รายงานการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการประสานงาน
เพือ่ บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิง่ แวดล้อม (กป.วล.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุม peridot 3 ชั้น ๓ โรงแรมริชมอนด์-สไตล์ลชิ คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี
ผู้มาประชุม
๑. นายตระกูล วินิจนัยภาค
รองอัยการสูงสุด
๒. นางสมสุข มีวุฒิสม
อธิบดีอัยการสํานักงานคุ้มครองสิทธิและ
ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
๓. นายศักดิ์พินิต ผดุงกิจ
ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผู้แทนกรมชลประทาน
๔. นายชุมพล ชีวะประภานันท์
รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม
๕. นายสมชาย ตู้แก้ว
ผู้อํานวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
ผู้แทนกรมอนามัย
๖. นายบุญเกิด ร่องแก้ว
ผู้อํานวยการกองนิติการ
ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
๗. นายณัฏฐ์ ศรีสุคนธนันท์
ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผนงาน
ผู้แทนกรุงเทพมหานคร
๘. พ.ต.อ. สมประสงค์ เย็นท้วม
รอง ผบก.ปทส.
ผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
๙. นายสมชาย ทรงประกอบ
ผู้อํานวยการศูนย์ข้อมูลประสานงาน
เพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมมลพิษ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

/๑๐.นางสาว...

-๒๑๐. นางสาวอัญชลี คงสมบูรณ์
ฝ่ายตรวจและบังคับการ
กรมควบคุมมลพิษ
ผู้ไม่มาประชุม
๑. ผู้แทนกรมเจ้าท่า
๒. ผู้แทนกรมการปกครอง
๓. ผู้แทนสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายปกรณ์ ประเสริฐวงษ์
๒. นายธานินทร์ ประดิษฐ
๓. นางสาววันทนา วุฒิยิ่งยง
๔. นางสาวปูริดา เปลี่ยนพานิช
๕. นายชานัน ติรณะรัต
๖. นายวัชระ พันธุ์นราวิกิจ
๗. นายอํานาจ สมวงษ์อินทร์
๘. นางกรรณิกา เอี่ยมศิริ
๙. นางสาวสิริรัตน์ ขําวารี
๑๐. นางสาวลลนา เปล่งเสียง
๑๑. นายกรกริช มุ่งสวัสดิ์
๑๒. นางสาวณัฎฐา ตนายะพงศ์
๑๓. นางสาวกัษวิกานันท์ ไชยนิจ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรมเจ้าท่า
สํานักงานอัยการสูงสุด
กรุงเทพมหานคร
กรมอนามัย
กรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.
วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากสถานที่จัดประชุมของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ ยังมีการชุมนุมประท้วง เป็นเหตุให้ต้องเลื่อนการจัดประชุม
คณะกรรมการว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหลายครั้ง จึงขออภัยและ
ขอบคุณ ทุกท่านที่สละเวลามาประชุมในวันนี้ และมีความยินดีทําหน้าที่ประธานกรรมการฯ ตามที่ได้รับ
มอบหมายจากท่านอัยการสูงสุดให้ดํารงตําแหน่งประธานในคณะกรรมการชุดนี้
/วาระที่ ๒...

-๓วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมาย
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (กป.วล.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมาย
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (กป.วล.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยไม่มีข้อแก้ไข
วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ คําสั่งคณะกรรมการว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ที่ ๑/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
ฝ่ า ยเลขานุ ก ารคณะกรรมการว่ า ด้ ว ยการประสานงานเพื่ อ บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายเกี่ ย วกั บ
สิ่งแวดล้อมรายงานต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้
๑. กป.วล. มีคําสั่งที่ ๑/๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ
การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยมีศาสตราจารย์พิเศษกุลพล พลวัน
เป็นประธาน นายพงษ์สวัสดิ์ อักษรสวาสดิ์ เป็นรองประธานอนุกรรมการคนที่ ๑ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
เป็นรองประธานอนุกรรมการคนที่ ๒ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมเป็นอนุกรรมการ และมีผู้อํานวยการ
ศูนย์ข้อมูลฯ กรมควบคุมมลพิษ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลฯ กรมควบคุมมลพิษ
และเจ้าหน้าที่สํานักงานอัยการพิเศษฝ่ายพัฒนากฎหมาย สํานักงานวิชาการ สํานักงานอัยการสูงสุด ร่วมเป็น
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒. อํานาจหน้าที่ของอนุกรรมการฯ ได้แก่
๒.๑ ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ก ฎหมาย ข้ อ บั ง คั บ ข้ อ บั ญ ญั ติ ท้ อ งถิ่ น ระเบี ย บหรื อ ประกาศที่
เกี่ยวกับการส่งเสริ มและรั กษาคุ ณภาพสิ่ งแวดล้อม ที่คณะกรรมการว่าด้วยการประสานงานเพื่อบั งคับใช้
กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมกําหนด หรือที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
๒.๒ เสนอแนะการปรับปรุง พัฒนากฎหมาย การออกกฎกระทรวง ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น ระเบียบหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง
๒.๓ เสนอมาตรการสิ่งแวดล้อมหรือมาตรการอื่นๆ เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ติดตามผลการดําเนินการตามข้อเสนอ มาตรการ และ
รายงานต่อคณะกรรมการว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
๒.๔ ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมาย
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมอบหมาย
๓. คณะอนุกรรมการฯ ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เวลา ๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมวิชาการ ๗๐๒ ชั้น ๗ สํานักงานอัยการสูงสุด ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยมีสรุปผลการประชุมฯ ประกอบด้วย การเห็นชอบกรอบการดําเนินงาน
ของคณะอนุกรรมการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษากฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และ
ความเห็ น ต่ อ (ร่ า ง) แนวปฏิ บั ติ เ พื่ อ รองรั บ การดํ า เนิ น การตามระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการ
ประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๐
/มติที่ประชุม....

-๔มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบคําสั่งคณะกรรมการว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้
กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ที่ ๑/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการ
ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม ลงวั น ที่ ๗ สิ ง หาคม ๒๕๕๖ และรั บ ทราบรายงานการประชุ ม
คณะอนุกรรมการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
๓.๒ การหารือปัญหาข้อกฎหมายในการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
ประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๒๖ กับสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
ฝ่ า ยเลขานุ ก ารคณะกรรมการว่ า ด้ ว ยการประสานงานเพื่ อ บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายเกี่ ย วกั บ
สิ่งแวดล้อมรายงานต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้
๑. คณะกรรมการว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม มีมติ
ในคราวการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ว่า ให้ฝ่ายเลขานุการฯ นําประเด็นการ
มอบอํ า นาจการขอขยายเวลาของ กป.วล. ตามข้ อ ๒๖ ของระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการ
ประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้แก่คณะอนุกรรมการฯ ไปหารือกับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒. กรมควบคุมมลพิษ ได้มีหนังสือขอหารือดังกล่าวไปยังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้มีหนังสือ ที่ นร ๐๙๐๑/๑๒๗๘ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ได้เสนอให้
กรมควบคุมมลพิษหารือ ก.พ.ร. พิจารณาก่อน และกรมควบคุมมลพิษ ได้มีหนังสือขอหารือกรณีดังกล่าว ไปยัง
ก.พ.ร. แล้วตามหนังสือ ที่ ทส ๐๓๑๐/๙๕๕๙ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖
๓. ก.พ.ร. ได้นําเรื่องเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการตีความและ
วินิจฉัยปัญหากฎหมายในการบริหารราชการแผ่นดิน และได้มีหนังสือ ที่ นร ๑๒๐๖/๑๗๕ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม
๒๕๕๖ แจ้ งผลการพิ จารณาของคณะอนุ กรรมการฯ ซึ่ ง พิ จ ารณาโดยใช้ บ ทบั ญ ญั ติ ต ามมาตรา ๓๘ แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยสรุปประเด็นเบื้องต้น ได้ดังนี้
๓.๑ การมอบอํานาจในการขยายเวลา คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการฯ มีความเห็น
ว่า กป.วล. ไม่สามารถมอบอํานาจการขยายเวลาในการรวบรวมพยานหลักฐานในคดีแพ่งตามกฎหมายเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม ตามที่กําหนดในข้อ ๒๖ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้
กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้คณะอนุกรรมการทําหน้าที่แทนได้
๓.๒ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการฯ มีความเห็นเพิ่มเติมว่า หากกรมควบคุมมลพิษ
มีความประสงค์จะขยายระยะเวลาในการดําเนินการรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับ
ค่าเสียหาย และพยานหลักฐานอื่น ให้มีความคล่องตัว ไม่ล่าช้า ควรแก้ไขความข้อ ๒๖ ของระเบียบสํา นั ก
นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการประสานงานเพื่ อ บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายเกี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม พ.ศ. ๒๕๕๐ โดย
กําหนดให้อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเป็นผู้มีอํานาจในการดําเนินการดังกล่าว
/๔. ที่ประชุม...

-๕๔. ที่ประชุมมีความเห็นสรุปได้ดังนี้
๔.๑ ประธานฯ มี ความเห็ นว่าการมอบอํานาจในการขยายเวลาให้ คณะอนุ ก รรมการ
ดําเนินการแทน กป.วล. ตามที่หนังสือของ ก.พ.ร. แจ้งมานั้น กป.วล. เป็นผู้มีอํานาจในการขยายเวลา ส่วน
ประธานกรรมการฯ ไม่มีอํานาจนี้ ซึ่งอาจทําเป็นหนังสือแจ้งเวียนคณะกรรมการ โดยเตรียมการขออนุญาต
ล่วงหน้า เพื่อให้ทันตามกําหนด ๓๐ วัน และกรมควบคุมมลพิษ ควรพิจารณาเรื่องการแก้ไขระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามที่ ก.พ.ร. แนะนํา
๔.๒ ประเด็นการนับวัน “ทราบถึงความเสียหาย” เลขานุการฯ ชี้แจงว่า การทราบถึง
ความเสียหายควรนับตั้งแต่หน่วยงานทราบ ในที่นี้คือ อธิบดี และนับจากวันที่อธิบดีทราบไปอีก ๓๐ วันจะเป็น
วันครบกําหนด ซึ่งรองประธานฯ ยกตัวอย่างเรื่องละเมิดทางแพ่ง ที่นับเวลาตั้งแต่วันที่หัวหน้าส่วนราชการ
ทราบ แต่ผู้แทนกรมอนามัย มีความเห็นว่าระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ ให้อํานาจ ศปวล. ในการเร่งรัด
ติดตามการดําเนินคดีความผิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม จึงควรนับเวลาจากที่ ศปวล. ทราบถึงความเสียหาย พร้อม
ทั้งให้ข้อเสนอแนะว่า จากประสบการณ์ของกรมอนามัย ระยะเวลาการติดตามเร่งรัดฯ ขึ้นกับสายบังคับบัญชา
ของหน่วยงานนั้นๆ ด้วย ซึ่งอาจใช้เวลามากในกรณีที่หน่วยงานมีลําดับขั้นของสายบังคับบัญชามาก แม้ว่า
ปัจจุบันจะมีระบบอิเล็กทรอนิกส์มาสนับสนุนก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถเร่งรัดระยะเวลาได้มากนัก
๔.๓ รองประธานฯ เห็นว่าวัตถุประสงค์ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ ข้อ ๒๖ ที่กําหนด
ระยะเวลาที่ ๓๐ วันเป็นการกระตุ้นให้หน่วยงานของรัฐ เร่งรัดการรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แต่ไม่ได้กําหนดจํานวนครั้งในการขอขยายเวลาไว้ ซึ่งจะสามารถขยายเวลาได้หลายครั้ง
๔.๔ ผู้ช่วยเลขานุการฯ เสนอว่า ควรแก้ไขจํานวนระยะเวลาจากเดิม ๓๐ วัน เป็น ๙๐ วัน
หรือ ๑๒๐ วัน เพื่อลดภาระการดําเนินงานในการขอขยายเวลาของเจ้าหน้าที่ โดยเสนอให้แก้ไขในระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีฯ พร้อมกับประเด็นผู้มีอํานาจขยายเวลา
๔.๕ เลขานุการฯ มีความเห็นว่า กรมควบคุมมลพิษกับหน่วยงานปฏิบัติอื่นๆ มีระดับที่
เท่าเทียมกัน จึงอาจไม่เหมาะสมหากจะมีอํานาจในการขยายเวลาหรือติดตามทวงงานหน่วยงานอื่นๆ ได้
จึงควรเป็นคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ที่มีอํานาจดังกล่าว และจะนําประเด็นการขอขยายเวลาจาก
๓๐ วันเป็น ๙๐ วัน และบุคคลผู้มีอํานาจขยายเวลา ไปเพิ่มเติมรายละเอียดและเสนอต่อที่ประชุม กป.วล. ใน
ครั้งถัดไป
๔.๖ ผู้ แ ทนกรมโรงงานอุ ต สาหกรรม เห็ น ด้ ว ยกั บ การที่ ใ ห้ ค ณะกรรมการหรื อ
คณะอนุกรรมการ เช่น คณะอนุกรรมการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม เป็นผู้มีอํานาจขยายเวลา โดยเห็นว่าหากกรมควบคุมมลพิษเป็นผู้ขยายเวลา จะเป็นการเพิ่มภาระ
และเพิ่มความขัดแย้งให้กับกรมควบคุมมลพิษ ในกรณีที่ไม่อนุมัติการขยายเวลารวบรวมข้อมูลให้กับหน่วยงาน
อื่นๆ
มติ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบตามที่ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารเสนอ และมอบฝ่ า ยเลขานุ ก ารพิ จ ารณา
ดําเนิ นการแก้ไขระเบียบสํ านั กนายกรัฐมนตรีฯ ตามที่ ก.พ.ร. แนะนํา ทั้งนี้ ให้เสนอประเด็นดังกล่าวต่อ
คณะอนุกรรมการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมพิจารณาก่อน
แล้วจึงนําเสนอต่อ กป.วล. ต่อไป
/๓.๓ ผูท้ รงคุณวุฒิ...

-๖๓.๓ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละผู้ แ ทนองค์ ก รเอกชนเพื่ อ แต่ ง ตั้ ง เป็ น คณะกรรมการว่ า ด้ ว ยการ
ประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ที่หมดวาระในเดือนกันยายน ๒๕๕๖
ฝ่ า ยเลขานุ ก ารคณะกรรมการว่ า ด้ ว ยการประสานงานเพื่ อ บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายเกี่ ย วกั บ
สิ่งแวดล้อมรายงานต่อที่ประชุม ดังนี้
๑. ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๗ กําหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทนองค์กรเอกชน มีวาระการ
ดํารงตําแหน่งคราวละสองปี และกรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระ
ติดต่อกัน ซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทนองค์กรเอกชนตามคําสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ที่ ๓๔๕/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ ครบกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งในวันที่
๑๔ กันยายน ๒๕๕๖
๒. มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้แจ้งการลาออกของนายไชยยศ บุญญากิจ จากมูลนิธิ
สถาบั น สิ่ ง แวดล้ อ มไทยแล้ ว และฝ่ า ยเลขานุ ก ารฯ ได้ รั บ แจ้ ง จากนายไชยยศ ว่ า ปั จ จุ บั น เป็ น ที่ ป รึ ก ษา
บริษัทเอกชน และไม่ได้ปฏิบัติงานในองค์กรเอกชนอื่นใด ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการว่าด้วยการประสานงานเพื่อ
บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ขาดองค์ประกอบผู้แทนองค์กรเอกชนจํานวน ๑ ท่าน
๓. กรมควบคุมมลพิษ จัดทําหนังสือแจ้งมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเพื่อพิจารณาเสนอ
ผู้แ ทนเป็นกรรมการผู้แทนองค์ กรเอกชนในคณะกรรมการว่าด้วยการประสานงานเพื่ อบังคับใช้กฎหมาย
เกี่ย วกับ สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยมู ล นิ ธิ ส ถาบั น สิ่ง แวดล้อ มไทย ได้มี ห นัง สือ ที่ TEI/PO/QC/2013/035 ลงวัน ที่
๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ แจ้งชื่อผู้แทนคือ นางขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์
๔. กรมควบคุมมลพิษ ได้จัดทําคําสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนองค์กรเอกชนในคณะกรรมการว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมาย
เกี่ย วกับ สิ่ง แวดล้อ ม เสนอรัฐ มนตรีว่า การกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อ มลงนาม โดยมี
ศาสตราจารย์ พิเ ศษกุ ล พล พลวั น และ รศ.อดิศ ร์ อิศ รางกูร ณ อยุ ธ ยา กรรมการผู้ท รงคุณ วุฒิ และ
นายพงษ์สวัสดิ์ อักษรสวาสดิ์ กรรมการผู้แทนองค์กรเอกชน เป็นกรรมการต่ออีกหนึ่งวาระ พร้อมทั้งเสนอแต่งตั้ง
นางขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์ ผู้แทนจากมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เป็นกรรมการผู้แทนองค์กรเอกชน แทน
นายไชยยศ บุญญากิจ แต่เนื่องจากในขณะนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ เป็นรัฐมนตรี
รักษาการ จึ งยังไม่ ล งนามคํ าสั่ งดั งกล่ าว ทํ าให้ กป.วล. ขาดองค์ ประกอบของกรรมการผู้ ทรงคุ ณวุฒิและ
กรรมการผู้แทนองค์กรเอกชน
มติที่ประชุม รับทราบ

/วาระที่ ๔....

-๗-

วาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ ร่ า งประกาศคณะกรรมการว่ า ด้ ว ยการประสานงานเพื่ อ บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายเกี่ ย วกั บ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ฝ่ า ยเลขานุ ก ารคณะกรรมการว่ า ด้ ว ยการประสานงานเพื่ อ บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายเกี่ ย วกั บ
สิ่งแวดล้อมนําเสนอที่ประชุม ดังนี้
๑. คณะกรรมการว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม มีมติเรื่อง
ร่างประกาศคณะกรรมการว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนด
กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในคราวการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่
๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เห็นชอบในหลักการร่างประกาศคณะกรรมการว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้
กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
ประกอบด้วยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน
พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ฝ่ายเลขานุการฯ ปรับ แก้ไขตามความเห็นของที่ประชุม ส่วนวันที่บังคับ ใช้ ประธาน
จะพิจารณาความพร้อมของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง
๒. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ปรับแก้ไขร่างประกาศคณะกรรมการว่าด้วยการประสานงานเพื่อ
บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตามความเห็นของคณะกรรมการฯ แล้วเสร็จ และจัดประชุมการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐ
ในการรองรับการประกาศกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมฯ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เพื่อหารือในประเด็น
การเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการดําเนินงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ โดยเฉพาะที่
เกี่ยวข้องกั บกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทั้ง ๖ ฉบับและกรอบการปฏิบัติเพื่อรองรั บการดําเนินการตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ
๓. ที่ประชุมมีความเห็นสรุปได้ดังนี้
๓.๑ ประธานฯ ขอให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบและปรับแก้รูปแบบ (Format) ของ
ข้ อ ความในร่ า งประกาศฯ โดยดู ตั ว อย่ า งจากประกาศของหน่ ว ยงานอื่ น ๆ ที่ อ อกตามระเบีย บสํ า นัก
นายกรัฐ มนตรี ทั้ง นี้ ให้ป รากฏเนื้อ ความเกี่ย วกับความจํา เป็น ในการออกกฎหมาย และมีคํา ว่า “อาศัย
อํานาจความตาม ข้อ ๔ วรรค ๔ และข้อ ๙ (๑๐) ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงาน
เพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม” เพื่อเพิ่มความชัดเจน
๓.๒ ผู้แทนกรมชลประทาน เสนอให้นําร่างประกาศดังกล่าวเสนอต่อคณะอนุกรรมการ
พัฒนาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมพิจารณาอีกครั้งแล้วจึงนําเสนอต่อ
กป.วล. ในคราวต่อไป

/๓.๓ ประธานฯ....

-๘๓.๓ ประธานฯ เห็นว่าโดยหลักการได้มีการเห็นชอบการประกาศกฎหมายทั้ง ๖ ฉบับ
ไปแล้ว เหลือเพียงการปรับแก้ร่างประกาศให้ถูกต้อง ดังนั้น เมื่อผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการพัฒนา
ปรับ ปรุง กฎหมายเกี่ย วกับ การส่ง เสริม และรัก ษาคุณ ภาพสิ่ง แวดล้อ มแล้ว ให้ฝ่า ยเลขานุก ารฯ นํา เสนอ
ประธานฯ ลงนามคําสั่งได้ทันที
มติ ที่ป ระชุ ม ขอให้ฝ่ ายเลขานุการตรวจสอบและแก้ไขร่างประกาศคณะกรรมการว่าด้วยการ
ประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามข้อเสนอของที่ประชุม และนําเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ
การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมพิจารณาก่อนที่จะนําเสนอประธาน กป.วล. ลงนามประกาศต่อไป
๔.๒ ร่ า งคํ า สั่ ง คณะกรรมการว่ า ด้ ว ยการประสานงานเพื่ อ บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายเกี่ ย วกั บ
สิ่ ง แวดล้ อ ม ที่ ....../๒๕๕๗ เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการประสานงานการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย และ
คณะอนุกรรมการประสานงานเรื่องร้องทุกข์
ฝ่ า ยเลขานุ ก ารคณะกรรมการว่ า ด้ ว ยการประสานงานเพื่ อ บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายเกี่ ย วกั บ
สิ่งแวดล้อม ได้นําเสนอที่ประชุม ดังนี้
๑. ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ
สิ่ ง แวดล้ อ ม ครั้ ง ที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่ อ วั น ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารฯ ได้ นํ า เสนอร่ า งคํ า สั่ ง
คณะกรรมการว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
๓ ชุด ได้แก่
๑) คณะอนุกรรมการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
๒) คณะอนุกรรมการประสานงานการบังคับใช้กฎหมาย
๓) คณะอนุกรรมการประสานงานเรื่องร้องทุกข์
ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบกับคําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ในส่วนของคําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอีก ๒ ชุด ที่ประชุมได้มีมติให้ฝ่ายเลขานุการฯ
เพิ่มเติมผู้แทนหน่วยงานในองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการประสานงานการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ (๑) ผู้แทนสํานักงานการบังคับคดี สํานักงานอัยการสูงสุด (๒) ผู้แทนสํานักงานคดีอาญา สํานักงาน
อัยการสูงสุด (๓) ผู้แทนสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๔) ผู้แทนกรมการ
ปกครอง และให้ใช้ชื่อเต็มของคณะกรรมการว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
แทนตัวย่อ
๒. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ปรับแก้ไขคําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ จํานวน ๒ คณะ แล้วเสร็จ
โดยเพิ่มเติมผู้แทนหน่วยงานในองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการประสานงานการบังคับใช้กฎหมาย จํานวน
๔ ท่ า น ได้ แ ก่ (๑) ผู้ แ ทนสํ า นั ก งานการบั ง คั บ คดี สํ า นั ก งานอั ย การสู ง สุ ด (๒) ผู้ แ ทนสํ า นั ก งานคดี อ าญา
สํานักงานอัยการสูงสุด (๓) ผู้แทนสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๔) ผู้แทน
กรมการปกครอง และเพิ่มเติมผู้แทนของสํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร สํานักงานอัยการสูงสุด ใน
องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการฯ ทั้ง ๒ คณะด้วย
/๓. ที่ประชุม...

-๙๓. ที่ประชุมเห็นชอบต่อองค์ประกอบคณะอนุกรรมการฯ ทั้ง ๒ คณะ และมีความเห็นให้ฝ่าย
เลขานุการเพิ่มข้อความในร่างคําสั่งทั้ง ๒ ฉบับว่า “อาศัยอํานาจความตามข้อ ๙ (๘) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
หรือคณะทํางานเพื่อดําเนินการตามที่ กป.วล. มอบหมาย จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ...” พร้อมทั้งตรวจสอบ
รูปแบบการเขียนคําสั่ง และเสนอต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมพิจารณาต่อไป
มติที่ประชุม ขอให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบและแก้ไขร่างคําสั่งคณะกรรมการว่าด้วยการ
ประสานงานเพื่ อ บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายเกี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม ที่ ....../๒๕๕๗ เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการ
ประสานงานการบังคับใช้กฎหมาย และคณะอนุกรรมการประสานงานเรื่องร้องทุกข์ ตามข้อเสนอของที่ประชุม
และนําเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
พิจารณาก่อนที่จะนําเสนอประธาน กป.วล. ลงนามคําสั่งต่อไป
วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
๕.๑ การดําเนินการภายใต้ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้
กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๐ จากผลการประชุมการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐ
ในการรองรับการประกาศกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมฯ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ฝ่ า ยเลขานุ ก ารคณะกรรมการว่ า ด้ ว ยการประสานงานเพื่ อ บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายเกี่ ย วกั บ
สิ่งแวดล้อม ได้นําเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้
๑. กรมควบคุมมลพิษในฐานะเลขานุการฯ กป.วล. จัดประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมกับ
หน่วยงานภาครัฐ ในการรองรับการประกาศกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่ า ด้ ว ยการประสานงานเพื่ อ บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายเกี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม พ.ศ. ๒๕๕๐ เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ ๒๕
กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ๓๐๒ กรมควบคุมมลพิษ เพื่อหารือในประเด็นการเตรียมความพร้อมของ
หน่วยงานภาครัฐในการดําเนินงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
เกี ่ย วกับ สิ ่ง แวดล้อ มทั ้ง ๖ ฉบับ และกรอบการปฏิบ ัต ิเ พื ่อ รองรับ การดํ า เนิน การตามระเบีย บสํ า นัก
นายกรัฐมนตรีฯ
๒. หน่ ว ยงานที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม มี ป ระเด็ น ข้ อ สงสั ย และข้ อ สั ง เกตในหลายประเด็ น โดยมี
ประเด็นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบฯ ซึ่งเห็นควรนําเรียนหารือ กป.วล. ดังนี้
๒.๑ กรณีเกิดเหตุ อันตรายต่อสาธารณชน การรวบรวมข้อมูล ที่มีกําหนดไว้ ใ นข้อ ๑๑
หน่วยงานของรัฐจะแจ้งศูนย์ข้อมูลให้ทราบเฉพาะกรณีที่ต้องดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดเท่านั้น ส่วนกรณี
การออกคําสั่งทางปกครองเพื่อระงับเหตุ ไม่ต้องแจ้งให้ศูนย์ข้อมูลทราบใช่หรือไม่
โดยความเห็นของฝ่ายเลขานุการ คือ กรณีเกิดเหตุภยันตรายต่อสาธารณชน ตามที่
กําหนดไว้ในข้อ ๑๑ วรรคแรก หน่วยงานของรัฐต้องออกคําสั่งทางปกครองเพื่อระงับเหตุแห่งความเสียหาย
และหากมีความจําเป็นต้องดําเนินคดี ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน และเแจ้งให้
ศปวล. ทราบโดยไม่ชักช้า ดังนั้น เมื่อเกิดเหตุภยันตรายต่อสาธารณชน ประการแรก หน่วยงานของรัฐต้องออก
/คําสั่ง....

- ๑๐ -

๒.๒ ตามข้ อ บั ญ ญั ติ ข องระเบี ย บฯ ข้ อ ๙ (๒) กํ า หนดอํ า นาจหน้ า ที่ ข อง กป.วล.
ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งรัดการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ในส่วนที่
เกี่ยวกับคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีปกครอง แต่ในข้อบัญญัติของระเบียบไม่ได้กําหนดการประสานคดีทาง
ปกครองไว้ กรณีการดําเนินคดีปกครอง หน่วยงานของรัฐจะต้องปฏิบัติอย่างไร
โดยความเห็นของฝ่ายเลขานุการ คือ หากมีการดําเนินคดีปกครอง หน่วยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวข้องต้องรายงานให้ ศปวล.ทราบ แต่ทั้งนี้ เนื่องจากคดีปกครองมีลักษณะคล้ายกับคดีแพ่งที่สามารถเรียก
ค่า เสี ย หายได้ ต่ า งกั น ที่ ค ดีป กครองมี รั ฐ มาเกี่ ย วข้อ งเป็ น หลั ก ดั งนั้ น แนวปฏิบั ติ จึง ยึ ด ตามส่ ว นที่ ๓ การ
ประสานงานคดีแพ่งระหว่างหน่วยงานของรัฐ และส่วนที่ ๔ การดําเนินคดีและการบังคับคดี ของระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีฯ มาปฏิบัติใช้โดยอนุโลม จนกว่าจะมีการกําหนดระเบียบฯ เฉพาะภายหลัง ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการ
จะเสนอการแก้ไขระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ โดยเพิ่มส่วนการประสานงานคดีปกครอง และเนื้อหาการ
ดําเนินคดีและบังคับคดีปกครอง
๒.๓ ขอบเขตของคดี อ าญา ข้ อ ๑๗ ใช้ คํ า ว่ า “เมื่ อ มี ก ารกระทํ า ผิ ด กฎหมายเกี่ ย วกั บ
สิ่งแวดล้อมขึ้น” ขอบเขตของการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนั้น หมายถึงเฉพาะความผิดอาญา
ท้ายพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมจํานวน ๖ ฉบับเท่านั้นหรือไม่ อย่างไร
โดยความเห็นของฝ่ายเลขานุการ คือ กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่จะประกาศ
๖ ฉบั บ นั้ น แม้ บ างฉบั บ ไม่ มีโ ทษทางอาญา แต่ ผ ลของการกระทํ า ส่ ง ผลให้ เ กิด อั น ตรายแก่ ร่ า งกาย ชี วิ ต
ทรั พ ย์ สิ น ของผู้ อื่ น จึ ง ผิ ด กฎหมายอาญาทั่ ว ไป ซึ่ ง กํ า หนดโทษไว้ เพราะฉะนั้ น เมื่ อ มี ค วามผิ ด อาญาทาง
สิ่งแวดล้อมเกิดขึ้น ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องรายงาน ต่อ ศปวล.
๒.๔ ตามข้อ ๑๕ ของระเบียบสํานักนายกฯ กรณีโรงพยาบาลเอกชนครอบคลุมด้วย จะ
บังคับอย่างไร
โดยความเห็น ของฝ่า ยเลขานุก าร คือ มาตรา ๔ พระราชบัญ ญัติส ถานพยาบาล
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ กําหนดนิยามคําว่า "สถานพยาบาล" หมายความว่า “สถานที่รวมตลอดถึงยานพาหนะ
ซึ่งจัดไว้เพื่อการประกอบโรคศิลปะ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ การประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม ....” โรงพยาบาลเอกชนจึงอยู่ในภายใต้ พระราชบัญญัติสถานพยาบาล
(ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ ดั ง นั้ น โรงพยาบาลเอกชนต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บฯ ข้ อ ๑๕ ด้ ว ยเช่ น เดี ย วกั บ
โรงพยาบาลของรัฐ
๓. ที่ประชุมมีความเห็นสรุปได้ดังนี้
๓.๑ กรณีเกิ ดเหตุ อันตรายต่อสาธารณชน การรวบรวมข้อมูล ที่มีกํ าหนดไว้ใ นข้อ ๑๑
หน่วยงานของรัฐจะแจ้ง ศปวล. ให้ทราบเฉพาะกรณีที่ต้องดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดเท่านั้น ส่วนกรณีการ
ออกคําสั่งทางปกครองเพื่อระงับเหตุ ไม่ต้องแจ้งให้ศูนย์ข้อมูลทราบ
/๓.๑.๑ ผูแ้ ทน....

- ๑๑ ๓.๑.๑ ผู้แทนกรมอนามัย เห็นด้วยกับการที่หน่วยงานออกคําสั่งทางปกครอง ไม่ต้อง
แจ้งให้ศูนย์ข้อมูลทราบ แต่ถ้าคําสั่งนั้นมีผลทางคดี จึงจะแจ้งให้ศูนย์ข้อมูลทราบ โดยยกกรณีการดําเนินงาน
ตามกฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุขว่า ผลจากการกระจายอํานาจไปสู่ท้องถิ่น ทําให้มีหน่วยงานในการบังคับ
ใช้กฎหมายกว่า ๗, ๐๐๐ - ๘,๐๐๐ หน่วยงาน การออกคําสั่งทางปกครอง เป็นการใช้อํานาจทางปกครองเพื่อ
ระงับเหตุที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน ยังไม่เป็นความผิดทางอาญา เนื่องจากความผิดอาญาที่
เกี่ยวกับกฎหมายสาธารณสุขจะเกิดขึ้นเมื่อมีการฝ่าฝืนคําสั่งของเจ้าพนักงาน การที่ผู้ใดได้รับคําสั่งทางปกครอง
ให้ระงับเหตุที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือภยันตราย จึงยังไม่ครบองค์ประกอบความผิดทางอาญา ด้วยเหตุนี้
จึ งมีคํ าสั่ งทางปกครองจํ านวนมาก หากต้ องรายงานการออกคําสั่งทางปกครองทุกคํ า สั่ง ศู นย์ข้ อมู ล คงมี
อัตรากําลังไม่เพียงพอ
๓.๑.๒ ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม มีความเห็นว่า แหล่งกําเนิดมลพิษประเภท
ของโรงงานอุตสาหกรรมมีจํานวนมาก จึงควรจํากัดขอบเขตเรื่องที่ต้องรายงานศูนย์ข้อมูลให้ชัดเจน เช่น ขนาด
พื้นที่ ความเสียหาย ความเดือดร้อน ฯลฯ โดยให้คณะกรรมการพิจารณากําหนดเกณฑ์ให้ชัดเจน เพื่อลด
ปริมาณเรื่องที่จะแจ้งให้ศูนย์ข้อมูลทราบ
๓.๑.๓ รองประธานฯ มีความเห็นในแนวทางเดียวกันว่า ไม่มีความจําเป็นต้องรายงาน
คํา สั่ง ทางปกครองให้ศูน ย์ข้อ มูล ทราบทุก คําสั่ง เนื่องจากเจตนารมณ์ข องระเบีย บสํา นัก นายกรัฐ มนตรีฯ
เน้นเรื่องการดําเนินคดีแพ่งและคดีอาญา จึงควรรายงานให้ศูนย์ข้อมูลทราบในส่วนนี้
๓.๑.๕ ผู้ช่วยเลขานุการฯ มีข้อสังเกตว่า ตามวรรคสองและวรรคสามของข้อ ๑๑
แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ ในการออกคําสั่งทางปกครองเพื่อระงับเหตุ ฯลฯ ถ้าศูนย์ข้อมูลไม่รับแจ้ง
ตั้งแต่แรก แล้วจะปฏิบัติตามความในวรรคสองและวรรคสามอย่างไร หากไม่ได้รับรายงานเรื่องในวรรคหนึ่ง
มาก่อน ซึ่งเลขานุการชี้แจงเพิ่มเติมว่า การดําเนินงานตามข้อ ๑๑ ต้องครบองค์ประกอบ ทั้ง ๒ ส่วน คือ
ประการแรก หน่วยงานของรัฐต้องออกคําสั่งทางปกครองเพื่อระงับเหตุแห่งความเสียหาย และประการที่สอง
หากมีความจําเป็นต้องดําเนินคดี ให้หน่วยงานของรัฐรวบรวมพยานหลักฐานและแจ้งศูนย์ข้อมูลทราบโดยไม่
ชักช้า ทั้งนี้ ศปวล. ได้มีแนวปฏิบัติในการติดตาม กรณีข้อ ๑๑ วรรคสามไว้แล้ว
๓.๑.๖ ผู้แทนกรมอนามัย มีความเห็นเพิ่มเติมว่า ตามข้อ ๑๑ แห่งระเบียบสํานัก
นายกรั ฐ มนตรี ฯ เป็ น บทบั ญ ญั ติ ที่ ใ ห้ อํ า นาจหน่ ว ยงานทางปกครองใช้ อํ า นาจทางปกครองในการดู แ ล
ผลประโยชน์ ข องภาครั ฐ การที่ รั ฐ เข้ า มาใช้ อํ า นาจ ต้ อ งเป็ น ไปตามที่ ก ฎหมายกํ า หนด เช่ น กรณี ข อง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเรื่องเหตุเดือดร้อนรําคาญ ให้อํานาจฝ่ายปกครองออกคําสั่ง
ทางปกครองในการระงับเหตุที่ปรากฏตามกฎหมาย ซึ่งการออกคําสั่งทางปกครอง เป็นการใช้อํานาจทาง
ปกครองเพื่อระงับเหตุที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่ายังไม่เป็นความผิด
ทางอาญา ยังไม่ครบองค์ประกอบความผิดทางอาญา จึงไม่จําเป็นต้องรายงานกรณีการออกคําสั่งทางปกครอง
มายังศูนย์ข้อมูล
๓.๑.๗ ประธาน มีความเห็นว่า ที่ประชุมมีมติไปในทิศทางเดียวกัน จึงขอให้เป็นไป
ตามที่ฝ่ายเขานุการเสนอมา คือ หากการออกคําสั่งทางปกครองที่ไม่ได้ดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิด ก็ไม่ต้อง
แจ้งศูนย์ข้อมูล และให้หน่วยงานรายงานเฉพาะคําสั่งทางปกครองที่มีความจําเป็นต้องดําเนินคดี จึงให้รวบรวม
พยานหลักฐานและแจ้งให้ศูนย์ข้อมูลทราบ เฉพาะที่เป็นคดีเท่านั้น
/๓.๒ ประเด็น...

- ๑๒ ๓.๒ ประเด็ นที่ ๒ ตามข้อบั ญ ญัติ ของระเบียบฯ ข้อ ๙ (๒) กําหนดอํานาจหน้าที่ ข อง
กป.วล. ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งรัดการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ใน
ส่วนที่เกี่ยวกับคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีปกครอง แต่ในข้อบัญญัติของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ ไม่ได้
กําหนดการประสานคดีทางปกครองไว้ กรณีการดําเนินคดีปกครอง หน่วยงานของรัฐจะต้องปฏิบัติอย่างไร
รองประธานฯ เสนอว่า ให้ดูตัวอย่างจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับคดีแพ่ง มีแนวปฏิบัติ
ของกระทรวงการคลัง การกําหนดระยะเวลาและกล่าวถึงการอุทธรณ์ภายใน ตัวอย่างการนําระเบียบสํานัก
นายกฯ ของกระทรวงการคลังนี้ไปใช้ เช่น การดําเนินคดี จะให้ท้องถิ่นดําเนินคดีหรือจะดําเนินคดีด้วยตัวเองได้
หรือไม่ เมื่อส่งคดีให้อัยการแล้ว ถ้าอัยการไม่รับ จึงดําเนินการได้เอง ซึ่งเป็นการกําหนดการปฏิบัติของทั้งตัว
คู่ความและตัวอัยการ ซึ่งรองประธานฯ จะสอบถามจากอัยการฝ่ายปกครอง แล้วแจ้งฝ่ายเลขานุการทราบใน
ภายหลัง
๓.๓ ที่ประชุมเห็นชอบตามความเห็นของฝ่ายเลขานุการในประเด็นที่ ๓ ขอบเขตของ
คดีอาญา ข้อ ๑๗ ใช้คําว่า “เมื่อมีการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมขึ้น” ขอบเขตของการกระทําผิด
กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนั้น หมายถึงความผิดอาญาท้ายพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมจํานวน
๖ ฉบับ แม้ว่าบางฉบับไม่มีโทษทางอาญา เช่น พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่ผลของการกระทํา
ส่ ง ผลให้ เ กิ ด อั น ตรายแก่ ร่ า งกาย ชี วิ ต ทรั พ ย์ สิ น ของผู้ อื่ น จึ ง ผิ ด กฎหมายอาญาทั่ ว ไป ซึ่ ง กํ า หนดโทษไว้
เพราะฉะนั้น เมื่อมีความผิดอาญาทางสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้น ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องรายงานต่อศูนย์ข้อมูล
๓.๓.๑ ผู้แทนกรมอนามัย มีความเห็นว่า คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี เป็นกลไก
คู่ขนานกับการดําเนินการทางวิธีพิจารณาความอาญาตามปกติ กลไกของการเปรียบเทียบคดี โดยส่วนตัวเห็นว่า
มีเจตนาเร่งรัดให้ยุติคดี บางกรณีการกระทําผิดทางอาญาที่เป็นการฝ่าฝืนคําสั่งเจ้าพนักงาน ส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่
เยียวยาได้โดยไม่ยากจึงมีกลไกการดําเนินคดีโดยเฉพาะ เช่น กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข จะกําหนดให้มี
คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี เมื่อเป็นเช่นนั้น จึงมีประเด็นเพื่อพิจารณา คือ ศปวล. จะรับเรื่องประสานงาน
อย่างไร และกรณีการเปรียบเทียบคดี กล่าวคือ กรณีที่มีการเปรียบเทียบเสร็จสิ้น ต้องรายงานต่อ ศปวล.
หรือไม่ รายงานอย่างไร ในกรณีนี้ ประธานเห็นว่า ไม่ต้องรายงานเป็นรายคดี แต่ให้รายงานเป็นสถิติคดี เช่น
ให้หน่วยงานที่มีเรื่องการเปรียบเทียบคดี รายงานเป็นสถิติคดีที่เกิดขึ้นในรอบ ๑ เดือนต่อ ศปวล. เป็นต้น
๓.๓.๒ ผู้แทนกรมอนามัย มีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า ในระหว่างการเปรียบเทียบคดี ไม่มี
กลไกที่รับประกันได้ว่าผู้ต้องหาจะดําเนินการตามมติคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี ถ้าผู้ต้องหาไม่ปฏิบัติตาม
จะมีแนวทางดําเนินการอย่างไร ศปวล. ต้องเข้าไปดําเนินการเร่งรัดหรือไม่ ดังนั้น จึงเห็นว่า ถ้าเป็นกรณีการ
เปรียบเทียบคดี ที่ดําเนินการจนคดียุติ ให้รายงานเป็นสถิติคดี รายงานเป็นจํานวนเรื่องที่มีการเปรียบเทียบคดี
เช่น รายงาน ๑ เดือน/ครั้ง แต่ถ้าหากไม่สามารถเปรียบเทียบคดีให้สําเร็จได้ เท่ากับเรื่องไม่ยุติ หน่วยงานของรัฐ
ต้องดําเนินคดีกับผู้ต้องหา เมื่อเป็นคดีความ ศปวล. ก็ต้องประสาน เร่งรัด ติดตามตามข้อ ๑๑ ของระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีฯ ทั่วไป จึงขอให้ฝ่ายเลขานุการดําเนินการต่อ ว่าจะมีแนวทางอย่างไรในกรณีของการ
เปรียบเทียบคดี

/๓.๔ ที่ประชุม...

- ๑๓ ๓.๔ ที่ประชุมเห็นชอบตามความเห็นของฝ่ายเลขานุการในประเด็นที่ ๔ ข้อ ๑๕ ของ
ระเบียบสํานักนายกฯ กรณีโรงพยาบาลเอกชนครอบคลุมด้วย ซึ่งจากมาตรา ๔ พระราชบัญญัติสถานพยาบาล
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ กําหนดนิยามคําว่า "สถานพยาบาล" หมายความว่า “สถานที่รวมตลอดถึงยานพาหนะ
ซึ่งจัดไว้เพื่อการประกอบโรคศิลปะ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ การประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม ....” โรงพยาบาลเอกชนจึงอยู่ในภายใต้ พระราชบัญญัติสถานพยาบาล
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนั้นโรงพยาบาลเอกชนต้องปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้อ ๑๕ เช่นเดียวกับโรงพยาบาล
ของรัฐ
๓.๔.๑ ผู้ แ ทนกรมอนามั ย มี ข้ อ สั ง เกตว่ า กรณี ของโรงพยาบาลเอกชน โดยปกติ
สถานพยาบาลเอกชนมี ๒ รูปแบบ คือ ๑. สถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน และ ๒. สถานพยาบาลที่ไม่รับผู้ป่วย
ไว้ค้างคืน เช่น คลินิก ประเด็นที่พิจารณา คือ ต้องประสานงานกับหน่วยงานที่ควบคุมดูแลสถานพยาบาล อัน
ได้แก่ หน่วยงานที่ออกใบอนุญาตประกอบสถานพยาบาล โดยเฉพาะประเภทคลินิก ให้เกิดการประสาน เร่งรัด
ติดตามคดีจากสถานพยาบาลเอกชน จะอ้างเพียงแต่ว่าระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ นี้กําหนดว่า ให้หมายรวมถึง
สถานพยาบาลเอกชนด้วยคงไม่เพียงพอ ต้องมีแนวทางปฏิบัติด้วยว่าจะประสานงานกับสถานพยาบาลเอกชน
อย่างไร โดยเฉพาะประเภทคลินิก
ประธาน เสนอให้ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารนํ า ประเด็ น ไปให้ ค ณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาใน
รายละเอียดต่อไป โดยฝ่ ายเลขานุ การ เสนอว่ าจะนําเสนอต่ อคณะอนุกรรมการพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย
เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
มติ ที่ ป ระชุ ม ให้ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารนํ า ประเด็ นข้ อ เสนอแนะและข้ อ สั ง เกตของที่ ป ระชุ ม ไป
พิจารณาดําเนินการ และหากเป็นประเด็นข้อกฎหมายให้เสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย
เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมพิจารณาก่อน รวมทั้งประเด็นการเปรียบเทียบคดีด้วย
วาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

๖.๑ ผู้แทนส่วนราชการ ในคณะกรรมการว่าด้วยการประสานงานเพือ่ บังคับใช้กฎหมาย
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ตามระเบียบสํานั กนายกรัฐ มนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อบั งคั บใช้ กฎหมายเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม ข้อ ๖ กําหนดให้ผู้แทนส่วนราชการจะต้องมีตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดับผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า
ซึ่งจากการจัดประชุมที่ผ่านมา มีผู้แทนหน่วยงานที่มีระดับผู้อํานวยการส่วนได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วน
ราชการ ให้เข้าร่วมประชุม แต่เนื่องจากในการประชุมคณะกรรมการอื่นๆ ก็มีหลายกรณีที่หน่วยงานมิได้ส่ง
ผู้แทนในระดับที่กําหนดเข้าร่วมการประชุมฯ แต่สามารถดําเนินการประชุมได้ เนื่องจากถือว่าเป็นผู้แทนที่ได้รับ
มอบหมายโดยถูกต้อง ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอหารือว่า ในกรณีของ กป.วล. จะสามารถถือว่า ผู้แทนจาก
หน่วยงานนั้นๆ เป็นผู้มาประชุมหรือไม่
/ที่ประชุม...

- ๑๔ ที่ประชุมมีความเห็นว่า ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ ข้อ ๖ ได้ระบุไว้ชัดเจน โดยใช้
คําว่า “ต้องมีตําแหน่งไม่ต่ํากว่าผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า” จึงเห็นควรยึดตามระเบียบนี้ และไม่สามารถ
ถือว่าผู้แทนที่มีตําแหน่งต่ํากว่าผู้อํานวยการหรือเทียบเท่า เป็นกรรมการใน กป.วล. ได้
มติที่ประชุม ไม่ถือว่าผู้แทนจากหน่วยงานที่มีตําแหน่งต่ํากว่าผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า
เป็นกรรมการใน กป.วล.

ปิดประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น.
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