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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการประสานงานเพื่อบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
พ.ศ. ๒๕๕๐
โดยที่ ส มควรให มี ร ะเบี ย บกํ าหนดมาตรการและวิ ธี ก ารประสานงานระหว า งหน ว ยงาน
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของโดยตรงกับการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม เพื่อ ให
การปองกันและปราบปรามการละเมิดกฎหมายและการแกไขเยียวยาความเสียหายเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการประสานงานเพื่อบังคับใช
กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหนายกรัฐมนตรีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
ขอความทั่วไป
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“สิ่งแวดลอม” หมายความวา สิ่งตาง ๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยูรอบตัว
มนุษย ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษยไดทําขึ้น
“มลพิษ” หมายความวา ของเสีย วัตถุอันตราย และมลสารอื่น ๆ รวมทั้ง กาก ตะกอน
หรื อ สิ่ ง ตกค า งจากสิ่ ง เหล า นั้ น ที่ ถู ก ปล อ ยทิ้ ง จากแหล ง กํ า เนิ ด มลพิ ษ หรื อ ที่ มี อ ยู ใ นสิ่ ง แวดล อ ม
ตามธรรมชาติ ซึ่งกอใหเกิด หรืออาจกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมหรือภาวะที่เปนพิษภัย
อันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชนได และใหหมายความรวมถึง รังสี ความรอน แสง เสียง
กลิ่น ความสั่นสะเทือน หรือเหตุรําคาญอื่น ๆ ที่เกิดหรือถูกปลอยออกจากแหลงกําเนิดมลพิษดวย
“แหลงกําเนิดมลพิษ” หมายความวา ชุม ชน โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร สิ่งกอสราง
ยานพาหนะ สถานที่ประกอบกิจการใด ๆ หรือสิ่งอื่นใด ซึ่งเปนแหลงที่มาของมลพิษ
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“กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม” หมายความวา กฎหมายเกี่ยวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมตามที่คณะกรรมการวาดวยการประสานงานเพื่อบังคับ ใชกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
ประกาศกําหนด
“องคกรเอกชน” หมายความวา องคกรเอกชนดานการคุม ครองสิ่งแวดลอมและอนุรักษ
ธรรมชาติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ หรือองคกรเอกชนที่มี
วัตถุประสงคใ นการคุม ครองสิ่งแวดลอมหรืออนุ รักษธรรมชาติที่ไดจดทะเบียนเปน องคกรเอกชน
ตามกฎหมายอื่น
“สํานักงานคุมครองสิทธิ” หมายความวา สํานักงานคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมาย
แกประชาชน สํานักงานอัยการสูงสุด
“หนวยงานของรัฐ ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่อ
อยางอื่นและมีฐานะเปนกรม ราชการสวนภูมิภาค องคกรปกครองสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้น
โดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา องคการมหาชนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยองคการมหาชน
และหนวยงานอื่นของรัฐ
“ผูกอใหเกิดความเสียหาย” หมายความวา
(๑) เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษที่กอใหเกิดหรือเปนแหลงกําเนิดการรั่วไหล
หรือแพรกระจายของมลพิษอัน เปนเหตุใ หผูอื่น ไดรับอัน ตรายแกชีวิต รางกายหรือสุขภาพ อนามัย
หรือเปนเหตุใหทรัพยสินของผูอื่นเสียหาย
(๒) ผูที่ ก อ ให เ กิ ด การรั่ ว ไหล แพร ก ระจายของมลพิษ หรือ ก อ ให เ กิ ด ภาวะมลพิ ษ หรื อ
โดยประการอื่นอันเปนเหตุใหเกิดความเสียหายตอชีวิต รางกาย สุขภาพอนามัยหรือทรัพยสิน ของผูอื่น
ทั้งนี้ ไมวาความเสียหายนั้นจะเกิดจากการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอของผูกอใหเกิดความ
เสียหายหรือไมก็ตาม
(๓) ผู ที่ ก ระทํ า หรื อ ละเว น การกระทํ า ด ว ยประการใดโดยมิ ช อบด ว ยกฎหมายอั น เป น
การทําลาย ทําใหสูญหาย หรือเสียหาย แกทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเปนของรัฐ หรือเปนสาธารณสมบัติ
ของแผนดิน
“ผูเสียหาย” หมายความวา ผูไดรับความเสียหายไมวาโดยทางตรงหรือทางออมจากการกระทํา
ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม และใหหมายความรวมถึงผูที่ไดรับความเสียหายที่เกิดขึ้น
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ตอชีวิต รางกาย สุขภาพ หรืออนามัย โดยผลของสารที่สะสมอยูในรางกายซึ่งตองใชเวลาในการแสดง
อาการ และความเสียหายนั้นสามารถพิสูจนไดตามหลักวิชาการ
หมวด ๒
คณะกรรมการวาดวยการประสานงานเพื่อบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
ขอ ๕ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการวาดวยการประสานงานเพื่อ
บังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม” เรียกโดยยอวา “กป.วล.” ประกอบดวย
(๑) รองอัยการสูงสุดซึ่งไดรับ
มอบหมายจากอัยการสูงสุด
เปนประธานกรรมการ
(๒) อธิบดีอัยการฝายชวยเหลือทางกฎหมาย
เปนรองประธานกรรมการ
(๓) ผูแทนกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี
เปนกรรมการ
(๔) ผูแทนกรมการปกครอง
เปนกรรมการ
(๕) ผูแทนกรมชลประทาน
เปนกรรมการ
(๖) ผูแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เปนกรรมการ
(๗) ผูแทนกรมอนามัย
เปนกรรมการ
(๘) ผูแทนกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
เปนกรรมการ
(๙) ผูแทนกรุงเทพมหานคร
เปนกรรมการ
(๑๐) ผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ
เปนกรรมการ
(๑๑) ผูแทนสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เปนกรรมการ
(๑๒) ผูทรงคุณวุฒซิ ึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แตงตั้งจํานวนสองคน
เปนกรรมการ
(๑๓) ผูแทนองคกรเอกชนซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แตงตั้งจํานวนสองคน
เปนกรรมการ
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(๑๔) ผูแทนกรมควบคุมมลพิษซึ่งไดรับมอบหมาย
จากอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
(๑๕) ผูแทนกรมควบคุมมลพิษซึ่งไดรับมอบหมาย
จากอธิบดีกรมควบคุมมลพิษจํานวนสองคน
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เปนกรรมการและ
เลขานุการ

เปนกรรมการและผูชวย
เลขานุการ
ขอ ๖ กรรมการผูแ ทนสวนราชการตามขอ ๕ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)
และ (๑๑) จะตองมีตําแหนงไมต่ํากวาผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา
ขอ ๗ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๕ (๑๒) และกรรมการผูแทนองคกรเอกชนตาม
ขอ ๕ (๑๓) จะต องมีค วามรูความสามารถเปน ที่ป ระจัก ษแ ละมีประสบการณที่ เกี่ยวของกั บการ
คุมครอง สงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
กรรมการผูทรงคุณวุฒิและกรรมการผูแทนองคกรเอกชน มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ
สองป กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน
ในกรณีที่ กรรมการผูทรงคุณวุฒิห รือผูแ ทนองคก รเอกชนพน จากตําแหน งกอนครบวาระ
ใหแตงตั้งผูอื่นเปนกรรมการแทนได และใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับ
วาระที่ เหลืออยูข องผูซึ่ งตนแทน เวน แตว าระการดํ ารงตํ าแหนง ของกรรมการผู ทรงคุณ วุฒิ หรื อ
กรรมการผูแทนองคกรเอกชน แลวแตกรณี เหลือไมถึงเกาสิบวันจะไมแตงตั้งกรรมการแทนก็ได
ขอ ๘ การประชุมของ กป.วล. ตองมีกรรมการมาประชุมอยางนอยกึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุมของ กป.วล. ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่
ได ใหรองประธานกรรมการปฏิบัติหนาที่แทน ในกรณีที่ไมมีรองประธานกรรมการหรือมีแตไมอาจ
ปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นทําหนาที่ประธานในที่ประชุม
การวินิ จฉั ยชี้ ขาดใหถื อเสีย งข างมาก กรรมการคนหนึ่ งใหมี เสี ยงหนึ่ งในการลงคะแนน
ถามีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๙ กป.วล. มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ประสานงานระหว า งภาครั ฐ และภาคเอกชนเพื่ อ แก ไ ขเรื่ อ งร อ งทุ ก ข ที่ เ กี่ ย วกั บ
สิ่งแวดลอม
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(๒) ประสานงานกับหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของเพื่อเรงรัดการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอม ทั้งในสวนที่เกี่ยวกับการดําเนินคดีแพง คดีอาญา และคดีปกครอง
(๓) สนับสนุนสํานักงานคุมครองสิทธิ ในการตรวจสอบเรื่องรองทุกขเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
และสนับสนุนองคกรเอกชนในการดําเนินงานตามขอ ๑๔
(๔) เสนอแนะใหหนวยงานของรัฐออกกฎกระทรวง ขอบังคับ ขอบัญญัติทองถิ่น ระเบียบ
หรือประกาศ ที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
(๕) เรง รัด ใหส วนราชการที่เ กี่ย วข องปฏิบั ติตามคํ าพิพ ากษาของศาลที่เ กี่ย วขอ งกั บคดี
สิ่งแวดลอม
(๖) พิจารณาและกําหนดมาตรการเพื่อใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ขอบัญญัติ
ทองถิ่น ระเบียบหรือประกาศที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม และติดตามใหมี
การปฏิบัติตามมาตรการดังกลาว
(๗) ใหการสนับสนุนการวิเคราะหและประเมินความเสียหายในทางวิช าการเพื่อกําหนด
มูลคาความเสียหาย
(๘) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานเพื่อดําเนินการตามที่ กป.วล. มอบหมาย
(๙) เรียกใหหนวยงานของรัฐ หรือขอใหองคกรเอกชน สงเอกสารหรือขอมูล หรือขอให
เจาหนาที่จากหนวยงานหรือองคกรดังกลาวมาใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องรองทุกขที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
(๑๐) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดเพื่ อ ให เ ป น ไปตามระเบี ย บนี้ หรื อ ตามที่ ค ณะรั ฐ มนตรี ห รื อ
นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
ขอ ๑๐ ใหมีศูนยขอมูล เปนหนวยงานภายในกรมควบคุมมลพิษ ทําหนาที่เปน สํานักงาน
เลขานุการของ กป.วล. และใหมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) รับผิ ดชอบในงานธุ รการ งานวิ ช าการ งานการประชุม และงานเลขานุก ารของ
กป.วล. คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน
(๒) รวบรวมขอมูลและขอเท็จจริงเกี่ยวกับการรองทุกขเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมจากหนวยงาน
ของรัฐ องคกรเอกชน ประชาชน หรือสื่อมวลชนแขนงตาง ๆ
(๓) วิเคราะหและประเมินผลการแกไขปญหาเรื่องราวรองทุกขเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
(๔) ประสานงานกับหนวยงานของรัฐและองคกรเอกชน เพื่อรวบรวมและใหบริการขอมูล
ทุกชนิดที่เกี่ยวของกับการรองทุกขเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
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(๕) ติดตามเรงรัดการปฏิบัติการของหนวยงานของรัฐที่ไดแจงหรือรายงานตอศูนยขอมูล
ตามระเบียบนี้ แลวรายงาน กป.วล. เพื่อทราบหรือพิจารณาตอไป
(๖) ติดตามเรงรัดการปฏิบัติการของหนวยงานของรัฐที่ตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยหรือคําสั่ง
ที่ไดออกโดยอาศัยอํานาจตามระเบียบนี้ แลวรายงาน กป.วล. เพื่อทราบหรือพิจารณาตอไป
(๗) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
หมวด ๓
การประสานงานกับหนวยงานของรัฐและองคกรเอกชน
สวนที่ ๑
การประสานงานเพื่อแกไขความเสียหายที่เกิดขึ้นแกสาธารณะ
ขอ ๑๑ ในกรณีหนวยงานของรัฐ ที่เกี่ยวของพบเห็น การกระทําความผิดกฎหมายเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอม หรือไดรับแจงจากองคกรเอกชนหรือบุคคลใดวามีการกระทําความผิดกฎหมายเกี่ยวกับ
สิ่ ง แวดล อ ม เป น เหตุ ใ ห เ กิ ด ภยั น ตรายต อ สาธารณชนอั น เนื่ อ งมาจากภาวะมลพิ ษ ที่ เ กิ ด จากการ
แพรกระจายของมลพิษ ใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของพิจารณาออกคําสั่งทางปกครองเพื่อระงับเหตุ
แหงความเสียหายตามอํานาจหนาที่โดยทันที เชน การสั่งปดหรือพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต หรือ
การสั่งใหหยุดใช หรือทําประโยชนดวยประการใด ๆ เพื่อระงับเหตุแหงความเสียหายนั้น และหากมี
ความจํา เปน จะต องดําเนิ น คดีกับ ผูกระทํา ความผิด ใหหน วยงานของรัฐ ที่ เกี่ยวขอ งดําเนิน การเก็ บ
รวบรวมพยานหลักฐานและใหแจงใหศูนยขอมูลทราบโดยไมชักชา
กรณีที่องคกรเอกชนหรือบุคคลใด พบวาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งจะกอใหเกิดความ
เสียหายตอสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น ใหแจงศูนยขอมูลทราบเพื่อพิจารณาหามาตรการในการระงับเหตุแหง
ความเสียหายเพิ่มเติม
ในกรณีที่ศูนยขอมูลเห็นวา มาตรการที่ใชเพื่อการระงับเหตุแหงความเสียหายของหนวยงาน
ของรั ฐ ที่ เ กี่ ย วข อ งตามวรรคหนึ่ ง ไม เ พี ย งพอ ให ศู น ย ข อ มู ล เสนอมาตรการให ห น ว ยงานของรั ฐ
ที่เกี่ยวของดํา เนิน การเพิ่ม เติม ไดต ามที่เห็ น สมควร หากหนวยงานที่เ กี่ยวขอ งไมดํา เนิน การตามที่
ศูน ยขอมูลเสนอ ใหศูน ยขอมูลรายงานใหรัฐ มนตรีผูกํากับดูแลหน วยงานของรัฐ ที่ เกี่ยวของ และ
กป.วล. ทราบโดยไมชักชา
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ขอ ๑๒ ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินหรือภยันตรายตอสาธารณชน อันเนื่องมาจากภาวะมลพิษ
ที่เกิ ดจากการแพรก ระจายของมลพิ ษในเขตกรุง เทพมหานคร ราชการสว นภูมิ ภาค หรือ ราชการ
สวนทองถิ่น เมื่อนายกรัฐ มนตรีไดสั่งการหรือไดมอบอํานาจใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือ
ผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี ปฏิบัติหนาที่แทนนายกรัฐมนตรีใ นการสั่งการภายในเขตจังหวัด
ตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอ มแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
แลว ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณี ติดตามดูแ ลใหบุคคลที่
เกี่ยวของปฏิบัติตามคําสั่งของนายกรัฐมนตรีหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจจากนายกรัฐมนตรีโดยเครงครัด
และรายงานใหศูนยขอมูลทราบโดยไมชักชา
ในกรณีที่เหตุฉุกเฉินหรือภยันตรายดังกลาวเกิดขึ้นในหลายจังหวัดคาบเกี่ยวกัน ให กป.วล.
รายงานใหนายกรัฐมนตรีทราบเพื่อใหพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรตอไป
ใหศูนยขอมูลมีหนาที่ตดิ ตามและรายงานผลการปฏิบัติตามคําสั่งนายกรัฐมนตรีหรือผูที่ไดรับ
มอบอํานาจจากนายกรัฐมนตรีที่สั่งการตามวรรคหนึ่งให กป.วล. ทราบ
ขอ ๑๓ ในกรณีบุคคลที่เกี่ยวของฝาฝนไมปฏิบัติตามคําสั่งของนายกรัฐ มนตรีหรือผูไดรับ
มอบอํานาจจากนายกรัฐมนตรีตามขอ ๑๒ ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
ประสานงานกับผูบัญชาการตํารวจแหงชาติหรือผูบัญชาการตํารวจนครบาลแลวแตกรณี ในเขตจังหวัด
อื่น ใหผูวาราชการจังหวัดประสานงานกับผูบังคับการตํารวจภูธรประจําจังหวัด เพื่อดําเนินคดีกับบุคคล
ซึ่งฝาฝนคําสั่งนั้น และรายงานใหศูนยขอมูลทราบโดยไมชักชา และใหศูนยขอมูลรายงานผลการ
ดําเนินคดีให กป.วล. ทราบทุกระยะ
ขอ ๑๔ เพื่อประโยชนในการคุมครองและรักษาสิ่งแวดลอม หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ
อาจขอความรวมมือจากผูเสียหาย องคกรเอกชน หรือบุคคลใดเพื่อ
(๑) สืบเสาะหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําความผิดอาญาตามกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
(๒) คนหาขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานในการดําเนินคดีแพงหรือคดีอื่น ๆ
ขอ ๑๕ ให โรงพยาบาลที่ เป น หนว ยงานของรั ฐ หรือ สถานพยาบาลตามกฎหมายว าด ว ย
สถานพยาบาล รั กษาพยาบาลประชาชนที่ ได รับ อัน ตรายจากภาวะมลพิษ ที่เกิ ดขึ้ น โดยเร็ว โดยมี
มาตรฐานในการบริการไมต่ํากวาที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
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สวนที่ ๒
การประนอมขอพิพาท
ขอ ๑๖ หากคูกรณีที่เกี่ยวของประสงคจะตกลงระงับขอพิพาทที่เกิดขึ้น ดวยวิธีประนอม
ขอพิพาท ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการประนอมขอพิพาท
หมวด ๔
การประสานงานคดี
สวนที่ ๑
การประสานงานในชั้นสอบสวน
ขอ ๑๗ เพื่อประโยชนในการเรงรัดติดตามการดําเนินคดีในชั้นสอบสวนคดีอาญาใหเปนไป
โดยรวดเร็ ว และมีป ระสิ ท ธิภ าพยิ่ ง ขึ้น เมื่ อมี ก ารกระทํ า ผิ ด กฎหมายเกี่ ย วกั บ สิ่ง แวดล อมขึ้ น ให
ดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่ปรากฏวามีการกระทําความผิดกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม และไมปรากฏ
ผูรองทุกขหรือกลาวโทษตามกฎหมายภายในเจ็ดวัน ใหกรมควบคุมมลพิษดําเนินการกลาวโทษตาม
กฎหมายโดยไมชักชา
(๒) เพื่ อ ประโยชน ใ นการดํ า เนิ น คดี อ าญาตามกฎหมายเกี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล อ ม หรื อ
เพื่อ สนับ สนุ น การปฏิ บัติ หนา ที่ข องพนักงานสอบสวน พนัก งานสอบสวนอาจขอคํา แนะนํา หรื อ
คําปรึกษาขอรับทราบขอมูลขาวสาร หรือขอใหจัดสงสิ่งอื่นใดที่อาจใชเปนพยานหลักฐานในสํานวนคดี
จากหนวยงานของรัฐ องคกรเอกชน ผูทรงคุณวุฒิ หรือบุคคลอื่นใดได
ในกรณีจําเปน พนักงานสอบสวนจะขอคําปรึกษาจากพนักงานอัยการ เพื่อใหความเห็นหรือ
คําแนะนําตามที่เห็นสมควรได
(๓) เมื่อพนักงานสอบสวนไดรับคํารองทุกขหรือคํากลาวโทษแลว ใหหนวยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวของซึ่งเปนผูรองทุกขหรือกลาวโทษ รายงานขอเท็จจริงใหศูนยขอมูลทราบเปนลายลักษณอักษร
โดยไมชักชา เวนแตขอเท็จจริงอันเปนพยานหลักฐานแหงคดีในสํานวนที่อาจใชเปนพยานหลักฐานใน
ชั้นศาล หรือขอเท็จจริงที่หากเปดเผยแลวอาจทําใหเสื่อมประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมาย
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ในกรณีที่องคกรเอกชนหรือบุคคลใดเปนผูรองทุกขหรือกลาวโทษ ใหพนักงานสอบสวน
ผูรับผิดชอบรายงานใหศูนยขอมูลทราบเปนลายลักษณอักษรโดยไมชักชา
(๔) ใหศูนยขอมูลติดตามผลการดําเนินคดีอาญาในชั้นสอบสวนอยางใกลชิดหากปรากฏวา
พนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบไมดําเนินการในเวลาอันควร ใหศูนยขอมูลรายงานตอ กป.วล. เพื่อ
ติดตามผลตอไป
ขอ ๑๘ เพื่อประโยชนในการดําเนินคดีในกรณีที่ไมปรากฏแนชัดวาหนวยงานใดของรัฐใน
จังหวัดมีหนาที่ตองประสานงานกับพนักงานสอบสวน ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดและ
คําวินิจฉัยชี้ขาดนั้นใหเปนที่สุด
หากการวินิจฉัยชี้ขาดตามวรรคหนึ่งไมสามารถกระทําได เพราะเหตุที่ไมอยูในอํานาจของ
ผูวาราชการจังหวัด หรือผูวาราชการจังหวัดไมชี้ขาดภายในระยะเวลาอันสมควรหรือเพราะเหตุอื่นใด
ใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของแจงใหศูนยขอมูลทราบ เพื่อให กป.วล. วินิจฉัยชี้ขาดโดยไมชักชา และ
คําวินิจฉัยชี้ขาดนั้นใหเปนที่สุด
สวนที่ ๒
การประสานงานคดีอาญาชั้นพนักงานอัยการ
ขอ ๑๙ ในการดําเนินคดีอาญาตามกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม เมื่อพนักงานอัยการไดรับ
ความเห็นและสํานวนจากพนักงานสอบสวนแลว หากพนักงานอัยการมีคําสั่งใหพนักงานสอบสวน
ดําเนินการสอบสวนเพิ่มเติม หรือสงพยานคนใดมาใหซักถามตามมาตรา ๑๔๓ แหงประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา ใหพนักงานสอบสวนดําเนิน การโดยไมชักชา ทั้งนี้ ใหพนักงานสอบสวน
ประสานงานกับพนักงานอัยการอยางใกลชิด
ขอ ๒๐ ในกรณีที่พนักงานอัยการเห็น ควรสั่งฟองผูตองหาที่ยังเรียกหรือจับตัวไมไดตาม
มาตรา ๑๔๑ วรรคสี่ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และไดแจงใหผูบัญชาการตํารวจ
แห ง ชาติ หรื อ ผู ว า ราชการจั ง หวั ด เพื่ อ จั ด การให ไ ด ตั ว ผู ต อ งหามาภายในกํ า หนดอายุ ค วามแล ว
ใหพนักงานสอบสวนเรงรัดดําเนินการใหไดตัวผูตองหามาดําเนินคดีตอไปโดยเร็ว
ขอ ๒๑ ในกรณีที่พนักงานอัยการผูพิจารณาสํานวนมีคําสั่งใหพนักงานสอบสวนดําเนินการ
สอบสวนผูตองหาในขอหาอื่นที่เกี่ยวของโดยตรงกับความผิดอาญาตามกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
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เพิ่มเติม หรือ แนะนําใหพนักงานสอบสวนดําเนิน คดีกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวของในคดีดังกลาวเพิ่มเติม
ใหพนักงานสอบสวนเรงรัดดําเนินคดีตามคําสั่งของพนักงานอัยการโดยเร็ว
ขอ ๒๒ ให พ นั ก งานอั ย การประสานงาน ให ค วามรู ให คํ า ปรึ ก ษา แนะนํ า ชี้ แ จง
ข อ บกพร อ ง วิ ธี ป อ งกั น แก ไ ข ตลอดจนให บ ริ ก ารด า นกฎหมายเกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น คดี เ กี่ ย วกั บ
สิ่ง แวดลอ มแก พ นัก งานสอบสวน หน วยงานของรั ฐ เจ า พนั ก งานทอ งถิ่น องคก รเอกชน และ
ประชาชนในจังหวัด
ขอ ๒๓ กรณีมีการเดินเผชิญสืบในการดําเนิน คดีอาญาตามกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
ใหพนักงานสอบสวนประสานกับผูเสียหายหรือหนวยงานที่เกี่ยวของในการอํานวยความสะดวกแก
พนักงานอัยการ และศาลในการเดินเผชิญสืบ
ขอ ๒๔ ในกรณีที่ผูเสียหาย ผูแทนโดยชอบธรรม ผูบุพการี ผูสืบสันดาน สามีหรือภริยา
ของผูเสียหาย หนวยงานของรัฐ เจาพนักงานทองถิ่น องคกรเอกชน หรือบุคคลที่เกี่ยวของขอทราบ
ผลการดําเนินคดีในศาลอันถึงที่สุดหรือคําสั่งเด็ดขาดไมฟองคดีพรอมดวยเหตุผลของคําสั่งดังกลาวจาก
พนักงานอัยการ ใหพนักงานอัยการดําเนินการใหตามระเบียบของสํานักงานอัยการสูงสุดโดยมิชักชา
ในกรณีที่การดําเนินคดีใ นศาลยังไมถึงที่สุดหรืออยูระหวางการพิจารณาสั่งคดีของพนักงาน
อัยการ ใหพนักงานอัยการเปดเผยรายละเอียดหรือขอมูลเทาที่เห็นวาไมเปนการเสียหายแกการดําเนินคดี
ในอํานาจหนาที่ของพนักงานอัยการ
ขอ ๒๕ ในการดําเนินคดีอาญาตามกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม เมื่อคดีถึงที่สุดใหพนักงาน
อัยการแจงผลคดีแกศูนยขอมูลโดยเร็ว และใหศูนยขอมูลแจงหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของและผูมีสวน
เกี่ยวของในคดีทราบตอไป
สวนที่ ๓
การประสานงานคดีแพงระหวางหนวยงานของรัฐ
ขอ ๒๖ เพื่อประโยชนในการดําเนินคดีแพงตามกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมใหหนวยงาน
ของรัฐซึ่งมีอํานาจหนาที่คุมครอง สงเสริม อนุรักษและรักษาสิ่งแวดลอมตามกฎหมายที่ไดรับความ
เสียหาย รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับผูกอใหเกิดความเสียหาย ขอเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับ
คาเสียหาย จํานวนผูเสียหายและพยานหลักฐานอื่นภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบถึงความเสียหาย

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๒๓ ง

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๐

ถาหนวยงานของรัฐ ที่ไดรับความเสียหายไมสามารถดําเนิน การใหแ ลวเสร็จภายในเวลาที่
กําหนดตามวรรคหนึ่ง ใหยื่นเรื่องตอ กป.วล. ผานศูนยขอมูลเพื่อขอขยายเวลา ทั้งนี้ กป.วล. จะขยาย
เวลาใหครั้งละไมเกินสามสิบวัน
ขอ ๒๗ การรวบรวมขอเท็จ จริงและพยานหลักฐานดังกลาวตามขอ ๒๖ ใหหนวยงาน
ของรัฐที่ไดรับความเสียหายเชิญผูทรงคุณวุฒิหรือผูแทนหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของรวมพิสูจนคนหา
ขอเท็ จจริ งและรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับค าเสี ยหาย จํานวนผู เสีย หาย มู ลคา ความเสี ยหาย
ที่เกิดขึ้น และพยานหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งประสานงานกับสํานักงานอัยการสูงสุดในการ
วางรูปคดี
ขอ ๒๘ การพิสูจนความเสียหายตามขอ ๒๗ ตองดําเนินการโดยมิชักชา ในกรณีที่ความ
เสียหายหรือผลกระทบใดไมสามารถพิสูจนทราบไดโดยแนชัด ใหดําเนินการพิสูจนความเสียหาย
โดยอางอิงการพิสูจนทางวิชาการ หรือรับฟงความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิดานสิ่งแวดลอม
ขอ ๒๙ ในการรวบรวมขอเท็จจริงตามขอ ๒๖ หากมีกรณีจําเปนใหเชิญผูกอใหเกิดความ
เสียหายหรือประชาชนผูไดรับความเสียหายเขาชี้แจงหรือใหขอมูลดวย
ขอ ๓๐ ใหหนวยงานของรัฐตามขอ ๒๖ แจงผลใหศูนยขอมูลทราบภายในสิบวันนับแต
วัน ที่รวบรวมขอเท็จจริง คาเสียหายและพยานหลักฐานแลวเสร็จ และใหศูน ยขอมูลติดตามผลการ
ดําเนินคดีอันเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวเพื่อรายงานตอ กป.วล. ทุกระยะดวย
ขอ ๓๑ กรณีที่การพิสูจนคาเสียหายมีคาใชจาย ใหเบิกจายจากงบประมาณของหนวยงาน
ของรัฐตามขอ ๒๖ หากเงินงบประมาณของหนวยงานของรัฐดังกลาวไมเพียงพอ ใหใชเงินจากกองทุน
สิ่งแวดลอมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอ มแหงชาติ หรือเงินบริจาค
จากองคกรการกุศล
ขอ ๓๒ ในกรณี ที่มี หน ว ยงานของรั ฐ ไดรั บ ความเสีย หายหลายหน วยงานในเขตทอ งที่
เดียวกันหรือในหลายทองที่ ใหทุกหนวยงานของรัฐที่ไดรับความเสียหายสงเรื่องไปยังสํานักงานอัยการ
สูงสุดเพื่อพิจารณาตามระเบียบของสํานักงานอัยการสูงสุดโดยไมชักชา
ในกรณีที่ไมมีหนวยงานของรัฐหนวยงานใดรับเปน ตัวความ ใหศูน ยขอมูลนําเรื่องเสนอ
กป.วล. เพื่อพิจารณาตามอํานาจหนาที่โดยไมชักชา
ขอ ๓๓ เมื่อหาตัวผูรับผิดทางแพงและจํานวนมูลคาความเสียหายหรือคาสินไหมทดแทนได
แลว ใหหนวยงานของรัฐที่ไดรับความเสียหายรีบสงเรื่องไปยังพนักงานอัยการเพื่อพิจารณาโดยไมชักชา
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สวนที่ ๔
การดําเนินคดีและการบังคับคดี
ขอ ๓๔ ในกรณีที่หนวยงานของรัฐ ที่ไดรับความเสียหายฟองคดีแ พงเพื่อเรียกคาเสียหาย
นอกจากจะเรียกรองคาสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดตามที่กําหนดไวในประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิ ช ย ห รือ ค า เสี ยหายอั น จะเรี ย กรอ งได ต ามกฎหมายเฉพาะแล ว ให ห น ว ยงานของรัฐ ดั ง กล า ว
ดําเนินการพิสูจนถึงคาเสียหายดังตอไปนี้ประกอบดวย คือ
(๑) คาเสียหายที่รัฐพึงไดรับจากสิ่งแวดลอมที่เสียหาย
(๒) คาเสียหายที่เกิดจากการใชงบประมาณของรัฐ หรือจากแหลงเงิน ทุนอื่น เพื่อ ใชในการ
บําบัดฟนฟูและบูรณะความเสียหายของสิ่งแวดลอมใหคืนกลับสูสภาพเดิม
(๓) คาเสียโอกาสในการนํางบประมาณหรือเงินทุนที่ใชตาม (๒) ไปลงทุนในโครงการอื่น
ของรัฐเพื่อสังคมโดยรวม
(๔) คาเสียหายที่รัฐตองมีภาระเพิ่มขึ้นในการดูแลสุขภาพ รางกายและอนามัยของประชาชน
อันอาจเกิดขึ้นในอนาคต
(๕) คาเสียหายตอเนื่องอื่น ๆ อันพึงจะเกิดในอนาคต
ขอ ๓๕ ในการดําเนินคดี หากหนวยงานของรัฐที่เปนตัวความพิจารณาเห็นวามีเหตุจําเปน
เพื่อบรรเทาความเดือดรอนเสียหายหรือเพื่อคุมครองประโยชนหรือสิทธิของผูไดรับความเสียหาย หรือ
มีเหตุจําเปน อื่น ใหหนวยงานของรัฐ ดังกลาวรีบแจงพนักงานอัยการเพื่อพิจารณาใชวิธีการคุมครอง
ประโยชนใ นระหวางการพิจารณาหรื อเพื่อบั งคับตามคําพิพ ากษาหรือคําสั่ งตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง
ขอ ๓๖ เมื่ อ คดี ถึ ง ที่ สุ ด แล ว ให ห น ว ยงานของรั ฐ ผู เ ป น ตั ว ความรายงานผลคดี ไ ปยั ง
ศูน ยขอมูลโดยเร็วและเรงรัดติดตามบังคับคดีแ กลูกหนี้ตามคําพิพากษาใหถึงที่สุด และใหรายงาน
ผลการบังคับคดีไปยังคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพงที่ไดรับแตงตั้งจากกระทรวงการคลัง
และรายงานสํานักงานอัยการสูงสุดทราบเปนระยะ
ในกรณีท่หี นวยงานของรัฐผูเปนตัวความดําเนินการติดตามบังคับคดีแกลูกหนี้ตามคําพิพากษา
ลาชาเกินสมควร ใหศูนยขอมูลรายงาน กป.วล. เพื่อพิจารณาตอไป
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ขอ ๓๗ เพื่ อ ประโยชน ใ นการบั ง คั บ คดี ต ามคํ า พิ พ ากษาของศาล สํ า หรั บ ในเขต
กรุงเทพมหานคร ใหหนวยงานของรัฐซึ่งเปนตัวความขอความรวมมือจากผูอํานวยการเขตหรือหัวหนา
สํานักงานเขตสาขา ในเขตจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ใหขอความรวมมือจากนายอําเภอหรือ
ปลั ดอํ าเภอผูเ ปน หัว หน าประจํา กิ่ง อํา เภอ เพื่อ สื บเสาะหาทรัพ ยสิ น ของผูก อใหเ กิด ความเสี ยหาย
แลวแจงพนักงานอัยการเพื่อดําเนินการบังคับคดีตามคําพิพากษาตามระเบียบของสํานักงานอัยการสูงสุด
ตอไป
ขอ ๓๘ ให หน วยงานของรัฐ ที่เ กี่ย วขอ งวางระเบีย บหรื อออกคํ าสั่ งของหนว ยงานหรื อ
ดําเนินการอื่นใดเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๐
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี

