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คำถาม
“แหล่งกำเนิดมลพิษ” หมายความว่าอย่างไร

“มลพิษ” หมายความว่าอย่างไร

ความรับผิดของเจ้าของ หรือผู้ครอบครอง แหล่งกำเนิด
มลพิษ เพื่อการก่อให้เกิด หรือเป็นแหล่งกำเนิดของการ
รั่วไหล หรือแพร่กระจายของมลพิษ มีลักษณะอย่างไร

การก่อให้เกิด หรือเป็นแหล่งกำเนิดของการรั่วไหล หรือ
แพร่กระจายของมลพิษ มีผลอย่างไร

“ค่าสินไหมทดแทน” หมายความว่าอย่างไร

“ค่าเสียหาย” หมายความว่าอย่างไร

ค่าเสียหายแตกต่างจากค่าสินไหมทดแทนอย่างไร

ความรับผิดสำหรับการทำลาย หรือทำให้สูญหาย หรือ
เสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นของรัฐ หรือเป็น
สาธารณสมบัติของแผ่นดิน มีลักษณะอย่างไร

การทำลาย หรือทำให้สูญหาย หรือเสียหายแก่
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นของรัฐ หรือเป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดิน มีผลอย่างไร

การฟ้องคดีความรับผิดของเจ้าของ หรือผู้ครอบครอง 
แหล่งกำเนิดมลพิษ เพื่อการก่อให้เกิด หรือเป็นแหล่ง
กำเนิดของการรั่วไหล หรือแพร่กระจายของมลพิษ หรือ
การทำลาย หรือทำให้สูญหาย หรือเสียหายแก่
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นของรัฐ หรือเป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ มีปัญหาหรือข้อ
จำกัดประการใดบ้าง

chacrit.wordpress.com 

น.๒๐๑ (กลุ่มที่ ๒)

2

http://chacrit.wordpress.com


Source: https://aos.iacpublishinglabs.com/question/aq/700px-394px/causes-garbage-pollution_92d40eabdcd3da11.jpg?domain=cx.aos.ask.com 

3

https://aos.iacpublishinglabs.com/question/aq/700px-394px/causes-garbage-pollution_92d40eabdcd3da11.jpg?domain=cx.aos.ask.com


Source: https://microbewiki.kenyon.edu/images/thumb/9/9c/Bird_in_oil_spill.jpg/400px-Bird_in_oil_spill.jpg 

4

https://microbewiki.kenyon.edu/images/thumb/9/9c/Bird_in_oil_spill.jpg/400px-Bird_in_oil_spill.jpg


Source: https://d.ibtimes.co.uk/en/full/1411279/amazon-deforestation.jpg 

5

https://d.ibtimes.co.uk/en/full/1411279/amazon-deforestation.jpg


ความรับผิดทางแพ่งเพื่อการก่อให้เกิด หรือเป็นแหล่งกำเนิด
ของการรั่วไหล หรือแพร่กระจายของมลพิษ หรือการทำลาย หรือ
ทำให้สูญหาย หรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ



ความรับผิดทางแพ่งเพื่อการก่อให้เกิด หรือเป็นแหล่งกำเนิด
ของการรั่วไหล หรือแพร่กระจายของมลพิษ หรือการทำลาย หรือ
ทำให้สูญหาย หรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ

มาตรา ๔๓๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์



ความรับผิดทางแพ่งเพื่อการก่อให้เกิด หรือเป็นแหล่งกำเนิด
ของการรั่วไหล หรือแพร่กระจายของมลพิษ หรือการทำลาย หรือ
ทำให้สูญหาย หรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ

มาตรา ๔๓๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. ๒๕๓๕



ความหมาย และลักษณะของ ความรับผิดทางแพ่งเพื่อการก่อให้เกิด 
หรือเป็นแหล่งกำเนิดของการรั่วไหล หรือแพร่กระจายของมลพิษ หรือ
การทำลาย หรือทำให้สูญหาย หรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ

มาตรา ๔๓๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์



ความหมาย และลักษณะของ ความรับผิดทางแพ่งเพื่อการก่อให้เกิด 
หรือเป็นแหล่งกำเนิดของการรั่วไหล หรือแพร่กระจายของมลพิษ หรือ
การทำลาย หรือทำให้สูญหาย หรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ

มาตรา ๔๓๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๓๗ บุคคลใดครอบครองหรือควบคุมดูแลยานพาหนะอย่าง 
ใด ๆ อันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล บุคคลนั้นจะต้องรับผิดชอบเพื่อการเสีย
หายอันเกิดแต่ยานพาหนะนั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการเสียหายนั้นเกิดแต่
เหตุสุดวิสัย หรือเกิดเพราะความผิดของผู้ต้องเสียหายนั้นเอง

ความข้อนี้ให้ใช้บังคับได้ตลอดถึงบุคคลผู้มีไว้ในครอบครองของตน ซึ่ง
ทรัพย์อันเป็นของเกิดอันตรายได้โดยสภาพ หรือโดยความมุ่งหมายที่จะใช้ หรือ
โดยอาการกลไกของทรัพย์นั้นด้วย



ความหมาย และลักษณะของ ความรับผิดทางแพ่งเพื่อการก่อให้เกิด 
หรือเป็นแหล่งกำเนิดของการรั่วไหล หรือแพร่กระจายของมลพิษ หรือ
การทำลาย หรือทำให้สูญหาย หรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. ๒๕๓๕



ความหมาย และลักษณะของ ความรับผิดทางแพ่งเพื่อการก่อให้เกิด 
หรือเป็นแหล่งกำเนิดของการรั่วไหล หรือแพร่กระจายของมลพิษ หรือ
การทำลาย หรือทำให้สูญหาย หรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
ฯลฯ                                             ฯลฯ
“มลพิษ” หมายความว่า ของเสีย วัตถุอันตราย และมลสารอื่น ๆ รวมทั้งกาก ตะกอน หรือสิ่ง

ตกค้างจากสิ่งเหล่านั้น ที่ถูกปล่อยทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษ หรือที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ 
ซึ่งก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือภาวะที่เป็นพิษภัยอันตรายต่อ
สุขภาพอนามัยของประชาชนได้ และให้หมายความรวมถึง รังสี ความร้อน แสง เสียง กลิ่น ความสั่น
สะเทือน หรือเหตุรำคาญอื่น ๆ ที่เกิดหรือถูกปล่อยออกจากแหล่งกำเนิดมลพิษด้วย

ฯลฯ                                             ฯลฯ
“แหล่งกำเนิดมลพิษ” หมายความว่า ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร สิ่งก่อสร้าง ยาน

พาหนะ สถานที่ประกอบกิจการใด ๆ หรือสิ่งอื่นใด ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของมลพิษ
ฯลฯ                                             ฯลฯ



ความหมาย และลักษณะของ ความรับผิดทางแพ่งเพื่อการก่อให้เกิด 
หรือเป็นแหล่งกำเนิดของการรั่วไหล หรือแพร่กระจายของมลพิษ หรือ
การทำลาย หรือทำให้สูญหาย หรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. ๒๕๓๕



ความหมาย และลักษณะของ ความรับผิดทางแพ่งเพื่อการก่อให้เกิด 
หรือเป็นแหล่งกำเนิดของการรั่วไหล หรือแพร่กระจายของมลพิษ หรือ
การทำลาย หรือทำให้สูญหาย หรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๙๖ แหล่งกำเนิดมลพิษใดก่อให้เกิด หรือเป็นแหล่งกำเนิดของการรั่วไหล หรือแพร่กระจายของ
มลพิษอันเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพอนามัย หรือเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้อื่น หรือ
ของรัฐเสียหายด้วยประการใด ๆ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษนั้น มีหน้าที่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน หรือค่าเสียหายเพื่อการนั้น ไม่ว่าการรั่วไหล หรือแพร่กระจายของมลพิษนั้นจะเกิดจากการกระทำโดยจงใจ 
หรือประมาทเลินเล่อของเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่ในกรณีที่พิสูจน์ได้ว่ามลพิษ
เช่นว่านั้นเกิดจาก

(๑) เหตุสุดวิสัยหรือการสงคราม
(๒) การกระทำตามคำสั่งของรัฐบาลหรือเจ้าพนักงานของรัฐ
(๓) การกระทำหรือละเว้นการกระทำของผู้ที่ได้รับอันตรายหรือความเสียหายเอง หรือของบุคคลอื่น ซึ่ง

มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงหรือโดยอ้อม ในการรั่วไหลหรือการแพร่กระจายของมลพิษนั้น
ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหาย ซึ่งเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษมีหน้าที่ต้องรับผิดตาม

วรรคหนึ่ง หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ทางราชการต้องรับภาระจ่ายจริงในการขจัดมลพิษที่เกิดขึ้นนั้นด้วย



ความหมาย และลักษณะของ ความรับผิดทางแพ่งเพื่อการก่อให้เกิด 
หรือเป็นแหล่งกำเนิดของการรั่วไหล หรือแพร่กระจายของมลพิษ หรือ
การทำลาย หรือทำให้สูญหาย หรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. ๒๕๓๕



ความหมาย และลักษณะของ ความรับผิดทางแพ่งเพื่อการก่อให้เกิด 
หรือเป็นแหล่งกำเนิดของการรั่วไหล หรือแพร่กระจายของมลพิษ หรือ
การทำลาย หรือทำให้สูญหาย หรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๙๗ ผู้ใดกระทำ หรือละเว้นการกระทำด้วยประการใดโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมายอันเป็นการทำลาย หรือทำให้สูญหาย หรือเสียหายแก่
ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นของรัฐ หรือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน มีหน้าที่
ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่รัฐตามมูลค่าทั้งหมดของ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทำลาย สูญหาย หรือเสียหายไปนั้น



คำถาม???
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ดังนั้น
“แหล่งกำเนิดมลพิษ” หมายความว่าอย่างไร

“มลพิษ” หมายความว่าอย่างไร

ความรับผิดของเจ้าของ หรือผู้ครอบครอง แหล่งกำเนิด
มลพิษ เพื่อการก่อให้เกิด หรือเป็นแหล่งกำเนิดของการ
รั่วไหล หรือแพร่กระจายของมลพิษ มีลักษณะอย่างไร

การก่อให้เกิด หรือเป็นแหล่งกำเนิดของการรั่วไหล หรือ
แพร่กระจายของมลพิษ มีผลอย่างไร

“ค่าสินไหมทดแทน” หมายความว่าอย่างไร

“ค่าเสียหาย” หมายความว่าอย่างไร

ค่าเสียหายแตกต่างจากค่าสินไหมทดแทนอย่างไร

ความรับผิดสำหรับการทำลาย หรือทำให้สูญหาย หรือ
เสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นของรัฐ หรือเป็น
สาธารณสมบัติของแผ่นดิน มีลักษณะอย่างไร

การทำลาย หรือทำให้สูญหาย หรือเสียหายแก่
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นของรัฐ หรือเป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดิน มีผลอย่างไร

การฟ้องคดีความรับผิดของเจ้าของ หรือผู้ครอบครอง 
แหล่งกำเนิดมลพิษ เพื่อการก่อให้เกิด หรือเป็นแหล่ง
กำเนิดของการรั่วไหล หรือแพร่กระจายของมลพิษ หรือ
การทำลาย หรือทำให้สูญหาย หรือเสียหายแก่
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นของรัฐ หรือเป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ มีปัญหาหรือข้อ
จำกัดประการใดบ้าง
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12

http://chacrit.wordpress.com


คำถามเพิ่มเติม???
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ความรับผิดทางแพ่งเพื่อความเสีย
หายอันเกิดจากวัตถุอันตราย

chacrit.wordpress.com 

น.๒๐๑ (กลุ่มที่ ๒)
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