




ส่วนที ่1: การกระท าทีส่่งผลต่อส่ิงแวดล้อม 

โปรดดูบทนิยามของถ้อยค าต่างๆ ตามทีร่ะบุใน International Classification of Crimes for Statistical Purposes (ICCS) ในภาคผนวก ก 

  

 

1.  โปรดระบุว่าการกระท าดงัต่อไปนีเ้ป็นความผดิอาญาตามบทบญัญัตแิห่งกฎหมายภายในหรือไม่ (โปรดระบุเฉพาะฐานความผดิอาญาเท่านั้นโดยไม่รวมถึงความผดิทางปกครอง) 
ICCS   ใช่/ไม่ใช่ โปรดตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมทั้งระบุบทบญัญัตแิห่งกฎหมาย 

(มาตราทีก่ าหนดฐานความผดิอาญา) เพิม่เตมิ 

 

10011 การสร้างมลภาวะทางอากาศ   พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535   
พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535  
พระราชบญัญติัรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง พ.ศ.2535  
พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2535   

(โปรดระบุเพ่ิมเติม หากมี)  
 

10012 การสร้างมลภาวะทางน ้ า   พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535   

พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535  

พระราชบญัญติัรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง พ.ศ.2535  

พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2535   

(โปรดระบุเพ่ิมเติม หากมี) 
 

10013 การสร้างมลพิษแก่ดิน    พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535   

พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535  

พระราชบญัญติัรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง พ.ศ.2535  

พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2535   



(โปรดระบุเพ่ิมเติม หากมี) 
 

1002 การเคล่ือนยา้ยหรือท้ิงขยะโดยมิชอบดว้ย
กฎหมาย 

  พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535   

พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535  

พระราชบญัญติัรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง พ.ศ.2535  

พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2535   

(โปรดระบุเพ่ิมเติม หากมี) 
 

1003 การคา้หรือการครอบครองพนัธ์ุสตัวแ์ละพนัธ์ุ
พืชคุม้ครองหรือตอ้งหา้ม 

  พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสตัวป่์า พ.ศ 2562  พ 

ระราชบญัญติัพนัธ์ุพืช พ.ศ. 2518  

พระราชบญัญติัคุม้ครองพนัธ์ุพืช พ.ศ. 2542  

(โปรดระบุเพ่ิมเติม หากมี) 
 

10041 การตดัไมผ้ิดกฎหมาย   พระราชบญัญติัป่าไม ้พ.ศ. 2548 

(โปรดระบุเพ่ิมเติม หากมี) 
 

10042 การประมงผิดกฎหมาย   พระราชบญัญติัการประมง พ.ศ. 2490   

พระราชบญัญติัโรคระบาดสตัว ์พ.ศ. 2499  

พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสตัวป่์า พ.ศ 2562   
พระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522   

พระราชบญัญติัการส่งออกไปนอกและการน าเขา้มในราชอาณาจกัรซ่ึงสินคา้ พ.ศ. 2522 

(โปรดระบุเพ่ิมเติม หากมี) 
 

10042 การล่าสตัวผ์ิดกฎหมาย   พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสตัวป่์า พ.ศ 2562 

(โปรดระบุเพ่ิมเติม หากมี) 
 



10042 การเก็บพนัธ์ุพืชและสตัวป่์าโดยผดิกฎหมาย   พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสตัวป่์า พ.ศ 2562   
พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 

(โปรดระบุเพ่ิมเติม หากมี) 
 

10043 การท าเหมืองแร่โดยผิดกฎหมาย   พระราชบญัญติัแร่ พ.ศ. 2560 

(โปรดระบุเพ่ิมเติม หากมี) 
 

10099 การลกัลอบคา้สารท าลายชั้นบรรยากาศโอโซน    พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2535   

(โปรดระบุเพ่ิมเติม หากมี) 
 

  อ่ืนๆ (โปรดระบุ):     

 

 

 

หมายเหตุ   โปรดตรวจสอบความถูกตอ้ง พร้อมทั้งระบุบทบญัญติัแห่งกฎหมาย(มาตราท่ีก าหนดฐานความผิดอาญา) เพ่ิมเติม 



ส่วนที ่2: การป้องกนัการทุจริตเกีย่วกบัการกระท าทีส่่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

  

2.  โปรดระบุหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐทีม่อี านาจเฉพาะในการป้องกนัการทุจริตเกีย่วกบัการกระท าทีส่่งผลต่อส่ิงแวดล้อมตามธรรมชาต ิ

    ใช่/ไม่ใช่ โปรดระบุช่ือเตม็ของหน่วยงานทีรั่บผดิชอบ และระบุหน่วยงานเพิม่เตมิ (หากม)ี 
  หน่วยงานต่อตา้นการทุจริต  คณะกรรมการ ป.ป.ช.   

ส านกังาน ป.ป.ท.   
กองบงัคบัการและปราบปรามการทุจริต 

 

  หน่วยงานท่ีมีอ านาจด าเนินการเก่ียวกบัสตัวป่์า  กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพืช  

 

  หน่วยงานท่ีมีอ านาจด าเนินการเก่ียวกบัการประมง   กรมประมง   
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
 

  หน่วยงานท่ีมีอ านาจด าเนินการเก่ียวกบัป่าไม ้   กรมป่าไม ้  

กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพืช    

 

  หน่วยงานท่ีมีอ านาจบริหารจดัการน ้ า   กรมทรัพยากรน ้ า   
กรมทรัพยากรน ้ าบาดาล 

 

  หน่วยงานท่ีมีอ านาจบริหารจดัการการท าหมืองแร่และโลหะมีค่า   กรมทรัพยากรธรณี 

กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
 

  หน่วยงานท่ีมีอ านาจบริหารจดัการขยะ   กรมควบคุมมลพษิ   

กรมโรงงานอุตสาหกรรม   

กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  

 



  หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมาย   ส านกังานอยัการสูงสุด 

กองบงัคบัการปราบปรามการกระท าความผิดเก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
ส านกังานต ารวจแห่งชาติ  

คณะกรรมการ ป.ป.ช.   
ส านกังาน ป.ป.ท.   
ส านกังาน ปปง. 
กองบงัคบัการและปราบปรามการทุจริต 

 

  หน่วยงานศุลกากร    กรมศุลกากร 
 

  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)   กรมควบคุมมลพษิ   

กรมโรงงานอุตสาหกรรม   

กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม   

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม   

กระทรวงอุตสาหกรรม 

กระทรวงสาธารณสุข 

 

  

3. มกีารน ามาตรการป้องกนัการทุจริตทีเ่กีย่วกบัการกระท าทีม่ผีลต่อส่ิงแวดล้อมตามธรรมชาตมิาใช้หรือไม่ 

    ม/ีไม่ม ี โปรดกรอกข้อมูลทีเ่กีย่วข้อง โดยสามารถจดัท าในรูปแบบเอกสารแนบ 

  มาตรการ/นโยบายดา้นการป้องกนัท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

 

    

      - ขั้นตอนการออกใบอนุญาต     

      - การอนุญาตน าเขา้/ส่งออก     

      - การคา้     

      - นโยบายสร้างความซ่ือสตัยแ์ละการต่อตา้นการทุจริต     

      - ดา้นอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง     



  กฎและระเบียบท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และยติุธรรม     

  การส่งเสริมแนวปฏิบติัทางจริยธรรม ความซ่ือสตัยแ์ละความโปร่งใสใน
หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง:  

    

     - หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการด าเนินการเก่ียวกบัสตัวป่์า/ การประมง/ ป่าไม/้ 
น ้ า/ การท าเหมืองแร่และโลหะมีค่า/ ของเสีย 

    

      - การปฏิบติังานศุลกากรและด่านชายแดน     

      - หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมาย     

      - หน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง     

  การส่งเสริมแนวปฏิบติัทางจริยธรรม ความซ่ือสตัยแ์ละความโปร่งใสใน
ภาคเอกชน  

    

  มาตรการป้องกนัการขดักนัของผลประโยชน ์     

  การประเมินและจดัการความเส่ียงในการทุจริตในภาคส่วนและหน่วยงานท่ีมี
อ านาจเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม 

    

  การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (ICT)     

  การศึกษา และ/หรือ โปรแกรมการฝึกอบรม      

  กลไกการแจง้เหตุการทุจริตท่ีตอ้งสงสยั     

  กลไกการคุม้ครองผูแ้จง้ขอ้มูล     

  กระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีโปร่งใสและมีการแข่งขนั     

  กฎและระเบียบท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และการจดัการทรัพยกรมนุษยท่ี์เป็น
ธรรม 

    

  ความโปร่งใสดา้นงบประมาณภายในหน่วยงานผูมี้อ านาจท่ีเก่ียวขอ้ง     

  การตรวจสอบบญัชีอยา่งสม ่าเสมอ     

  หนา้ท่ีในการรายงานส าหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้ก าหนดในการเปิดเผย
รายงานต่อสาธารณะ 

    

  การเขา้ถึงขอ้มูลไดโ้ดยง่ายของสาธารณชน     

  โครงการการสร้างความตระหนกัรู้     



  การวเิคราะห์กรณีการทุจริตเพ่ือการตอบสนองทางนโยบายท่ีดีข้ึน     

  การวจิยัทางวทิยาศาสตร์     

  ประสบการณ์การทุจริต / การส ารวจการรับรู้     

  อ่ืนๆ โปรดระบ ุ     

  

 ใช่/ไม่ใช่   

4. ได้มกีารน ามาตรการมาใช้เพ่ือส่งเสริมการมส่ีวนร่วมเชิงรุกของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลทีม่ใิช่ภาครัฐในการป้องกนัการทุจริตเกีย่วกบัการกระท าทีส่่งผลต่อ
ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาตหิรือไม่ 

    

  

  

หากใช่ ภาคส่วนใดเป็นผู้ด าเนินการ ใช่/ไม่ใช่   

  

  (ก) ภาคประชาสงัคม    

  (ข) ภาคเอกชน   

  (ค) ภาคการศึกษา     

 

  (ง) NGOs     

 

  (จ) องคก์รชุมชน     

  (ฉ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)   

  

  

โปรดให้รายละเอยีดเกีย่วกบับทบาทของภาคส่วนทีร่่วมด าเนินการ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่ิงใดเป็นความท้าทายทีส่ าคญัในการป้องกนัการทุจริตเกีย่วกบัการกระท าทีส่่งผลต่อส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาต ิส่ิงใดคือข้อเสนอเพ่ือเป็นทางออกในการสร้างมาตรการป้องกนัดงักล่าว 
      -  ความทา้ทาย   

       - ทางออก   

 



ส่วนที่ 3: การสืบสวนและการด าเนินคดีกับกรณีทุจริตและอาชญากรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการท าลายสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 

การกระท าทุจริต หมายความรวมถึง  (พอสังเขป): 
การให้สินบน: การให้ค ามั่นสัญญา การเสนอ การให้ การเรียกหรือการรับ ซึ่งประโยชน์ที่มิควรได้ ให้แก่หรือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลใดซึ่งก ากับการ
หรือท างานในฐานะใดๆ แก่หน่วยงานเอกชน  ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพ่ือให้ผู้นั้นกระท าการหรือละเว้นกระท าการใดๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ทางราชการหรือ
ทางการงานของตน  
 
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ: การกระท าหรือไม่กระท าการใดอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเพ่ือ 
ความมุ่งประสงค์ให้ได้มาซึ่งประโยชน์ที่มิควรได้ส าหรับตนเองหรือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอ่ืน  
 
การใช้อิทธิพลเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันมิชอบ: การให้ค าม่ันสัญญา การเสนอ หรือการให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นใด หรือการเรียกหรือ 
การรับโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอ่ืนใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งประโยชน์ที่มิควรได้เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลนั้นใช้อิทธิพลซึ่งมี 
อยู่จริงหรือทึกทักว่ามีไปในทางที่มิชอบ โดยมุ่งหมายให้ได้มาซึ่งประโยชน์ที่มิควรได้  
 
การยักยอก: การยักยอก การเบียดบัง หรือการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลใดซึ่งก ากับการหรือท างานในฐานะใดๆ  
แก่หน่วยงานเอกชน ในทรัพย์สิน กองทุนหรือหลักทรัพย์ของรัฐหรือเอกชน หรือสิ่งมีค่าอ่ืนใด ที่เจ้าหน้าทีข่องรัฐหรือบุคคลนั้นได้รับมอบหมาย 
ให้ดูแล โดยเหตุแห่งต าแหน่งหน้าที่ของตน 

 

 

 



6.  ให้ประเมินความเสี่ยงของการกระท าทุจริตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งจากการท าลายส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ ดังต่อไปนี้ 

ICCS 
(โปรดดูบทนิยามของถ้อยค าต่างๆ 

ตามที่ระบุใน International 
Classification of Crimes for 

Statistical Purposes (ICCS) ใน
ภาคผนวก ก) 

ลักษณะการท าลายสิ่งแวดล้อม 
ทางธรรมชาติ 

สูง/ 
ปานกลาง/ต่ า 

ระบุ กระบวนการ/กิจกรรม 
โดยเฉพาะเจาะจง 

ซึ่งมีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษ 
 

10011  มลพิษหรือความเสื่อมโทรมทาง
อากาศ 
 
 

  

10012 มลพิษหรือความเสื่อมโทรมทางน้ า  
 
 

  

10013  มลพิษหรือความเสื่อมโทรมทางดิน 
 
 

  

1002 การเคลื่อนย้ายหรือการทิ้งขยะโดย
ผิดกฎหมาย   
 
 

  

1003 การค้า หรือการครอบครองซึ่งชนิด
สัตว์และพืชที่ได้รับการคุ้มครองหรือ
ต้องห้าม 

  



ICCS 
(โปรดดูบทนิยามของถ้อยค าต่างๆ 

ตามที่ระบุใน International 
Classification of Crimes for 

Statistical Purposes (ICCS) ใน
ภาคผนวก ก) 

ลักษณะการท าลายสิ่งแวดล้อม 
ทางธรรมชาติ 

สูง/ 
ปานกลาง/ต่ า 

ระบุ กระบวนการ/กิจกรรม 
โดยเฉพาะเจาะจง 

ซึ่งมีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษ 
 

10041 การท าไม้อย่างผิดกฎหมาย  
 
 

  

10042 การท าประมงอย่างผิดกฎหมาย   
 
 

  

10042 การล่าสัตว์อย่างผิดกฎหมาย   
 

  

10042  การสะสมสัตว์ป่าและพืชป่าอย่างผิด
กฎหมาย 
 

  

10043 การท าเหมืองอย่างผิดกฎหมาย 
 

  

10099 การลักลอบน าเข้า-ส่งออกสารท าลาย
ชั้นบรรยากาศโอโซน 
 

  

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)   
 
 

 



7.  รายละเอียดคดีที่ศาลมีค าพิพากษาบุคคลในประเทศ และ/หรือบุคคลต่างประเทศ ส าหรับการท าลายสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติอันเกี่ยวข้องกับ 
การกระท าทุจริต (ไม่เกิน 5 คดี)  

คดี ประเภทของการท าลายส่ิงแวดล้อม  
(ตามการจัดแบ่งโดย ICCS) 

รูปแบบการกระท าทุจริต รายละเอียดของคดี                                                                                                  
(รวมถึงสัญชาติของผู้กระท าความผิด แบบแผน

อาชญากรรม เป็นต้น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



8. กฎหมายในประเทศได้ก าหนดความรับผิดของนิติบุคคลในกรณีที่มีส่วนร่วมกับการกระท าทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการท าลายสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 
หรือไม่ (ถ้าไม่มี ให้ข้ามไปท าข้อ 12.)   

ระบุรูปแบบของความรับผิด มี / ไม่มี 
(ก) ทางอาญา  
(ข) ทางแพ่ง    
(ค) ทางปกครอง    
 

9. รายละเอียดคดีที่ศาลมีค าพิพากษานิติบุคคลในประเทศ และ/หรือนิติบุคคลต่างประเทศ (ธุรกิจ / บริษัท / องค์กร) ส าหรับการท าลายสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติอันเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต (ไม่เกิน 5 คดี) 

คดี ประเภทของการท าลายส่ิงแวดล้อม  
(ตามการจัดแบ่งโดย ICCS) 

รูปแบบการกระท าทุจริต รายละเอียดของคดี                                                                                                  
(รวมถึงสัญชาติของผู้กระท าความผิด แบบแผน

อาชญากรรม เป็นต้น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. ให้ประเมินความเสี่ยงของการฟอกเงิน และอาชญากรรมทางการเงินอื่นๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งจากการท าลายส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ ดังต่อไปนี้ ICCS  

ICCS ประเภทของการท าลายส่ิงแวดล้อม  
(ตามการจัดแบ่งโดย ICCS) 

สูง/ 
ปานกลาง/ต่ า 

ระบุ กระบวนการ/กิจกรรม 
โดยเฉพาะเจาะจง 

ซึ่งมีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษ 
 

10011  มลพิษหรือความเสื่อมโทรมทาง
อากาศ 

  

10012 มลพิษหรือความเสื่อมโทรมทางน้ า    
10013  มลพิษหรือความเสื่อมโทรมทางดิน   
1002 การเคลื่อนย้ายหรือการทิ้งขยะโดย

ผิดกฎหมาย   
  

1003 การค้า หรือการครอบครองซึ่งชนิด
สัตว์และพืชที่ได้รับการคุ้มครองหรือ
ต้องห้าม 

  

10041 การท าไม้อย่างผิดกฎหมาย    
10042 การท าประมงอย่างผิดกฎหมาย     
10042 การล่าสัตว์อย่างผิดกฎหมาย     
10042  การสะสมสัตว์ป่าและพืชป่าอย่างผิด

กฎหมาย 
  

10043 การท าเหมืองอย่างผิดกฎหมาย   
10099 การลักลอบน าเข้า-ส่งออกสารท าลาย

ชั้นบรรยากาศโอโซน 
  

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    
 



11. อธิบายการฟอกเงินและอาชญากรรมทางการเงินอื่นๆ ท่ีมีการสืบสวน โดยละเอียด  

(ใครเป็นผู้เกี่ยวข้อง? แบบแผนอาชญากรรมคืออะไร? หากจ าเป็น สามารถให้รายละเอียดเพ่ิมเติมในเอกสารแนบ) 

  

12. รายละเอียดคดีที่ศาลมีค าพิพากษา ส าหรับการท าลายสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติอันเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและอาชญากรรมทางการเงินอ่ืนๆ   
(ไม่เกิน 5 คดี)  

คดี ประเภทของการท าลายส่ิงแวดล้อม  
(ตามการจัดแบ่งโดย ICCS) 

รูปแบบการกระท าทุจริต รายละเอียดของคดี                                                                                                  
(รวมถึงสัญชาติของผู้กระท าความผิด แบบแผน

อาชญากรรม เป็นต้น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



13. ค าวินิจฉัยว่าด้วยการอายัด การยึด การริบทรัพย์สิน และการส่งคืนซึ่งทรัพย์สินที่ได้จากการท าความผิดที่เกี่ยวข้องกับการท าลายสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ ระหว่างปี พ.ศ. 2559 - 2563  

 (ถ้ามี โปรดให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นตัวอย่าง อาทิ กฎและระเบียบของธนาคาร มาตรการทางนิติบัญญัติ การลงโทษ และดุลพินิจทางตุลาการ) 

 

14.  อ้างอิงตามข้อมูลที่ปรากฏ และ/หรือ หลักฐานที่ปรากฎ โปรดระบุว่ามีการท าลายส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติมากน้อยเพียงใด ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา 
(พ.ศ. 2559 - 2563) (มี/ไม่มี)   

ICCS ประเภทของการท าลายส่ิงแวดล้อม  
(ตามการจัดแบ่งโดย ICCS) 

สูง/ 
ปานกลาง/ต่ า 

ระบุ กระบวนการ/กิจกรรม 
โดยเฉพาะเจาะจง 

ซึ่งมีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษ 
 

10011  มลพิษหรือความเสื่อมโทรมทาง
อากาศ 

  

10012 มลพิษหรือความเสื่อมโทรมทางน้ า    
10013  มลพิษหรือความเสื่อมโทรมทางดิน   
1002 การเคลื่อนย้ายหรือการทิ้งขยะโดย

ผิดกฎหมาย   
  

1003 การค้า หรือการครอบครองซึ่งชนิด
สัตว์และพืชที่ได้รับการคุ้มครองหรือ
ต้องห้าม 

  

10041 การท าไม้อย่างผิดกฎหมาย    
10042 การท าประมงอย่างผิดกฎหมาย     
10042 การล่าสัตว์อย่างผิดกฎหมาย     



ICCS ประเภทของการท าลายส่ิงแวดล้อม  
(ตามการจัดแบ่งโดย ICCS) 

สูง/ 
ปานกลาง/ต่ า 

ระบุ กระบวนการ/กิจกรรม 
โดยเฉพาะเจาะจง 

ซึ่งมีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษ 
 

10042  การสะสมสัตว์ป่าและพืชป่าอย่างผิด
กฎหมาย 

  

10043 การท าเหมืองอย่างผิดกฎหมาย   
10099 การลักลอบน าเข้า-ส่งออกสารท าลาย

ชั้นบรรยากาศโอโซน 
  

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    
 

15. กรอกข้อมูลลงในตารางว่าด้วยการตรวจจับ การด าเนินคดี และการพิพากษา โดยให้เว้นช่องว่างหากไม่ปรากฏข้อมูล       

(ก) จ านวนความผิดที่ปรากฏ /  
รายงานต่อต ารวจหรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอ่ืนๆ 

2559 2560 2561 2562 2563 

จ านวนความผิดทั้งหมดเกี่ยวกับการท าลายสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ปรากฏ      
จ านวนความผิดที่ปรากฏซึ่งเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต 
 

     

จ านวนความผิดที่ปรากฏซึ่งเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและอาชญากรรม
ทางการเงินอ่ืนๆ 

     

  

                  
  



(ข) จ านวนคนที่ถูกด าเนินคดี 
ในปีท่ีเริ่มกระท าความผิด 

2559 2560 2561 2562 2563 

จ านวนคนทั้งหมดท่ีถูกด าเนินคดีฐานกระท าการท าลายสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ 

     

จ านวนคนที่ถูกด าเนินคดฐีานกระท าทุจริต 
 

     

จ านวนคนที่ถูกด าเนินคดฐีานกระท าการฟอกเงินและอาชญากรรมทางการเงิน
อ่ืนๆ 

     

  

(ค) จ านวนคนที่ถูกพิพากษาว่ากระท าอาชญากรรมต่อสิ่งแวดล้อม 
ในปีท่ีมีการพิพากษา 

2559 2560 2561 2562 2563 

จ านวนคนทั้งหมดท่ีถูกพิพากษาฐานกระท าการท าลายสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ 

     

จ านวนคนทีถู่กพิพากษาฐานกระท าทุจริต 
 

     

จ านวนคนทีถู่กพิพากษาฐานกระท าการฟอกเงินและอาชญากรรมทางการเงิน
อ่ืนๆ 

     

               

  

 

 

  



16. โปรดอธิบายการกระท าทุจริตที่ถูกตรวจจับโดยละเอียด           

(ตัวอย่างเช่น การให้สินบนเพ่ือให้ได้รับใบอนุญาตเพ่ือน าไปแสวงหาผลประโยชน์ การปลอมแปลงเอกสารศุลกากร? ใครเป็นผู้เกี่ยวข้อง? สามารถให้
รายละเอียดเพ่ิมเติมในเอกสารแนบ)               
          

17.  อะไรคืออุปสรรคที่ท้าทายที่สุดในการสืบสวนและด าเนินคดีกับการกระท าทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการท าลายสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ? ข้อเสนอแนะ
แนวทางแก้ไขเพื่อสร้างเสริมกระบวนการสืบหาและการด าเนินคดี            

 
 
 

อุปสรรค 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แนวทางแก้ไข 

 
 
 
 
 
 
 



18. หน่วยงานรัฐหรือสถาบันใดที่ได้รับอ านาจในการ  (ก) สืบสวนและสอบสวน และ (ข) ด าเนินคดีการกระท าทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการท าลาย
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ (ตอบ ใช่/ไม่ใช่)              
   

ลักษณะหน่วยงาน สืบสวนและสอบสวน ด าเนินคด ี โปรดระบุชื่อทางการของหน่วยงานภาครัฐ 
ที่รับผิดชอบ 

หน่วยงานต่อต้านการทุจริต    
หน่วยงานบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์ป่า    
หน่วยงานบริหารจัดการทรัพยากรประมง    
หน่วยงานบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้    
หน่วยงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ า    
หน่วยงานบริหารจัดการทรัพยากรเหมืองและ
โลหะมีค่า 

   

หน่วยงานบริหารจัดการขยะ    
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย    
หน่วยงานศุลกากร    
อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    
 

 

 

 

 



19. โปรดระบุว่ามีการปฏิบัติตามข้อตกลงท่ีเป็นทางการเพื่อยกระดับการประสานงานระหว่างองค์กรและความร่วมมือในการสืบสวนและด าเนินคดีฐาน
ความผิดที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย (ต ารวจและอัยการ) และหน่วยงานอ่ืน ดังนี้  

ลักษณะหน่วยงาน มี/ไม่มี รายละเอียดที่เกี่ยวข้องของข้อตกลงทางการ 
หน่วยงานต่อต้านการทุจริต   

 
หน่วยงานบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์ป่า   

 
หน่วยงานบริหารจัดการทรัพยากรประมง   

 
หน่วยงานบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้   

 
หน่วยงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ า   

 
หน่วยงานบริหารจัดการทรัพยากรเหมืองและ
โลหะมีค่า 

  

หน่วยงานบริหารจัดการขยะ   
 

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย   
 

หน่วยงานศุลกากร   
 

อ่ืนๆ (โปรดระบุ)   
 



20. โปรดระบุว่ามีการปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างไม่เป็นทางการเพื่อยกระดับการประสานงานระหว่างองค์กรและความร่วมมือในการสืบสวนและด าเนินคดี
ฐานความผิดที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย (ต ารวจและอัยการ) และหน่วยงานอ่ืน ดังนี้ 

ลักษณะหน่วยงาน มี/ไม่มี รายละเอียดที่เกี่ยวข้องของข้อตกลงทางการ 
หน่วยงานต่อต้านการทุจริต   

 
หน่วยงานบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์ป่า   

 
หน่วยงานบริหารจัดการทรัพยากรประมง   

 
หน่วยงานบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้   

 
หน่วยงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ า   

 
หน่วยงานบริหารจัดการทรัพยากรเหมืองและ
โลหะมีค่า 

  

หน่วยงานบริหารจัดการขยะ   
 

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย   
 

หน่วยงานศุลกากร   
 

อ่ืนๆ (โปรดระบุ)   
 

 



21. เคยมีกรณีความร่วมมือระหว่างประเทศหรือไม่ (ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย ข้อตกลงอย่างไม่เป็นทางการ อ่ืนๆ) ส าหรับการกระท า
ทุจริตซึ่งเกี่ยวข้องกับการท าลายสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ในช่วงปี พ.ศ. 2559 – 2563)        

(หากมี โปรดระบุไม่เกิน 3 กรณีความร่วมมือระหว่างประเทศ)           
         

22. อะไรคืออุปสรรคที่ได้รับการพิสูจน์ว่าท้าทายที่สุดในความร่วมมือระหว่างประเทศซึ่งเกี่ยวข้องกับกรณีการกระท าทุจริตอันเป็นส่วนหนึ่งของการ
ท าลายสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ? ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขเพื่อสร้างเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในกรณีนี้     

 
 
 

อุปสรรค 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แนวทางแก้ไข 

 
 
 
 
 
 
 

 

                   



23. กรณีความผิดที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต โปรดระบุว่ามีการปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างไม่เป็นทางการเพื่อยกระดับการประสานงานระหว่างองค์กรและ
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย (ต ารวจและอัยการ) และหน่วยงานอ่ืน ในกิจการใดดังต่อไปนี้     
     

ลักษณะการด าเนินการ มี/ไม่มี รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 
การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและ
ระเบียบ 

  

ระบบรายงานการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

  

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต   
การเสริมสร้างศักยภาพในด้าน 
การข่าวกรองทางอาญา 

  

การเสริมสร้างศักยภาพในด้าน 
การสืบสวนสอบสวนทางการเงิน 

  

การเสริมสร้างศักยภาพในด้านกลวิธี
สืบสวนสอบสวนพิเศษ 

  

การเสริมสร้างศักยภาพในด้านการบังคับ
ใช้กฎหมายตามแนวชายแดน 

  

การเสริมสร้างศักยภาพในด้านองค์ความรู้
ว่าด้วยอาชญากรรมทางสิ่งแวดล้อม 

  

การเสริมสร้างศักยภาพในด้าน 
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

  

การเสริมสร้างระบบการจัดซื้อจัดจ้าง   
ความช่วยเหลืออ่ืนๆ (โปรดระบุ)   
       



24.ส านักงาน UNODC ได้พัฒนาผลงานองค์ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมต่อสัตว์ป่า (Scaling Back Corruption 3 ) 
อาชญากรรมในภาคการประมง (Rotten Fish 4) และอาชญากรรมป่าไม้ (forestry crime 5) โปรดระบุว่าภาคส่วนใดข้างล่างนี้ พึงได้รับประโยชน์
จากการพัฒนาผลงานองค์ความรู้ และหน่วยงานใด ดังต่อไปนี้  

ด้านองค์ความรู้ ใช่/ไม่ใช่ รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
 

  

การบริหารจัดการทรัพยากรเหมืองและโลหะมีค่า 
 

  

การบริหารจัดการขยะ 
 

  

ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ  
โปรดระบุ) 

  

 

 

                   

 



ภาคผนวก ก 

บทนิยามของถ้อยค าต่างๆ ตามที่ระบุใน International Classification of Crimes for Statistical Purposes 

(ICCS) 
 

 

 

มาตรา 10 การกระท าทีม่ผีลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

1001  การกระท าทีก่่อให้เกดิมลภาวะหรือการท าลายส่ิงแวดล้อม 

(เชิงอรรถ 135 ส่ิงแวดลอ้มตามธรรมชาติ หมายถึง ส่ิงแวดลอ้มท่ี
รวมเอาปฏิสมัพนัธ์ของส่ิงมีชีวติทุกประเภทเขา้ไวด้ว้ยกนั). 

+ รวมถึง: มลภาวะทาง อากาศ น ้ า ดิน ซ่ึงรวมถึงรายการทั้งหมดตาม 10011-10019  

- 
ข้อยกเว้น:  มลภาวะหรือการท าลายโดยการเคล่ือนยา้ยหรือท้ิงของเสียท่ีผดิกฎหมาย (1002) ; ฐานความผิดเก่ียวกบั
การท้ิงขยะ (0801); การท าลายหรือท าใหเ้สียหายต่อทรัพยสิ์นของรัฐหรือเอกชน (0504)  

10011 การกระท าทีก่่อให้เกดิมลภาวะหรือการท าลายสภาพ
อากาศ 

(เชิงอรรถ 136 มลภาวะทางอากาศ หมายถึง การ
ปนเป้ือนทั้งทางตรงหรือทางออ้มของส่ิงแวดลอ้มใน
ร่มหรือกลางแจง้โดยตวักระท าทางเคมี ทางกายภาพ
หรือทางชีวภาพใดๆ ท่ีแปรสภาพทางธรรมชาติของ
ชั้นบรรยากาศ ). 

+ รวมถึง: มลภาวะทางอากาศ 

- 
ข้อยกเว้น:  มลภาวะทางอากาศท่ีเกิดจากการท าเหมืองแร่ การตดัไมผ้ิดกฎหมาย หรือการกระท าอ่ืนท่ีส่งผลเป็นการ
ท าลายทรัพยากรธรรมชาติ (1004); และขอ้ยกเวน้ท่ีระบุไวต้าม 1001 

10012 การกระท าทีก่่อให้เกดิมลภาวะหรือการท าลายน า้ 
(เชิงอรรถ 137 มลภาวะทางน ้ า หมายถึง การน าเขา้
ทั้งทางตรงหรือทางออ้มของสารหรือพลงังานไปสู่
แหล่งน ้ า สาธารณูปโภคดา้นน ้ า หรือส่ิงแวดลอ้มทาง
ทะเล (รวมถึงปากอ่าว) ก่อใหเ้กิดผลร้ายต่อทรัพยากร
ท่ีมีชีวติ อนัตรายต่อสุขภาพของประชากร อุปสรรค
ต่อกิจกรรมทางทะเล รวมถึงการประมง ความ
บกพร่องของคุณภาพน ้ าทะเลและความสะดวกสบาย
ท่ีลดลง). 

+  รวมถึง:  มลภาวะทางน ้ า 

- 

ข้อยกเว้น:  มลภาวะทางน ้ าท่ีเกิดจากการท าเหมืองแร่ การตดัไมผ้ดิกฎหมาย หรือการกระท าอ่ืนท่ีส่งผลเป็นการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ (1004); มลภาวะทางน ้ าหรือการท าลายโดยการเคล่ือนยา้ยหรือท้ิงของเสียท่ีผดิกฎหมาย 
(1002); และขอ้ยกเวน้ท่ีระบุไวต้าม 1001  



10013  การกระท าทีก่่อให้เกดิมลภาวะหรือการท าลายดนิ 

(เชิงอรรถ 138 มลภาวะทางดิน หมายถึง การ
ปนเป้ือนทั้งทางตรงหรือทางออ้มของดินโดยตวั
กระท าทางเคมี ทางกายภาพหรือทางชีวภาพใดๆ ท่ี
แปรสภาพทางธรรมชาติของดิน) 

+ รวมถึง: มลภาวะทางดิน 

- 

ข้อยกเว้น: มลภาวะทางดินท่ีเกิดจากการท าเหมืองแร่ การตดัไมผ้ดิกฎหมาย หรือการกระท าอ่ืนท่ีส่งผลเป็นการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ (1004); มลภาวะทางดินหรือการท าลายโดยการเคล่ือนยา้ยหรือท้ิงของเสียท่ีผิดกฎหมาย 
(1002); และขอ้ยกเวน้ท่ีระบุไวต้าม 1001  

10019  การกระท าอ่ืนๆ ทีก่่อให้เกดิมลภาวะหรือการท าลาย 

การกระท าท่ีก่อใหเ้กิดมลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้มทาง
ธรรมชาติท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นหวัขอ้ 10011 - 

10013. 

- ส่ิงแวดลอ้มตามธรรมชาติท่ีระบุไวใ้น เชิงอรรถ 
135 (เชิงอรรถ 135 ส่ิงแวดลอ้มตามธรรมชาติ 
หมายถึง ส่ิงแวดลอ้มท่ีรวมเอาปฏิสมัพนัธ์ของ
ส่ิงมีชีวติทุกประเภทเขา้ไวด้ว้ยกนั). 

+ 
รวมถึง: มลภาวะทางเสียง การสั่นสะเทือน ความร้อน แสงสวา่ง หรือรังสี ความผิดเก่ียวกบัสารนิวเคลียร์หรือเคมีท่ี
เป็นอนัตราย 

- ข้อยกเว้น: เช่นเดียวกบัขอ้ยกเวน้ตาม 1001 

1002  การกระท าเกีย่วกบัการเคล่ือนย้ายหรือทิง้ขยะ 
(เชิงอรรถ 139 "การเคล่ือนยา้ยหรือท้ิง" อยา่งนอ้ยท่ีสุดคือการ
รวบรวม ขนยา้ย กูคื้น ก าจดั หรือขนส่งของเสียซ่ึงก่อใหเ้กิดหรือมี
แนวโนม้ท่ีจะก่อใหเ้กิดความเสียหายอยา่งร้ายแรงต่อบุคคลใด หรือ
เกิดความเสียหายอยา่งมีนยัส าคญัต่อคุณภาพของอากาศ ดิน หรือน ้า 
หรือ พนัธ์ุสตัวห์รือพนัธ์ุพืช) 
 

+ 
รวมถึง:  การคา้ขยะ/ของเสีย ผิดกฎหมาย; การเคล่ือนยา้ยหรือท้ิงของเสียท่ีผิดกฎหมาย; ซ่ึงรวมเขา้กบัรายการทั้งหมด
ตาม 10021 - 10022  

- ข้อยกเว้น:   ความผิดเก่ียวกบัการท้ิงขยะ (0801) 

10021  การกระท าเกีย่วกบัการเคล่ือนย้ายหรือทิง้ของเสีย
ภายในประเทศ 

การกระท าเก่ียวกบัการเคล่ือนยา้ยหรือท้ิงของเสียซ่ึง
+ รวมถึง: การเคล่ือนยา้ยหรือท้ิงของเสียท่ีผดิกฎหมายภายในประเทศ หรือการคา้ขยะ / ของเสีย ผิดกฎหมาย; 



เป็นความรับผดิชอบของเพียงประเทศเดียวในการเร่ิม
ด าเนินการ ป้องกนั และ/หรือ ส่งผลกระทบโดยตรง
หรือโดยออ้มต่อเพียงประเทศเดียว 
- การเคล่ือนยา้ยหรือท้ิงตามท่ีระบุไวใ้นเชิงอรรถ 
139 (เชิงอรรถ 139 "การเคล่ือนยา้ยหรือท้ิง" อยา่ง
นอ้ยท่ีสุดคือการรวบรวม ขนยา้ย กูคื้น ก าจดั หรือ
ขนส่งของเสียซ่ึงก่อใหเ้กิดหรือมีแนวโนม้ท่ีจะ
ก่อใหเ้กิดความเสียหายอยา่งร้ายแรงต่อบุคคลใด หรือ
เกิดความเสียหายอยา่งมีนยัส าคญัต่อคุณภาพของ
อากาศ ดิน หรือน ้ า หรือ พนัธ์ุสตัวห์รือพนัธ์ุพืช) 

- ข้อยกเว้น: เช่นเดียวกบัขอ้ยกเวน้ตาม 1002  

10022 การกระท าเกีย่วกบัการเคล่ือนย้ายหรือทิง้ของเสียข้าม
เขตแดนประเทศ 

การกระท าเก่ียวกบัการเคล่ือนยา้ยหรือท้ิงของเสียซ่ึง
เป็นความรับผดิชอบของมากกวา่ 1 ประเทศ ในการ
เร่ิมด าเนินการ ป้องกนั และ/หรือ ส่งผลกระทบ
โดยตรงหรือโดยออ้มต่อมากกวา่ 1 ประเทศ 

- การเคล่ือนยา้ยหรือท้ิงตามท่ีระบุไวใ้นเชิงอรรถ 
133. 

+ รวมถึง:  การคา้ขยะ/ของเสีย ผิดกฎหมาย ขา้มพรมแดน 

- ข้อยกเว้น: เช่นเดียวกบัขอ้ยกเวน้ตาม 1002  

1003 การค้าขายหรือครอบครองพนัธ์ุสัตว์หรือพนัธ์ุพืชทีไ่ด้รับการ
คุ้มครองหรือต้องห้าม  

 การคา้ขายหรือครอบครองตวัอยา่งของพนัธ์ุสตัวห์รือพนัธ์ุพืชท่ี
ไดรั้บการคุม้ครองหรือตอ้งหา้ม (เชิงอรรถท่ี 140 "ตวัอยา่ง" 

หมายถึง พนัธ์ุสตัวห์รือพนัธ์ุพืชใดไม่วา่จะมีหรือไม่มีชีวติ หรือเป็น
ส่วนท่ีทราบไดว้า่มาจากพนัธ์ุสตัวห์รือพนัธ์ุพืชดงักล่าว)  

+ 

รวมถึง: การลกัลอบคา้สตัวป่์าผิดกฎหมาย การคา้ขายหรือครอบครองสตัวป่์าโดยผิดกฎหมาย; รวมถึงการค้าขายหรือ
ครอบครองพนัธ์ุสัตว์และพนัธ์ุพืชทีไ่ด้รับการคุ้มครอง ตาม 10031 และการค้าขายหรือครอบครองพนัธ์ุสัตว์
ต้องห้ามหรือได้รับการควบคุม ตาม 10032  

- 
ข้อยกเว้น: การลกัสตัวเ์ล้ียง (050221); ฐานความผิดเก่ียวกบัการดูแล เล้ียงดู และรักษาสตัวเ์ล้ียง  (10091); การ
ปลน้ปศุสตัว ์(04014); การลกัปศุสตัว ์(05025) 

10031 การค้าขายหรือครอบครองพนัธ์ุสัตว์และพนัธ์ุพืชที่
+ 

รวมถึง: การลกัลอบคา้งาชา้ง; รวมถึงการคา้หรือการครอบครองสายพนัธ์ุท่ีใกลสู้ญพนัธ์ุโดยผิดกฎหมาย ตาม 
100311 และการลกัลอบคา้สตัวป่์าขา้มประเทศ ตาม 100312 



ได้รับการคุ้มครอง 
การคา้ขายโดยผิดกฎหมายหรือการครอบครอง
ตวัอยา่งพนัธ์ุสตัวห์รือพนัธ์ุพืชท่ีไดรั้บการคุม้ครอง - 
พนัธ์ุท่ีไดรั้บการคุม้ครองตามท่ีระบุไวใ้นเชิงอรรถ 
140.  (เชิงอรรถท่ี 140 "ตวัอยา่ง" หมายถึง พนัธ์ุ
สตัวห์รือพนัธ์ุพืชใดไม่วา่จะมีหรือไม่มีชีวติ หรือเป็น
ส่วนท่ีทราบไดว้า่มาจากพนัธ์ุสตัวห์รือพนัธ์ุพืช
ดงักล่าว) 

- 
ข้อยกเว้น: การลกัสตัวเ์ล้ียง (050221); ฐานความผิดเก่ียวกบัการดูแล เล้ียงดู และรักษาสตัวเ์ล้ียง  (10091); การ
ปลน้ปศุสตัว ์(04014); การลกัปศุสตัว ์(05025)  

100311 การค้าขายหรือครอบครองสายพนัธ์ุทีไ่ด้รับการ
คุ้มครองภายในประเทศ  

การคา้ขายโดยผิดกฎหมายหรือการครอบครอง
ตวัอยา่งพนัธ์ุสตัวป่์าหรือพนัธ์ุพืชท่ีไดรั้บการคุม้ครอง
ภายในประเทศเท่านั้น  

-  พนัธ์ุท่ีไดรั้บการคุม้ครองตามท่ีระบุไวใ้นเชิงอรรถ 
140. (เชิงอรรถท่ี 140 "ตวัอยา่ง" หมายถึง พนัธ์ุ
สตัวห์รือพนัธ์ุพืชใดไม่วา่จะมีหรือไม่มีชีวติ หรือเป็น
ส่วนท่ีทราบไดว้า่มาจากพนัธ์ุสตัวห์รือพนัธ์ุพืช
ดงักล่าว) 

+ รวมถึง: การคา้หรือการครอบครองสายพนัธ์ุท่ีใกลสู้ญพนัธ์ุโดยผิดกฎหมาย  

- 
ข้อยกเว้น: การลกัสตัวเ์ล้ียง (050221); ฐานความผิดเก่ียวกบัการดูแล เล้ียงดู และรักษาสตัวเ์ล้ียง  (10091); การ
ปลน้ปศุสตัว ์(04014); การลกัปศุสตัว ์(05025)   

100312 การค้าสายพนัธ์ุทีไ่ด้รับการคุ้มครองระหว่างประเทศ 

การน าเขา้ ส่งออก การครอบครอง ขาย เคล่ือนยา้ย 
หรือถ่ายโอนพนัธ์ุสตัวป่์าหรือพนัธ์ุพืชท่ีไดรั้บการ
คุม้ครองโดยผดิกฎหมายซ่ึงเก่ียวขอ้งระหวา่งสอง
ประเทศข้ึนไป   

- พนัธ์ุท่ีไดรั้บการคุม้ครองตามท่ีระบุไวใ้นเชิงอรรถ 
140. (เชิงอรรถท่ี 140 "ตวัอยา่ง" หมายถึง พนัธ์ุ
สตัวห์รือพนัธ์ุพืชใดไม่วา่จะมีหรือไม่มีชีวติ หรือเป็น

+ รวมถึง: การลกัลอบคา้สตัวป่์าขา้มประเทศ 

- 
ข้อยกเว้น: การลกัสตัวเ์ล้ียง (050221); ฐานความผิดเก่ียวกบัการดูแล เล้ียงดู และรักษาสตัวเ์ล้ียง  (10091); การ
ปลน้ปศุสตัว ์(04014); การลกัปศุสตัว ์(05025) 



ส่วนท่ีทราบไดว้า่มาจากพนัธ์ุสตัวห์รือพนัธ์ุพืช
ดงักล่าว) 

10032 การค้าขายหรือครอบครองพนัธ์ุสัตว์ต้องห้ามหรือ
ได้รับการควบคุม   

การคา้ขายโดยผิดกฎหมายหรือการครอบครอง
ตวัอยา่งพนัธ์ุสตัวห์รือพนัธ์ุพืชตอ้งหา้มหรือไดรั้บการ
ควบคุม  

- พนัธ์ุตอ้งหา้มตามท่ีระบุไวใ้นเชิงอรรถ 140. 
(เชิงอรรถท่ี 140 "ตวัอยา่ง" หมายถึง พนัธ์ุสตัวห์รือ
พนัธ์ุพืชใดไม่วา่จะมีหรือไม่มีชีวติ หรือเป็นส่วนท่ี
ทราบไดว้า่มาจากพนัธ์ุสตัวห์รือพนัธ์ุพืชดงักล่าว) 

+ รวมถึง: การครอบครองสตัวดุ์ร้ายหรือท่ีตอ้งควบคุม; การขยายพนัธ์ุสตัวดุ์ร้าย; การคา้ขายสายพนัธ์ุตอ้งหา้ม 

- 
ข้อยกเว้น: การลกัสตัวเ์ล้ียง (050221); ฐานความผิดเก่ียวกบัการดูแล เล้ียงดู และรักษาสตัวเ์ล้ียง  (10091); การ
ปลน้ปศุสตัว ์(04014); การลกัปศุสตัว ์(05025) 

10039 การค้าขายหรือครอบครองพนัธ์ุสัตว์และพนัธ์ุพืชที่
ได้รับการคุ้มครองหรือต้องห้ามรูปแบบอ่ืน  

การคา้ขายท่ีผิดกฎหมายหรือครอบครองพนัธ์ุสตัว์
และพนัธ์ุพืชท่ีไดรั้บการคุม้ครองหรือตอ้งหา้ม
รูปแบบอ่ืน นอกเหนือจากท่ีถูกอธิบายหรือแบ่ง
ประเภทไวต้าม 10031 - 10032 

- พนัธ์ุตอ้งหา้มตามท่ีระบุไวใ้นเชิงอรรถ 140.  

(เชิงอรรถท่ี 140 "ตวัอยา่ง" หมายถึง พนัธ์ุสตัวห์รือ
พนัธ์ุพืชใดไม่วา่จะมีหรือไม่มีชีวติ หรือเป็นส่วนท่ี
ทราบไดว้า่มาจากพนัธ์ุสตัวห์รือพนัธ์ุพืชดงักล่าว) 

+   

- 
ข้อยกเว้น: การลกัสตัวเ์ล้ียง (050221); ฐานความผิดเก่ียวกบัการดูแล เล้ียงดู และรักษาสตัวเ์ล้ียง  (10091); การ
ปลน้ปศุสตัว ์(04014); การลกัปศุสตัว ์(05025) 

1004 การกระท าทีส่่งผลทรัพยากรธรรมชาตหิมดลงหรือเส่ือม
โทรม  

การกระท าท่ีก่อใหเ้กิดการแสวงหาผลประโยชน์อนัมิชอบดว้ย
กฎหมายหรือการหมดลงของทรัพยากรธรรมชาติ พนัธ์ุสตัวห์รือพืช 
ดิน น ้ า หรืออากาศ  

+ รวมถึง: รายการทั้งหมดตาม 10041 - 10049 

- 
ข้อยกเว้น: การกระท าซ่ึงก่อใหเ้กิดมลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ โดยไม่รวมถึงท่ีก่อใหเ้กิดมลภาวะหรือการ
ท าลายส่ิงแวดลอ้มตาม (1001) 



10041 การท าไม้อย่างผดิกฎหมาย การถอน ตดั เก็บเก่ียว 
ขนส่ง ซ้ือหรือขายไมโ้ดยมิชอบดว้ยกฎหมาย  + รวมถึง: การท าไมอ้ยา่งผิดกฎหมาย; การตดัไมอ้ยา่งผิดกฎหมายและการเผา; การท าเหมืองทรายอยา่งผิดกฎหมาย  

- 
ข้อยกเว้น: การกระท าซ่ึงก่อใหเ้กิดมลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ โดยไม่รวมถึงท่ีก่อใหเ้กิดมลภาวะหรือการ
ท าลายส่ิงแวดลอ้มตาม (1001)  

10042 การล่าสัตว์ การท าประมง หรือการสะสมสัตว์ป่าหรือ
พืชป่าอย่างผดิกฎหมาย  

การล่าสตัว ์การท าประมง การเก็บสะสมหรือถือครอง
สตัวป่์าหรือพืชป่าอ่ืนใดโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย  

+ รวมถึง: การล่าสตัวโ์ดยผิดกฎหมาย การท าประมงอยา่งผิดกฎหมาย การบุกรุกไปล่าสตัว ์ 

- 
ข้อยกเว้น: การกระท าซ่ึงก่อใหเ้กิดมลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ โดยไม่รวมถึงท่ีก่อใหเ้กิดมลภาวะหรือการ
ท าลายส่ิงแวดลอ้มตาม (1001) 

10043 การท าเหมืองอย่างผดิกฎหมาย  

การสกดัแร่และหินแร่จากชั้นดินโดยผิดกฎหมาย 
+ 

รวมถึง: การลกัลอบคา้แร่ท่ีมีค่า; การท าเหมืองผดิกฎหมาย; การท าเหมืองโดยไม่มีกรรมสิทธ์ิในท่ีดินหรือใบอนุญาต
ท าเหมือง; การท าเหมืองท่ีละเมิดมาตรฐานทางส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั 

- 
ข้อยกเว้น: การกระท าซ่ึงก่อใหเ้กิดมลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ โดยไม่รวมถึงท่ีก่อใหเ้กิดมลภาวะหรือการ
ท าลายส่ิงแวดลอ้มตาม (1001) 

10049 การกระท าอ่ืนใดซ่ึงส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาตหิมด
ลงหรือเส่ือมโทรม 

การกระท าท่ีท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 

นอกเหนือจากท่ีถูกอธิบายหรือแบ่งประเภทไวต้าม 
10041 - 10043.  

+ 

  

  

  

- 
ข้อยกเว้น: การกระท าซ่ึงก่อใหเ้กิดมลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ โดยไม่รวมถึงท่ีก่อใหเ้กิดมลภาวะหรือการ
ท าลายส่ิงแวดลอ้มตาม (1001) 

1009 การกระท าอ่ืนทีท่ าลายส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาต ิ

การกระท าอ่ืนๆ อนัมิชอบดว้ยกฎหมาย ซ่ึงมีอาจก่อใหเ้กิดความ
เสียหายต่อส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ นอกเหนือจากท่ีถูกอธิบายหรือ
แบ่งประเภทไวต้าม 1001 - 1004  

- ส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติตามท่ีระบุไวใ้นเชิงอรรถ 135.  

(เชิงอรรถ 135 ส่ิงแวดลอ้มตามธรรมชาติ หมายถึง ส่ิงแวดลอ้มท่ี
รวมเอาปฏิสมัพนัธ์ของส่ิงมีชีวติทุกประเภทเขา้ไวด้ว้ยกนั). 

+ 
รวมถึง: การไม่ใหค้วามคุม้ครองสุขภาพและสวสัดิภาพของพืชและสตัว;์ รวมถึงรายการทั้งหมดตาม 10091 - 

10092 

- ข้อยกเว้น: เช่นเดียวกบัขอ้ยกเวน้ตาม 1001 - 1008   



10091 การทารุณกรรมต่อสัตว์ 
การดูแล เล้ียงดู หรือการครอบครองสตัวโ์ดยขดัต่อ
กฎหมาย  

+ 
รวมถึง: ความเป็นเจา้ของสตัว ์หรือการท าผิดต่อสวสัดิภาพ (โดยไม่รวมถึงการท าผิดฐานคา้ขายสตัวป่์า); ทารุณกรรม
ต่อสตัวเ์ล้ียง; การละเมิดต่อฤดูกาลล่าสตัว;์ ทารุณกรรมต่อสวัต;์ การดูแลสตัวโ์ดยไม่เหมาะสม 

- ข้อยกเว้น: การลกัสตัวเ์ล้ียง (050221); การลกัปศุสตัว ์(05025); การปลน้ปศุสตัว ์(04014) 

10099 การกระท าอ่ืนๆ ซ่ึงท าลายส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาต ิ

การกระท าอ่ืนใด ซ่ึงเป็นการท าลายส่ิงแวดลอ้มทาง
ธรรมชาติ นอกเหนือจากท่ีมีค าอธิบายหรือการแยก
ประเภทไวใ้น 10091  

- ส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติตามท่ีระบุไวใ้นเชิงอรรถ 
135. (เชิงอรรถ 135 ส่ิงแวดลอ้มตามธรรมชาติ 
หมายถึง ส่ิงแวดลอ้มท่ีรวมเอาปฏิสมัพนัธ์ของ
ส่ิงมีชีวติทุกประเภทเขา้ไวด้ว้ยกนั). 

+ 
รวมถึง: การลกัลอบน าเขา้-ส่งออกสารท าลายชั้นบรรยากาศโอโซน (ODS); สารท าลายชั้นบรรยากาศโอโซนไปใช้
โดยผิดกฎหมาย 

- 
ข้อยกเว้น:  ฐานความผิดเก่ียวกบัการดูแล เล้ียงดู และรักษาสตัวเ์ล้ียง  (10091); น าเอาขอ้ยกเวน้ท่ีระบุใน 1001 - 

1008 มารวมดว้ย    

 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 10 กรกฎาคม 2564 
หัวข้อ: หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช 0027/ว 0017 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์
 ความเห็นของหน่วยงานภายนอกในการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดี
 ในการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช 0027/ว 0017 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์
 ความเห็นของหน่วยงานภายนอกในการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดี
 ในการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 
Link ภายนอก: ไม่มี 
 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
สุชาฎา  วรินทร์เวช สุชาฎา  วรินทร์เวช 

(นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) 
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) 

วันท่ี  10  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 วันท่ี  10  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
  

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
พศวีร์  วชัรบุตร 

(นายพศวีร ์ วชัรบุตร) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

วันที่  10  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
  

 


