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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติการป้องกันมลพิษทางทะเลเนื่องจากการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอื่นในทะเล
พ.ศ. ....
_______________

หลักการ
ให้มีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันมลพิษทางทะเลเนื่องจากการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอื่นในทะเล
เหตุผล
โดยที่ปั จจุบั นปั ญหาที่เกิดจากการทิ้งเทของเสียหรือวัส ดุอื่น ในทะเล ก่อให้ เกิดผลกระทบ
ต่อสภาพแวดล้อมเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพอนามัยของมนุษย์ สิ่งมีชีวิตในทะเล ตลอดจนความเสียหาย
ต่อการใช้ประโยชน์ทางทะเล ซึ่งไม่เฉพาะแต่ก่อให้เกิดความเสียหายในบริเวณที่ทิ้งเทเท่านั้น แต่ยังอาจขยาย
ไปสู่รัฐอื่นๆ ที่ใกล้เคียงด้วย องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization:
IMO) จึงได้จัดทาพิธีสารลอนดอน ค.ศ. ๑๙๙๖ ของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลภาวะทางทะเล
เนื่องจากการทิ้งเทวัสดุเหลือใช้และวัสดุอย่างอื่น ค.ศ. ๑๙๗๒ (London Protocol, 1996 to the Convention
on the Prevention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter,
1972) ขึ้น เพื่อให้รัฐภาคีมีกลไกในการกากับควบคุมการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอื่นในทะเล โดยกาหนดกฏเกณฑ์
การอนุ ญาตที่มีความแตกต่างกันตามประเภทของเสี ยหรือวัสดุ อื่นที่จะทิ้งเทลงทะเล ทั้งนี้ เพื่อให้มีการปกป้อง
สิ่งแวดล้อมทางทะเลและส่ งเสริมการใช้ทะเลอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและยั่งยืน ประเทศไทยเห็นถึงคุณประโยชน์
ของพิธีสารดังกล่าว และจะเข้าเป็นภาคีพิธีสารนี้ สมควรมีกฎหมายที่กาหนดมาตรการเกี่ยวกับการทิ้งเทของเสีย
หรือวัสดุอื่นในทะเลเพื่อเป็นการอนุวัติการให้เป็นไปตามพิธีสารนั้นด้วย จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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- ร่าง พระราชบัญญัติ
การป้องกันมลพิษทางทะเลเนื่องจากการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอื่นในทะเล
พ.ศ. ....

...................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... .........................................
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันมลพิษทางทะเลเนื่องจากการทิ้งเทของเสีย
หรือวัสดุอื่นในทะเล
พระราชบั ญญั ติ นี้ มี บทบั ญญั ติ บางประการเกี่ ยวกั บการจ ากั ดสิ ทธิ และเสรี ภาพของบุ คคล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๓, ๔๐ และ ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทา
ได้โดยบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุ ผ ลและความจ าเป็ น ในการจ ากั ด สิ ทธิ และเสรี ภ าพของบุ คคลตามพระราชบั ญญั ติ นี้
เพื่อให้การกากับควบคุมการทิ้งเทของเสียและวัสดุ อื่นลงในทะเลเป็นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลยิ่งขึ้น อันจะก่อให้เกิดการคุ้มครองสภาพแวดล้อมทางทะเล การรักษาความมั่นคงหรือเศรษฐกิจของ
ประเทศ และเพื่อประโยชน์ สาธารณะอย่ างอื่น ซึ่งการตราพระราชบั ญญัติ นี้สอดคล้ องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้
ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการป้องกันมลพิษทางทะเลเนื่องจาก
การทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอื่นในทะเล พ.ศ. ….”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดสามร้อยหกสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“การทิ้งเท” หมายความว่า
(๑) การจงใจกาจัดทิ้งของเสียหรือวัสดุอื่นๆลงในทะเลจากเรือ อากาศยาน แท่นขุดเจาะ หรือ
โครงสร้างอื่นที่มนุษย์สร้างขึ้นในทะเล
(๒) การจงใจกาจัดทิ้งในทะเลซึ่งเรือ อากาศยาน แท่นขุดเจาะ หรือโครงสร้างอื่นที่มนุษย์สร้างขึ้น
ในทะเล
(๓) การเก็บของเสียหรือวัสดุอื่นใต้ทะเลและดินใต้ผิวดินในทะเล จากเรือ อากาศยาน แท่นขุด
เจาะ หรือโครงสร้างอื่นที่มนุษย์สร้างขึ้นในทะเล และ
(๔) การจงใจละทิ้งแท่นขุดเจาะหรือโครงสร้างอื่นที่มนุษย์สร้างขึ้น ในทะเล หรือซากของแท่น
ขุดเจาะหรือโครงสร้างดังกล่าวในทะเล
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การทิ้ งเทตามพระราชบัญญั ตินี้ ไม่รวมถึง การทิ้ งเทที่ เกี่ยวข้องหรือเกิดจากการปฏิบั ติการ
ตามปกติของเรือ อากาศยาน แท่นขุดเจาะ หรือโครงสร้างอื่นที่มนุษย์สร้างขึ้นในทะเล การกาจัดทิ้งหรือการเก็บ
ของเสี ย หรื อ วั ส ดุ อื่ น ที่ เ กิ ด จากการส ารวจการใช้ ป ระโยชน์ ห รื อ กระบวนการผลิ ต ทรั พ ยากรแร่ ใ ต้ ท ะเล
ซึ่งมีบทบัญญัติของกฎหมายอื่นควบคุมกากับอยู่แล้ว และการวางวัสดุใดๆ ในทะเลเพื่อใช้ประโยชน์อย่างอื่น
ทีม่ ิใช่การกาจัดทิ้ง
“ของเสียหรือวัสดุอื่น” หมายความว่า สารหรือวัตถุทุกชนิดและทุกรูปแบบ
“มลพิ ษ ” หมายความว่ า การน าของเสี ย หรื อ วั ส ดุ อื่ น มาสู่ ท ะเลด้ ว ยกิ จ กรรมของมนุ ษ ย์
ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งทาให้เกิดหรืออาจเกิดผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อทรัพยากรที่มีชีวิตและระบบนิเวศ
ทางทะเล อันตรายต่อสุ ขภาพคน หรื อเป็นอุปสรรคต่อกิจกรรมทางทะเลหรือการประมงและการใช้ทะเล
ด้านอื่นอย่างชอบธรรม การลดคุณภาพในการใช้น้าทะเล
“การเผาในทะเล” หมายความว่า การจงใจกาจัดของเสียหรือวัสดุอื่นบนเรือ แท่นขุดเจาะ
หรือโครงสร้างอื่นที่มนุษย์ส ร้างขึ้นในทะเล โดยการเผาไหม้ด้วยความร้อน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการเผาที่เกิดขึ้น
ระหว่างการปฏิบัติการปกติของเรือ อากาศยาน แท่นขุดเจาะ หรือโครงสร้างอื่นที่มนุษย์สร้างขึ้นในทะเลนั้น
“เรือ” หมายความว่า พาหนะทางน้าทุกประเภท ไม่ว่าจะขับเคลื่อนเองหรือไม่ก็ตาม
“อากาศยาน” หมายความว่า พาหนะทางอากาศทุกประเภท ไม่ว่าจะขับเคลื่อนเองหรือไม่ก็ตาม
“ทะเล” หมายความว่า เขตน้าทะเลรวมถึงพื้นดินท้องทะเลและดินใต้ผิวดินท้องทะเล
“ภาคี แ ห่ ง พิ ธี ส าร” หมายความว่ า ภาคี พิ ธี ส าร ค.ศ. ๑๙๙๖ ว่ า ด้ ว ยอนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ย
การป้องกันมลพิษทางทะเลอันเนื่องมาจากการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอื่น ค.ศ.๑๙๗๒ หรือ ภาคีแห่งอนุสัญญา
และพิ ธี ส ารอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การป้ อ งกั น มลพิ ษ ทางทะเลอั น เนื่ อ งมาจากการทิ้ ง เทของเสี ย หรื อ วั ส ดุ อื่ น
ซึ่งประเทศไทยเข้าเป็นภาคี
“ศาล” หมายความว่า ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกั นมลพิษทางทะเลเนื่องจากการทิ้งเท
ของเสียหรือวัสดุอื่น
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมเจ้าท่า
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแต่งตั้งให้ดาเนินการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอานาจออกกฎกระทรวงหรือประกาศเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับกับ
(๑) ราชอาณาจักรไทย ซึ่งรวมถึงทะเลอาณาเขต เขตเศรษฐกิจจาเพาะ และเขตไหล่ทวีปของ
ราชอาณาจักรไทย ยกเว้นน่านน้าภายใน
ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา และ
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(๒) เรื อ ไทย ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยเรื อ ไทย และอากาศยานไทย ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
การเดินอากาศไทย
เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ “น่านน้าภายใน” หมายความว่า น่านน้าทางด้านแผ่นดินของเส้น
ฐานแห่งทะเลอาณาเขต
มาตรา ๖ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ไ ม่ ใ ช้ บั ง คั บ กั บ เรื อ และอากาศยานที่ ไ ด้ รั บ ความคุ้ ม กั น
ตามกฎหมายระหว่างประเทศ
หมวด ๑
คณะกรรมการ
มาตรา ๗ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการป้องกันมลพิษทางทะเล
เนื่องจากการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอื่น” ประกอบด้วย
(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานกรรมการ
(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นรองประธานกรรมการ
(๓) กรรมการโดยตาแหน่งประกอบด้วย ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวงพลังงาน ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ปลั ดกระทรวงการคลั ง ปลั ด กระทรวงพาณิช ย์ ผู้ อานวยการส านัก การบินพลเรือน ผู้ บัญชาการ
ทหารเรือ และผู้แทนศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจานวนไม่เกินหกคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู้
และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรธรณี
ด้านสมุทรศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล ด้านการท่องเที่ยว ด้านการประมง หรือวิทยาศาสตร์
ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ
มาตรา ๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) เป็นผู้มีผลงานหรือเคยปฏิบัติงานที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ และ
ความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ในด้านต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง
มาตรา ๙ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๓) เคยได้รั บ โทษจ าคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุ ดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิ ด
ที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๔) เป็นข้าราชการการเมือง
(๕) เป็นกรรมการในพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
(๖) เคยถูกถอดถอนจากตาแหน่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(๗) เคยถู ก ไล่ อ อก ปลดออก หรื อ ให้ อ อกจากราชการ หน่ ว ยงานของรั ฐ รั ฐ วิ ส าหกิ จ
หรือจากหน่วยงานของเอกชนเพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
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มาตรา ๑๐ ให้ ก รรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ มี ว าระอยู่ ใ นต าแหน่ ง คราวละสามปี กรรมการ
ซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
เมื่อครบกาหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง ให้ดาเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่
ภายในหกสิ บวัน ในระหว่างที่ยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตาแหน่งเพื่อดาเนินงานต่อไปจนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่
มาตรา ๑๑ นอกจากพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติใ ห้ ออกเพราะบกพร่ อ งต่ อ หน้ า ที่ มี ค วามประพฤติ เสื่ อ มเสี ย หรื อ
หย่อนความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๘ หรือมาตรา ๙
เมื่ อ กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พ้ น จากต าแหน่ ง ก่ อ นวาระ คณะรั ฐ มนตรี อ าจแต่ ง ตั้ ง ผู้ อื่ น
เป็นกรรมการแทนได้
กรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งตามวรรคสอง อยู่ในตาแหน่งตามวาระของกรรมการที่ตนแทน
ในระหว่างที่ยั งมิได้มีการแต่ งตั้งกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ ขึ้น ใหม่ ให้ ก รรมการผู้ ทรงคุณวุ ฒิ
ซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตาแหน่งเพื่อดาเนินงานต่อไปจนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ใหม่
มาตรา ๑๒ คณะกรรมการป้องกันมลพิษทางทะเลเนื่องจากการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอื่น
มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดนโยบาย และแผนป้องกันมลพิษทางทะเลเนื่องจากการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอื่น
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) กาหนดแนวทางและให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกากับดูแลการดาเนินการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอื่น รวมถึง
กาหนดคุณสมบัติของบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอื่นที่ต้องได้รับ
อนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ตลอดจนพิจารณาให้ความเห็นชอบในรายงานการประเมินการทิ้งเทของเสีย
หรือวัสดุอื่น
(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน หรือตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย
(๕) ปฏิบั ติการอื่น ใดตามที่พระราชบัญญัตินี้ห รือกฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นอานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๑๓ การประชุมคณะกรรมการป้องกันมลพิษทางทะเลเนื่องจากการทิ้งเทของเสี ยหรือ
วัสดุอื่นต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติห น้าที่
ได้ ใ ห้ ร องประธานกรรมการเป็ น ประธานในที่ ป ระชุ ม ถ้ า ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ
ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
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การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
กรรมการผู้ ใ ดมี ส่ ว นได้ เ สี ย เป็ น การส่ ว นตั ว ในเรื่ อ งใด ห้ า มมิ ใ ห้ ก รรมการผู้ นั้ น ออกเสี ย ง
ลงคะแนนในเรื่องนั้น
นอกจากหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม การประชุมของคณะกรรมการ
ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
ให้นาระเบียบการประชุมคณะกรรมการมาบังคับใช้กับการประชุมของคณะอนุกรรมการด้วย
โดยอนุโลม
มาตรา ๑๔ ให้กรรมการและอนุกรรมการได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
มาตรา ๑๕ ให้กรมเจ้าท่าทาหน้าที่เป็นสานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ โดยให้มีอานาจ
หน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิบัติงานธุรการทั่วไปของคณะกรรมการ
(๒) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อการจัดทานโยบายและแผนป้องกันมลพิษทางทะเล
เนื่องจากการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอื่น
(๓) ดาเนินการและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับการป้องกันมลพิษทางทะเลเนื่องจากการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอื่น
(๔) รวบรวมและจั ดเตรี ยมข้ อมู ล ศึก ษา วิเ คราะห์ และริ เริ่ มกิ จกรรมหรื อโครงการใดๆ
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินงานของคณะกรรมการ
(๕) ช่วยเหลือและให้คาแนะนาแก่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับป้องกันมลพิษทางทะเลเนื่องจากการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอื่น
(๖) ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ มี ก ารด าเนิ น การที่ ส อดคล้ อ ง
กับนโยบายและแผนป้องกันมลพิษทางทะเลเนื่องจากการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอื่น
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
หมวด ๒
การทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอื่นในทะเล และการเผาของเสียหรือวัสดุอื่นในทะเล
มาตรา ๑๖ ห้ามมิให้ผู้ใดกระทาการดังต่อไปนี้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
(๑) ทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอื่นลงในทะเล จากเรือ หรืออากาศยาน แท่นขุดเจาะหรือโครงสร้าง
อื่นที่มนุษย์สร้างขึ้นในทะเล
(๒) รับเอาของเสียหรือวัสดุอื่นไว้บนเรือหรืออากาศยานจากราชอาณาจักรไทยเพื่อการทิ้งเท
ในทะเล
(๓) รับเอาของเสียหรือวัสดุอื่นไว้บนเรือไทยหรืออากาศยานไทยจากรัฐอื่นที่มิใช่ภาคีแห่งพิธี
สารเพื่อการทิ้งเทในทะเล
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มาตรา ๑๗ ห้ามมิให้ผู้ใดเผาของเสียหรือวัสดุอื่นในทะเล รับเอาของเสียหรือวัสดุอื่นไว้บนเรือ
หรืออากาศยานจากราชอาณาจักรไทยเพื่อการเผาในทะเล หรือรับเอาของเสียหรือวัสดุอื่นไว้บนเรือไทยหรือ
อากาศยานไทยจากรัฐอื่นที่มิใช่ภาคีแห่งพิธีสารเพื่อการเผาในทะเล
มาตรา ๑๘ ความในมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ มิให้ใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) มีเหตุจาเป็นต้องรักษาความปลอดภัยต่อชีวิตมนุษย์ เรือ อากาศยาน แท่นขุดเจาะหรือ
สิ่ ง ก่ อ สร้ า งอื่ น ที่ ม นุ ษ ย์ ส ร้ า งขึ้ น ในทะเล ไม่ ว่ า ด้ ว ยเหตุ สุ ด วิ สั ย จากความรุ น แรงของสภาพอากาศ หรื อ
ด้ว ยเหตุ ใดๆ ก็ ตามที่ ก่ อให้ เ กิด อั น ตรายต่ อ ชีวิ ตมนุษ ย์ ภั ยคุ กคามต่ อเรือ อากาศยาน แท่ นขุ ด เจาะ หรื อ
สิ่งก่อสร้ างอื่น ที่มนุ ษย์ ส ร้างขึ้นในทะเล โดยที่ การทิ้งเทหรือเผาของเสี ยหรือวัส ดุอื่นในทะเลนั้น เป็นเพียง
หนทางเดียวที่จะป้องกันมิให้เกิดภัยคุกคามดังกล่าว รวมถึงป้องกันอันตรายต่อชีวิตมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตในทะเล
ทั้งนี้ ให้อธิบดีมีอานาจประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข เพื่อดาเนินการตามเหตุจาเป็นดังกล่าว
หรือ
(๒) มีเหตุฉุกเฉินจาเป็นที่ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพมนุษย์ ความปลอดภัย หรือ
สิ่งแวดล้อมทางทะเล ทั้งนี้ ให้มีอานาจประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข เพื่อดาเนินการตามเหตุ
ฉุกเฉินดังกล่าว
มาตรา ๑๙ ให้ ผู้ ก ระท าการฝ่ า ฝื นมาตรา ๑๖, ๑๗, ๑๘ หรือ กระท าการฝ่ า ฝื น เงื่ อ นไข
ที่ ก าหนดในใบอนุ ญ าต มี ห น้ า ที่ ข จั ด ของเสี ย หรื อ วั ส ดุ อื่ น ใดที่ ทิ้ ง เท ตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไข
ภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กาหนด หากไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวให้พนักงานเจ้าหน้าที่
มีอานาจดาเนิ นการขจั ด ของเสี ย หรื อวัสดุ ดังกล่ าว โดยเรียกค่าใช้จ่ายจากเจ้าของหรือตัว แทนเจ้าของเรือ
อากาศยาน แท่นขุดเจาะ หรือโครงสร้างอื่นที่มนุษย์สร้างขึ้นในทะเล
หมวด ๓
การอนุญาตทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอื่นในทะเล
มาตรา ๒๐ การอนุญาตตามมาตรา ๑๖ ต้องผ่านการประเมินการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอื่น
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอื่น และการอนุญาต ให้เป็นไป
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
การเก็บ ค่ าธรรมเนี ย มใบอนุญาตให้ เป็นไปตามอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ มิใ ห้
เกินกว่าอัตราที่กาหนดท้ายพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๔
พนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรา ๒๑ ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ มี อ านาจ
ดังต่อไปนี้
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(๑) เข้าไปในสถานที่ใดๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทาการ
ของสถานที่นั้น เพื่อตรวจสอบการดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) ตรวจค้นสถานที่หรือพาหนะใด ๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือ
ในเวลาทาการของสถานที่นั้น ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้และ
มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าหากเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้จะมีการยักย้าย ซุกซ่อน ส่ง หรือนาออกนอกราชอาณาจักร
หรือทาลายทรัพย์สิน วัตถุ สิ่งของ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิด
(๓) ยึ ดหรื ออายั ดทรั พย์สิ น วั ตถุ สิ่ งของ หรือเอกสารที่เกี่ ยวข้องกับ การกระท าความผิ ด
ตามพระราชบัญญัตินี้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรือดาเนินคดี
เมื่อตรวจค้น หรือยึดหรืออายัด ตาม (๒) หรือ (๓) แล้ว ถ้ายังดาเนินการไม่แล้วเสร็จ จะกระทา
ต่อไปในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาทาการของสถานที่นั้นก็ได้
มาตรา ๒๒ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นพนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือตารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๒๓ ในการปฏิบัติห น้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้า ที่ต้องแสดงบัตร
ประจาตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
บัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกาหนด
หมวด ๕
มาตรการทางปกครอง
มาตรา ๒๔ ในกรณีที่เกิดมลพิษจากการทิ้งเทหรือเผาของเสียหรือวัสดุอื่นในทะเล หรือเกิดจากการ
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในใบอนุญาต ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
มีอานาจสั่งระงับการกระทาดังกล่าวจนกว่าจะมีคาสั่งเปลี่ยนแปลง หรือเพิกถอนใบอนุญาตแล้วแต่กรณี
หมวด ๖
ค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ
มาตรา ๒๕ ให้ศาลมีอานาจกาหนดค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอันเป็นการลงโทษ
ทางแพ่งเพิ่มเติมขึ้นจากจานวนค่าเสียหายที่แท้จริงที่ศาลกาหนดได้ตามที่เห็นสมควร หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า
ผู้ทิ้งเทหรือเผารู้อยู่แล้วว่าของเสียหรือวัสดุอื่นนั้นเป็นของที่ไม่ปลอดภัย หรือมิได้รู้เพราะความประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรง หรือเมื่อรู้ว่าไม่ปลอดภัยภายหลังทิ้งเทนั้นแล้วไม่ดาเนินการใด ๆ ตามสมควรเพื่อป้องกันไม่ให้
เกิด ความเสี ย หาย ให้ ศ าลมี อานาจสั่ งให้ ผู้ ทิ้ งเทจ่า ยค่า สิ นไหมทดแทนเพื่อการลงโทษเพิ่มขึ้ นจากจ านวน
ค่าสินไหมทดแทนที่แท้จริงที่ศาลกาหนดได้ตามที่ ศาลเห็นสมควร แต่ไม่เกินสองเท่าของค่าสินไหมทดแทน
ที่แท้จ ริ ง นั้ น ทั้ง นี้ โดยค านึ งถึง พฤติการณ์ต่าง ๆ เช่น ความร้า ยแรงของความเสี ยหายที่ผู้ เสี ยหายได้รั บ
การที่ผู้ทิ้งเทรู้ถึงความไม่ปลอดภัยของสินค้า ระยะเวลาที่ผู้ทิ้งเทปกปิดความไม่ปลอดภัยของของเสียหรือวัสดุอื่น
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ที่ทิ้งเท ผลประโยชน์ ที่ผู้ ทิ้งเทได้รับ สถานะทางการเงินของผู้ ทิ้งเท การที่ผู้ ทิ้งเทได้บรรเทาความเสี ยหาย
ที่เกิดขึ้น ตลอดจนการที่ผู้เสียหายมีส่วนในการก่อให้เกิดความเสียหายด้วย
หมวด ๗
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๒๖ ผู้ใดกระทาการฝ่าฝืนมาตรา ๑๖, ๑๘ หรือฝ่าฝืนใบอนุญาตซึ่งออกให้ตามมาตรา ๒๐
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท และต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการขจัดมลพิษที่เกิดขึ้น
มาตรา ๒๗ ผู้ใดกระทาการฝ่าฝืนมาตรา ๑๗ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท และ
ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการขจัดมลพิษที่เกิดขึ้น
______________________________

