รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ
การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
วันอังคารที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมวิชาการ ๗๐๒ ชั้น ๗ สานักงานอัยการสูงสุด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
------------------------------------------------------------------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. ศาสตราจารย์พิเศษกุลพล พลวัน
ประธานอนุกรรมการ
สานักพัฒนากฎหมาย สานักงานอัยการสูงสุด
๒. นายพงษ์สวัสดิ์ อักษรสวาสดิ์
รองประธานอนุกรรมการ คนที่ ๑
ผู้อานวยการมูลนิธิศูนย์กฎหมายสิ่งแวดล้อมไทย
มูลนิธิศูนย์กฎหมายสิ่งแวดล้อมไทย
๓. นางสาวอาระยา นันทโพธิเดช
รองประธานอนุกรรมการ คนที่ ๒
รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
๔. นายมงคล ไชยสิงห์
อนุกรรมการ
อัยการผู้เชี่ยวชาญ
ผู้แทนสานักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
สานักงานอัยการสูงสุด
๕. นายอิสม่าแอน มัสการ
อนุกรรมการ
อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุด
ผู้แทนสานักงานอัยการพิเศษฝ่ายพัฒนากฎหมาย สานักงานวิชาการ
สานักงานอัยการสูงสุด
๖. พันตารวจเอกเดชา กัลยาวุฒิพงศ์
อนุกรรมการ
รองผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทาผิดเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้แทนสานักงานตารวจแห่งชาติ
๗. นางสาวสุวลักษณ์ จูสวัสดิ์
อนุกรรมการ
นิติกรชานาญการ
ผู้แทนสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
๘. นายวิทยา ยาม่วง
อนุกรรมการ
ผู้อานวยการสานักกฎหมาย
ผู้แทนกรมเจ้าท่า
/๙. นายศักดิ์พินิจ...

๒
๙. นายศักดิ์พินิต ผดุงกิจ
ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผู้แทนกรมชลประทาน
๑๐. นายณัฐพล ทิพยมนตรี
ผู้อานวยการส่วนมาตรฐานการจัดสรรที่ดิน
สานักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ผู้แทนกรมที่ดิน
๑๑. นายพรสรร กุณฑลสุรกานต์
นิติกรชานาญการ สานักกฎหมาย
ผู้แทนกรมป่าไม้
๑๒. นางสาวนฤมล สุวัฒนสวัสดิ์
นิติกรชานาญการ
ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม
๑๓. นายธรรมโรจน์ ทรงวิทย์
นิติกรชานาญการพิเศษ
ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง
๑๔. นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ผู้อานวยการส่วนกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๑๕. นายสมชาย ตู้แก้ว
ผู้อานวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
ผู้แทนกรมอนามัย
๑๖. นายบุญเกิด ร่องแก้ว
ผู้อานวยการกองนิติการ
ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
๑๗. นางดวงอุดม สระวาสี
ผู้อานวยการกองกฎหมายและระเบียบ
ผู้แทนการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
๑๘. นายสุชิน สังขพงษ์
ผู้อานวยการกองนิติการ
กรมควบคุมมลพิษ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

/๑๙. นางสาวเดือนเด่น...

๓
-๓๑๙. นางสาวเดือนเด่น นาคสีหราช
๒๐. นายชานัน ติรณะรัต
ผู้อานวยการศูนย์ข้อมูลประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมาย
กรมควบคุมมลพิษ
๒๑. นางสาวสุพัตรา โยธานันท์
นิติกรชานาญการ
สานักงานอัยการพิเศษฝ่ายพัฒนากฎหมาย สานักงานวิชาการ
ผู้แทนสานักงานอัยการสูงสุด
๒๒. นายอานาจ สมวงษ์อินทร์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ
กรมควบคุมมลพิษ
ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายชนพหล ส่งเสริม
ผู้อานวยการส่วนระบบการปกครองท้องที่
ผู้แทนกรมการปกครอง
๒. นายอดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
๓. นายยุทธศักดิ์ ศิริสินธว์
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายวรรณวรรธน์ สิทธิมนต์
๓. นางสาวดวงรัตน์ รุ่งสาง
๔. นางกรรณิกา เอี่ยมศิริ
๑๐. นางสาวลลนา เปล่งเสียง
๑๑. นางสาวกานต์สินี ดวงดี
๑๒. นางสาวสิริรัตน์ ขาวารี
๑๓. นายกรกริช มุ่งสวัสดิ์
๑๔. นายธนพัฒน์ เครืออยู่
๑๕. นางสาวกัษวิกานันท์ ไชยนิจ

อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรมที่ดิน
กรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ

/เริ่มประชุม...

๔
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธานแจ้งที่ประชุมว่าองค์ประชุมครบขอเปิดประชุม นับเป็นการประชุมครั้งที่ ๑/ ๒๕๕๗ ต่อเนื่อง
จากการประชุม ครั้งที่ ๑/ ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้ งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และแจ้งเวียน
รายงานการประชุมฯ ถึงประธานและคณะอนุกรรมการฯ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ เพื่อโปรดพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมเสร็จแล้ว
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ตอบรับรองและไม่มีข้อแก้ไขรายงานการประชุมที่มีข้อมติไว้ ดังนี้
๑) เห็นชอบ (ร่าง) กรอบการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายใต้ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้
กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๐
๒) ให้ศูนย์ประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎมายจัดทาคู่มือสาหรับหน่วยงานและประชาชนเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการดาเนินงานตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๐
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยไม่มี
ข้อแก้ไข
วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
วาระที่ ๓.๑ การปรับเปลี่ยนคณะกรรมการว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ
สิ่ ง แวดล้ อ ม และคณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง กฎหมายเกี่ ย วกั บ การส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อม
ด้ ว ยกรมควบคุ ม มลพิ ษ ได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งการบริ ห ารบุ ค คลของกรมควบคุ ม มลพิ ษ
โดยมอบหมายให้ น างสาวอาระยา นั น ทโพธิเดช รองอธิบ ดี กรมควบคุ ม มลพิ ษ เป็ น ผู้ กากับ ดู แลศูน ย์ ข้อ มู ล
ประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมาย ตามคาสั่งกรมควบคุมมลพิษ ที่ ๑๐๒/ ๒๕๕๗ เรื่อง มอบอานาจให้ข้าราชการ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และแต่งตั้งให้นางสาวอาระยา นันทโพธิเดช รองอธิบดีกรมควบคุม
มลพิษ ทาหน้าทีด่ ังนี้
/๑) เป็นกรรมการ...

๕
๑) เป็นกรรมการและเลขานุการ ในคณะกรรมการว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฏหมาย
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยมีผู้อานวยการศูนย์ข้อมูลประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม และผู้อานวยการฝ่ายตรวจและบังคับการ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒) เป็นรองประธานอนุกรรมการ คนที่ ๒ ในคณะอนุกรรมการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ ได้นาเรียนประธาน กป.วล. ตามหนังสือกรมควบคุมมลพิษ ที่ ทส ๐๓๑๐/๓๗๗๘ ลงวันที่ ๖
พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การเสนอผู้แทนในคณะอนุกรรมการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และตามหนั งสื อกรมควบคุมมลพิษ ที่ ทส ๐๓๑๐/๓๗๗๙ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม
๒๕๕๗ เรื่ อ ง การแต่ งตั้ ง ผู้ แ ทนในคณะกรรมการว่ า ด้ ว ยการประสานงานเพื่ อ บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายเกี่ ย วกั บ
สิ่งแวดล้อ มถึง ประธานคณะกรรมการว่า ด้ว ยการประสานงานเพื่อ บัง คับ ใช้ก ฎหมายเกี่ย วกับ สิ่ง แวดล้อ ม
(นายตระกูล วินิจนัยภาค) เรียบร้อยแล้ว
ประเด็นเพื่อทราบ
เพื่อทราบว่ากรมควบคุมมลพิษแต่งตั้งนางสาวอาระยา นันทโพธิเดช รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
เป็นกรรมการและเลขานุการ ในคณะกรรมการว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
และเสนอเป็ น รองประธานอนุ กรรมการ คนที่ ๒ ในคณะอนุกรรมการพัฒ นาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
มติที่ประชุม รับทราบตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ
วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
วาระที่ ๓.๒ ผลการประชุม กป.วล. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ และ
ข้อมติที่เกี่ยวกับคณะอนุกรรมการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กป.วล. ได้รับรองรายงานการประชุม กป.วล. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ แล้ว
เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ และจากผลการประชุม กป.วล. มีข้อมติมอบหมายคณะอนุกรรมการพัฒ นา
ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมดาเนินการหรือหากเสร็จแล้วจึงนากลับไปเสนอ
ต่อ กป.วล. ต่อไป ดังนี้
๑. พิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
๒. พิจ ารณาร่า งค าสั ่ง คณะกรรมการว่า ด้ว ยการประสานงานเพื ่อ บัง คับ ใช้ก ฎหมาย
เกี่ย วกับ สิ่ งแวดล้ อม ที่ ... /๒๕๕๗ เรื่ อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานการบังคับใช้กฎหมาย และ
คณะอนุกรรมการประสานงานเรื่องร้องทุกข์
๓. พิจารณาแก้ไขความข้อ ๒๖ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อ
บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๐
/ทั้งนี้...

๖
ทั้งนี้ ศูนย์ประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายในฐานะเลขานุการได้จัดทาร่างประกาศฯ ร่างคาสั่งฯ และ
แนวปฏิบัติฯ ตามความข้อ ๒๖ ตามระเบียบสานักนายกฯ พ.ศ. ๒๕๕๐ เสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่
๑/๒๕๕๗ นี้ เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระที่ ๔
ประเด็นเพื่อทราบ
เพื่อทราบว่า กป.วล. มีข้อมติมอบหมายคณะอนุกรรมการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมพิจารณา โดยจะนาเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ ไว้ในระเบียบวาระที่ ๔ เพื่อพิจารณา
และเมื่อคณะอนุฯ พิจารณาแล้วเสร็จจึงนากลับไปเสนอต่อ กป.วล. ต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ ๔.๑ ร่ า งคาสั่งคณะกรรมการว่า ด้วยการประสานงานเพื่ อบั งคับใช้กฎหมายเกี่ ยวกับ
สิ่งแวดล้อม ที่ ... /๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานการบังคับใช้กฎหมาย
กรมควบคุ ม มลพิ ษ ในฐานะฝ่ า ยเลขานุ ก าร กป.วล. ตามความข้ อ ๕ (๑๔) แห่ ง ระเบี ย บส านั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่ อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้จัดการประชุม
กป.วล. เพื่อยกร่างคาสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานการบังคับใช้กฎหมายมีรองอัยการสู งสุดเป็น
ประธาน
การประชุม ดังกล่าวสรุ ป ผลได้ว่า ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นาเสนอร่างคาสั่ งคณะกรรมการว่าด้วยการ
ประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ที่ ... /๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานงาน
การบังคับใช้กฎหมาย โดยเสนอแต่งตั้งผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ จานวน ๑๙ ตาแหน่งจาก ๑๒ หน่วยงาน
ต่อมาที่ประชุมได้มีการเปิดอภิปรายในประเด็นให้ปรับเพิ่มตาแหน่งผู้แทนในองค์ประกอบคณะอนุฯ เป็น ๒๔
ตาแหน่ง จาก ๑๔ หน่วยงาน หรือมีการปรับเพิ่มองค์ประกอบคณะอนุฯ จานวน ๕ ตาแหน่ง ได้แก่
๑. ผู้แทนสานักงานการบังคับคดี สานักงานอัยการสูงสุด ๑ ตาแหน่ง
๒. ผู้แทนสานักงานคดีอาญา สานักงานอัยการสูงสุด ๑ ตาแหน่ง
๓. ผู้แทนสานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร สานักงานอัยการสูงสุด ๑ ตาแหน่ง
๔. ผู้แทนสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑ ตาแหน่ง
๕. ผู้แทนกรมการปกครอง ๑ ตาแหน่ง
เนื่องจากตาแหน่งผู้แทนหน่วยงานที่ปรับเพิ่มดังกล่าวมีอานาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเกี่ยวกับ
สิ่ งแวดล้ อม และการปฏิบั ติงานของคณะอนุ กรรมการประสานงานการบั งคับ ใช้กฎหมายซึ่งมี อธิบดีอัยการ
สานักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สานักงานอัยการสูงสุด เป็นประธานอนุกรรมการ
รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเป็นรองประธานอนุกรรมการ ผู้อานวยการศูนย์ข้อมูลประสานงานเพื่อบังคับใช้
/กฎหมาย...

๗
กฎหมาย กรมควบคุมมลพิษ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ซึ่งเป็นกลไกประสานการบังคับใช้กฎหมายในเรื่อง
ทั่วไป ที่เริ่มจากเรื่องร้องทุกข์ การรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวน การดาเนินคดี การฟ้องคดี
และการบังคับคดี เพื่อกากับดูแลให้ หน่วยงานของรัฐบังคับใช้กฎหมายตามอานาจหน้าที่อ ย่างครบถ้วนสมบูรณ์
และกรณี เป็ น เรื่องเฉพาะให้ ตั้งคณะกรรมการชุดเฉพาะกิจเพื่อดาเนิน การได้ โดยกาหนดอานาจหน้าที่ ไว้ ๔
ประการ ดังนี้
๑. ประสาน เร่งรัดการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับ
การดาเนินคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีปกครอง และติดตามการบังคับคดี และรายงานต่อคณะกรรมการว่าด้วยการ
ประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
๒. เสนอปรับปรุงกลไกการประสานงาน การฟ้องร้องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมระหว่างหน่วยงานรัฐและผู้ เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการว่าด้วยการประสานงานเพื่อ
บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
๓. พิจารณาวินิจฉัย ให้คาปรึกษาในการดาเนินการคดีที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
๔. ปฏิบั ติห น้ าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการประสานงานเพื่ อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมมอบหมาย
ล่าสุดเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ เป็นการประชุม กป.วล. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ มีท่านตระกูล วินิจนัยภาค
รองอั ย การสู งสุ ด เป็ น ประธาน มี ม ติ ที่ ป ระชุ ม ขอให้ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารตรวจสอบและแก้ ไขรู ป แบบร่ า งค าสั่ ง
คณะกรรมการว่า ด้ว ยการประสานงานเพื่อ บัง คับ ใช้ก ฎหมายเกี่ย วกับ สิ่งแวดล้อม ที่.../๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการประสานงานการบังคับใช้กฎหมาย ที่ตรวจสอบแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมเสร็จแล้ว
มาเสนอคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณารูปแบบร่างคาสั่งฯ ก่อนที่จะนากลับไปเสนอประธาน กป.วล. ลงนาม
ประกาศต่อไป
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการฯ
เนื่ องจากคณะอนุ กรรมการฯชุ ดนี้ มี อานาจหน้ าที่ เกี่ ยวกับ ประสาน เร่งรัด การบั งคับ ใช้กฎหมาย
เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับการดาเนินคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีปกครอง และ
ติ ด ตามการบั ง คั บ คดี ซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายโดยตรง ฝ่ า ยเลขาฯจึ ง มี ค วามเห็ น ว่ า เพื่ อ ให้
องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการฯมีความครบถ้วน และสนับสนุนการประชุมของคณะอนุกรรมการฯ จึงเห็น
ควรเพิ่มผู้อานวยการกองนิติการ กรมควบคุมมลพิษเป็นอนุกรรมการอีก ๑ ตาแหน่ง
ประเด็นเพื่อพิจารณา
เพื่อพิจารณาเห็นชอบองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการฯ ที่ฝ่ายเลขาฯ ได้เสนอให้เพิ่มผู้อานวยการ
กองนิ ติการ กรมควบคุมมลพิ ษ อีก ๑ ตาแหน่ งและพิจารณาเห็ นชอบร่างคาสั่ งคณะกรรมการว่าด้ว ยการ
ประสานงานเพื่อบังคับ ใช้กฎหมายเกี่ย วกับ สิ่ง แวดล้อ ม ที่ ... /๒๕๕๗ เรื่อ ง แต่ง ตั้ง คณะอนุก รรมการ
ประสานงานการบัง คับ ใช้ก ฎหมาย ก่อนที่จะนากลับไปเสนอประธาน กป.วล. ลงนามประกาศต่ อไป หรือมี
ความเห็นเป็นประการใด
/มติที่ประชุม...

๘
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขาเสนอและมอบหมายให้ฝ่ายเลขาฯ เพิ่มกรมป่าไม้ ๑ ตาแหน่ง
เข้าในองค์ประกอบของร่า งคาสั่ง คณะกรรมการว่า ด้ว ยการประสานงานเพื่อ บัง คับ ใช้ก ฎหมายเกี่ย วกับ
สิ่งแวดล้อม ที่ ... /๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานการบังคับใช้กฎหมาย เนื่องจากเป็น
หน่วยงานผู้รับผิดชอบดูแลที่ดินภาครัฐ สอดคล้องกับหน่วยงานกรมที่ดินที่รับผิดชอบดูแลที่ดินภาคเอกชนก่อน
นากลับไปเสนอประธาน กป.วล. เพื่อลงนาม
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ ๔.๒ ร่ า งค าสั่ งคณะกรรมการว่ า ด้ ว ยการประสานงานเพื่ อ บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายเกี่ ย วกั บ
สิ่งแวดล้อม ที่ ... / ๒๕๕๗ เรื่อง คณะอนุกรรมการประสานงานเรื่องร้องทุกข์
กรมควบคุ ม มลพิ ษ ในฐานะฝ่ า ยเลขานุ ก าร กป.วล. ตามความข้ อ ๕ (๑๔) แห่ ง ระเบี ย บส านั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้จัดการประชุม
กป.วล. เพื่อยกร่างคาสั่ ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานเรื่องร้องทุกข์ มีรองอัยการสูงสุดเป็นประธาน
การประชุม ดังกล่าวสรุ ป ผลได้ว่า ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นาเสนอร่างคาสั่ งคณะกรรมการว่าด้วยการ
ประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ที่ ... /๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานงาน
เรื่ อ งร้ องทุ ก ข์ โดยเสนอแต่ งตั้ งผู้ แ ทนจากหน่ ว ยงานภาครัฐ องค์ก รเอกชน จ านวน ๑๗ ต าแหน่ งจาก ๑๑
หน่วยงาน ต่อมาที่ประชุมได้มีการเปิดอภิปรายในประเด็นให้ปรับเพิ่มตาแหน่งผู้แทนในองค์ประกอบคณะอนุฯ
เป็น ๒๑ ตาแหน่ง จาก ๑๓ หน่วยงาน หรือมีการปรับเพิ่มองค์ประกอบคณะอนุฯ จานวน ๕ ตาแหน่ง ได้แก่
๑. ผู้แทนสานักงานการบังคับ คดี สานักงานอัยการสูงสุด ๑ ตาแหน่ง
๒. ผู้แทนสานักงานคดีอาญา สานักงานอัยการสูงสุด ๑ ตาแหน่ง
๓. ผู้แทนสานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร สานักงานอัยการสูงสุด ๑ ตาแหน่ง
๔. ผู้แทนสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑ ตาแหน่ง
๕. ผู้แทนกรมการปกครอง ๑ ตาแหน่ง
เนื่องจากตาแหน่งผู้แทนหน่วยงานที่ปรับเพิ่มดังกล่าว มีอานาจหน้าที่กับการบังคับใช้กฎหมาย
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติงานของคณะอนุ กรรมการประสานงานเรื่องร้องทุกข์ ซึ่งมีอธิบดีอัยการ
ส านั ก งานคุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมายแก่ ป ระชาชน ส านั ก งานอั ย การสู งสุ ด เป็ น ประธาน
อนุกรรมการ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเป็นรองประธานอนุกรรมการ ผู้อานวยการศูนย์ข้อมูลประสานงาน
เพื่อบังคับใช้กฎหมาย กรมควบคุมมลพิษ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ซึ่งเป็นกลไกประสานการบังคับใช้
กฎหมายในเรื่องร้องทุกข์ ที่เริ่มจากเรื่องร้องทุกข์ การรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวน การ
ดาเนินคดี การฟ้องคดี และการบังคับ คดี เพื่อกากับดูแลให้ ห น่วยงานของรัฐบังคับใช้กฎหมายตามอานาจ
หน้าที่อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และกรณีเป็นเรื่องเฉพาะให้ตั้งคณะกรรมการชุดเฉพาะกิจเพื่อดาเนินการได้ โดย
กาหนดอานาจหน้าที่ไว้ ๖ ประการ ดังนี้
/๑. วินิจฉัย...

๙
๑. วินิจฉัยข้อร้องทุกข์ และประสานงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อแก้ไขเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับ
การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
๒. ให้การสนับสนุนข้อมูลและข้อเท็จจริงให้กับสานักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่
ประชาชน สานักงานอัยการสูงสุด
๓. ติดตามในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ และเสนอมาตรการในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์และ
ประสานงานกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง
๔. จัดทาสรุปผลสถิติเรื่องร้องทุกข์ และแนวทางการแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและ
รั กษาคุณ ภาพสิ่ งแวดล้ อมและเสนอคณะกรรมการว่าด้ว ยการประสานงานเพื่ อ บั งคั บ ใช้ ก ฎหมายเกี่ ย วกั บ
สิ่งแวดล้อม
๕. แต่งตั้งคณะทางานเพื่ อดาเนินการแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ ที่ เกี่ยวกับการส่ งเสริมและรักษาคุณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมเป็นการเฉพาะ
๖. ปฏิบั ติห น้ าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการประสานงานเพื่ อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมมอบหมาย
ล่าสุดเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ เป็นการประชุม กป.วล. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ มีท่านตระกูล วินิจนัย ภาค
รองอั ย การสู งสุ ด เป็ น ประธาน มี ม ติ ที่ ป ระชุ ม ขอให้ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารตรวจสอบและแก้ ไขรู ป แบบร่ า งค าสั่ ง
คณะกรรมการว่า ด้ว ยการประสานงานเพื ่อ บัง คับ ใช้ก ฎหมายเกี่ย วกับ สิ่ งแวดล้ อม ที่ ... /๒๕๕๗ เรื่อง
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานเรื่องร้องทุกข์ ที่ตรวจสอบแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมเสร็จแล้วมา
เสนอคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณารูปแบบร่างคาสั่งฯ ก่อนที่จะนากลับไปเสนอประธาน กป.วล. ลงนาม
ประกาศต่อไป
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการฯ
ด้วยองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการประสานงานเรื่องร้องทุกข์มีอธิบดีอัยการ สานักงานคุ้มครอง
สิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สานักงานอัยการสูงสุดเป็นประธานอนุกรรมการ ดังนั้นเพื่อให้การ
ดาเนิน การประชุมเป็ น ไปอย่ างมีป ระสิทธิภ าพ ฝ่ายเลขาฯจึงมีความเห็ นว่าควรปรับเพิ่มเจ้าหน้าที่ส านักงาน
คุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมายแก่ ป ระชาชน ส านั ก งานอั ย การสู ง สู ด เป็ น อนุ ก รรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการอีก ๑ ตาแหน่ง
ประเด็นเพื่อพิจารณา
เพื่อพิ จารณาเห็นชอบองค์ป ระกอบของคณะอนุกรรมการฯ ที่ฝ่ายเลขาฯ ได้เสนอให้เพิ่มเจ้าหน้าที่
สานักงานคุ้มครองสิ ทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สานักงานอัยการสูงสูดอีก ๑ ตาแหน่งเป็น
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการและพิจารณาเห็นชอบร่างคาสั่งคณะกรรมการว่าด้วยการประสานงานเพื่ อ
บังคับใช้กฎหมายเกี่ย วกับ สิ่ง แวดล้อ ม ที่ ... /๒๕๕๗ เรื่อ ง แต่ง ตั้ง คณะอนุกรรมการประสานงานเรื่องร้อง
ทุกข์ ก่อนที่จะนากลับไปเสนอประธาน กป.วล. ลงนามประกาศต่อไป หรือมีความเห็นเป็นประการใด
/มติที่ประชุม...

๑๐
มติที่ประชุม
๑. เห็ น ชอบตามที่ ฝ่ า ยเลขาฯเสนอ ยกเว้ น อ านาจหน้ า ที่ และองค์ ป ระกอบของ
คณะอนุกรรมการประสานงานเรื่องร้องทุกข์นั้น มอบหมายให้ฝ่ายเลขาปรับแก้ ดังนี้
๑.๑ ตามอานาจหน้าที่ ข้อ ๑ ความว่า “วินิจฉัยข้อร้องทุกข์” (เดิม) ปรับแก้เป็นความว่า
“ตรวจสอบข้อร้องทุกข์ และประสานงาน” (แทน)
๑.๒ ตามอานาจหน้าทีข่ ้อ ๒ เพิ่มข้อความว่า “เพื่อไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาท”
ต่อท้ายประโยค
๑.๓ ตามองค์ประกอบคณะอนุกรรมการฯให้ ปรับเพิ่มจานวน ๑ ตาแหน่ง ได้แก่ผู้แทน
กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม (ทส.) ทั้ งนี้ เพื่ อช่ วยประสานกับ หน่ว ยงานในสั งกัด ในการ
รวบรวมข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. มอบหมายให้ฝ่ายเลขาฯนาร่างคาสั่ง กป.วล. (ฉบับปรับแก้) แจ้งเวียนถึงคณะอนุกรรมการ
เพื่อขอมติเห็นชอบก่อนนากลับไปเสนอประธาน กป.วล. เพื่อลงนาม
๓. มอบหมายฝ่ายเลขาฯนาความเห็นคณะอนุกรรมการเสนอต่อ กป.วล. ว่า คณะกรรมการ
ประสานงานเรื่องร้องทุกข์ ดังกล่ าวยั งคงมีความจาเป็ น หรือไม่ประการใด เนื่องจากปัจจุบัน หน่ว ยงานระดับ
กระทรวงทุกกระทรวงมีคณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์และคณะกรรมการวินิจฉัยข้อร้องทุกข์ อยู่ ซึ่ง
ศปวล.สามารถประสานงานด้านการรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริงผ่านคณะกรรมการประจากระทรวงทั้งสองคณะได้
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ ๔.๓ แนวปฏิบัติต าม ส่ว นที่ ๓ การประสานงานคดีแ พ่ง ระหว่า งหน่ว ยงานของรัฐ
ตามความข้อ ๒๖ แห่งระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๐
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อบัง คับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้ อ ๒๖ ความว่ า เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการดาเนิ น คดี แ พ่ ง ตามกฎหมายเกี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งมีอานาจหน้าที่คุ้มครอง ส่งเสริม อนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายที่ได้รับความ
เสี ย หาย รวบรวมข้อมูล ที่เกี่ ย วข้องกับ ผู้ ก่อให้ เกิดความเสี ยหาย ข้อเท็ จจริงและพยานหลั กฐานที่ เกี่ยวกั บ
ค่าเสียหาย จานวนผู้เสียหายและพยานหลักฐานอื่นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบถึงความเสียหาย และ
วรรคสองความว่า ถ้าหน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเสียหายไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่
กาหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นเรื่องต่อ กป.วล. ผ่านศูนย์ข้อมูลเพื่อขอขยายเวลา ทั้งนี้ กป.วล. จะขยายเวลาให้
ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน นั้น
จากความข้อ ๒๖ ดัง กล่า วที่ ป ระชุม กป.วล. ครั้ง ที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อ วัน ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖
มี ป ระเด็น ปัญ หาข้อ กฏหมายเกี่ย วกับ การปฏิบัติต ามระเบี ย บสานัก นายกฯ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยจาแนกได้
เป็ น สองประเด็น คือ ๑) ประเด็นผู้มีอานาจขยายระยะเวลา และ ๒) ประเด็นระยะเวลาที่ขยาย ซึ่งที่ประชุมได้
มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯนาไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ
/ สานักงาน...

๑๑
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ว่า การมอบอานาจการขยายระยะเวลาของ กป.วล.
สามารถมอบให้คณะอนุกรรมการฯ หรืออธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ทาหน้าที่แทนได้หรือไม่ และผลการหารือ
สรุปได้ว่า
๑. สานั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก ามี ค วามเห็ น ว่ า สมควรนาประเด็ น ปั ญ หาข้ อ
กฏหมายเกี่ ย วกับ การปฏิบั ติตามระเบี ยบสานั ก นายกฯ พ.ศ. ๒๕๕๐ เสนอ ก.พ.ร. ซึ่งมีอานาจหน้าที่
ในการตีความวินิจฉัยปัญหาโดยตรง
๒. ก.พ.ร. มีความเห็ นว่า อานาจการขยายระยะเวลาของ กป.วล. ตามความข้อ ๒๖
ไม่ ส ามารถมอบให้บ ุค คลอื ่น กระท าการแทนได้ แต่ห าก กป.วล. ประสงค์ จ ะมอบอ านาจให้
คณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งพิจารณาขยายระยะเวลาเพื่อให้กระบวนการพิจารณาขยายระยะเวลาเกิดความ
คล่องตัว แล้วเสร็จได้ทันภายในระยะเวลาที่กาหนดได้ ก็มิได้เป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด อีกทั้ง
อาจจะประสบปัญ หาเช่น เดีย วกัน เนื่อ งจากคณะอนุก รรมการที่เป็น ผู้พิจ ารณาก็จ ะอยู่ใ นรูป ของคณะ
บุคคลเหมือนกับ กป.วล. ดังนั้น หากกรมควบคุมมลพิษต้องการให้การขยายระยะเวลาในการดาเนินการ
ดังกล่าวมีความคล่องตัว ไม่ล่าช้า กรมควบคุมมลพิษก็ควรแก้ไขความในข้อ ๒๖ ของระเบียบสานักนายกฯ
พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยกาหนดให้อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเป็นผู้มีอานาจในการดาเนินการดังกล่าว
ในประเด็นผู้มีอานาจขยายระยะเวลาตามระเบียบสานักนายกฯ พ.ศ. ๒๕๕๐ ความข้อ ๒๖ วรรคสอง
เห็นสมควรเป็นอานาจของ กป.วล. จะมีความเหมาะสมกว่าเป็นอานาจของอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเนื่องด้วย
เหตุผล ๒ ประการ ได้แก่
๑) กรมควบคุมมลพิษกับหน่วยงานปฏิบัติอื่นๆ มีระดับที่เท่าเทียมกันจึงไม่เหมาะสมหากจะ
มีอานาจในการขยายระยะเวลาหรือติดตามทวงถามงานของหน่วยงานอื่น
๒) การปรับแก้ไขความข้อ ๒๖ วรรคสองตามระเบียบสานักนายกฯ พ.ศ. ๒๕๕๐ จากเดิมที่
กป.วล. เป็นผู้ขยายเวลาไปเป็นอานาจของคณะอนุกรรมการ หรืออธิบดีกรมควบคุมมลพิษมีขั้นตอนมากต้องใช้
เวลาดาเนินการอีกระยะหนึ่ง จึงอาจเป็นอุปสรรคในการดาเนินงานของ กป.วล.
ส่วนประเด็นของระยะเวลาที่ ขยายตามความข้อ ๒๖ วรรคสอง ที่กาหนดให้ กป.วล. มีอานาจในการ
ขยายเวลาครั้งละ ไม่เกินสามสิบวัน นั้น เห็นว่าเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของระเบียบดังกล่าวฯ ที่เป็นการ
กระตุ้น ให้ห น่ว ยงานของรัฐ เร่งรัดการรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริงและพยานหลัก ฐานให้แล้ว เสร็จโดยเร็ว
จึงเห็นสมควรให้คงไว้ซึ่งระยะเวลาเดิม หากการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
ที่เกี่ยวกับค่าเสียหาย จานวนผู้เสียหายและพยานหลักฐานอื่น ไม่แล้วเสร็จภายในกาหนด ก็สามารถขอขยาย
เวลาได้ ซึ่งก็ไม่ได้กาหนดจานวนครั้งในการขยายเวลาไว้
ความเห็นฝ่ายเลขานุการฯ
มีความเห็นว่าผู้มีอานาจขยายระยะเวลาตามระเบียบสานักนายกฯ พ.ศ. ๒๕๕๐ ความข้อ ๒๖ วรรคสอง
ควรเป็น กป.วล. และมีระยะเวลาที่จะขยายได้ครั้งละ ไม่เกินสามสิบวันดังเดิม และในกรณีว่าฝ่ายเลขานุการฯ
กป.วล. ไม่สามารถจัดประชุมคณะกรรมการฯเพื่อพิจารณาเรื่องการขยายระยะเวลาและอาจก่อให้เกิดความ
/ล่าช้าใน...

๑๒
ล่าช้าในการดาเนินงานของ กป.วล. ดัง นั้น ศูนย์ข้อมูลประงานฯ ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ขอเสนอวิธีการแจ้ง
เวียนเป็นหนังสือเพื่อขอมติ การขอขยายระยะเวลาและระยะเวลาที่ให้ขยาย โดยการวินิจฉัยของ กป.วล. ให้ถือ
เสียงเกินกึ่งหนึ่ง กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเท่ากัน ให้ประธานออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
ประเด็นเพื่อพิจารณา
เพื่อพิจารณาเห็นชอบแนวปฏิบัติต าม ส่ว นที่ ๓ การประสานงานคดีแ พ่ง ระหว่า งหน่ว ยงานของ
รัฐ ตามความข้อ ๒๖ แห่งระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือมีความเห็นเป็นประการใด
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขาฯเสนอ และมอบหมายฝ่ายเลขาฯดาเนินการแบ่งออกเป็น ๒
ระยะกล่าวคือ ระยะเริ่มแรกนี้ให้ดาเนินการตามแนวปฏิบัติที่ฝ่ายเลขาฯเสนอเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสานัก
นายกฯ พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๒๖ วรรคสองความว่า ถ้าหน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเสียหายไม่สามารถดาเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นเรื่องต่อ กป.วล. ผ่า นศูนย์ข้อมูลเพื่อขอขยายเวลา ทั้งนี้
กป.วล. จะขยายเวลาให้ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน นี้ไปก่อน โดยที่ในระหว่างการปฏิบัติงานหาก ศปวล. ในฐานะ
ฝ่ายเลขาฯพบปัญหา เช่น กรณีมีเรื่องขอขยายเวลาจากหน่วยงานจานวนมาก หรือกรณีรับเรื่องขอขยายเวลา
จากหน่วยงานในเวลากระชั้นชิด (วันที่สามสิบนับแต่วันที่รับแจ้ง) และไม่ได้รับรายงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เป็นต้น จนทาให้ฝ่ายเลขาฯ ไม่สามารถเตรียมการจัดประชุม กป.วล. เพื่อขอมติเห็นชอบขยายเวลาได้แล้วเสร็จ
ทันภายในกาหนดเวลา จึงให้เวียนเรื่องดังกล่าวเพื่อขอมติเห็นชอบขยายเวลาตามข้อมติที่ประชุม กป.วล. เมื่อ
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ระยะที่สองให้ดาเนินการปรับแก้ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ พ.ศ. ๒๕๕๐
ก่อนแล้วจึงนากลับไปเสนอ กป.วล. พิจารณา ดังนี้
๑. ข้อ ๒๖ วรรคสอง ความว่า “ทั้งนี้ กป.วล.จะขยายเวลาให้ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน”
(เดิม) ปรับแก้เป็น “ทั้งนี้ กป.วล. จะเป็นผู้อนุมัติหรืออาจมอบอานาจให้อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเป็นผู้อนุมัติ
ขยายเวลาให้ครั้งละไม่เกินหกสิบวัน” (แทน) ตามความเห็นของ ก.พ.ร.
๒. การขอขยายเวลาได้ ๓ ครั้งๆละ ๖๐ วัน เมื่อพ้นกาหนดหากหน่วยงานยังดาเนินการไม่
แล้วเสร็จให้ฝ่ายเลขาฯ รายงาน กป.วล. เพื่อพิจารณาวินิจฉัยสั่งการ
๓. ตรวจสอบข้อมูลว่าการแจ้งเป็นหนังสือเวียนมติเรื่องขอขยายเวลาถือเป็นมติที่ประชุม
กป.วล.หรือไม่
๔. เพิ่มเติมแนวปฏิบัติในคดีปกครอง

/วาระที่...

๑๓
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ ๔.๔ ร่างประกาศคณะกรรมการว่าด้วยการประสานงานเพื่ อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุ ม มลพิ ษ ในฐานะฝ่ า ยเลขานุ ก าร กป.วล. ตามความข้ อ ๕ (๑๔) แห่ ง ระเบี ย บส านั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้จัดการประชุม
กป.วล. เพื่อยกร่างประกาศกาหนดกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยมีรองอัยการสูงสุดเป็นประธาน
ในการประชุมสรุปผลได้ว่า ฝ่ ายเลขานุการฯ ได้นาเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมเกี่ยวกับสถานการณ์ ปัญหา
สิ่งแวดล้อมด้านมลพิษและสถิติเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษจากหน่ วยงานของรัฐในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓
ตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรธรรมชาติและมลพิษที่รวบรวมไว้ทั้งสิ้นจานวน ๒๔ ฉบับ ได้แก่
๑. พระราชบัญญัติรักษาคลองรัตนโกสินทรศก ๑๒๑ (พ.ศ. ๒๔๔๕)
๒. พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔
๓. พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
๔. พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗
๕. พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕
๖. พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐
๗. พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔
๘. พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย พ.ศ. ๒๔๕๖
๙. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. ๒๔๘๕
๑๐. พระราชบัญญัติน้าบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐
๑๑. พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐
๑๒. พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
๑๓. พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๔. ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘ (๒๔ ธันวาคม ๒๕๑๔)
๑๕. พระราชบัญญัติควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒
๑๖. พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔
๑๗. พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.๒๕๓๐
๑๘. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๙. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
๒๐. พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๒๒
๒๑. พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
๒๒. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕
๒๓. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
๒๔. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
/ซึ่งที่ประชุม...

๑๔
ซึ่งที่ประชุมได้มีการเปิดอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นจานวนกฎหมายที่จะประกาศกาหนดเป็นกฎหมาย
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมตามความข้อ ๔ วรรค ๔ แห่งระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับ
ใช้ กฎหมายเกี่ ย วกับ สิ่ งแวดล้ อม พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งกล่ าวว่า “กฎหมายเกี่ย วกับ สิ่ งแวดล้ อ ม” หมายความว่า
กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการประสานงานเพื่อ
บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมประกาศกาหนด นั้น เพื่อเป็นการกาหนดขอบเขตการประสานงาน และ
เตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน กล่าวคือ จากการพิจารณากฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและมลพิษมีจานวนมากและมีหลายหน่วยงานเป็นผู้กากับดูแล การประกาศกฎหมายทั้ง ๒๔
ฉบับดังกล่าว ให้เป็นกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทั้งหมดในคราวเดียวกัน จึงเป็นขอบเขตอานาจที่กว้าง อาจก่อ
ปัญ หาในการปฏิบัติง านจนอาจดาเนิน การได้ไ ม่ค รบถ้ว น จึงพิจารณาประกาศกาหนดกฎหมายเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมฉบับที่มีกระบวนการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวเนื่องเชื่อ มโยงกันและครอบคลุม เฉพาะปัญหามลพิษที่
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนจานวนมากและพอที่จะดาเนินการได้ก่อน ในส่วนกฎหมายเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมฉบับที่ยังไม่ประกาศ กป.วล. จะพิจารณาประกาศกาหนดในโอกาสที่เหมาะสม ต่อไป
ดั งนั้ น กป.วล. จึ งมี ม ติ ม อบหมายให้ ฝ่ ายเลขาฯ ด าเนิ น การประสานงานเตรี ย มข้ อ มู ล บุ ค ลากร
แผนงาน แนวทางปฏิบัติ งาน การประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน ประชาชนผู้เกี่ยวข้อง
และยกร่างประกาศคณะกรรมการว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้ ก ฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อม เรื่อง
กาหนดกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่ประกอบด้วยกฎหมายจานวน ๖ ฉบับ
ได้แก่
๑) กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
๒) กฎหมายว่าด้วยโรงงาน
๓) กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
๔) กฎหมายว่าด้วยการนิ ค มอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย
๕) กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุ ข
๖) กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน
ล่าสุดเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ เป็นการประชุมประชุม กป.วล. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ มีท่านตระกูล
วินิจนัยภาค รองอัยการสูงสุดเป็นประธาน มีมติมอบหมายให้ฝ่ายเลขาฯ ตรวจสอบและแก้ไขรูปแบบร่างประกาศ
คณะกรรมการว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้ก ฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดกฎหมายเกี่ยวกับ
การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และนาไปเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมเพื่อพิจารณารูปแบบร่างประกาศฯ ก่อนนากลับมาเสนอประธาน กป.วล.
ลงนามประกาศต่อไป

/ประเด็นเพื่อ...

๑๕
ประเด็นเพื่อพิจารณา
เพื่อพิจารณาเห็นชอบรูปแบบร่างประกาศคณะกรรมการว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมาย
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมก่อนที่จะนากลับไป
เสนอประธาน กป.วล. ลงนามประกาศต่อไป หรือมีความเห็นเป็นประการใด
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบรู ป แบบร่างประกาศคณะกรรมการว่ าด้ ว ยการประสานงานเพื่ อ บั งคั บ ใช้
กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่ฝ่าย
เลขานุการเสนอ ยกเว้น มีรายละเอียดบางประการที่มอบหมายให้ฝ่ายเลขาปรับแก้ให้แล้วเสร็จก่อนจึงนาแจ้ง
เวียนถึงคณะอนุกรรมการพัฒนาฯเป็นรายบุคคลเพื่อขอมติ เห็นชอบแล้วจึงนากลับไปเสนอประธาน กป.วล.เพื่อ
ลงนาม ดังนี้
๑. ร่างประกาศคณะกรรมการว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กาหนดกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (เดิม) แก้ไขเป็นร่างประกาศคณะกรรมการ
ว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
๒. เห็นสมควรเสนอ กป.วล. พิ จ ารณาจานวนวั น ๓๖๐ วั น ในส่ ว นวั น ใช้ บั ง คั บ กฎหมายของ
ร่างประกาศฯนี้
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ปิดประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
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