-๑รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
วันจันทร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๒๐๒ ชั้น ๒ อาคารกรมควบคุมมลพิษ กรุงเทพฯ
------------------------------------------------------------------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. ศาสตราจารย์พิเศษกุลพล พลวัน
๒. นายพงษ์สวัสดิ์ อักษรสวาสดิ์
ผู้อานวยการมูลนิธิศูนย์กฎหมายสิ่งแวดล้อมไทย
มูลนิธิศูนย์กฎหมายสิ่งแวดล้อมไทย
๓. นางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล
รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
๔. นายประเสริฐ กาญจนอุทัย
อัยการผู้เชี่ยวชาญ
ผู้แทนสานักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
สานักงานอัยการสูงสุด
๕. นายอิสม่าแอน มัสการ
อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุด
สานักงานอัยการพิเศษฝ่ายพัฒนากฎหมาย สานักงานอัยการสูงสุด
๖. นายสุจิโรจน์ คงเมือง
หัวหน้าฝ่ายแนวเขตการปกครอง
ผู้แทนกรมการปกครอง
๗. นายวิทยา ยาม่วง
ผู้อานวยการสานักกฎหมาย
ผู้แทนกรมเจ้าท่า
๘. นางสาวนันทวัน สุวรรณสถิตย์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ
ผู้แทนกรมชลประทาน
๙. นางสาวดวงรัตน์ รุ่งสาง
นักวิชาการที่ดินชานาญการ
ผู้แทนกรมที่ดิน
๑๐. นายพรสรร กุณฑลสุรกานต์
นิติกรชานาญการ
ผู้แทนกรมป่าไม้

ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ คนที่ ๑

รองประธานอนุกรรมการ คนที่ ๒
อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

/๑๑. นายธรรมโรจน์...

-๒๑๑. นายธรรมโรจน์ ทรงวิทย์
อนุกรรมการ
นิติกรชานาญการพิเศษ
ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง
๑๒. นางสาวนฤมล สุวัฒนสวัสดิ์
อนุกรรมการ
นิติกรชานาญการพิเศษ
ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม
๑๓. นายสมชาย ตู้แก้ว
อนุกรรมการ
ผู้อานวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
ผู้แทนกรมอนามัย
๑๔. นายสรายุทธ์ ประทีปแก้ว
อนุกรรมการ
นิติกรชานาญการพิเศษ
ผู้แทนการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
๑๕. นายสุชิน สังขพงษ์
อนุกรรมการ
ผู้อานวยการกองนิติการ
กรมควบคุมมลพิษ
๑๖. นายชานัน ติรณะรัต
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผู้อานวยการศูนย์ข้อมูลประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมมลพิษ
๑๗. นางสาวสุพัตรา โยธานันท์
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นิติกรชานาญการ
สานักงานอัยการพิเศษฝ่ายพัฒนากฎหมาย
สานักงานอัยการสูงสุด
๑๘. นายอานาจ สมวงษ์อินทร์
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ
ศูนย์ข้อมูลประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมมลพิษ
ผู้ไม่มาประชุม
๑. พ.ต.อ. มนตรี แป้นเจริญ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
๒. นางสาวสุวลักษณ์ จูสวัสดิ์
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. นายพุฒิพงษ์ อบสุวรรณ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

๔. นายธนกฤต รัตนพันธ์
๕. รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
๖. นายยุทธศักดิ์ ศิริสินธว์
๗. นางสาวเดือนเด่น นาคสีหราช

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

/ผู้เข้าร่วมประชุม...

-๓ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวเพียงใจ หาญวัฒนาวุฒิ
๒. นายวิจารณ์ เสนสกุล
๓. นางกรรณิกา เอี่ยมศิริ
๔. นางสาวกานต์สินี ดวงดี
๕. นางสาวลลนา เปล่งเสียง
๗. นางสาวนภารัตน์ มาประชา
๘. นายสุรพงศ์ วรดิษฐ์
๙. นางสาวนวรัตน์ คงคล้าย
๑๐. นางวาสนา หนูหน่าย

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรมป่าไม้
กรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธานอนุกรรมการฯ ขอให้คณะอนุกรรมการทุกท่านแนะนาตนเองและหน่วยงานที่สังกัด
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยมีข้อแก้ไขดังนี้
(๑) ผู้แทนกรมอนามัยขอแก้ไขในหน้า ๒ รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมลาดับที่ ๑๔ แก้ไขตาแหน่ง นางศรีอรุณ
สุขเจริญ จากผู้อานวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข เป็นนักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ สานัก
อนามัยสิ่งแวดล้อม
(๒) ผู้แทนการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขอแก้ไขในหน้า ๓ ในส่วนรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
โดยแก้ไขรายชื่อหน่วยงานให้มีความถูกต้อง และในหน้า ๔ วาระที่ ๓.๑ บรรทัดที่ ๑ และบรรทัดที่ ๔ แก้ไขรายชื่อ
หน่วยงานให้มีความถูกต้อง
ให้ฝ่ายเลขานุการฯ จะได้ปรับแก้รายงานการประชุมตามที่ประชุมเสนอ
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

/วาระที่ ๓…

-๔วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
วาระที่ ๓.๑ ประกาศคณะกรรมการว่ า ด้ ว ยการประสานงานเพื่ อ บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายเกี่ ย วกั บ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นาเรียนที่ประชุมทราบประกาศคณะกรรมการว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้
กฎหมายเกี่ ย วกับ สิ่ งแวดล้ อ ม เรื่ อง ก าหนดกฎหมายเกี่ ยวกั บ สิ่ งแวดล้ อม ซึ่งประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา
เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ประกาศฉบับนี้ จักมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนด ๓๖๐ วัน นับถัดจากวันประกาศ
ในราชกิ จ จานุ เบกษา มีผ ลใช้ บั งคับ ในวัน ที่ ๘ สิ งหาคม ๒๕๕๙ ซึ่งฝ่ ายเลขานุก ารฯ ได้ ส รุปสาระส าคัญ ของ
กฎหมายทั้ง ๖ ฉบับให้แก่ที่ประชุมได้รับทราบ โดย “กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม” ๖ ฉบับมีดังนี้
๑. กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
๒. กฎหมายว่าด้วยโรงงาน
๓. กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
๔. กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
๕. กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
๖. กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน
มติ ที่ ประชุ ม รั บทราบประกาศคณะกรรมการว่าด้ วยการประสานงานเพื่ อบั งคั บใช้ กฎหมายเกี่ ยวกั บ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘
วาระที่ ๓.๒ ค าสั่ ง คณะกรรมการว่ า ด้ ว ยการประสานงานเพื่ อ บั ง คั บใช้ ก ฎหมายเกี่ ย วกั บ
สิ่งแวดล้อมที่ ๑/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานการบังคับใช้กฎหมาย
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นาเรียนที่ประชุมทราบ คาสั่งคณะกรรมการว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้
กฎหมายเกี่ยวกับ สิ่งแวดล้ อม ที่ ๑/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานการบังคับใช้กฎหมาย
ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยมีอานาจหน้าที่ดังนี้
๑. ประสาน เร่งรัดการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินคดีแพ่ง
คดีอาญา และคดีปกครอง และติดตามการบั งคับคดี และรายงานต่อคณะกรรมการว่าด้วยการประสานงานเพื่อ
บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
๒. เสนอปรั บ ปรุ งกลไกการประสานงาน การฟ้ อ งร้อ งคดี ที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ กฎหมายเกี่ ย วกั บ
สิ่งแวดล้อมระหว่างหน่วยงานรัฐและผู้ เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมาย
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
๓. พิจารณาวินิจฉัย ให้คาปรึกษาในการดาเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
๔. ปฏิ บั ติห น้ าที่ อื่ น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการว่ าด้ ว ยการประสานงานเพื่ อ บั งคั บ ใช้ก ฎหมาย
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมอบหมาย
มติ ที่ประชุม รับ ทราบคาสั่ งคณะกรรมการว่าด้ว ยการประสานงานเพื่ อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม ที่ ๑/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานการบังคับใช้กฎหมาย
/วาระที่ ๔...

-๕วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ ๔.๑ (ร่าง) คู่มือฉบับประชาชนเพื่อประสานงานการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายเลขานุการฯ ขอให้กรรมการฯ พิจารณา (ร่าง) คู่มือฉบับประชาชนเพื่อประสานงานการบังคับใช้กฎหมาย
สิ่งแวดล้อมซึ่งจัดทาขึ้นตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เพื่อเผยแพร่แก่ประชาชนให้
ทราบถึ งการประสานงานบั งคั บใช้ กฎหมายเกี่ ยวกั บสิ่ งแวดล้ อม โดยเนื้ อหาแบ่ งออกเป็ น ๕ ส่ วน ประกอบด้วย
(๑) การประสานงานด้านสิ่งแวดล้อมของประชาชน (๒) กรณีศึกษาการเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม (๓) ช่องทางการร้องเรียน
ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (๔) การมีส่วนร่วมของประชาชนตามระเบียบส านักนายกฯ และ (๕) กฎหมายเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมประกาศกาหนด
ศปวล.ได้ เสนอ (ร่ า ง) คู่ มื อ ฉบั บ ประชาชนเพื่ อ ประสานงานการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายสิ่ งแวดล้ อ มต่ อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ภายในกรมควบคุมมลพิษ สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑-๑๖ และองค์กรเอกชนที่
เกี่ยวข้องจานวน ๒๐ หน่วยงาน โดยนาข้อเสนอที่ได้มาปรับแก้ไข และนาเสนอต่อที่ประชุม
ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม ได้ มี ก ารอภิ ป รายให้ ข้ อ สั ง เกตพร้ อ มข้ อ เสนอแนะต่ อ (ร่ าง) คู่ มื อ ฉบั บ ประชาชนเพื่ อ
ประสานงานการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม ดังนี้
(๑) ผู้แทนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอให้ปรับแก้การจัดแบ่งประเภทของโรงงานให้ถูกต้อง โดยจะ
ส่งรายละเอียดมายังฝ่ายเลขานุการฯเพื่อดาเนินการต่อไป
(๒) ผู้แทนจากกรมการปกครอง ขอให้ ตัดชื่อหน่วยงาน อบจ. ออก และเพิ่ม หน่วยงานรับแจ้งเรื่อง
ร้องเรียน คือศูนย์ดารงธรรมของจังหวัด เพิ่มรายชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงจาแนกในระดับส่วนท้องถิ่น
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้ชัดเจน
(๓) รองประธานคนที่ ๒ เสนอให้เห็นถึงสาระสาคัญ ของการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตาม
ประกาศกฎหมาย ๖ ฉบับ อาจจะไม่ต้องใส่รายละเอียดของกฎหมาย ปรับการแจ้งเรื่องร้องเรียนเป็นระดับๆ ไป
เริ่มต้นหากเป็นเพียงเหตุเดือนร้อนราคาญให้แจ้งไปยังหน่วยงานท้องถิ่น แต่ถ้าเกินขีดความสามารถให้มีหน่วยงาน
ที่เสริมการดาเนินงานในส่วนภูมิภาคจนถึงส่วนกลาง รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของ กป.วล. ในกรณีที่เกิดปัญหาส่งผล
กระทบเป็นวงกว้างต้องอาศัยความร่วมมือของหลายหน่วยงาน แต่เน้นกระบวนการที่ประชาชนจะได้ประโยชน์
ผ่านการวิเคราะห์ซึ่งจะทาให้บทบาทของ กป.วล. มีความชัดเจนยิ่งขึ้น
(๔) ผู้แทนจากกรมอนามัย เห็นว่าเรื่องร้องเรียนที่มายังหน่วยงานท้องถิ่น ควรเป็นเหตุเดือดร้อนราคาญ
ทั่วไป แต่ถ้าเป็นกรณีใหญ่ๆส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ต้องควบคุมที่แหล่งกาเนิด มีหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องหลายแห่ง
ต้องใช้กฎหมายหลายฉบับ น่าจะมีหน่วยงานที่รองรับเรื่องที่มีศักยภาพในการประสานงานระดับจังหวัด คือศูนย์
ดารงธรรม ส่วนในส่วนกลาง คือ ศูนย์ข้อมูลประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดยให้แยกเป็น
ระดับตามพื้นที่
(๕) รองประธานคณะอนุกรรมการคนที่ ๑ เห็นว่าในการแจ้งเรื่องร้องเรียนควรกาหนดหน่วยงานหลัก
ที่รับผิดชอบตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม ๖ ฉบับ และให้แก้ไขคาว่า “ร้องทุกข์”เป็น “ร้องเรียน/กล่าวโทษ”
(๖) ผู้แทนจากกรมเจ้าท่าขอให้แก้ไขปัญหาการ“ปล่อยน้าเสียลงทะเล”เป็นการ “ปล่อยน้าเสียลงสู่
แหล่งน้าสาธารณะ” ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายมากกว่า
มติ ที่ ป ระชุ ม ให้ ฝ่ ายเลขานุ การฯ ปรับแก้ ไข (ร่าง) คู่ มื อฉบั บประชาชนเพื่ อประสานงานการบั งคั บใช้
กฎหมายสิ่งแวดล้อมตามมติที่ประชุมและนาไปหารือเรื่องการจัดทารูปแบบของคู่มือกับผู้แทนสานักงานคุ้มครองสิทธิ
และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สานักงานอัยการสูงสุด แล้วแจ้งเวียนคณะอนุกรรมการฯ ต่อไป
/วาระที่ ๔.๒…

-๖วาระที่ ๔.๒ (ร่าง) แก้ไขระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฏหมาย
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๒๖ ว่าด้วยผูม้ ีอานาจขยายระยะเวลาและระยะเวลาที่ขยาย
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นาเสนอ (ร่าง) แก้ไขระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับ
ใช้กฏหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๒๖ ว่าด้วยเรื่องผู้มีอานาจขยายระยะเวลาและระยะเวลาที่ขยาย
โดยมีประเด็น ดังนี้
(๑) วรรคหนึ่ง แก้ไขจานวนวันที่หน่วยงานของรัฐที่จะทาการรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน
เพื่อดาเนินคดีทางแพ่งให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันเป็นหกสิบวัน เพราะการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวมีเป็นจานวน
มาก มีความยุ่งยากซับซ้อนต้องอาศัยการอ้างอิงการพิสูจน์ทางวิชาการ การรับฟั งความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ
และประสานกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน ซึ่งกระบวนการดังกล่าวต้องใช้เวลา
(๒) วรรคสอง แก้ไขให้ กป.วล. สามารถมอบอานาจการขยายเวลาให้อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ได้ และ
แก้ ไขระยะเวลาที่ขยายเพื่ อ ให้ ดาเนิ น การตามวรรคหนึ่งครั้งละไม่เกินสามสิ บวันเป็ นหกสิ บวันแต่ไม่เกินหนึ่งปี
เพื่ อลดขั้ น ตอนการจั ด ประชุ ม กป.วล. เพื่ อขอมติ ข ยายเวลา ท าให้ ขั้ น ตอนการอนุ มั ติก ระชั บ รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ซึ่งที่ประชุมได้มีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบสานักนายกฯ ข้อ ๒๖ ว่าด้วยเรื่องผู้มีอานาจขยายระยะเวลา
และระยะเวลาที่ขยาย ดังนี้
(๑) ประธานฯกล่าวว่าการรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง พยานหลักฐานเพื่อดาเนินคดีทางแพ่ง ใช้ระยะ
เวลานานมากไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จได้ภาย ๓๐ วัน จึงเห็นชอบกับที่ฝ่ายเลขานุการฯเสนอ ๖๐ วัน ส่วน
ประเด็นการมอบอานาจนั้น หากต้องจัดประชุม กป.วล. ทุกครั้งเพื่อขอมติขยายเวลาจะทาให้เกิดความเสียหายใน
การดาเนินการ
(๒) ผู้แทนจากสานักงานอัย การพิเศษฝ่ายพัฒ นากฎหมาย สานักงานอัยการสู งสุด เสนอแนะว่าเมื่อ
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษใช้อานาจที่ได้รับมอบจาก กป.วล. ในการขยายเวลานั้นจะต้องรายงาน กป.วล.ทราบถึง
การขยายเวลาดังกล่าวทุกครั้ง
มติที่ประชุม เห็นชอบร่างแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ ข้อ ๒๖ โดยไม่มีข้อแก้ไขโดยให้
เสนอ กป.วล. พิจารณาต่อไปก่อนเสนอแก้ไขระเบียบสานักนายกฯ
วาระที่ ๔.๓ (ร่าง) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฏหมายที่เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๐ เพิ่มเติมเกี่ยวกับการประสานงานคดีปกครองระหว่างหน่วยงานของรัฐ
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นาเสนอ (ร่าง) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้
กฎหมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๐ เพิ่มเติมส่วนที่ ๕ การประสานงานคดีปกครองระหว่างหน่วยงานของ
รัฐ จานวน ๓ ข้อ ได้แก่ ข้อ ๓๘ ข้อ ๓๙ และข้อ ๔๐ ดังนี้
ข้อ ๓๘ เพื่อประโยชน์ในการติดตามการดาเนินการของหน่วยงานรัฐในคดีปกครอง ให้หน่วยงานของรั ฐ
ซึ่งถูก ฟ้ องเป็ น คดีป กครองตามพระราชบั ญ ญั ติจัด ตั้งศาลปกครองและวิธีพิ จารณาคดีป กครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
เนื่ อ งจากหน่ วยงานของรั ฐ กระท าการโดยไม่ช อบด้ว ยกฎหมาย ละเว้น หรือละเลยต่ อหน้าที่ต ามที่ กฎหมาย
กาหนดให้ ต้องปฏิบั ติห รือปฏิบั ติห น้ าที่ ดังกล่ าวล่ าช้าเกินสมควร การกระทาละเมิดหรื อความรับผิ ดอย่างอื่น
/ของหน่วยงาน...

-๗ของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ส่งสาเนาคาฟ้องพร้อม ทั้งหลักฐาน
อื่นประกอบตามสมควร ต่อศูนย์ประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม ภายในระยะเวลาอันสมควร
ข้อ ๓๙ เมื่อศาลปกครองมีคาพิพากษาถึงที่ สุด ให้หน่วยงานของรัฐผู้เป็นคู่กรณีส่งสาเนาคาพิพากษาให้
ศูนย์ข้อมูลประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยไม่ชักช้า เพื่อประโยชน์ในการติดตามการ
บังคับคดีต่อไป
ข้อ ๔๐ หากหน่วยของรัฐที่เกี่ยวข้องไม่ดาเนินการตามข้อ ๓๘ และข้อ ๓๙ ศปวล. จะเร่งรัดติดตามให้
หน่ ว ยงานของรั ฐ ดั งกล่ า วปฏิ บั ติ ต าม และหากหน่ ว ยงานของรั ฐ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม ศปวล. จะรายงาน กป.วล.
เพื่อพิจารณาต่อไป
ข้อ ๔๑ (ข้อ ๓๘ เดิม) ให้หน่ วยงานของรัฐที่ เกี่ยวข้องวางระเบียบหรือออกคาสั่งของหน่วยงานหรือ
ดาเนินการอื่นใดเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้
ซึ่งที่ประชุมได้มีการอภิปรายให้ข้อสังเกตพร้อมข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฏหมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๐ เพิ่มเติมส่วนที่ ๕ การประสานงาน
คดีปกครองระหว่างหน่วยงานของรัฐดังนี้
(๑) ผู้แทนสานักงานอัยการพิเศษฝ่ายพัฒนากฎหมาย สานักงานอัยการสูงสุด เห็นควรให้นาส่วนที่ ๕
มาต่อกับส่วนที่ ๓ เป็น ๓/๑ แทน และขอให้เพิ่มคานิยามในส่วนของคาว่าหน่วยงานของรัฐให้สอดคล้องกับคดี
ปกครองว่ามีนิยามอย่างไรเนื่องจากต้องการให้สามารถใช้ระเบียบสานักนายกฯได้จริง
(๒) ผู้แทนจากกรมการปกครอง เห็นควรว่าในข้อ ๓๘ ตอนท้าย “ภายในระยะเวลาอันสมควร” ควรจะ
ระบุระยะเวลาให้ชัดเจน มิฉะนั้น จะเป็นปัญหาเรื่องการแปลความว่าภายในระยะเวลาอันสมควรคือกี่วัน ขอให้
ตีความตามศาลว่า ภายในระยะเวลาอันสมควรคือ ๙๐ วัน
(๓) รองประธานอนุกรรมการ คนที่ ๑ ขอให้ตัดข้อความในข้อ ๓๘ บรรทัดที่ ๓ ความว่า “…..เนื่องจาก
หน่วยงานของรัฐกระทาการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ละเว้น หรือละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดให้ต้อง
ปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร การกระทาละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทาง
ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม......” เพื่อให้ระเบียบสานักนายกฯ มีความกระชับ
(๔) ผู้อานวยการกองนิติการ กรมควบคุมมลพิษ ขอให้ ฝ่ายเลขานุการฯ ทบทวนวัตถุประสงค์ของการ
ประสานงานบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายเกี่ ย วกั บ สิ่ งแวดล้ อ ม เพื่ อ ให้ ส่ ว นที่ เพิ่ ม เติ ม สอดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละ
เจตนารมณ์อันแท้จริงของระเบียบสานักนายกฯนี้ว่าได้มีการช่วยเหลือ แก้ไข เยียวยาปัญหาสิ่งแวดล้อมในส่วนของ
คดีปกครองอย่างไรเพื่อให้สามารถใช้ได้จริงและเป็นประโยชน์ต่อการประสานงานการบังคับคดีทางปกครอง
(๕) ประธานอนุ ก รรมการฯ ขอให้ เติ ม ข้ อ ความในส่ ว นที่ เกี่ ย วกั บ การประสานงานคดี แ พ่ งระหว่ า ง
หน่ ว ยงานของรั ฐ ในส่ ว นที่ ๓ ความว่ า “ข้ อ ความในส่ ว นที่ ๓ ว่ าด้ ว ยเรื่อ งการประสานงานคดี แ พ่ งระหว่า ง
หน่วยงานของรัฐ มาใช้บังคับเกี่ยวกับการประสานงานทางปกครองโดยอนุโลม”

-๘มติ ที่ ประชุม ให้ ป รั บ แก้ ตามมติที่ป ระชุมและหารือ กับ ผู้ แทนจากส านั กงานอัยการพิเศษฝ่ ายพั ฒ นา
กฎหมาย สานักงานอัยการสูงสุด เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของระเบียบสานักนายกฯ ที่แก้ไข พร้อมทั้ง
แจ้งเวียนให้คณะอนุกรรมการฯพิจารณาต่อไป
วาระที่ ๕ อื่นๆ (ถ้ามี)
/มติที่ประชุม...

ปิดประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.
นางสาวกานต์สินี ดวงดี
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นายสุรพงศ์ วรดิษฐ์
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นายชานัน ติรณะรัต
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

