtอง และทำให%สิทธิที่จะหายใจอากาศสะอาดของบุคคลเกิดขึ้นได%จริงอยIางสมบูรณ/ โดยรัฐ
ต%องอำนวยการและกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพอยIางบูรณาการ
บทบัญญัติในหมวดนี้ ได%กำหนดรายละเอียดของสิทธิในข%อมูลเกี่ยวกับอากาศสะอาด สิทธิใน
การมีสIวนรIวมกับรัฐในการกำหนดนโยบาย จัดทำกฎหมาย และกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อ
สุขภาพ และสิทธิในการเข%าถึงและได%รับความยุติธรรมทางสิ่งแวดล%อม ซึ่งบุคคลทุกคนพึงมี และกำหนดหน%าที่
ของรัฐที่ต%องดำเนินการเพื่อให%บุคคลทุกคนได%รับสิทธิดังกลIาว โดยเฉพาะอยIางยิ่งการดำเนินการที่เกี่ยวข%องกับ
การประเมินผลกระทบตIอสุขภาพ (HIA)
หมวด ๓ การบูรณาการนโยบายอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
ได%วางหลักการสำคัญของการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพที่ต%องมีการบูรณาการรIวมกัน
ตั้งแตIระดับนโยบาย โดยกำหนดให%มีคณะกรรมการรIวมนโยบายอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ คณะกรรมการ
กำกั บ ดู แ ลการจั ดการอากาศสะอาดเพื ่ อ สุ ข ภาพ คณะกรรมการบริ ห ารเครื ่ อ งมื อ และมาตรการทาง
เศรษฐศาสตร/เพื่อ อากาศสะอาด และคณะกรรมการกองทุนอากาศสะอาดเพื่อ สุขภาพ ตลอดจนการให%
กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร/ วิจัย และนวัตกรรมสIงเสริมให%สถาบันการ
อาชีวศึกษา หรือสถาบันอุดมศึกษา ศึกษาวิจัย และบริการวิชาการที่สอดคล%องกับนโยบายด%านอากาศสะอาด
เพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ โดยให%มีการเผยแพรIและนำไปใช%ประโยชน/ และนำไปสูIการจัดทำ และปรับปรุง
แก%ไขนโยบายและแผนแมIบทนโยบายการกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการตIอไป
ส1วนที่ ๑ แผนแม1บทนโยบายการกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบ
บูรณาการ
กำหนดให%คณะกรรมการรIวมฯ จัดทำนโยบายและแผนแมIบท เพื่อใช%เปQนกรอบและ
แนวทางในการจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร/ และการดำเนินงานเพื่อกำกับดูแลและบูรณาการการปฏิบัติงานของ
สIวนราชการ หนIวยงานของรัฐ องค/กรปกครองสIวนท%องถิ่น และหนIวยงานอื่นที่เกี่ยวข%องกับการจัดการอากาศ
โดยคำนึง ถึง กลุIมเปราะบาง และต% อ งมีก ารทบทวนแผนแมIบทฯ อยIางน%อ ยทุกห%าปj โดยได%ม ีก ารกำหนด
สาระสำคัญของแผนแมIบทฯ ซึ่งต%องจัดทำขึ้นเปQนสองระยะ คือ แผนแมIบทฯ ระยะยาว ที่กำหนดเปtาหมาย
ระยะสิบปj และแผนแมIบทฯ ระยะกลาง ที่กำหนดเปtาหมายระยะห%าปj ทั้งนี้ แผนแมIบทฯ มีผลผูกพันหนIวยงาน
ของรัฐและหนIวยงานอื่นที่เกี่ยวข%องที่ตอ% งดำเนินการตIอไปตามอำนาจหน%าที่ และได%วางหลักการให%
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คณะกรรมการกำกับฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรIวมฯ มีหน%าที่จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อกำกับดูแล
การจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการในแตIละปj ที่สอดคล%องกับแผนแมIบทด%วย
ส1วนที่ ๒ คณะกรรมการร1วมนโยบายอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
กำหนดให%มีคณะกรรมการรIวมนโยบายอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ โดยมีองค/ประกอบ
ของคณะกรรมการรIวมฯ ที่เน%นให%มีที่มาทั้งจากภาคประชาสังคม และภาครัฐ มีการกำหนดคุณสมบัติและการ
ไมIม ีล ัก ษณะต%อ งห%าม วาระการดำรงตำแหนI ง และการพ% นจากตำแหนI ง รวมทั ้ ง หน% าที ่ และอำนาจของ
คณะกรรมการรIวมฯ เชIน กำหนดนโยบายและแผนแมIบทฯ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีให%ความเห็นชอบ การ
พิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติตามนโยบายและแผนแมIบทฯ การกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศสะอาด
เพื่อสุขภาพ การติดตามประเมินผลการดำเนินมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข%องกับมาตรฐานคุณภาพอากาศ
สะอาดเพื่อสุขภาพ การเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการสIงเสริมอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพและแก%ไข
ป1ญหาการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพในการบังคับใช%กฎหมาย การแก%ไขป1ญหาจากการปฏิบัติงานของ
หนIวยงานของรัฐและองค/กรปกครองสIวนท%องถิ่นตIาง ๆ ในสIวนที่เกี่ยวข%องการบริหารและการจัดการอากาศ
สะอาดเพื่อสุขภาพ เปQนต%น
นอกจากนั้นแล%ว คณะกรรมการรIวมฯ ยังสามารถออกคำสั่งเปQนหนังสือเรียกบุคคล
ใดมาให%ถ%อยคำหรือให%สIงเอกสารหรือวัตถุใด ๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาได%ตามความจำเปQน และมีหน%าที่
อำนาจที่สำคัญในการกำหนดให%มีดัชนีคุณภาพอากาศ และดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพ ระบบติดตาม
ข%อมูลคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพ ระบบฐานข%อมูลสารสนเทศของข%อมูลคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพ และการ
นำข%อมูลคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพมากำหนดแนวทางในการกำกับติดตามหนIวยงานของรัฐ
หมวด ๔ การกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
ส1วนที่ ๑ คณะกรรมการกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
กำหนดให%มีคณะกรรมการกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ โดยมีองค/ประกอบมาจาก
ผู%ทรงคุณวุฒิที่มีความรู% ประสบการณ/ และเปQนผู%ที่มีผลงานหรือ เคยปฏิบัติงานที่แสดงให%เห็นถึงการเปQนผู%มี
ความรู%หรือ ความเชี่ยวชาญด%านตIาง ๆ เชIน วิท ยาศาสตร/สิ่งแวดล%อ ม สิ่ง แวดล%อมสุขภาพ เศรษฐศาสตร/
สิ่ง แวดล%อม กฎหมายสิ่งแวดล%อม สิท ธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล%อ มสุขภาพ เปQนต%น โดยกรรมการใน
คณะกรรมการกำกับฯ มีสองประเภท คือ กรรมการอิสระ และกรรมการซึ่งปฏิบัติงานประจำ ทั้งนี้
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คณะกรรมการกำกับฯ มีวาระการดำรงตำแหนIงสามปjนับแตIวันที่ได%รับแตIงตั้ง และต%องมีคุณสมบัติ และไมIมี
ลักษณะต%องห%ามตามที่กำหนดไว%ในสIวนนี้
คณะกรรมการกำกับฯ มีหน%าที่อำนาจที่สำคัญ เชIน การประเมินผลการปฏิบัติตาม
นโยบายและแผนแมI บ ทฯ การกำกั บ ดู แล ตรวจสอบ ติ ด ตาม เรI ง รั ด สนั บ สนุ น และให% ค ำแนะนำแกI
คณะกรรมการที่มีอำนาจหน%าที่เกี่ยวข%องกับอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ และหนIวยงานของรัฐในการดำเนินการ
ตามนโยบาย และแผนแมIบทฯ การประสานงานและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานของคณะกรรมการ
กองทุนอากาศสะอาดเพื่อ สุขภาพ การเสนอเรื่องตIอ องค/กรอิ สระตามรัฐธรรมนูญ หากหนIวยงานของรัฐ
ไมIดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ การสนับสนุน และสIงเสริมความตระหนักรู%เกี่ยวกับสิทธิที่จะหายใจอากาศ
สะอาด และการเข%าถึงสิทธิดังกลIาวให%กับภาคประชาชนทุกภาคสIวน โดยเฉพาะกลุIมเปราะบาง เปQนต%น โดยยัง
สามารถออกคำสั่งเปQนหนังสือเรียกบุคคลใดมาให%ถ%อยคำหรือให%สIงเอกสารหรือวัตถุใด ๆ มาเพื่อประกอบการ
พิจารณาได%ตามความจำเปQน
ส1วนที่ ๒ องคXการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
กำหนดสาระสำคัญเกี่ยวกับองค/การอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ (อ.อ.ส.ส.) ที่จัดตั้งขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค/เพื่อกำกับดูแล ติดตาม และดำเนินการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการที่
เชื่อมโยงมิติสุขภาพกับสิ่งแวดล%อม มีฐานะเปQนหนIวยงานของรัฐ ที่ไมIใชIสIวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ตาม
กฎหมายวIาด%วยวิ ธีก ารงบประมาณ อยูIในกำกับของคณะกรรมการกำกับ และสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมี
อำนาจหน%าที่ที่สำคัญ อาทิ ดำเนินงานตามนโยบายและแผนแมIบท ประสานงานและรวบรวมข%อมูลเกี่ยวกับ
การดำเนินงานของคณะกรรมการทั้งหลาย และหนIวยงานของรัฐที่มีอำนาจหน%าที่เกี่ยวข%องกับอากาศสะอาด
เพื่อสุขภาพ และรายงานข%อมูลการไมIปฏิบัติหน%าที่ของคณะกรรมการ หรือหนIวยงานของรัฐที่เกี่ยวข%อง การ
บริห ารจัดการกองทุนอากาศสะอาดเพื่ อ สุขภาพ การวิเ คราะห/และกำหนดเครื่อ งมือ และมาตรการทาง
เศรษฐศาสตร/ที่เกี่ยวข%องกับการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ การสIงเสริมการวิจัย สนับสนุนข%อมูล และ
การเผยแพรIความรู%เกี่ยวกับอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ โดยการมีสIวนรIวมของประชาชน เปQนต%น
นอกจากนั้น ยังได%กำหนดอํานาจทํากิจการอื่น ๆ ของ อ.อ.ส.ส. รายได%ของ อ.อ.ส.ส.
การกำหนดให% ม ี ผ ู% อำนวยการของ อ.อ.ส.ส. โดยมี การแตI งตั้ง คุณสมบัติและการไมIม ี ลั กษณะต% องห% ามของ
ผู%อำนวยการ การพ%นจากตำแหนIง อำนาจหน%าที่ และการรักษาการแทนตามที่กำหนดไว%ในพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้
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หมวด ๕ การจัดการร1วมอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
ส1วนที่ ๑ การจัดการร1วมดOานอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพระดับจังหวัด
กำหนดให%ม ี ก ารจัด การรIว มอากาศสะอาดเพื่ อ สุ ขภาพในระดั บ จัง หวั ด โดยมี
คณะกรรมการรIวมด%านอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพระดับจังหวัด ที่เน%นองค/ประกอบที่มาจากภาคประชาสังคม
มีคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหนIง การพ%นจากตำแหนIง การประชุม และการลงมติตามระเบียบที่กำหนดโดย
คณะกรรมการกำกับฯ โดยมีวาระการดํารงตําแหนIงคราวละสามปj
ทั้งนี้ คณะกรรมการรIวมด%านอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพระดับจังหวัด มีหน%าที่และ
อำนาจที่สำคัญ เชIน จัดทำแผนแมIบทการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพในจังหวัด กําหนดหลักเกณฑ/การ
กำกับติดตามหนIวยงานของรัฐ และองค/กรปกครองสIวนท%องถิ่นในการดำเนินการปtองกัน แก%ไข และรักษา
เยียวยา เพื่อให%ได%มาซึ่งอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพในเขตจังหวัด พิจารณาและเสนอความเห็นตIอคณะกรรมการ
กำกับเกี่ยวกับการแก%ไขป1ญหาคุณภาพทางอากาศเพื่อสุขภาพ และการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพในเขต
จังหวัด ประสานงานกับหนIวยงานของรัฐและองค/กรปกครองสIวนท%องถิ่นที่เกี่ยวข%องในการบัง คับ ใช%กฎหมาย
หรือดำเนินนโยบายที่เกี่ยวข%องกับการจัดการรIวมด%านอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ กำกับติดตามการดำเนินงาน
ในการจัดการรIวมด%านอากาศสะอาดเพื่อสุ ขภาพในเขตจังหวัด ตลอดจนติดตามตรวจสอบป1ญหาคุณ ภาพ
อากาศในเขตจังหวัดอยIางตIอเนื่อง และต%องรายงานให%คณะกรรมการกำกับทราบ เปQนต%น
ส1วนที่ ๒ การจัดการร1วมดOานอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพระดับทOองถิ่น
กำหนดให%อ งค/กรปกครองสIวนท%อ งถิ่นมีหน%าที่ในการจัดการอากาศสะอาดเพื่อ
สุขภาพ โดยคำนึงถึงกลุIมเปราะบาง และให%คณะกรรมกำกับฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรIวมฯ
กำหนดหลักเกณฑ/และวิธีการสIงเสริมและสนับสนุนงบประมาณ ทรัพยากร เครื่องมือ และองค/ความรู%ให%
องค/กรปกครองสIวนท%องถิ่นสามารถจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพรIวมกับภาคประชาสังคม ภาคเอกชน
สถาบันการศึกษา และชุมชน เพื่อทำให%ประชาชนเข% าถึงสิท ธิท ี่จะหายใจอากาศสะอาดเพื่อสุ ขภาพ ทั้ง นี้
หนIวยงานของรัฐที่เ กี่ยวข%อ งต%อ งให%ความรI วมมื อแกIอ งค/ก รปกครองสIวนท%องถิ่นในการปฏิบ ัติหน%าที่ตาม
พระราชบัญ ญัตินี้ โดยองค/ก รปกครองสIวนท%องถิ่นอาจรIวมมือกับ องค/ก รปกครองสIวนท%อ งถิ่นอื่น หรือ
สถาบันการศึกษาในพื้นที่ เพื่อประโยชน/ในการควบคุมและการกำกับ ดูแลคุณภาพอากาศ และการรักษา
เยียวยาสุขภาพของประชาชนได%
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นอกจากนั้นแล%ว ยังกำหนดให%ผู%บริหารองค/กรปกครองสIวนท%องถิ่นมีหน%าที่แจ%งเตือนประชาชน หากปรากฏผล
ในระบบติดตามข%อมูลคุณภาพอากาศในพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบวIามีคุณภาพอากาศต่ำกวIาดัชนีคุณภาพอากาศ
หรือดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพ และหากข%อบัญญัติขององค/กรปกครองสIวนท%องถิ่นใดถ%าขัดหรือแย%งกับ
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ให%บังคับตามกฎกระทรวงนั้น เว%นแตIในกรณีที่มีความจำเปQนหรือมี
เหตุผลเปQนพิเศษเฉพาะท%องถิ่น โดยได%รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการรIวมและได%รับอนุมัติจากรัฐมนตรี
ส1วนที่ ๓ การจัดร1วมดOานอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพในเขตพื้นที่เฉพาะ
กำหนดให%คณะกรรมการรIวมฯ มีอำนาจตราพระราชกฤษฎีกา เพื่อกําหนดเขตพื้นที่
เฉพาะในการจัดรIวมด%านอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ และแตIงตั้งคณะกรรมการรIวมด%านอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
ในเขตพื้นที่เฉพาะ ในกรณีที่พื้นที่ใดมีป1ญหาเกี่ยวกับคุณภาพทางอากาศสะอาดที่กIอให%เกิดหรืออาจกIอให%เกิด
ผลกระทบตIอสุขภาพของประชาชน และสิ่งแวดล%อม โดยต%องมีการทบทวนเขตพื้นที่เฉพาะทุกหนึ่งปj และให%
องค/กรเอกชนหรือองค/กรพัฒนาเอกชนด%านสิ่งแวดล%อมและสุขภาพ องค/กรปกครองสIวนท%องถิ่นสถาบันการศึ กษา
หรือภาคประชาสังคม มีสิทธิเสนอแนะให%คณะกรรมการรIวมฯ กำหนดเขตพื้นที่เฉพาะได% ทั้งนี้ การพิจารณาวIา
พื้นที่ใดมีหมอกควันพิษที่กIอให%เกิดหรืออาจกIอให%เกิดผลกระทบตIอสุขภาพของประชาชน และสิ่งแวดล%อม ต%อง
พิจารณาจากป1จจัยตIาง ๆ ได%แกI คIาดัชนีคุณภาพอากาศ ดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพ หรือเขตพื้นที่ที่มีผู%ปวF ย
ที่เปQนกลุIมเปราะบาง และเปQนโรคระบบทางเดินหายใจอันเนื่องมาจากหมอกควันพิษ
องค/ประกอบ และวิธีการได%มาซึ่งคณะกรรมการรIวมด%านอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพใน
เขตพื้นที่เฉพาะให%เปQนไปตามที่คณะกรรมการกำกับกำหนด โดยเน%นองค/ประกอบที่มาจากภาคประชาสังคม
สำหรับ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหนIง การพ%นจากตำแหนIง การประชุม และการลงมติ รวมทั้ง การ
ปฏิบัติงานของ ให%เปQนไปตามระเบียบที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับเชIนกัน
คณะกรรมการรIวมด%านอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพในเขตพื้นที่เฉพาะ มีหน%าที่และ
อำนาจที่สำคัญ เชIน ห%ามมิให%ผู%ไมIมีสIวนเกี่ยวข%องเข%าไปหรืออนุญาตให%บุคคลใดเข%าไปในเขตพื้นที่เฉพาะ กำหนด
กิจกรรมที่ต%องกระทำหรือห%ามมิให%กระทำกิจกรรมใดๆ หรือกำหนดมาตรการเพื่อแก%ไขและปtองกันป1ญ หา
คุณภาพอากาศที่กระทบตIอสุขภาพ ไมIให%เกิดการแพรIกระจายไปยังบริเวณอื่น กำหนดมาตรการฟ…†นฟูทั้งระหวIาง
และภายหลังการเกิดป1ญหาคุณภาพอากาศที่กระทบตIอสุขภาพ จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดป1ญหา
คุณภาพอากาศที่กระทบตIอสุขภาพในเขตพื้นที่เฉพาะ กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อลด
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และขจัดป1ญหาคุณภาพอากาศที่กระทบตIอสุขภาพในเขตพื้นที่เฉพาะ หากผู%วIาราชการจังหวัดหรือผู%บริหาร
องค/กรปกครองสIวนท%องถิ่นไมIดำเนินการภายในเวลาอันสมควร ให%รายงานตIอคณะกรรมการกำกับเพื่อพิจารณา
กำหนดมาตรการ หรือสั่งการเพิ่มเติมตIอไป เปQนต%น
หมวด ๖ เครื่องมือและมาตรการทางเศรษฐศาสตรXเพื่ออากาศสะอาด
ส1วนที่ ๑ กองทุนอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
กำหนดให%มีการจัดตั้งกองทุนอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ เพื่อใช%เปQนทุนหมุนเวียน
สำหรับใช%จIายเพื่อการชIวยเหลือ การอุดหนุน การพัฒนา การสIงเสริม การสนับสนุน การคุ%มครอง การบำบัด
การฟ…†นฟู การปtองกัน หรือการจัดการป1ญหาเกี่ยวกับหมอกควันพิษและสุขภาพแบบบูรณาการ ตลอดจนการ
บริการจัดการสำนักงาน และการดำเนินงานที่เกี่ยวข%องกับการบริหารจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ โดยมี
ที่มาประกอบด%วยเงินและทรัพย/สินประเภทตIาง ๆ
เงินของกองทุนให%ใช%จIายเพื่อกิจการตIาง ๆ อาทิ คIาใช%จIายในมาตรการเพื่อปtองกัน
เฝtาระวัง ดูแล และรักษาสภาพอากาศที่ดีตIอสุขภาพอยIางยั่งยืน คIาใช%จIายในการบำบัด บรรเทา ขจัด และ
จัดการหมอกควันพิษ คIาใช%จIายในการฟ…†นฟูและเยียวยาสภาพอากาศและผลกระทบตIอระบบนิเวศโดยรวม
คIาใช%จIายชIวยเหลือ อุดหนุน สนับสนุน หรือสIงเสริมชุมชน หรือกลุIมเปราะบางในการมีสIวนรIวมกับการปtองกัน
เฝtาระวัง และจัดการป1ญหาหมอกควันพิษ คIาชดเชยและเยียวยาความเสียหายพิเศษแกIบุคคล กลุIมเปราะบาง
ชุมชน หรือองค/กรที่ได%รับผลกระทบจากหมอกควันพิษ คIาใช%จIายในการดำเนินคดี รวมถึงการเรียกร%องคIา
สินไหมทดแทน หรือคIาเสียหายในคดีที่เกี่ยวข%องกับอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ รวมถึงการบังคับคดีจนเสร็จสิ้น
กระบวนการ รวมทั้งให%ความชIวยเหลือประชาชนเพื่อดำเนินคดี คIาใช%จIายในการศึกษาวิจัย รวมถึงชIวยเหลือ
อุดหนุนการดำเนินการศึก ษาวิจ ัย หรือ สนับ สนุนให%มีก ารศึก ษาวิจัยเกี่ยวกับอากาศสะอาดเพื่อ สุขภาพ
คIาใช%จIายในการชIวยเหลือ อุดหนุน สนับสนุน และสIงเสริมการสร%างความเข%มแข็งของภาคประชาสังคมเกี่ยวกับ
อากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ คIาใช%จIายในการสร%างความรIวมมือกับตIางประเทศ หรือองค/การระหวIางประเทศเพือ่
การสIงเสริม สนับสนุน เรียกร%องให%ประเทศในภูมิภาคอาเซียน และนานาประเทศรIวมกันจัดการป1ญหาหมอก
ควันพิษข%ามแดนอยIางยั่งยืน เปQนต%น

๑๐

กำหนดให%กองทุนมีอำนาจจัดเก็บเงินบำรุงกองทุนจากผู%มีหน%าที่เสียภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค%าหรือบริการที่
อาจกIอให%เกิดหมอกควันพิษและสIงผลกระทบตIอสุขภาพในอัตราร%อยละสิบของภาษีที่จัดเก็บจากสินค%าหรือ
บริการที่อาจกIอให%เกิดหมอกควันพิษและสIงผลกระทบตIอสุขภาพนั้น โดยให%กรมสรรพสามิตและกรมศุลกากร
เปQนผู%ดำเนินการเรียกเก็บเงินบำรุงกองทุน และเงินบำรุงกองทุนให%ถือเปQนภาษี แตIไมIให%นำไปรวมคำนวณเปQน
มูลคIาของภาษี ทั้งนี้ ให%ผู%มีหน%าที่เสียภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค%าหรือบริการที่อาจกIอให%เกิดหมอกควันพิษ
และสIงผลกระทบตIอสุขภาพ มีหน%าที่สIงเงินบำรุงกองทุน และกำหนดความผิดกรณีที่ผู%ที่มีหน%าที่สIงเงินบำรุง
กองทุนไมIสIงเงินบำรุงกองทุนหรือสIงภายหลังระยะเวลาที่กำหนด หรือสIงเงินบำรุงกองทุนไมIครบตามจำนวนที่
ต%องสIง ซึ่งต%องเสียเงินเพิ่มด%วย
นอกจากนั้นแล%ว ยังให%คณะกรรมการกำกับฯ แตIงตั้งคณะกรรมการกองทุนอากาศ
สะอาดเพื่อสุขภาพ โดยมีคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหนIง การพ%นจากตำแหนIง การประชุม และการลงมติ
รวมทั้งการปฏิบัติงานให%เปQนไปตามระเบียบที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการกองทุน
อากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ มีอำนาจหน%าที่สำคัญในการควบคุมดูแลกองทุนให%ดำเนินกิจการให%เปQนไปตาม
วัตถุประสงค/ของกองทุน ตลอดจนกำหนดนโยบายการบริหารงาน การควบคุมการใช%จIายเงินกองทุน และให%
ความเห็นชอบแผนการดำเนิ นงานของกองทุ น ให%ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานประจำปj แผนการใช%
จIายเงินและงบประมาณประจำปjของกองทุนรIวมกับคณะกรรมการบริหารเครื่องมือและมาตรการฯ กำหนด
หลักเกณฑ/และวิธีการจัดสรรเงินที่จะให%การสนับสนุนกิจกรรมในด%านตIาง ๆ ระดมการจัดหาทุน ควบคุมดูแล
การดำเนินงานและการบริหารงานทั่วไป เปQนต%น
ทั้งนี้ ให%ผู%อำนวยการ อ.อ.ส.ส. เปQนผู%แทนกองทุนในการดำเนินการตIาง ๆ และมี
อำนาจหน%าที่บริหารกิจการของกองทุน โดยต%องมีการจัดทำบัญชีของกองทุนตามหลักสากล มีการตรวจสอบ
ภายในและรายงานผลการตรวจสอบให%คณะกรรมการกองทุนฯ ทราบ การจัดทำงบการเงินสIงผู%สอบบัญชี
ตลอดจนทำรายงานประจำปjเสนอคณะรัฐมนตรี สภาผูแ% ทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อพิจารณา
ส1วนที่ ๒ การบริหารเครื่องมือและมาตรการทางเศรษฐศาสตรXเพื่ออากาศสะอาด
กำหนดให%ม ีเ ครื่อ งมือ และมาตรการทางเศรษฐศาสตร/เ พื่ออากาศสะอาด ได%แกI
เครื่องมือหรือมาตรการเพื่อสร%าง และเพิ่มหรือลดแรงจูงใจ หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลหรือกลุIม
บุคคลในทางเศรษฐศาสตร/ เพื่อวัตถุประสงค/ในการปtองกัน บำบัด ขจัด หรือลดหมอกควันพิษ หรือสIงเสริมให%มี
อากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ อาทิ ภาษีอากรสำหรับอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ เงินบำรุงกองทุนอากาศสะอาดเพื่อ
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สุขภาพ คIาธรรมเนียมการจัดการหมอกควันพิษ ระบบฝากไว%ได%คืน การกำหนดและโอนสิทธิในการปลIอยหมอก
ควันพิษ การประกันความเสี่ยงในความเสียหายตIอระบบนิเวศที่ทำให%คุณภาพอากาศด%อยลง มาตรการอุดหนุน
สนับสนุน หรือสIงเสริมบุคคลหรือกิจกรรมสำหรับอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ เปQนต%น
ให%คณะกรรมการกำกับฯ แตIงตั้งคณะกรรมการบริหารเครื่องมือและมาตรการทางเศรษฐศาสตร/เพื่ออากาศ
สะอาด โดยมีคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหนIง การพ%นจากตำแหนIง การประชุม และการลงมติ รวมทั้งการ
ปฏิบัติงานให%เปQนไปตามระเบียบที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารเครื่องมือและ
มาตรการทางเศรษฐศาสตร/เพื่ออากาศสะอาด มีอำนาจหน%าที่สำคัญ อาทิ กำหนดนโยบาย แผนงาน และแผน
ยุทธศาสตร/ประจำปjเกี่ยวกับการบริหารจัดการเครื่องมือและมาตรการทางเศรษฐศาสตร/เพื่ออากาศสะอาด
แบบบูรณาการรIวมกับคณะกรรมการกองทุนฯ กำหนดหลักเกณฑ/ เงื่อนไข วิธีการ ประเภท ชนิด ลักษณะ
สินค%าหรือบริการ ที่ต%องสIงเงินบำรุงกองทุน รวมถึงอัตราเงินบำรุงกองทุนที่ต%องนำสIง กำหนดมาตรการภาษี
เพื่ออากาศสะอาด หรือคIาธรรมเนียมการจัดการหมอกควันพิษกำหนดอัตราคIาธรรมเนียมการจัดการหมอก
ควันพิษ กำหนดชนิด ประเภท ลักษณะ หลักเกณฑ/ของแหลIงกำเนิดหมอกควันพิษที่ต%องเสียคIาธรรมเนียม
รวมถึงสถานประกอบการ กิจการ กิจกรรม บุคคลหรือกลุIมบุคคลที่ต%องเสียคIาธรรมเนียม หรือกฎ ระเบียบ
แนวทางปฏิบัติอื่นใดที่เกี่ยวข%องกับการจัดเก็บคI าธรรมเนียมการจัดการหมอกควันพิษ กำหนดหลักเกณฑ/
เงื่อนไข วิธีการ รายละเอียดการปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องมือและมาตรการทางเศรษฐศาสตร/แตIละประเภท เปQนต%น
ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน%าที่ ให%คณะกรรมการบริหารเครื่องมือและมาตรการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
กำกับฯ มีอำนาจเชิญผู%แทนจากหนIวยงานหรือบุคคลใดทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนมาให%ข%อเท็จจริงหรือแสดง
ความคิดเห็นได% รวมทั้งขอให%บุคคลดังกลIาวสIงเอกสารหรือข%อมูลที่เกี่ยวข%องเพื่อประกอบการพิจารณาด%วย
โดยมีสาระสำคัญของเครื่องมือและมาตรการทางเศรษฐศาสตร/เพื่ออากาศสะอาด
กลIาวคือ
ภาษีเพื่ออากาศสะอาดและเงินบำรุงกองทุน ได%แกI ภาษีอากรทุกประเภทที่เรียก
เก็บเพิ่มขึ้น ลดลง หรือยกเว%นให%แกIบุคคล คณะบุคคล สถานประกอบการ กิจการ หรือกิจกรรมใดๆ ตาม
กฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น เพื่อวัตถุประสงค/ในการสIงเสริมอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ
ค1าธรรมเนียมการจัดการหมอกควันพิษ ซึ่งเจ%าของหรือผู%ครอบครองแหลIงกำเนิด
หมอกควันพิษมีหน%าที่เสียคIาธรรมเนียมการจัดการหมอกควันพิษเพื่อเปQนเงินคIาบริการในการบำบัดหรือจัดการ

๑๒

หมอกควันพิษ ที่เรียกเก็บจากเจ%าของหรือผู%ครอบครองแหลIงกำเนิดหมอกควันพิษ และให%หมายความรวมถึง
เงินที่เรียกเก็บจากการใช%หรือได%ร ับประโยชน/จากบริก ารสาธารณะที่เกี่ยวกับการจัดการหมอกควันพิ ษที่
หนIวยงานของรัฐหรือผู%ได%รับอนุญาตจากหนIวยงานของรัฐเปQนผู%จัดให%
ระบบฝากไวOไดOคืน ได%แกI มาตรการในการเรียกเก็บเงินเพิ่ม (surcharge) จากผู%รับโอนสินค%าใดๆ ซึ่ง
อาจสIงผลกระทบตIออากาศสะอาดเพื่อสุขภาพตามชนิด ประเภท ลักษณะของสินค%า และอัตราเงินเพิ่มที่เรียก
เก็บที่ประกาศกำหนด และการได%รับคืนเงินเมื่อนำสินค%านั้นๆ มาคืนหรือนำไปกำจัดตามเงื่อนไข หลักเกณฑ/
และวิธีการที่กำหนดโดยราชกิจจานุเบกษา
การกำหนดสิทธิและการโอนสิทธิในการปล1อยหมอกควันพิษ เพื่อให%เกิดความ
ยุติธรรมทางสิ่ง แวดล%อ มในการใช%ป ระโยชน/จ ากอากาศสะอาดและการจำกัดปริม าณหมอกควันพิ ษ ใน
ราชอาณาจักร ให%คณะกรรมการกำกับโดยคำแนะนำของคณะกรรมการบริหารเครื่องมือและมาตรการมีอำนาจ
พิ จ ารณากำหนดให% น ำระบบการกำหนดสิ ท ธิ แ ละการโอนสิ ท ธิ ใ นการปลI อ ยหมอกควั น พิ ษ มาใช% ทั่ ว
ราชอาณาจักร หรือท%องที่ ๆ กำหนดก็ได%
การประกันความเสีย หาย หมายถึง การประกันความเสียหายที่อ าจเกิดขึ้นตIอ
สิ่งแวดล%อม สุขภาพอนามัย ชีวิต หรือทรัพย/สินที่เกิดจากกิจกรรมใดๆ ที่มีความเสี่ยงเปQนแหลIงกำเนิดหมอก
ควันพิษโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยให%ผู%รับประกันจIายคIาเสียหายเบือ้ งต%นให%แกIผู%ได%รับความเสียหาย
หรือหนIวยงานของรัฐหรือเอกชนที่ได%รับมอบหมายจากรัฐเข%าชIวยเหลือ เคลื่อนย%าย บำบัด บรรเทา หรือขจัด
ความเสียหายที่เกิดขึ้น
มาตรการส1งเสริม สนับสนุน และมาตรการอื่น ๆ
หมวด ๗ หมอกควันพิษขOามแดน
กำหนดให%ผู%ใดที่เปQนเจ%าของหรือครอบครองแหลIงกำเนิดหมอกควันพิษนอกราชอาณาจักร
ไทย กIอให%เกิดหรือเปQนแหลIงกำเนิดการรั่วไหลหรือแพรIกระจายหมอกควันพิษเข%ามาในราชอาณาจักรไทยจน
เกิดความเสียหายตIอสิ่งแวดล%อมหรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในราชอาณาจักรไทย ต%องระวางโทษตาม
กฎหมาย ทั้งนี้ เจ%าของหรือผู%ครอบครองแหลIงกำเนิดหมอกควันพิษนั้น มีหน%าที่ต%องรับผิดชอบชดใช%คIาสินไหม
ทดแทน หรือคIาเสียหายเพื่อการนั้น เว%นแตIในกรณีที่พิสูจน/ได%วIาหมอกควันพิษเชIนวIานั้นเกิดจากปรากฏการณ/

๑๓

ธรรมชาติหรือการกระทำสงครามที่หลีกเลี่ยงไมIได% หรือไมIอาจต%านทานได% และไมIสามารถปtองกันได%โดยการ
กระทำของมนุษย/
กำหนดบทสันนิษฐานเกี่ยวกับการกระทำผิดของเจ%าของหรือครอบครองแหลIงกำเนิดหมอก
ควันพิษนอกราชอาณาจัก รไทย เพื่อ ประโยชน/ในการสืบ สวน สอบสวน การค%นหาพยานหลัก ฐานนอก
ราชอาณาจักร และการฟtองร%องคดี ทั้งนี้ ผู%ใช%และผู%สนับสนุนในการกระทำความผิด นายจ%าง ผู%วIาจ%าง หรือผู%ที่
มีสIวนเกี่ยวข%องไมIวIาโดยตรงหรือโดยอ%อมกับผู%กระทำความผิด ไมIวIาจะอยูIในหรือนอกราชอาณาจักร จะต%อง
รับผิดชอบรIวมกับผู%กระทำผิดด%วย เว%นแตIมีข%อพิสูจน/ตามกฎหมาย แตIหากผู%กระทำผิดเปQนลูกจ%าง ผู%รับจ%าง
ตัวแทน ผู%ก ระทำการแทน บุคคลผู%ม ีส Iวนได%เ สีย ไมI วI าทางตรงหรือ ทางอ%อ มซึ ่ง ดำเนิ นกิจ กรรมใดๆ ใน
แหลIงกำเนิดหมอกควันพิษของเจ%าของหรือผู%ครอบครองแหลIงกำเนิดหมอกควันพิษนั้น ห%ามมิให%พิสูจน/เปQน
อยIางอื่น
กำหนดโทษ และความรับผิดของกรรมการ หรือผู%จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการ
ดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกลIาวมีหน%าที่ต%องสั่งการหรือกระทำการและละเว%นไมIสั่ง
การ หรือไมIกระทำการจนเปQนเหตุให%นิติบุคคลนั้นกระทำความผิด
กำหนดให%การกระทำความผิดตามมาตรา ๑๐๘ และมาตรา ๑๐๙ ให%ถือวIาเปQนการกระทำผิด
ในราชอาณาจักรไทย และให%ศาลแพIง ศาลอาญา หรือศาลปกครองมีเขตอำนาจในการพิจารณาคดีตามแตIกรณี
โดยให%ผู%เสียหายหรือผู%อาจเสียหายที่มีสิทธิฟtองร%องดำเนินคดีจากการกระทำความผิดตามมาตรา ๑๐๘ และ
๑๐๙ ให%ห มายความรวมถึง บุคคล นิติบ ุคคล ชุม ชน กลุIม บุคคล ประชาชนที่อ ยูIอ าศั ยในพื้ นที ่ ๆ ที ่ ได%รับ
ผลกระทบจากหมอกควันพิษในชIวงเวลาที่มีการกระทำความผิด ไมIวIาผู%หนึ่งผู%ใด รัฐบาลไทย อ.อ.ส.ส. และ
ผู%อำนวยการ อ.อ.ส.ส. โดยให%ถือเปQนการฟtองร%องแทนผู%เสียหายหรือผู%อาจเสียหายทุกคนที่ได%รับความเสียหาย
จากหมอกควันพิษ และให%มีอ ำนาจฟtองร%อ งดำเนินคดีอ าญา และเรียกทรัพ ย/สิน รวมทั้งคIาเสียหายแทน
ผู%เสียหายหรือผู%อาจเสียหายได%
เมื่อได%รับรายงานสถานการณ/เกี่ยวกับหมอกควันพิษข%ามแดน กำหนดให%ผู%อำนวยอ.อ.ส.ส. มี
หน%าที่แจ%งเปQนหนังสือหรือประกาศโดยสื่อสาธารณะตIอเจ%าของหรือผู%ครอบครองแหลIงกำเนิดหมอกควันพิษ
หรือผู%ที่เกี่ยวข%อง หรือหนIวยงานของรัฐบาลในประเทศแหลIงหรือต%องสงสัยวIาเปQนแหลIงกำเนิดหมอกควันพิษ

๑๔

ดำเนินการอยIางใดๆ ให%ดำเนินมาตรการปtอ งกันหรือ ลดผลกระทบจากหมอกควันพิษมิ ให%ร ั่ วไหลหรื อ
แพรIกระจายมายังราชอาณาจักรไทยโดยเร็วที่สุด
กำหนดให%ให%พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน หรือผู%อำนวยการ อ.อ.ส.ส. มีอำนาจออก
หมายเรียกบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุที่เกี่ยวข%องมาสืบสวนหรือสอบสวนได%ตามความจำเปQน และมีหน%าที่
ประสานงานขอความรIวมมือกับหนIวยงาน บุคคล นิติบุคคลในตIางประเทศ รวมถึงหนIวยงานของกระทรวงการ
ตIางประเทศเพื่อขอนำพยานเอกสาร หลักฐาน พยานบุคคล เข%าสูIกระบวนการสืบสวนสอบสวน ฟtองร%อง
ดำเนินคดีได%
กำหนดให%เงินคIาปรับตามมาตรา ๑๐๘ ให%สIงเข%าเปQนเงินบำรุงกองทุน โดยไมIต%องนำสIงเปQน
รายได%แผIนดิน สIวนเงินคIาสินไหมทดแทน และคIาเสียหายที่ อ.อ.ส.ส. ได%รับตามมาตรา ๑๐๙ ให%สIงเข%าเปQนเงิน
บำรุง กองทุน โดยไมIต%อ งนำสIง เปQนรายได%แผIนดิน และให%นำไปใช%เ พื่อ การบำบัด ขจัด ฟ…†นฟู เยียวยา
สิ่งแวดล%อมและสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ที่ได%รับผลกระทบจากความเสียหายทั้งจำนวนจนหมดสิ้น
กำหนดอายุความของการดำเนินฟtองร%องดำเนินคดีตIอผู%กระทำผิดตามมาตรา ๑๐๘ และ
มาตรา ๑๐๙ ให%มีอายุความ ๑๐ ปj นับแตIวันที่หมอกควันพิษข%ามแดนเข%ามาในราชอาณาจักรไทย
๒.๑๐ หมวด ๘ บทกำหนดโทษ
กำหนดโทษของผู%ที่ฝFาฝ…นหรือไมIปฏิบัติตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา ๕ หรือ
ขัดขวางการกระทำใด ๆ ตามคำสั่งดังกลIาว รวมถึงกรณีที่ผู%ฝFาฝ…นหรือไมIปฏิบัติตามคำสั่งหรือขัดขวางการ
กระทำใด ๆ ตามคำสั่งดังกลIาว เปQนผู%ซึ่งกIอให%เกิดอันตรายหรือความเสียหายอยIางร%ายแรงตIอคุณภาพอากาศ
หากเจ%าหน%าที่ของรัฐที่ฝFาฝ…นหรือไมIปฏิบัติตามมาตรการที่คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติ
นี้กำหนดขึ้นเพื่อการปtองกัน เฝtาระวัง ดูแล รักษาสภาพอากาศที่ดีตIอสุขภาพ และการจัดการป1ญหาคุณภาพ
อากาศที่กระทบตIอสุขภาพ ให%ถือวIากระทำการโดยจงใจละเว%นการปฏิบัติหน%าที่โดยมิชอบตามกฎหมาย
การกำหนดโทษกรณีที่ผู%มีหน%าที่สIงเงินบำรุงกองทุนตามมาตรา ๗๘ และผู%ม ีหน%าที่เสีย
คIาธรรมเนียมการจัดการหมอกควันพิษตามมาตรา ๙๙ ไมIสIงเงินบำรุงกองทุนหรือสIงเงินบำรุงกองทุนไมIครบ
ตามจำนวนที ่ ต % อ งสI ง หรื อ ไมI เ สี ย คI า ธรรมเนี ย มหรื อ เสี ย คI า ธรรมเนี ย มไมI ค รบตามจำนวนที ่ ต % อ งเสีย
ที่ต%องเสีย
การกำหนดโทษกรณีผู%ใดไมIมาให%ถ%อยคำ ไมIสIงเอกสาร หรือวัตถุใดๆ ตามที่คณะกรรมการ
รIวม หรือคณะกรรมการกำกับขอตามมาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๓๙ หรือไมIมาให%ข%อเท็จจริงหรือความเห็น
๑๕

หรือไมIสIงเอกสารหรือข%อมูลใด ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารเครื่องมือและมาตรการขอตามมาตรา ๙๑ ต%อง
ระวางโทษปรับไมIเกินห%าหมื่นบาท
กำหนดให% บ รรดาความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ต ิ น ี ้ ให% ค ณะกรรมการเปรี ย บเที ย บคดี
มีอำนาจเปรียบเทียบปรับได% โดยให%คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีประกอบด%วยบุคคลตามที่พระราชบัญญัตินี้
กำหนด
๓. ประโยชนXของการร1างพระราชบัญญัติ
๓.๑ รIางพระราชบัญญัติกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ พ.ศ. ....
จะเปQนกฎหมายแมIบทสำคัญในการวางรากฐานของสิทธิที่จะหายใจอากาศสะอาดในประเทศไทย ซึ่งถือเปQน
สิท ธิท ี่ทำให%บุคคลดำรงชีวิตด%วยอากาศสะอาดที่ไมIสIงผลร%ายตIอสุขภาพ และไมIเ สียชีวิตกIอนวัยอันควร
ตลอดจนความสอดคล%องและสัมพันธ/กับสิทธิในสุขภาพและสิทธิในชีวิต อันเปQนสิทธิขั้นพื้นฐานที่ได%รับการ
รั บ รองคุ % ม ครองในฐานะสิ ท ธิ ม นุ ษยชน ทั ้ ง ในกฎหมายระหวI างประเทศ และกฎหมายภายในของนานา
อารยประเทศ รวมถึงราชอาณาจักรไทย และยังสIงเสริมให%บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะได%รับทราบข%อมูลที่เกี่ยวกับ
คุณภาพของอากาศและผลกระทบของคุณภาพอากาศที่อาจเกิดขึ้นตIอสิ่งแวดล%อมและสุขภาพ สิทธิในการมี
สIวนรIวมกับรัฐในการกำหนดนโยบาย จัดทำกฎหมาย และกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาด และสิทธิในการ
เข%าถึงและได%รับความยุติธรรมทางสิ่งแวดล%อม อยIางไรก็ดี สิทธิดังกลIาวจะเกิดขึ้นได%จริงอยIางเปQนรูปธรรม
หนIวยงานของรัฐจะต%องทำหน%าที่อยIางครบถ%วนสมบูรณ/
๓.๒ จากการที ่บุ คคลทุก คนมี สิ ทธิตามข%อ ๓.๑ ยIอ มสIงผลให% รัฐมีหน%าที่ที่ต%องดำเนินการเพื่อให%
ประชาชนได%รับการรับรองคุ%มครองในสิทธิดังกลIาวอยIางสมบูรณ/ แตIจากสถานการณ/ในป1จจุบันกลับพบวIารัฐไมI
สามารถทำให%ประชาชนเข%าถึงสิทธิดังกลIาวได% ดังจะเห็นได%จากสภาพป1ญหาหมอกควันพิษที่ยังเกิดขึ้นอยIาง
ตIอเนื่อง และทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งสาเหตุสำคัญประการหนึ่งก็มาจากป1ญหาในเชิงโครงสร%างที่ขาดการ
บูรณาการรIวมกันระหวIางหนIวยงาน และขาดการมีสIวนรIวมกับภาคประชาสังคม โดยตIางฝFายตIางทำภายใต%
กฎหมายแตIละฉบับที่ให%อำนาจซึ่งยังกระจัดกระจาย ดังนั้น การตรารIางพระราชบัญญัตกิ ำกับดูแลการจัดการ
อากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ พ.ศ. .... ฉบับนี้จึงมีสIวนสำคัญที่จะทลายข%อจำกัดและทำให%เกิด
การบูรณาการการจัดการอากาศสะอาดรIวมกัน ทั้งในระดับสIวนกลาง สIวนภูมิภาค และสIวนท%องถิ่น โดยเน%น
การจัดการอากาศสะอาดรIวมกันระหวIางภาครัฐและภาคประชาสังคม โดยรIางพระราชบัญญัติได%กำหนดกลไก
๑๖

ที่สำคัญในการกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการผIานคณะกรรมการชุดตIาง ๆ
ตั้งแตIในการกำหนดโยบาย การกำกับดูแล และการปฏิบัติการ โดยมีองค/การอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ เปQน
หนIวยงานกลางในการประสานการดำเนินงานกับหนIวยงานของรัฐและภาคประชาสังคม เพื่อให%การแก%ป1ญหา
หมอกควันพิษ รวมทั้งป1ญหาฝุFนพิษ PM ๒.๕ ดำเนินการได%อยIางเปQนระบบและทันตIอสถานการณ/ ถือเปQนการ
แก%ไขป1ญหาข%อกฎหมาย และป1ญหาเชิงโครงสร%างที่มีอยูIในป1จจุบนั ได%ตลอดจนการจูงใจให%ผู%ประกอบการที่เปQน
ต%นเหตุของการกIอหมอกควันพิษ ได%ตระหนักและมีสIวนรIวมในการเข%ามารIวมแก%ไขป1ญหาโดยการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและวิธีการผลิตให%เปQนมิตรตIอสิ่งแวดล%อม อันจะสIงผลให%บุคคลทุกคนได%รับสิทธิที่จะหายใจอากาศ
สะอาดอยIางสมบูรณ/ ซึ่งปฏิเสธไมIได%วIาเปQนหน%าที่ทสี่ ำคัญประการหนึ่งของรัฐในสถานการณ/ป1จจุบัน

๑๗

