ข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็น
โครงสร้าง (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมการลดและนาของเสียมาใช้ประโยชน์ พ.ศ. ....
(Law for Promotion of Effective Utilization of Resources)
1.ความเป็นมา
มลพิษจากขยะมูลฝอย เป็นหนึ่งในปัญหาสิ่งแวดล้อมที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้ นเป็นลาดับ สาเหตุ
มาจากปริ มาณขยะมูลฝอยจากชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วตามจานวนประชากรที่
เพิ่มขึ้น การขยายตัวและพัฒนาการด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ในขณะที่งบประมาณ รวมทั้งพื้นที่
รองรับและกาจัดขยะมูลฝอยยังมีอยู่อย่างจากัด ทาให้หน่วยงานที่รับผิดชอบไม่สามารถกาจัดขยะมูลฝอยอย่าง
ถูกหลักสุขาภิบาลได้ ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม ปัญหาแหล่งพาหะนาโรค เหตุราคาญ ไม่น่าดู
และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพอนามัยของประชาชน ดังนั้น นโยบายและแนวทางการจัดการ
ขยะมูลฝอยในระดับชาติ จึ งได้ กาหนดยุทธศาสตร์ให้มีการจัดการที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สั งคมที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เห็นชอบกับ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของ
เสียอันตราย เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมควบคุม
มลพิษ ได้จัดทาแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564)
โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 นอกจากนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจัดทาแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชา
รัฐ” ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559 – 2560 ) ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 โดย
มีหลักการสาคัญ คือ การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง การจัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวม และกาจัด
ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมแบบผสมผสานเน้นการแปรรูปเป็นพลังงานหรือทาให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้ง
สร้างวินัยของคนในชาติสร้างจิตสานึกให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ ต้นทาง
จนถึงการกาจัดขั้นสุดท้าย โดยใช้หลักการ 3R คือ การใช้น้อย ใช้ซ้า และนากลับมาใช้ใหม่ (Reduce Reuse
Recycle)
ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายหลัก หรือระเบียบข้อบังคับที่จะรองรับการดาเนินงานการจัดการ
ขยะมูลฝอยอย่างครบวงจรดังกล่าว โดยจะมีเฉพาะกฎหมาย กฎระเบียบที่ใช้สาหรับการกาจัดขยะมูลฝอย
หรื อ ของเสี ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น เท่ า นั้ น เช่ น พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ ก าหนดหน้ า ที่ ค วาม
รับผิดชอบขององค์กรปกครองท้ องถิ่นในการเก็บรวบรวม และกาจัดขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น พระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ มุ่งเน้นให้องค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น ก ากั บ ดู แ ล เรื่ อ งการรั ก ษาความสะอาดและความเป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ยของสถานที่ ต่ า งๆ
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้ควบคุมดูแลการประกอบกิจการโรงงานให้เหมาะสม และกาจัดของเสีย
ที่เ กิ ดขึ้ น เพื่อ ไม่ ก่อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่อ สิ่ ง แวดล้ อม พระราชบั ญ ญัติ วั ตถุ อั น ตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ กาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการควบคุมวัตถุอันตรายและจัดระบบบริหารที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมดูแลเรื่ องความ
เป็นพิษของวัตถุอันตรายตามที่กาหนดไว้ ส่วนพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕ บั ญญัติขึ้นเพื่อป้ องกัน ปัญหาความเสื่อมโทรมของคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม โดยเน้นกาจัดมลพิษ
ทางด้านน้า อากาศ และกากของเสีย ภายใต้กลไกของแผนปฏิบัติการด้านสิ่ งแวดล้อม กองทุนสิ่งแวดล้อมและ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
จากการพิจารณาขอบเขตและวัตถุประสงค์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่มีการบังคับใช้ดังกล่าวข้างต้น
ยังขาดกลไกที่สาคัญในการควบคุมอัตราการเกิดของขยะมูลฝอย ตั้งแต่การออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์ การ

-2กาหนดหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ผลิต ผู้นาเข้า ผู้จัดจาหน่าย ในการร่วมรับผิดชอบผลิตภัณฑ์ตลอดวัฏจักร
ชีวิต หรือการสร้างกลไกให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อนากลับไปใช้ซ้าหรือรีไซเคิลภายหลังจากการบริโภค
ทาให้ไม่สามารถดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ ของรัฐบาลดังกล่าวข้างต้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ ในขณะที่กลุ่ม
ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น ได้พัฒนากฎหมายเพื่อการ
จัดการขยะมูลฝอยเป็นการเฉพาะโดยมุ่งเน้นการควบคุมปริมาณตั้งแต่ที่แหล่งกาเนิด และให้มีการนากลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ก่อนการกาจัดขั้นสุดท้าย รวมทั้งกาหนดให้ผู้ประกอบการรับผิดชอบซากผลิตภัณฑ์ของตนเอง
ภายหลังจากการบริโภคของประชาชน ทาให้การจัดการขยะมูลฝอยในกลุ่มประเทศดังกล่าวเป็นไปอย่างมี
ประสิ ทธิภ าพ และสอดคล้ องกับ แนวทางการจัดการขยะมูล ฝอยสมัยใหม่แบบครบวงจร แนวทางการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูง สุด (Resource Conservation and Recovery) และหลักการผู้
ก่อให้เกิดมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluter Pays Principle)
2. วัฏจักรการเกิดขยะ/ของเสีย
พิจารณาตามวัฏจักรการเกิดขยะ/ของเสีย ใน 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การผลิตและจัดจาหน่าย
ขั้นตอนที่ 2 การบริโภค
ขัน้ ตอนที่ 3 การรีไซเคิล บาบัดและกาจัด
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จากการพิจารณากระบวนการเกิดขยะ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง พบว่า แหล่งกาเนิด
ขยะเป็นแหล่งสาคัญที่จะต้องมีการแก้ไข หากสามารถกากับดูแลให้วั ตถุดิบที่ใช้ผลิตสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้
บรรจุสินค้าอุปโภค บริโภคต่างๆ เป็นบรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้หรือนามาใช้ซ้าได้หลายครั้งมากขึ้นจะ
ทาให้ปริมาณของขยะลดน้อยลงด้วย

-33. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ/ของเสียในแต่ละขั้นตอน
3.1 ขั้นตอนที่ การผลิต การนาเข้า การจาหน่าย
ในขั้น ตอนนี้ ไม่มี ความชั ดเจนทางนโยบายของรั ฐ และกฎหมายในการจั ดการขยะตั้ง แต่ต้ นทาง
กล่าวคือ ไม่มีกฎหมายควบคุม ตั้งแต่วัตถุดิบตั้งต้น บรรจุภัณฑ์ สินค้าที่นาเข้ามาในประเทศ ขาดการมุ่งเน้น
การใช้วัตถุดิบที่ย่อยสลายได้ หรือวัตถุดิบที่สามารถนากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ หรือสินค้าที่มีคุณภาพและมี
อายุการใช้งานที่ยาวนาน และไม่มีกฎหมายบังคับให้ผู้ผลิตนาชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์ที่ถูกทิ้งการใช้งานแล้ว
กลับมาใช้ประโยชน์ ใหม่ (Recycle) นอกจากนี้ กฎหมายว่าด้วยการส่งออกไปนอกและการนาเข้ามาใน
ราชอาณาจักรซึ่งสินค้า แม้จะเป็นเครื่องมือในการควบคุมการนาเข้าและส่ งออกสินค้า แต่การจะควบคุมสินค้า
นาเข้าที่เป็นวัตถุดิบบางชนิด โดยเหตุผลที่เป็นวัตถุดิบซึ่งนามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยากต่อการกาจัดนั้น อาจไม่
เข้าหลักเกณฑ์ตามกฎหมายและตามข้อตกลงกลุ่มการค้าไม่ว่าจะเป็น AFTA หรือ WTO (องค์การการค้าโลก)
รวมทั้งการนาเข้าสิน ค้าใช้ซ้า เช่น รองเท้า เสื้ อผ้ า กระเปาา เพื่อมาจาหน่ายในประเทศ ไม่มีการเก็บภาษี
ศุล กากร ทาให้ ป ระเทศต่าง ๆ ที่จะต้องกาจัดเป็นขยะ ส่ งออกมาทิ้งที่ประเทศไทย และผู้ ค้าในเมืองไทย
สามารถนาไปจาหน่ายได้ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ทาให้ส่วนที่เหลือกลายเป็นขยะเป็นภาระที่ต้องดาเนินการกาจั ด
การแก้ไขปัญหาวัตถุดิบบางอย่างที่นามาผลิตเป็นสินค้าที่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม โดยการเรียกเก็บ
อากรพิเศษเพิ่มขึ้นสาหรับวัตถุดิบนาเข้าบางรายการตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและพิกัดอัตราศุลกากร เพื่อ
จูงใจให้ผู้ผลิตลดการนาเข้าและหัน ไปใช้วัสดุอื่นหรือใช้วัสดุห มุนเวียนที่มีในประเทศ อาจถูกโต้แย้งว่าเป็น
อุป สรรคทางด้านการค้าและการแข่งขัน ที่ห้ ามมิให้ ใช้ภ าษีเป็นเครื่องมือในการกีดกันด้านการค้าระหว่าง
ประเทศ
3.2 ขั้นตอนที่ 2 การบริโภค
การบริโ ภค จะใช้หลั กการและแนวทางเสริมสร้างสังคมรีไซเคิล การกาหนดความรับผิดชอบของ
ผู้ประกอบการและมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนอื่นๆ เพื่อให้กฎหมายมีขอบเขตและวัตถุประสงค์เพื่อการ
บังคับใช้ให้เกิดกลไกการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน โดยการส่งเสริมการบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
การใช้สินค้าที่สามารถใช้ซ้าหรือนากลับไปแปรรูปใช้ใหม่ และการให้ผู้ประกอบการร่วมรับผิดชอบในสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์ของตนตลอดวัฏจักรชีวิต
การคั ดแยก ไม่มี กฎหมายที่เ กี่ย วข้ องโยตรง มีเพี ยงกฎหมายที่ ใกล้ เคียงคือ พระราชบัญญั ติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 กาหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ในการจัดการขยะในชุมชน และ
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 กาหนดให้ห้าม
ทิ้งขยะลงในสถานที่สาธารณะ โดยกาหนดให้ทิ้งในภาชนะหรือที่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้ แต่ไม่ได้มีกฎหมาย
กาหนดให้ประชาชนต้องมีหน้าที่ในการคัดแยกขยะจากครัวเรือน และไม่มีกลไกทางกฎหมายที่จะส่งเสริมให้
เกิดกระบวนการคัดแยกขยะ และขาดนโยบายการส่งเสริมจากรัฐที่ให้ประชาชนมีจิตสานึกในการเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์ที่ลดการสร้างขยะ มีเพียงกฎหมายที่คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องของฉลากสินค้า การโฆษณาเฉพาะ
คุณภาพ ราคาของสินค้าหรือบริการเท่านั้น โดยยังไม่มีกฎหมาย กฎระเบียบที่ครอบคลุมเรื่องการส่งเสริมทุก
ภาคส่วนให้ร่ วมในการใช้สิน ค้าที่สามารถใช้ซ้าหรือนากลั บมาใช้ประโยชน์ใหม่ การใช้สิ นค้าที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม การลดการใช้บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตรายและจัดการยาก
3.3 ขั้นตอนการรีไซเคิล บาบัด และกาจัด
ขั้นตอนการนาขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ยังไม่มีกฎหมายกาหนดให้นาขยะ/ของเสียกลับมาใช้
ประโยชน์ และไม่มีการควบคุมให้มีการใช้วัสดุในการผลิตบรรจุภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ที่สามารถนากลับมาใช้ซ้า
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ขยะในชุมชน
ขั้นตอนการกาจัด ยังขาดหลักเกณฑ์ขั้นพื้นฐานการกาจัดขยะให้ถูกสุขลักษณะ พระราชบัญญัติ การ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถดาเนินการกาจัดและออกข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นได้ตามมาตรา ๒๐ แต่ไม่มีป ระกาศที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ ของสถานที่ ฝั งกลบ การ
ออกแบบก่อสร้าง การระบายน้าทิ้ง เทคโนโลยีมาตรฐาน (Engineering design) และขาดหน่วยงานที่ทา
หน้าที่รับรองเทคโนโลยีในการกาจัดขยะ (มาตรฐาน Technology)
4. ข้อเสนอในการปรับปรุงข้อกฎหมาย
เมื่อวิเคราะห์ ปั ญหาของจากวัฏ จั ร การเกิด ขยะ/ของเสี ย ใน 3 ขั้นตอน พบว่า ประเด็นทางด้าน
กฎหมายเป็นประเด็นหลักที่จะต้องได้รับการปรับปรุง เพื่อช่วยขับเคลื่อนการกาหนดมาตรการในการลดและ
นาของเสียกลับมาใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้จริง โดยมีข้อเสนอ ดังนี้
4.1 แก้ไขกฎหมายที่มีอยู่ให้มีการควบคุมวัตถุดิบตั้งต้น บรรจุภัณฑ์ สินค้า ที่นาเข้ามาในประเทศ โดย
มุ่งเน้นการใช้วัตถุดิบที่ย่อยสลายได้ หรือวัตถุดิบที่สามารถนากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ หรือสินค้าที่มีคุณภาพ
และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
4.2 ยกร่างกฎหมายใหม่ คือ พระราชบัญญัติการลดและนาของเสียมาใช้ประโยชน์ใหม่ พ.ศ. ....
(Law for Promotion of Effective Utilization of Resources) โดยสาระสาคัญ คือ ให้มีองค์กรกลางทา
หน้าที่ในการเก็บภาษีสรรพสามิตกับผู้ผลิต ผู้นาเข้า หรือผู้จาหน่าย โดยเงินรายได้จากการจัดเก็บภาษีจะนามา
แบ่งให้กับท้องถิ่นเพื่อนาไปใช้ในการบริหารจัดการขยะ และให้มีการออกกฎหมายลูกที่มีสาระสาคัญในการ
ควบคุมวัตถุดิบตั้งต้น บรรจุภัณฑ์ สินค้าที่นาเข้ามาในประเทศ ที่มุ่งเน้นการใช้วัตถุดิบที่ย่อยสลายได้ หรือ
วัตถุดิบที่สามารถนากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ หรือสินค้าที่มีคุณภาพและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
5. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการผลิตภัณฑ์/สินค้า/ของเสีย ที่อยู่ระหว่างการจัดทา
5.1 ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....
กรมควบคุมมลพิษได้เสนอร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... เพื่อกาหนดวิธีการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบันร่างพระราชบัญญัติการจัดการ
ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... อยู่ระหว่างจัดทาเรื่องส่งออกจากสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา
5.2 กฎหมายในการบริหารจัดการขยะ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายจัดเวทีรับฟัง
ความคิดเห็น เรื่อง แนวทางการจัดทากฎหมายในการบริหารจัดการขยะ ระหว่างวันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2559
ณ ห้องประชุม ชั้น 16 สานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียจาก
ทุกภาคส่วน ในการพิจารณานากฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการขยะและของเสียทุกประเภทมารวมเป็นกฎหมาย
ฉบับเดียวเพื่อให้เกิดการจัดการขยะได้อยางครบวงจร
5.3 (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมการลดและนาของเสียมาใช้ประโยชน์ พ.ศ. ....
กรมควบคุมมลพิษได้ยกร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการลดและนาของเสียมาใช้ประโยชน์ พ.ศ. ....
ส าหรั บ ใช้ ค วบคุ ม การจั ด การขยะมู ล ฝอยตั้ ง แต่ ก ารเกิ ด จนถึ ง การก าจั ดขั้ น สุ ดท้ า ย ซึ่ ง ขณะนี้ อ ยู่ ระหว่ า ง
ดาเนินการ
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6.1 การดาเนินงานที่ผ่านมา
1) ปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ กรมควบคุมมลพิษ ได้ดาเนินการว่าจ้างศึกษาการยกร่าง
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลด คัดแยก และนาขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ โดยผู้รับจ้าง คือ สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกับ บริษัท เอ็นแอนด์เอิร์ธ คอนซัลแตนท์ จากัด ผลที่ได้จาก
การศึกษา คือ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการลดและนาของเสียมาใช้ประโยชน์ พ.ศ. .... ซึ่งผ่านการรับฟัง
ความคิดเห็นจากสาธารณชนเรียบร้อยแล้ว และได้นาข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะมาปรับปรุงร่างกฎหมายดังกล่าว
2) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ เสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการลด
และน าของเสี ย มาใช้ ป ระโยชน์ พ.ศ. .... ซึ่ ง เป็ น ร่ า งกฎหมายตามแผนพั ฒ นากฎหมายของกระทรวง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มในความรั บ ผิ ด ชอบของกรมควบคุ ม มลพิ ษ ไปยั ง ส านั ก เลขาธิ ก าร
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๒
3) สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มีหนั งสือที่ นร ๐๕๐๓/๑๘๓๖๕ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม
๒๕๕๒ แจ้งไปยังกระทรวงต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เสนอความเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว โดยความเห็นส่วนใหญ่มีความเห็นชอบต่อหลักการของร่างพระราชบัญญัติ
4) ส านั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ได้ ไ ด้ มี ห นั ง สื อ ที่ นร ๐๕๐๓/๑๑๘๘๒ ลงวั น ที่ ๖
พฤษภาคม ๒๕๕๔ ไปยังสานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) เพื่อขอให้เสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ ดังกล่าว ซึ่งมีความเห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ยังขาดความ
ชั ด เจนในหลายประเด็ น เห็ น ควรให้ เ สนอคณะกรรมกา รสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ พิ จ ารณาก่ อ นน าร่ า ง
พระราชบัญญัติ เสนอ คณะรัฐมนตรีอีกครั้ง
5) ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการลดและนาของเสียมาใช้ประโยชน์ พ.ศ. .... จะถูกนาเสนอ
เข้าวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา แต่ได้มีการยุบสภาผู้แทนราษฎร ตามพระราชกฤษฎีกายุบสภา
ผู้แทนราษฎร พ.ศ.๒๕๕๔ และคณะรัฐมนตรีมีมติให้การเสนอร่างกฎหมายใหม่โดยเฉพาะร่างพระราชบัญญัติ
ซึ่งเป็นเรื่องในทางนโยบาย ไม่สมควรดาเนินการเสนอในระหว่างยุบสภา สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จึงส่ง
ร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว คืนมายังควบคุมมลพิษ
6) กรมควบคุมมลพิษ ได้เสนอขอความเห็นชอบ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการลดและนา
ของเสียมาใช้ประโยชน์ พ.ศ. .... ต่อคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ในวาระเรื่องเพื่อพิจารณา :เมื่อวันที่ ๒๙
พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยคณะกรรมการควบคุ ม มลพิ ษ ได้ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า ตามอ านาจหน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการควบคุมมลพิษ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
ไม่มีอานาจหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการออกกฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
สามารถให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว เพื่อที่ กรมควบคุมมลพิษจะได้พิจารณา
ดาเนินการในกระบวนการนาเสนอกฎหมาย
7) ในช่วงปี 2556 – 2557 เป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง โดยมีคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ายึดอานาจการปกครอง เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ซึ่ง คสช. ได้เห็น
ความสาคัญของปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศที่จะต้องแก้ไข โดยเร่งด่วน ตามที่ คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติได้เห็นชอบกับ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม
2557 และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมควบคุมมลพิษ ได้จัดทาแผนแม่บทการ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เห็นชอบเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 นอกจากนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ร่วมกับ
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2559 – 2560 ) ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 โดยมีหลักการสาคัญ คือ
การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง การจัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวม และกาจัดด้วยเทคโนโลยีที่
เหมาะสมแบบผสมผสานเน้นการแปรรูปเป็นพลังงานหรือทาให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสร้างวินัยของคนใน
ชาติสร้างจิตสานึกให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางจนถึงการกาจัดขั้น
สุดท้าย โดยใช้หลักการ 3R คือ การใช้น้อย ใช้ซ้า และนากลับมาใช้ใหม่ (Reduce Reuse Recycle)
8) โดยเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 กรมควบคุมมลพิษได้ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สานั กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย กรมอนามัย
กรุ ง เทพมหานคร กรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ พิ จ ารณาแนวทางการขั บ เคลื่ อ นการออก
พระราชบัญญัติส่งเสริมการลดและนาของเสียมาใช้ประโยชน์ พ.ศ. .... โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่วมกันว่า
ควรขับเคลื่อน (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมการลดและนาของเสียมาใช้ประโยชน์ พ.ศ. .... ออกเป็นกฎหมาย
เฉพาะเพื่อใช้เป็นกฎหมายพื้นฐานด้านการจัดการขยะมูลฝอย ควบคู่ไปกับการผลักดัน (ร่าง) กฎหมายในการ
บริหารจัดการขยะ โดยจะนากฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการขยะและของเสียทุก ประเภทมารวมเป็นกฎหมาย
ฉบับเดียว ซึง่ อยู่ระหว่างการดาเนินการของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
9) กรมควบคุมมลพิษได้พิจารณาปรับปรุงโครงสร้าง (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมการลด
และนาของเสียมาใช้ประโยชน์ พ.ศ. .... เพื่อให้ครอบคลุมต่อการจัดการของเสียตามวัฏจักรของเสียอย่างครบ
วงจร โดยกาหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 28 มีนาคม 2560
ก่อนที่จะขับเคลื่อนการดาเนินงานตามลาดับเพื่อเสนอเรื่องไปยัง ครม. เพื่อพิจารณาออกมาเป็นกฎหมายต่อไป
6.๒ แนวคิดการยกร่างกฎหมายส่งเสริมการลดและนาของเสียมาใช้ประโยชน์
ในการยกร่ า งกฎหมายว่ า ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม การลดและน าของเสี ย มาใช้ ป ระโยชน์ พ.ศ. .... นั้ น
มีแนวความคิดหรือหลักการที่สาคัญสาหรับเป็นพื้นฐานมาใช้ประกอบการยกร่างกฎหมาย ได้แก่ แนวคิดด้าน
การมี ส่ วนร่ วมของภาคส่ วนต่ าง ๆ แนวคิ ดผู้ ก่ อให้ เกิ ดมลพิ ษเป็ นผู้ จ่ าย แนวคิ ดด้ านความรั บผิ ดชอบของ
ผู้ประกอบการ แนวคิดการลดของเสียและหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ แนวคิดด้านมาตรฐานสิ่งแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑) แนวคิดด้านการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ
เป็นหลักการที่ให้มีการส่งเสริมบทบาทของกลุ่มต่าง ๆ ทั้งปัจเจกบุคคล องค์กรเอกชนและภาคธุรกิจ
ให้เข้ามารับรู้และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (Public Private Partnership on
Environment and Development) ซึ่งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
ที่กาหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการคุ้มครอง ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมเพื่อให้ดารง
ชีพได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพ
ชีวิต ในอดีตที่การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นอานาจหน้าที่โดยตรงของหน่วยงาน
ของรั ฐ ซึ่งปรากฎผลว่ายังไม่มีประสิ ทธิ ภาพเพี ยงพอที่จะป้องกันแก้ไข และคุ้มครองทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมิให้น้อยลงและถูกทาลายลงไปได้ ซึ่งเดิมมักจะกล่าวอ้างเสมอว่าที่เป็นเช่นนี้มีสาเหตุมาจากจานวน
บุ ค ลากรภาครั ฐ และงบประมาณที่มี ไม่ เ พีย งพอที่ จะรองรั บกั บ สถานการณ์ และความรุ น แรงของปัญ หา
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ทางฝ่ายภาครัฐเองก็ได้ดาเนินงานเพื่อให้ประชาชนได้
สิทธิ ในสิ่ งแวดล้ อมด้วยการเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนเข้ามามีส่ วนบริหารในการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมร่วมกับภาครัฐ ดังนั้น การให้สิทธิแก่ประชาชนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการมูลฝอยนั้น
จะพิจารณาเน้นส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานลด คัดแยก และนามูลฝอยกลับมาใช้ใหม่
๒) แนวคิดผู้ก่อให้เกิดมลพิษเป็นผู้จ่าย
เป็นหลักการที่จะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับผิดชอบในการบาบัด กาจัด ของเสียที่เป็นอันตราย มูลฝอย
และน้าเสียในลักษณะที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม โดยหลักการผู้ที่ทาให้เกิดมลพิษ (Polluters) ควรจะเป็นผู้
รับภาระค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นดังกล่าว เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายและ
ผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยรวมภายใต้พื้นฐานของความรับผิดชอบร่วมกัน และไม่ถือเป็นภาระหน้าที่ของ
ภาครัฐในการจัดการหรือเป็นหน้าที่และบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
๓) แนวคิดด้านความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ
เป็น หลั กการที่พิจารณาว่าต้น ทุน ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ และต้นทุนจากการเสื่ อมโทรมของ
สิ่ ง แวดล้ อ มจากการพั ฒ นาให้ ถื อ ว่ า เป็ น ต้ น ทุ น ของสิ น ค้ า หนึ่ ง ๆ ด้ ว ย จึ ง เป็ น ที่ ม าของแนวทางที่ จ ะให้
ผู้ประกอบการเป็นผู้ รับผิ ดชอบ (Producer Responsibility) ในการออกแบบและผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ลดของเสียในกระบวนการผลิต จากการปรับเปลี่ยนการออกแบบและผลิตสินค้าใหม่ ๆ รวมทั้งการ
ปรับเปลี่ยนไปใช้วัสดุต่าง ๆ ที่สามารถนากลับคืนไปใช้ใหม่ได้อย่างปลอดภัย เพื่อเป็นการลดปริมาณของเสีย
๔) แนวคิดการลดของเสียและหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่
การจัดการสิ่งแวดลอมในอดีตที่ผ านมา มุ งเนนการบาบัดมลพิษที่ปลายทางหรือปลายทอ (End of
Pipe) เปนสวนใหญ เชน การบาบัดน้าเสีย มลพิษทางอากาศ และกากของเสียต่าง ๆ เปนตน โดยเขาใจวาการ
ก า จั ด แ ล ะ ค ว บ คุ ม ป ริ ม า ณ ม ล พิ ษที่ ป ล อ ย สู สิ่ ง แ ว ด ล อ ม นั้ น จะ ส า ม า ร ถ ท า ใ ห สิ่ ง แ ว ด ล อ ม
ที่เสื่อมโทรมลงไปแลวนั้น สามารถกลับฟนขึ้นมาได แตเนื่องจากการบาบัดมลพิษที่เกิดขึ้นแลวนั้น มีคาใชจายใน
การบาบัดสูงมาก เปนภาระของผูประกอบกิจการโรงงานอยูตลอดเวลา และในมุมของผูประกอบกิจการโรงงาน
เอง ถือวาเป็นการลงทุนที่ไมกอใหเกิดผลกาไร ยิ่งไปกว่านั้นของเสียหรือมลพิษที่บาบัดแลวสวนใหญเปนเพียง
การเปลี่ยนสถานะหนึ่งไปเปนอีกสถานะหนึ่งเท่านั้น จึงเห็นไดวาการแกปญหาที่ปลายเหตุนั้น ยังไมใชวิธีการ
จัดการสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าในการลงทุน
ดังนั้น แนวคิดด้านการลดของเสียและหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ถือว่าเป็นหลักการที่สาคัญ ที่ เน้นให้มีการใช้
เทคโนโลยีที่จะช่วยในการป้องกันการเกิดของเสียและนาของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ จัดว่าเป็นวิธีการ
จัดการที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและมีความคุ้มทุน ซึ่งสามารถดาเนินการได้โดยการใช้วิธีการผลิตที่สะอาด
การใช้ประโยชน์ของเสียในรูปแบบของปุ๋ยหมัก พลังงาน การใช้ประโยชน์ใหม่ของเสียที่ผ่านการบาบัดแล้ว
และการส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าที่ผลิตจากวัสดุที่รีไซเคิล เป็นต้น
๕) แนวคิดด้านมาตรฐานสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
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สิ่งแวดลอมระหวางประเทศองคการการคาโลก (World Trade Organization : WTO) ซึ่ง WTO เป็นองค
การระหวางประเทศที่ทาหนาที่ดูแลการคาโลกใหเปนระเบียบและเปนธรรม ประเทศที่เปนสมาชิก WTO มีหน
าที่ตองปฏิบัติตามกฎของความตกลงตาง ๆ ซึ่งอยูภายใต WTO ทั้งนี้ แนวคิดด้านมาตรฐานสิ่งแวดล้อมระหว่าง
ประเทศที่นามาใช้ในการยกร่างกฎหมายของโครงการ เป็นแนวทางที่ใช้สาหรับการป้องกันการเคลื่อนย้ายของ
เสียที่เป็นอันตรายระหว่างประเทศ การกาหนดนโยบายด้านการค้าและสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการค้า
และการแข่งขันที่มีสมมุติฐานอยู่บนพื้นฐานของการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ การป้องกันมลพิษสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพอนามัยของประชาชน ซึ่งจะทาให้ประเทศไทยมีเครื่องมือในการจัดการที่มีประสิทธิภาพ สามารถ
รองรับผลกระทบจากนโยบายด้านการค้าและสิ่งแวดล้อมของต่างประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของผู้ประกอบการได้
๖.๓ ความเชื่อมโยงของกฎหมายกับหลักการการจัดการมูลฝอย
การจัดการมูลฝอยในปัจจุบันจะพิจารณาให้ครอบคลุมวงจรการเกิดมูลฝอย ตั้งแต่ขั้นตอนการ
ผลิตและจัดจาหน่าย การบริโภค และการคัดแยก รีไซเคิล บาบัดและกาจัด โดยใช้แนวคิดด้าน 3R (Reduce
Reuse Recycle) เข้ามาประยุกต์ใช้ในแต่ละขั้นตอนดังกล่าว โดยในรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนจะมี
หลักการบริหารจัดการที่แตกต่างกัน ดังนี้
1) ขั้นตอนการผลิตและจัดจาหน่าย พระราชบัญญัติส่งเสริมการลดและนาของเสียมาใช้ประโยชน์
พ.ศ. .... กาหนดให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การลดของเสียในกระบวนการผลิต การหมุนเวียน
วัสดุรีไซเคิลเข้าสู่กระบวนการผลิต การควบคุมการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ สินค้า ผลิตภัณฑ์หรือวัสดุรีไซเคิลและ
มาตรการส่งเสริมอื่น ๆ เพื่อให้กฎหมายมีขอบเขตและวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อบังคับใช้ให้เกิดการลดหรือ
ป้องกันการเกิดของเสีย การนาของเสียกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิตและการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2) ขั้นตอนการบริโภค พระราชบัญญัติส่งเสริมการลดและนาของเสียมาใช้ประโยชน์ พ.ศ. .... จะ
มุ่งเน้ นหลั กการและแนวทางเสริมสร้างสังคมรีไซเคิล การกาหนดความรับผิดชอบของผู้ประกอบการและ
มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนอื่นๆ เพื่อให้กฎหมายมีขอบเขตและวัตถุประสงค์เพื่อการบังคับใช้ให้เกิดกลไก
การผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน โดยการส่งเสริมการบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การใช้สินค้าที่สามารถใช้
ซ้าหรือนากลับไปแปรรูปใช้ใหม่ และการให้ผู้ประกอบการร่วมรับผิดชอบในสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของตนตลอด
วัฏจักรชีวิต
3) ขั้นตอนการคัดแยก รีไซเคิล บาบัดและกาจัด พระราชบัญญัติส่งเสริมการลดและนาของเสียมา
ใช้ประโยชน์ พ.ศ. .... จะส่งเสริมและสนับสนุนแนวทางการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์มูลฝอยในชุมชน การ
บาบัดหรือกาจัดที่ถูกหลักวิชาการและมาตรการส่งเสริมอื่นๆ เพื่อให้กฎหมายมีขอบเขตและวัตถุประสงค์ให้
เกิดกลไกการลด คัดแยก และนามูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดก่อนการบาบัดหรือกาจัดขั้นสุดท้าย
รวมทั้ง ให้ มีก ารจั ดการมูล ฝอยที่ เป็ น ระบบและครบวงจร มีประสิ ทธิภ าพและลดผลกระทบที่อาจเกิดต่ อ
สิ่งแวดล้อม และสุขภาพอนามัยของประชาชน
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- 10 ๖.๔ โครงสร้างพระราชบัญญัติส่งเสริมการลดและนาของเสียมาใช้ประโยชน์ พ.ศ. ....
(ร่าง) พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งเสริมการลดและนาของเสียมาใช้ประโยชน์ พ.ศ. ....ประกอบด้วย
สาระสาคัญ 9 หมวด ที่ครอบคลุมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรที่เน้นการลดและใช้ประโยชน์
ขยะมู ล ฝอย ได้แ ก่ คณะกรรมการนโยบายการจั ดการกากของเสี ย การเสริ มสร้า งสั งคมรี ไซเคิ ล การใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ การส่งเสริมการลดและใช้ประโยชน์กาก
ของเสีย การบาบัดและกาจัดกากของเสีย การควบคุมการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ สินค้า ผลิตภัณฑ์หรือของเสีย
ข้ามแดน มาตรการส่งเสริม กาหนดบทลงโทษ และบทเฉพาะกาล โดยมี โครงสร้างของร่างพระราชบัญญัติฯ
ดังนี้
ความทั่วไป (General Provision)
คานิยาม ในพระราชบัญญัติ
หมวด 1 คณะกรรมการจัดการของเสีย
ประกอบไปด้วยมาตราต่างๆ ที่กาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการทั้งกรรมการโดยตาแหน่ง
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อานาจหน้าที่ รวมทั้งแนวทางการดาเนินงานของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการ
มีอ านาจหน้ าที่ ในการเสนอแนะนโยบาย มาตรการ และแผนการจั ด การของเสี ย การให้ คาแนะน าหรื อ
ค าปรึ ก ษาแก่ รั ฐ มนตรี แ ละหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง การเสนอแนะมาตรการเกี่ ย วกั บ การใช้ เ ครื่ อ งมื อ ทาง
เศรษฐศาสตร์เพื่อสร้างแรงจูงใจในการดาเนินงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการลด คัดแยก และนาของเสียมาใช้
ประโยชน์
หมวด 2 การเสริมสร้างสังคมการบริโภคที่ยั่งยืน
ประกอบไปด้วยมาตราต่างๆ ที่สามารถรองรับนโยบาย มาตรการ และแผนการเสริมสร้างสังคมการ
บริโภคที่ยั่งยืน โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ในระบบการจัดการขยะมูลฝอยในรูปแบบของ
ความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน เช่น การกาหนดบทบาทหน้าที่ของภาครัฐส่วนกลาง ภาครัฐส่วนท้องถิ่น
ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรม การลด คัดแยก และนาขยะมูลฝอย
กลับมาใช้ใหม่ รวมทั้งสิทธิพึงได้ต่างๆ เช่น การได้รับความรู้ การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม และการ
เสริมและสนับสนุนงบประมาณที่เกี่ยวข้อง
หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
ประกอบไปด้ ว ย มาตราต่ า งๆ ที่ จ ะใช้ ก าหนดแนวทางและมาตรการส าหรั บ การส่ ง เสริ ม และ
สนั บ สนุ น การใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เช่ น การลดของเสี ย แต่ ล ะประเภท การลดวั ต ถุ ดิ บ ใน
กระบวนการผลิต การนาของเสียกลับมาใช้ใหม่ การใช้ซ้าวัสดุในกระบวนการผลิต การปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตหรือการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตเพื่อลดของเสีย โดยอาจนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการ
จัดการสิ่งแวดล้อมมาบังคับใช้ สาหรับเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการผลิตและการบริโภคผลิตภัณฑ์ในทางที่
ก่อให้เกิดมลพิษน้อยลง ส่งเสริมการนาของเสียกลับมาใช้ใหม่
หมวดที่ 4 การควบคุมการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ สินค้า ผลิตภัณฑ์หรือของเสียข้ามแดน
ประกอบด้วยมาตราต่างๆ สาหรับใช้ควบคุมการเคลื่อนย้ายและบริหารจัดการของเสีย ผลิตภัณฑ์ใช้
แล้ว ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ที่จะหมดอายุการใช้งาน และวัสดุรีไซเคิล โดยกาหนดประเภท ชนิด
วัตถุดิบ สินค้า ผลิตภัณฑ์ใช้แล้ว การกาหนดระบบการอนุญาต และการติดตามตรวจสอบการนาเข้าสินค้า
และผลิตภัณฑ์ใช้แล้ว กาหนดหลักเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวทางการปฏิบัติ เพื่อควบคุมการเก็บกัก การขนส่ง
เคลื่อนย้าย และการนาเข้ามาในราชอาณาจักร
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ

- 11 ประกอบไปด้วยมาตราต่างๆ ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเป็นผู้รับผิดชอบในการ
จัดการสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ที่จะก่อให้เกิดปัญหาต่อการจัดการขยะมูลฝอยหรือปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม โดยมี
สาระสาคัญให้บั งคับใช้เพื่อให้ผู้ ประกอบการรับผิดชอบสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของตนตลอดวัฏจั กรชีวิตของ
ผลิ ต ภั ณฑ์ รวมทั้ ง การจั ด การผลิ ต ภั ณฑ์ ใ ช้ แ ล้ ว ภายหลั ง จากการบริโ ภคของประชาชนเพื่อ น ากลั บ มาใช้
ประโยชน์หรือกาจัด การกาหนดระบบฉลากหรือสัญลักษณ์ประเภทวัสดุ (Environmental Coding and
Labeling System) เพื่อให้ง่ายต่อการคัดแยกและนากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
หมวด 6 มาตรการส่งเสริม
ประกอบด้วยมาตรการต่างๆ ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานด้าน 3Rs โดยการสนับสนุน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 3R ในด้านต่างๆ เช่น การให้เงินสนับสนุน หรือเงินกู้ยืมดอกเบี้ยต่าสาหรับหน่วยงาน
หรือองค์กรที่มีระบบการคัดแยกและนาซากผลิตภัณฑ์ วัสดุรีไซเคิล หรือขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ เป็นต้น
หมวด 7 การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์
ประกอบด้วยมาตราต่างๆ ที่กาหนดวิธีการ แนวทางที่จะนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาเป็น
แรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อให้เกิดการลด และนาของเสียมาใช้ประโยชน์
หมวดที่ 8 การตรวจสอบและควบคุม
ประกอบไปด้วยมาตรการต่างๆ ที่กาหนดแนวทางของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่
ในการตรวจสอบและควบคุมการดาเนินงานด้านการลด และนาของเสียกลับมาใช้ประโยชน์
หมวด 9 บทกาหนดโทษ
เป็นการกาหนดบทกาหนดโทษของผู้กระทาความผิด ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยให้มีหลักเกณฑ์
เงื่อนไขในการลงโทษ กาหนดในประกาศกระทรวงเรื่องนั้นๆ
-------------------------------------------------------------------------------------------

-๑โครงสร้าง (ร่าง)
พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการลดและนาของเสียมาใช้ประโยชน์
พ.ศ. ....
______________________
........................................................
........................................................
........................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….........................................................................................................………………..
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลดและนาของเสียมาใช้ประโยชน์
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา.. มาตรา.. และมาตรา.. ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัย
อานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….........................................................................................................…………………………..
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติส่งเสริมการลดและนาของเสีย มาใช้ประโยชน์
พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ การส่งเสริมการลดและนาของเสียมาใช้ประโยชน์ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้
เว้นแต่ในกรณีที่มีกฎหมายใดมีบทบัญญัติเป็นการเฉพาะ และมีหลักเกณฑ์การบริหารจัดการไม่ต่ากว่าที่กาหนด
ไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการนั้น
มาตรา ๔ คานิยาม ในพระราชบัญญัตินี้
“ของเสีย”
“การนาของเสียมาใช้ประโยชน์”
“สังคมการบริโภคที่ยั่งยืน”
“เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์”
“กองทุน” “หน่วยงานของรัฐ”
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”
“พนักงานเจ้าหน้าที่”
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการลดและนาของเสียมาใช้ประโยชน์ พ.ศ. .... /ฉบับเสนอ กก.คพ.

-๒“ผู้ประกอบการ”
“รัฐมนตรี”
“คณะกรรมการ”
มาตรา ๕ ให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม รั ก ษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และให้มีอานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวง ประกาศกระทรวง และ
กาหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
คณะกรรมการxxx
มาตรา x - xx
ประกอบไปด้วยมาตราต่างๆ ที่กาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการทั้งกรรมการโดยตาแหน่งและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อานาหหน้าที่ รวมทั้งแนวทางการดานนินงานของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการมี
อานาหหน้าที่ในการนสนอแนะนโยบาย มาตรการ และแผนการหัดการของนสีย การให้คาแนะนาหรือคาปรึกษา
แก่รัฐมนตรีและหน่วยงานที่นกี่ยวข้อง การนสนอแนะมาตรการนกี่ยวกับการใช้นครื่องมือทางนศรษฐศาสตร์นพื่อ
สร้างแรงหูงใหในการดานนินงานในนรื่องที่นกี่ยวข้องกับการลด คัดแยก และนาของนสียมาใช้ประโยชน์
หมวด ๒
การเสริมสร้างสังคมการบริโภคที่ยั่งยืน
มาตรา x - xx
ประกอบไปด้วยมาตราต่างๆ ที่สามารถรองรับนโยบาย มาตรการ และแผนการนสริมสร้างสังคมการ
บริโภคที่ยั่งยืน โดยนปิดโอกาสให้ ทุกภาคส่วนนข้ามามีส่วนร่วม ในระบบการหัดการขยะมูลฝอยในรูปแบบของ
ความร่วมมือของภาครัฐและนอกชน นช่น การกาหนดบทบาทหน้าที่ของภาครัฐส่วนกลาง ภาครัฐส่วนท้องถิ่น
ภาคธุรกิห และภาคประชาชน ให้นข้ามามีส่วนร่วมในการดานนินกิหกรรม การลด คัดแยก และนาขยะมูลฝอย
กลับมาใช้ใหม่ รวมทั้งสิทธิพึงได้ต่างๆ นช่น การได้รับความรู้ การมีส่วนร่วมในการหัดการสิ่งแวดล้อม และการ
นสริมและสนับสนุนงบประมาณที่นกี่ยวข้อง
หมวด ๓
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรา x - xx
ประกอบไปด้วย มาตราต่างๆ ที่หะใช้กาหนดแนวทางและมาตรการสาหรับการส่งนสริมและสนับสนุน
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ นช่น การลดของนสียแต่ละประนภท การลดวัตถุดิบในกระบวนการผลิต
การน าของนสี ย กลั บ มาใช้ใหม่ การใช้ซ้าวัส ดุในกระบวนการผลิ ต การปรับปรุงกระบวนการผลิ ตหรือการ
ปรั บ นปลี่ ย นนทคโนโลยี ก ารผลิ ต นพื่ อ ลดของนสี ย โดยอาหน านครื่ อ งมื อ ทางนศรษฐศาสตร์ น พื่ อ การหั ด การ
สิ่งแวดล้อมมาบังคับใช้ สาหรับนปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการผลิตและการบริโ ภคผลิตภัณฑ์ในทางที่ก่อให้นกิด
มลพิษน้อยลง ส่งนสริมการนาของนสียกลับมาใช้ใหม่
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการลดและนาของเสียมาใช้ประโยชน์ พ.ศ. .... /ฉบับเสนอ กก.คพ.

-๓หมวด ๔
การควบคุมการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ สินค้า ผลิตภัณฑ์หรือของเสียข้ามแดน
มาตรา x - xx
ประกอบด้วยมาตราต่างๆ สาหรับใช้ควบคุมการนคลื่อนย้ายและบริหารหัดการของนสีย ผลิตภัณฑ์ใช้
แล้ว ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ที่หะหมดอายุการใช้งาน และวัสดุรีไซนคิล โดยกาหนดประนภท ชนิด
วัตถุดิบ สินค้า ผลิตภัณฑ์ใช้แล้ว การกาหนดระบบการอนุญาต และการติดตามตรวหสอบการนานข้าสินค้า และ
ผลิตภัณฑ์ใช้แล้ว กาหนดหลักนกณฑ์ มาตรฐาน และแนวทางการปฏิบัติ นพื่อควบคุมการนก็บกัก การขนส่ง
นคลื่อนย้าย และการนานข้ามาในราชอาณาหักร
หมวด ๕
ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ
มาตรา x - xx
ประกอบไปด้ว ยมาตราต่างๆ ที่ห ะส่ งนสริมและสนับสนุนให้ ผู้ ประกอบการนป็นผู้ รับผิ ดชอบในการ
หัดการสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ที่หะก่อให้นกิดปัญหาต่อการหัดการขยะมู ลฝอยหรือปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม โดยมี
สาระส าคัญให้ บังคับ ใช้นพื่อให้ ผู้ป ระกอบการรับผิ ดชอบสิ นค้าหรือผลิตภัณฑ์ของตนตลอดวัฏหักรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการหัดการผลิตภัณฑ์ใช้แล้วภายหลังหากการบริโภคของประชาชนนพื่อนากลับมาใช้ประโยชน์
หรือกาหัด การกาหนดระบบฉลากหรือสัญลั กษณ์ประนภทวัสดุ (Environmental Coding and Labeling
System) นพื่อให้ง่ายต่อการคัดแยกและนากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
หมวด ๖
มาตรการส่งเสริม
มาตรา x - xx
ประกอบด้วยมาตรการต่างๆ ที่หะส่งนสริมและสนับสนุนการดานนินงานด้าน 3Rs โดยการสนับสนุน
กิหกรรมที่นกี่ยวข้องกับ 3R ในด้านต่างๆ นช่น การให้นงินสนับสนุน หรือนงินกู้ยืมดอกนบี้ยต่าสาหรับหน่วยงาน
หรือองค์กรที่มีระบบการคัดแยกและนาซากผลิตภัณฑ์ วัสดุรีไซนคิล หรือขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ นป็นต้น
หมวด ๗
การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์
มาตรา x - xx
ประกอบด้วยมาตราต่างๆ ที่กาหนดวิธีการ แนวทางที่หะนานครื่องมือทางนศรษฐศาสตร์มานป็นแรงหูงให
ในการนปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนพื่อให้นกิดการลด และนาของนสียมาใช้ประโยชน์
หมวด ๘
การตรวจสอบและควบคุม
มาตรา x - xx
ประกอบไปด้วยมาตรการต่างๆ ที่กาหนดแนวทางของนห้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานนห้าหน้าที่ ใน
การตรวหสอบและควบคุมการดานนินงานด้านการลด และนาของนสียกลับมาใช้ประโยชน์
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการลดและนาของเสียมาใช้ประโยชน์ พ.ศ. .... /ฉบับเสนอ กก.คพ.

-๔หมวด ๙
บทกาหนดโทษ
มาตรา x - xx
นป็ น การกาหนดบทกาหนดโทษของผู้ ก ระทาความผิ ด ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยให้ มีห ลั กนกณฑ์
นงื่อนไขในการลงโทษ กาหนดในประกาศกระทรวงนรื่องนั้นๆ

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการลดและนาของเสียมาใช้ประโยชน์ พ.ศ. .... /ฉบับเสนอ กก.คพ.

