ร่ างที่เสนอโดยเลขาธิการสานักงานศาลยุติธรรม แก้ ม.๒๑ ม.๒๘

ร่ าง
พระราชบัญญัตวิ ธิ ีพจิ ารณาคดีสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. ....
______________
……………………………………
……………………………………
……………………………………

..........................................................................................................................................
.. .......................................
โดยที่เป็ นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม
……………………………………………………………………………….…………
………………………………… ……………….…………….......
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ ีเรี ยกว่า “พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ ี ให้ใช้บงั คับเมื่อพ้นหนึ่ งร้อยแปดสิ บวันนับตั้งแต่วนั ถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัติน้ ี คาว่า
“คดีสิ่งแวดล้อม” หมายความดังนี้
(ก) คดีแพ่งที่มีลกั ษณะดังต่อไปนี้
(๑) คดี แ พ่ ง ที่ ก ารกระท าตามค าฟ้ อ งก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายแก่ โ จทก์ อ ัน
เนื่ องมาจากการทาลายหรื อเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมของชุมชน หรื อ
ระบบนิเวศ
(๒) คดีแพ่งที่มีคาขอให้จาเลยกระทาการหรื องดเว้นกระทาการเพื่อคุม้ ครองรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ หรื อสิ่ งแวดล้อมของชุมชน

-๒(๓) คดี แพ่งที่มีคาขอให้จาเลยชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนหรื อค่าเสี ยหายเพื่อขจัด
มลพิษที่เกิดขึ้นหรื อฟื้ นฟูสภาพแวดล้อม หรื อเพื่อมูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติที่เสี ยไป
(๔) คดีแพ่งที่มีคาขอให้จาเลยชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนเพื่อความเสี ยหายต่อชีวิต
ร่ างกาย สุขภาพอนามัย หรื อสิ ทธิใดๆของโจทก์ อันเกิดจากมลพิษที่จาเลยเป็ นผูก้ ่อหรื อต้องรับผิด
(๕) คดีแพ่งที่อาจเกิดขึ้นจากการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามบทบัญญัติของประมวล
กฎหมายแพ่ง และพาณิ ช ย์ พระราชบัญญัติห รื อ ประกาศของคณะปฏิ ว ตั ิ ซึ่ ง มี บทบัญ ญัติเ กี่ ย วกับ
สิ่ งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ มลพิษ ศิลปกรรม หรื อผังเมือง
(ข) คดีแพ่งหรื อที่มีกฎหมายหรื อข้อกาหนดของประธานศาลฎี กาบัญญัติหรื อกาหนด
ให้ใช้วิธีพิจารณาตามพระราชบัญญัติน้ ี
(ค) คดีแพ่งที่เกี่ยวพันกันกับคดีตาม (ก) และ (ข)
“ที่ ป รึ กษาทางสิ่ ง แวดล้อ ม” หมายความว่ า บุ ค คลซึ่ งมี ค วามรู ้ ค วามช านาญด้า น
สิ่ งแวดล้อมสาขาต่าง ๆ เช่น นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร แพทย์ นักระบาดวิทยา นักผังเมือง ผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ด้า นแผนที่ ท างอากาศ ผู ้เ ชี่ ย วชาญเรื่ องประเพณี ท้อ งถิ่ น ที่ เ กี่ ย วกับ การรั ก ษาสิ่ ง แวดล้อ มและ
ทรัพยากรธรรมชาตินักเศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม หรื อบุคคลที่มีความเชี่ ยวชาญในเรื่ องสิ่ งแวดล้อม
ประการอื่น ตามที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดของประธานศาลฎีกา
“เจ้าพนักงานคดี ” หมายความว่า บุคคลที่เลขาธิ การสานักงานศาลยุติธรรมแต่งตั้งให้
ปฏิบตั ิหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ ี
“ก.ศ.” หมายความว่า คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริ หารราชการศาลยุติธรรม
“องค์กรเอกชนทางสิ่ งแวดล้อม” หมายความว่า องค์กรเอกชนทางสิ่ งแวดล้อมที่ ได้
จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ
มาตรา ๔ ให้มีเจ้าพนักงานคดีประจาศาลยุติธรรมชั้นต้นที่มีอานาจพิจารณาพิพากษาคดี
สิ่ งแวดล้อม เพื่อทาหน้าที่ช่วยเหลือศาลในการดาเนินคดีสิ่งแวดล้อมตามที่ศาลมอบหมาย ดังต่อไปนี้
(๑) ไกล่เกลี่ยคดีสิ่งแวดล้อมทางแพ่ง
(๒) ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐาน
(๓) การบันทึกคาพยาน
(๔) ดาเนินการคุม้ ครองสิ ทธิของคู่ความทั้งก่อนและระหว่างการพิจารณา
(๕) ปฏิบตั ิ หน้าที่อื่นตามพระราชบัญญัติน้ ี หรื อตามข้อกาหนดของประธานศาลฎี กา
ในการทาหน้าที่ช่วยเหลือนั้น

-๓หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบตั ิ หน้าที่ของเจ้าพนักงานคดีให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ใน
ข้อกาหนดของประธานศาลฎีกา
มาตรา ๕ ผูท้ ี่จะได้รับแต่งตั้งเป็ นเจ้าพนักงานคดี ต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่ งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
(๑) สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโททางกฎหมายหรื อปริ ญญาเอกทางกฎหมาย
(๒) สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทางกฎหมาย เป็ นสามัญสมาชิกแห่ งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
และได้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายตามที่ ก.ศ. กาหนดเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งปี
(๓) สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทางกฎหมายและปริ ญญาในสาขาวิชาอื่นที่ ก.ศ.
กาหนดซึ่งไม่ต่ากว่าปริ ญญาตรี และได้ประกอบวิชาชีพตามที่ ก.ศ. กาหนดเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่าสี่ ปี
ให้เ ลขาธิ การสานัก งานศาลยุ ติธ รรมมี อ านาจพิ จารณาแต่ ง ตั้ง บุ ค คลซึ่ ง มี คุ ณสมบัติ
ตามวรรคหนึ่ ง เป็ นเจ้า พนัก งานคดี โดยให้ ต าแหน่ ง เจ้า พนัก งานคดี เ ป็ นต าแหน่ ง ที่ มี เ หตุ พิ เ ศษ
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรื อน และในการกาหนดให้ได้รับเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่ง
ที่ มีเหตุพิเศษต้องคานึ งถึ งภาระหน้าที่ คุณภาพของงาน และการดารงตนอยู่ในความยุติธรรม
โดยเปรี ยบเทียบกับค่าตอบแทนของผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นในกระบวนการยุติธรรมด้วย ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตาม
ระเบียบที่ ก.ศ. กาหนด
มาตรา ๖ ให้ประธานศาลฎี การั กษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี และให้มีอานาจออก
ข้อกาหนดเพื่อให้การดาเนิ นกระบวนพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมเป็ นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ ว และ
เที่ยงธรรมแต่ขอ้ กาหนดดังกล่าวจะต้องไม่ทาให้สิทธิในการต่อสูค้ ดีของคู่ความลดน้อยลง
ข้อกาหนดของประธานศาลฎี กาตามพระราชบัญญัติน้ ี เมื่ อได้รับความเห็ นชอบจาก
ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้
หมวด ๑
บททัว่ ไป
----------มาตรา ๗ การดาเนิ นการทั้งปวงก่อนการเริ่ มต้นคดี การฟ้อง การเข้าเป็ นคู่ความในคดี
การดาเนินกระบวนพิจารณา การรับฟังพยานหลักฐาน และการพิพากษาคดีสิ่งแวดล้อมให้เป็ นไปตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ ีและข้อกาหนดของประธานศาลฎีกาตามมาตรา ๖

-๔ในกรณี ที่ไม่มีบทบัญญัติและข้อกาหนดดังกล่าว ให้นาบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่งมาบังคับใช้โดยอนุโลม
สาหรั บคดี สิ่งแวดล้อมที่ อยู่ในอานาจหน้าที่ ของศาลแรงงาน หรื อศาลทรั พย์สินทาง
ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ให้นาพระราชบัญญัติฉบับนี้ไปบังคับใช้โดยอนุโลม
ห้ามมิให้นาบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติน้ ี ใช้บงั คับแก่คดีเยาวชนและครอบครัวตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
มาตรา ๘ ภายใต้บงั คับแห่ งมาตรา ๕๕ ถึงมาตรา ๕๘ (วิธีการชัว่ คราวก่อนฟ้ องและก่อน
พิพากษา) ในกรณี มี ปัญหาว่าคดี ใดเป็ นคดี สิ่งแวดล้อมหรื อไม่ ให้ศาลรอการพิจารณาพิพากษาคดี ไว้
ชัว่ คราวแล้วเสนอปั ญหานั้นให้ประธานศาลอุทธรณ์ เป็ นผูว้ ินิจฉัย คาวินิจฉัยดังกล่าวให้เป็ นที่สุด แต่
ทั้งนี้ไม่กระทบถึงกระบวนพิจารณาใด ๆ ที่ได้กระทาไปก่อนที่จะมีคาวินิจฉัยนั้น
การขอให้ วิ นิ จ ฉั ย ปั ญ หาตามวรรคหนึ่ งไม่ ว่ า โดยคู่ ค วามเป็ นผู ้ข อหรื อโดยศาล
เห็นสมควร ถ้าเป็ นการขอในคดีสิ่งแวดล้อมต้องกระทาอย่างช้าในวันนัดพิจารณา แต่ถา้ เป็ นการขอใน
คดีอื่นต้องกระทาอย่างช้าในวันชี้สองสถานหรื อวันนัดไต่สวนมูลฟ้องหรื อวันสื บพยาน ในกรณี ที่ไม่มี
การชี้ สองสถานหรื อไต่สวนมูลฟ้ อง หากพ้นกาหนดเวลาดังกล่าวแล้วห้ามมิ ให้มีการขอให้วินิจฉัย
ปัญหาดังกล่าวอีก ทั้งนี้ เว้นแต่เป็ นคดีที่ศาลเห็นว่ามีความคล้ายคลึงกับคดีที่ได้มีคาวินิจฉัยแล้ว ศาลอาจ
ใช้ดุลพินิจไม่ส่งเรื่ องไปอีกเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า
เมื่อได้รับคาขอจากศาลชั้นต้นแล้ว ให้มีคาวินิจฉัยและแจ้งผลไปยังศาลชั้นต้นโดยเร็ ว
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น คดี เ ป็ นไปด้ว ยความรวดเร็ ว การด าเนิ น การใดๆ ตามมาตรานี้
จะดาเนินการโดยทางโทรสารหรื อสื่ อเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นใดก็ได้
มาตรา ๙ ในกรณี ที่ ป รากฏว่า มี ข ้อ ผิ ด ระเบี ย บหรื อ ผิ ด หลงในการด าเนิ น กระบวน
พิจารณาของคู่ความฝ่ ายใด ให้ศาลสั่งให้คู่ความที่ดาเนิ นกระบวนพิจารณาผิดระเบียบหรื อผิดหลงนั้น
ทาการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่ศาลเห็นสมควรกาหนด เว้นแต่ขอ้ ผิดระเบียบ
หรื อผิดหลงดังกล่าวเกิดจากความไม่สุจริ ตของคู่ความฝ่ ายนั้น
มาตรา ๑๐ กรณี ที่ท าให้ค วามเสี ย หายเกิ ด ขึ้ น ต่ อ ชี วิต ร่ า งกาย สุ ข ภาพ หรื อ อนามัย
โดยผลของสารที่ สะสมอยู่ในร่ างกายของผูเ้ สี ยหายหรื อเป็ นกรณี ที่ตอ้ งใช้เวลาในการแสดงอาการ
ผูเ้ สี ยหายหรื อผูม้ ี อานาจฟ้ องคดี แทนผูเ้ สี ยหายต้องใช้สิทธิ เรี ยกร้ องภายในสามปี นับแต่ วนั ที่ รู้ ถึง
ความเสี ยหายและรู ้ตวั ผูท้ ี่ตอ้ งรับผิด แต่ไม่เกินสิ บปี นับแต่วนั ที่รู้ถึงความเสี ยหาย

-๕มาตรา ๑๑ ถ้ามีการเจรจาเกี่ยวกับค่าเสี ยหายที่พึงจ่ายระหว่างคู่ความในคดีสิ่งแวดล้อม
ให้อายุความสะดุดหยุดอยูไ่ ม่นบั ในระหว่างนั้นจนกว่าฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งได้บอกเลิกการเจรจา
มาตรา ๑๒ ระยะเวลาตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ ีหรื อกฎหมายอื่นที่บทบัญญัติ
แห่ งพระราชบัญญัติน้ ี ให้นามาใช้บงั คับ หรื อระยะเวลาตามที่ศาลกาหนดไว้ เมื่อศาลเห็นสมควรหรื อ
เมื่ อคู่ความร้ องขอ ศาลมี อานาจย่นหรื อขยายระยะเวลาได้ตามความจาเป็ นและเพื่อประโยชน์แห่ ง
ความยุติธรรม
มาตรา ๑๓ การส่ งคาคู่ความหรื อเอกสารอื่นใด หรื อการแจ้งวันนัด คาสั่งของศาลหรื อ
ข้อความอย่างอื่นไปยังคู่ความหรื อบุคคลอื่นใดในคดีสิ่งแวดล้อมซึ่ งปกติจะต้องดาเนิ นการโดยทาง
เจ้าพนักงานศาลนั้น ศาลอาจสัง่ ให้ดาเนินการโดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบรับ โทรศัพท์ โทรสาร
ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิ กส์ หรื อสื่ อเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นใดก็ได้ โดยคานึ งถึงความจาเป็ นเร่ งด่วน
ความสะดวกรวดเร็ ว ความเหมาะสมตามสภาพแห่ ง เนื้ อ หาของเรื่ อ งที่ ท าการติ ด ต่ อ ทั้ง นี้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดของประธานศาลฎีกา

หมวด ๒
วิธีพจิ ารณาคดีสิ่งแวดล้อมในศาลชั้นต้ น
----------ส่ วนที่ ๑
การฟ้องคดี
----------มาตรา ๑๔ เมื่อมีหรื ออาจจะมีขอ้ โต้แย้งเกิดขึ้น เกี่ยวกับสิ ทธิ หรื อหน้าที่ของบุคคลใด
ตามกฎหมายสิ่ งแวดล้อม หรื อบุคคลใดจะต้องใช้สิทธิ ดงั กล่าวทางศาล บุคคลนั้นชอบที่จะเสนอคดี
ของตนต่อศาลที่มีเขตอานาจได้ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายนี้

-๖มาตรา ๑๕ เพื่ อ คุ ้ม ครองประโยชน์ ส าธารณะเป็ นสาคัญ ให้ อ งค์ก รเอกชนทาง
สิ่ งแวดล้อมที่ได้จดทะเบียนแล้วตามกฎหมาย มีสิทธิที่จะฟ้องคดีต่อศาลและดาเนินคดีสิ่งแวดล้อมเพื่อ
เรี ยกค่าเสี ยหายทางสิ่ งแวดล้อมได้ หากเป็ นคดีที่อยูใ่ นขอบเขตวัตถุประสงค์ขององค์กรนั้น
มาตรา ๑๖ ตัวแทนชุมชนที่มีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดประธานศาลฎีกา
มี สิทธิ ที่จะฟ้ องคดี ต่อศาลและดาเนิ นคดี สิ่งแวดล้อมเพื่อเรี ยกค่ าเสี ย หายทางสิ่ ง แวดล้อมที่ เกิ ดแก่
สิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนได้
มาตรา ๑๗ ค่ า เสี ย หายที่ ไ ด้รั บ จากการฟ้ อ งคดี ต ามมาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ ให้
นาไปใช้เพื่อฟื้ นฟูเยียวยาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งเพื่อใช้เป็ นค่าใช้จ่ายต่างๆ ใน
เรื่ องที่เกี่ยวข้อง และให้จากัดเพียงค่าใช้จ่ายสาหรับมาตรการที่สมเหตุผลซึ่ งได้ดาเนิ นการไปแล้วหรื อ
จะดาเนินการต่อไปเพื่อให้สิ่งแวดล้อมที่เสี ยไปคืนสู่สภาพเดิม
มาตรา ๑๘ บุคคลใดที่มิใช่ผเู ้ สี ยหายและมิได้อาศัยอยูใ่ นชุมชนท้องถิ่นซึ่งพบเห็นการกระทา
ใดที่ก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่สิ่งแวดล้อมอาจแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการใด ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการนั้น หากหน่วยงานที่ได้รับแจ้งไม่ดาเนิ นการที่เป็ นผลให้ระงับความเสี ยหายแก่สิ่งแวดล้อม
ภายในเก้าสิ บวัน ให้บุคคลดังกล่าวฟ้องเป็ นคดีต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคาสัง่ หรื อคาพิพากษาได้ แต่จะ
เรี ยกค่าเสี ยหายใด ๆ เพื่อตนเองหรื อบุคคลอื่นมิได้ ทั้งนี้ ให้ศาลเรี ยกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาในคดี
ด้วย
มาตรา ๑๙ โจทก์จะฟ้องด้วยวาจาหรื อเป็ นหนังสื อก็ได้ ในกรณี ที่โจทก์ประสงค์จะฟ้องด้วย
วาจา ให้เจ้าพนักงานคดีจดั ให้มีการบันทึกรายละเอียดแห่งคาฟ้องแล้วให้โจทก์ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ
คาฟ้องต้องมีขอ้ เท็จจริ งที่เป็ นเหตุแห่งการฟ้องคดีรวมทั้งคาขอบังคับชัดเจนพอที่จะทาให้
เข้าใจได้หากศาลเห็นว่าคาฟ้องนั้นไม่ถูกต้องหรื อขาดสาระสาคัญบางเรื่ อง ศาลอาจมีคาสั่งให้โจทก์แก้ไข
คาฟ้องในส่วนนั้นให้ถูกต้องหรื อชัดเจนขึ้นก็ได้
มาตรา ๒๐ ภายหลังที่ ได้มีการฟ้ องคดีสิ่งแวดล้อมแล้ว หากมีการเสนอคาฟ้ องเข้ามา
ในคดีดงั กล่าวไม่ว่าโดยวิธีฟ้องเพิ่มเติม ฟ้ องแย้ง หรื อโดยสอดเข้ามาในคดี หรื อหากศาลมีคาสั่งให้
รวมพิจารณาคดีแพ่งอื่นใดเข้ากับคดีสิ่งแวดล้อม ให้ถือว่าคดีในส่วนที่เกี่ยวกับคาฟ้องซึ่งได้ยนื่ ภายหลัง
และคดีที่ศาลสัง่ ให้รวมพิจารณาเหล่านั้นเป็ นคดีสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติน้ ีดว้ ย

-๗ส่ วนที่ ๒
การพิจารณาคดี
----------มาตรา ๒๑ เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมในอันที่จะให้ได้ความแจ้งชัดในข้อเท็จจริ ง
แห่ งคดี ให้ศาลมีอานาจเรี ยกพยานหลักฐานมาสื บได้เองตามที่เห็นสมควร และศาลมีอานาจซักถาม
พยานเพิ่มเติมได้จนสิ้ นข้อสงสัย ตลอดจนมีอานาจสั่งให้ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานได้ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นตามวรรคนี้ ศาลอาจสัง่ ให้จ่ายตามระเบียบที่คณะกรรมการบริ หารศาลยุติธรรมกาหนด
ให้ ศ าลด าเนิ น การนั่ง พิ จ ารณาคดี ติ ด ต่ อ กัน ไปโดยไม่ เ ลื่ อ นคดี จ นกว่ า จะเสร็ จ การ
พิจารณา เว้นแต่มีเหตุจาเป็ นอันมิอาจก้าวล่วงเสี ยได้และศาลจะเลื่อนครั้งหนึ่ งได้ไม่เกินเจ็ดวัน และเมื่อ
เสร็ จการพิจารณาคดีให้ศาลรี บทาคาพิพากษาหรื อคาสัง่ โดยเร็ ว
มาตรา ๒๒ ในกรณี ที่ มี ค วามจ าเป็ น เพื่ อ ให้ ไ ด้ข ้อ เท็ จ จริ ง อย่า งเพี ย งพอรอบด้า น
หากคู่ความที่เกี่ยวข้องร้องขอ หรื อศาลเห็นเป็ นการสมควร ศาลอาจจะเดินเผชิ ญสื บพยานหลักฐาน
ในสถานที่ที่เกี่ยวข้องได้
ในการเดิ นเผชิ ญสื บ หากมี ค วามจาเป็ นเพื่อประโยชน์แ ห่ ง ความยุติธรรม ให้ศาลมี
อานาจสอบถามบุคคลในบริ เวณที่ เกิดเหตุ ตรวจเก็บพยานหลักฐานต่างๆ หรื อแสวงหาข้อเท็จจริ ง
ต่างๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๒๓ ถ้าบุคคลใดเกรงว่าพยานหลักฐานที่ตนอาจต้องอ้างอิงในภายหน้าจะสู ญ
หายหรื อยากแก่ ก ารน ามาเมื่ อ มี ค ดี สิ่ ง แวดล้อ มเกิ ด ขึ้ น หรื อถ้า คู่ ค วามฝ่ ายใดในคดี เ กรงว่ า
พยานหลักฐานที่ตนจานงจะอ้างอิงจะสู ญหายเสี ยก่อนที่จะนามาสื บหรื อเป็ นการยากที่จะนามาสื บใน
ภายหลังบุคคลนั้นหรื อ คู่ความฝ่ ายนั้นอาจยื่นคาขอต่อศาลโดยทาเป็ นคาร้องขอหรื อคาร้องให้ศาลมี
คาสั่งให้สืบพยานหลักฐานนั้นไว้ทนั ที เท่านั้น ให้ศาลหมายเรี ย กผูข้ อและคู่ความอีกฝ่ ายหนึ่ งหรื อ
บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องมาศาล และเมื่อได้ฟังบุคคลเหล่านั้นแล้ว ให้ศาลสั่งคาขอตามที่เห็นสมควร
ถ้าศาลสัง่ อนุญาตตามคาขอแล้วให้สืบพยานหลักฐานไปตามที่บญั ญัติไว้ในกฎหมาย ส่ วนรายงานและ
เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนั้นให้ศาลเก็บรักษาไว้
มาตรา ๒๔ ในกรณี มีเหตุฉุกเฉิ น เมื่อมีการยื่นคาขอตามมาตรา ๒๒ ผูย้ ื่นคาขอจะยื่น
คาร้องรวมไปด้วยเพื่อให้ศาลมีคาสั่งหรื อออกหมายตามที่ขอโดยไม่ชกั ช้า และถ้าจาเป็ นจะขอให้ศาล

-๘มีคาสัง่ ให้ยดึ หรื ออายัดเอกสารหรื อวัตถุที่จะใช้เป็ นพยานหลักฐานที่ขอสื บไว้ก่อนโดยมีเงื่อนไขอย่าง
ใดอย่างหนึ่งตามที่ศาลเห็นสมควรก็ได้
ให้นามาตรา ๒๖๑ ถึงมาตรา ๒๖๓ และมาตรา ๒๖๗ ถึงมาตรา ๒๖๙ แห่ งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้แก่กรณี ตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม
มาตรา ๒๕ ศาลอาจสั่ง ให้ที่ ปรึ กษาทางสิ่ ง แวดล้อ มให้ค วามเห็ นเพื่อ ประกอบการ
พิจารณาพิพากษาคดีได้ โดยที่ปรึ กษาทางสิ่ งแวดล้อมมีสิทธิ ในการเข้าถึงเอกสารและข้อมูลในคดีที่
จาเป็ นเพื่อให้มีขอ้ มูลที่เพียงพอในการเสนอความคิดเห็นโดยในคดี หนึ่ งอาจมีที่ปรึ กษาหลายคนหรื อ
หลายสาขาก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั ตามพฤติการณ์แห่งรู ปคดี
มาตรา ๒๖ ในกรณี ที่คู่ความแต่ละฝ่ ายประสงค์จะนาพยานผูเ้ ชี่ ยวชาญที่ มีความเห็ น
แตกต่างกันมาสื บ หากศาลเห็นสมควรเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่แจ้งกระจ่างอย่างรอบด้าน ศาลอาจสั่งให้นา
พยานผูเ้ ชี่ ยวชาญของทุกฝ่ ายมาสื บพร้อมกันในคราวเดียว โดยให้เป็ นไปตามวิธีการในข้อกาหนดของ
ประธานศาลฎีกา ทั้งนี้ ศาลอาจขอให้ที่ปรึ กษาทางสิ่ งแวดล้อมมาร่ วมในการสื บพยานและให้ความเห็น
ต่อศาลก็ได้
มาตรา ๒๗ กรณี ที่ปรึ กษาทางสิ่ งแวดล้อมหรื อพยานผูเ้ ชี่ยวชาญคนใดเบิกความต่อศาล
ให้ทราบว่ามีการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ ี ถ้าได้กระทาโดยสุ จริ ตย่อมได้รับความคุม้ ครอง
ไม่ตอ้ งรับผิดทั้งทางแพ่งและอาญา
มาตรา ๒๘ ที่ ปรึ กษาทางสิ่ ง แวดล้อมที่ ศาลขอให้ม าให้ค วามเห็ นมี สิทธิ ได้รั บค่า
ป่ วยการค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พกั ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริ หารศาลยุติธรรมกาหนด
มาตรา ๒๙ คู่ความจะแต่งตั้งบุคคลใดซึ่ งมีภูมิลาเนาในเขตศาลเพื่อรับคาคู่ความหรื อ
เอกสารแทนตนก็ได้โดยให้ยนื่ คาขอต่อศาลที่พิจารณาคดีน้ นั เมื่อศาลอนุญาตแล้ว จะส่ งคาคู่ความหรื อ
เอกสารแก่บุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งนั้นก็ได้
ถ้าคู่ความไม่มีภูมิลาเนาหรื อสานักทาการงานในเขตศาลที่พิจารณาคดี ศาลนั้นจะสั่ง
ให้คู่ความแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมี ภูมิลาเนาในเขตศาลนั้นซึ่ งจะเป็ นการสะดวกในการส่ งคาคู่ความหรื อ
เอกสารภายในเวลาที่ศาลกาหนดเพื่อรับคาคู่ความหรื อเอกสารแทนก็ได้

-๙ถ้าคู่ความไม่ปฏิบตั ิ ตามคาสั่งศาลตามวรรคสอง การส่ งคาคู่ความหรื อเอกสารจะ
กระทาโดยวิธีปิดประกาศไว้ ณ ศาลที่พิจารณาคดี แจ้งให้คู่ความมารับคาคู่ความหรื อเอกสารนั้นแทน
การส่ งโดยวิธีอื่นก็ได้การส่ งคาคู่ความหรื อเอกสารโดยวิธีเช่นนี้ ให้มีผลใช้ได้เมื่อพ้นสิ บห้าวันนับแต่
วันปิ ดประกาศ
การส่ งคาคู่ความหรื อเอกสารแก่บุคคลซึ่ งได้รับแต่งตั้ง ให้กระทาได้เช่นเดียวกับการ
ส่ งคาคู่ความหรื อเอกสารแก่คู่ความหรื อการส่ งโดยวิธีอื่นแทนดังที่บญ
ั ญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งการส่ งคาคู่ความหรื อเอกสารแก่บุคคลซึ่ งได้รับแต่งตั้งตามความในวรรคนี้ ให้มีผล
ใช้ได้เมื่อพ้นเจ็ดวันนับแต่วนั ส่งหรื อสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่ได้มีการส่งโดยวิธีอื่นแทน
มาตรา ๓๐ เมื่อศาลสั่งรับคาฟ้องแล้ว ให้ศาลกาหนดวันนัดพิจารณาโดยเร็ ว และออก
หมายเรี ยกจาเลยให้มาศาลตามกาหนดนัดเพื่อการไกล่เกลี่ยหรื อดาเนิ นกระบวนการระงับข้อพิพาท
ทางเลือกแบบอื่น ให้การ และสื บพยานในวันเดียวกัน ทั้งนี้ ให้ศาลส่ งสาเนาคาฟ้องหรื อสาเนาบันทึก
คาฟ้องให้จาเลย และสัง่ ให้โจทก์มาศาลในวันนัดพิจารณานั้นด้วย
จาเลยจะยืน่ คาให้การเป็ นหนังสื อก่อนวันนัดพิจารณาตามวรรคหนึ่งก็ได้
มาตรา ๓๑ ให้ศาลสอบถามคู่ความฝ่ ายที่จะต้องนาพยานเข้าสื บว่าประสงค์จะอ้างอิง
พยานหลักฐานใดแล้วบันทึ กไว้หรื อสั่งให้คู่ความจัดทาบัญชี ระบุพยานยื่นต่อศาลภายในระยะเวลา
ตามที่เห็นสมควรก็ได้
มาตรา ๓๒ ในวันนัดพิจารณา เมื่อโจทก์และจาเลยมาพร้อมกันแล้วให้เจ้าพนักงานคดี
หรื อบุ ค คลที่ ศ าลก าหนดหรื อที่ คู่ ค วามตกลงกัน ท าการไกล่ เ กลี่ ย ให้ คู่ ค วามได้ต กลงกัน หรื อ
ประนี ประนอมยอมความกันก่อน ในการไกล่เกลี่ย ถ้าคู่ความฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งร้ องขอหรื อผูไ้ กล่เกลี่ ย
เห็นสมควรผูไ้ กล่เกลี่ยจะสัง่ ให้ดาเนินการเป็ นการลับเฉพาะต่อหน้าตัวความทุกฝ่ ายหรื อฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งก็
ได้
นอกเหนื อจากการไกล่เกลี่ย ศาลอาจแสวงหาแนวทางให้มีการดาเนิ นกระบวนการระงับ
ข้อพิพาททางเลือกแบบอื่นได้ ตามที่ศาลเห็นสมควร และคู่ความยินยอม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการไกล่เกลี่ยหรื อการดาเนิ นกระบวนการระงับ
ข้อพิพาททางเลือกแบบอื่น ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของประธานศาลฎีกา

- ๑๐ ผูไ้ กล่เกลี่ยหรื อผูร้ ับผิดชอบในการดาเนิ นกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกแบบ
อื่น ที่มิใช่เจ้าพนักงานคดีมีสิทธิ ได้รับค่าป่ วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พกั ตามระเบียบจาก
กองทุนที่คณะกรรมการบริ หารศาลยุติธรรมกาหนด
มาตรา ๓๓ ถ้าคู่ความไม่อาจตกลงกันหรื อไม่อาจประนีประนอมยอมความกันได้ และ
จาเลยยังไม่ได้ยื่นคาให้การ ให้ศาลจัดให้มีการสอบถามคาให้การของจาเลยโดยจาเลยจะยื่นคาให้การ
เป็ นหนังสื อหรื อจะให้การด้วยวาจาก็ได้ ในกรณี ที่ยื่นคาให้การเป็ นหนังสื อ หากศาลเห็นว่าคาให้การ
ดังกล่าวไม่ถูกต้องหรื อขาดสาระสาคัญบางเรื่ อง ศาลอาจมีคาสั่งให้จาเลยแก้ไขคาให้การในส่ วนนั้น
ให้ถูกต้องหรื อชัดเจนขึ้ นก็ได้ ในกรณี ให้การด้วยวาจา ให้ศาลจัดให้มีการบันทึกคาให้การนั้นและ
ให้จาเลยลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ
ถ้าจาเลยไม่ ให้การตามวรรคหนึ่ ง และไม่ได้รับอนุ ญาตจากศาลให้ขยายระยะเวลา
ยืน่ คาให้การให้ถือว่าจาเลยขาดนัดยืน่ คาให้การ
มาตรา ๓๔ เมื่อศาลแจ้งกาหนดนัดพิจารณาให้คู่ความฝ่ ายใดทราบแล้ว คู่ความฝ่ ายนั้น
ไม่มาศาลตามกาหนดนัด ให้เป็ นหน้าที่ของคู่ความฝ่ ายนั้นมารับทราบกาหนดนัดต่อไปจากศาลเอง
หากไม่มารับทราบ ให้ถือว่าคู่ความฝ่ ายนั้นได้ทราบกาหนดนัดต่อไปแล้ว
มาตรา ๓๕ ประเด็นข้อพิพาทข้อใดจาเป็ นต้องพิสูจน์ถึง ข้อเท็จจริ ง ซึ่ ง ศาลเห็ นว่า
ข้อเท็จจริ งดัง กล่าวอยู่ในความรู ้ เห็ นโดยเฉพาะของคู่ ค วามฝ่ ายใด ให้ภาระการพิสูจน์ในประเด็น
ดังกล่าวตกอยูแ่ ก่คู่ความฝ่ ายนั้น
มาตรา ๓๖ ในกรณี ที่ศาลมีคาสั่งให้สืบพยาน ให้ศาลสอบถามคู่ความฝ่ ายที่จะต้องนา
พยานเข้าสื บว่าประสงค์จะอ้างอิงพยานหลักฐานใดแล้วบันทึกไว้หรื อสั่งให้คู่ความจัดทาบัญชี ระบุ
พยานยืน่ ต่อศาลภายในระยะเวลาตามที่เห็นสมควรก็ได้
หมวด ๓
คาพิพากษาหรื อคาสั่ งคดีสิ่งแวดล้อม
-----------

- ๑๑ มาตรา ๓๗ เมื่ อได้สืบพยานตามที่ จาเป็ นแล้ว ให้ถือว่าการพิจารณาเป็ นอันสิ้ นสุ ด
แต่คู่ความอาจแถลงการณ์ปิดคดีดว้ ยวาจาในวันเสร็ จการพิจารณานั้นได้ แล้วให้ศาลอ่านคาพิพากษา
หรื อคาสัง่ ภายในเวลาสามวันนับแต่วนั นั้น
ก่ อ นที่ ศ าลอ่ า นค าพิ พ ากษาหรื อค าสั่ ง ถ้า ศาลเห็ น สมควรเพื่ อ ประโยชน์ แ ห่ ง
ความยุติธรรมศาลอาจทาการพิจารณาต่อไปอีกได้
มาตรา ๓๘ คาพิพากษาหรื อคาสั่งของศาลให้ทาเป็ นหนังสื อและต้องกล่าวหรื อแสดง
ข้อเท็จจริ งที่ฟังได้โดยสรุ ปและคาวินิจฉัยในประเด็นแห่งคดีพร้อมด้วยเหตุผลแห่งคาวินิจฉัยนั้น
ในการจัด ท าค าพิ พ ากษาในคดี สิ่ ง แวดล้อ ม ให้ ศ าลค านึ ง ถึ ง ผลกระทบที่ เ กิ ด ต่ อ
สิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และแสวงหาแนวทางที่จะสร้างความสมดุลทางระบบนิ เวศและ
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนด้วย
มาตรา ๓๙ ห้ามมิ ให้ศาลพิพากษาหรื อสั่งเกิ นไปกว่าหรื อนอกจากที่ ปรากฏในคาฟ้ อง
เว้นแต่ในคดีส่วนแพ่งกรณี ที่ศาลเห็นสมควรเพื่อความเป็ นธรรมแก่คู่ความหรื อเพื่อคุม้ ครองประโยชน์
สาธารณะจะพิพากษาหรื อสัง่ เกินคาขอบังคับหรื อที่มิได้กล่าวในคาฟ้องก็ได้
มาตรา ๔๐ คาพิพากษาหรื อคาสัง่ ใด ๆ ในคดีส่วนแพ่งให้ถือว่าผูกพันเฉพาะคู่ความ
ในกระบวนพิจารณาของศาลที่ พิพากษาหรื อมีคาสั่ง แต่ศาลจะกาหนดให้คาพิพากษาหรื อคาสั่งนั้น
ผูกพันผูอ้ ื่น ซึ่งมีผลประโยชน์ร่วมกันในมูลความแห่งคดีหรื อมีหน้าที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายด้วยก็ได้
มาตรา ๔๑ กรณี ที่ทาให้ค วามเสี ย หายเกิ ดขึ้ นแก่ ร่ างกาย สุ ข ภาพ หรื ออนามัยและ
ในเวลาที่พิพากษาคดีเป็ นการพ้นวิสยั จะหยัง่ รู ้ได้แน่วา่ ความเสี ยหายนั้นมีแท้จริ งเพียงใด ศาลอาจกล่าว
ในคาพิพากษาหรื อคาสัง่ ว่ายังสงวนไว้ซ่ ึงสิ ทธิที่จะแก้ไขคาพิพากษาหรื อคาสัง่ นั้นอีกภายในระยะเวลา
ที่ศาลกาหนด โดยกาหนดให้จาเลยวางหลักประกันความเสี ยหายที่อาจจะมีข้ ึนในอนาคตตามจานวน
ที่เห็นสมควรกาหนดก็ได้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสิ บปี นับแต่วนั ที่ศาลมีคาพิพากษาหรื อคาสั่ง แต่ก่อนการ
แก้ไขต้องให้โอกาสคู่ความอีกฝ่ ายที่จะคัดค้าน
มาตรา ๔๒ ในกรณี มีความเสี ยหายเกี่ยวกับคดีสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นจากการกระทาของ
จาเลยหลายคน แต่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าความเสี ยหายนั้นเกิ ดขึ้ นจากการกระทาของจาเลยรายใด

- ๑๒ มีส่วนก่อให้เกิดความเสี ยหายมากน้อยกว่ากัน ให้ศาลมีอานาจใช้ดุลพินิจกาหนดความรับผิดของจาเลย
แต่ละคนตามส่วนที่ก่อให้เกิดความเสี ยหายนั้นได้
มาตรา ๔๓ เมื่ อ ศาลมี ค าพิพ ากษาให้จ าเลยชดใช้ค่ าเสี ย หาย ศาลมี อ านาจก าหนด
ค่าเสี ยหายเพื่อการลงโทษเพิ่มขึ้นจากจานวนค่าเสี ยหายที่แท้จริ งที่ ศาลกาหนดได้ตามที่ เห็นสมควร
ทั้งนี้ โดยคานึงถึงพฤติการณ์ต่าง ๆ เช่น ความเสี ยหายที่ผเู ้ สี ยหายได้รับ รวมถึงค่าชดเชยความเสี ยหาย
ของสิ่ งแวดล้อมและการสูญเสี ยผลประโยชน์จากความเสี ยหายของสิ่ งแวดล้อมตลอดจนความเสี ยหาย
ต่ออนามัยทั้งร่ างกายและจิตใจ
การกาหนดค่าเสี ยหายเพื่อการลงโทษตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลมีอานาจกาหนดได้ไม่เกิน
สองเท่าของค่าเสี ยหายที่ แท้จริ งที่ ศาลกาหนด แต่ถา้ ค่าเสี ยหายที่ แท้จริ งที่ ศาลกาหนดมี จานวนเงิ น
ไม่เกินห้าหมื่นบาท ให้ศาลมีอานาจกาหนดค่าเสี ยหายเพื่อการลงโทษได้ไม่เกินห้าเท่าของค่าเสี ยหาย
ที่ แท้จริ งที่ศาลกาหนด

หมวด ๔
อุทธรณ์
----------มาตรา ๔๔ ภายใต้บงั คับแห่ งพระราชบัญญัติน้ ี และข้อกาหนดของประธานศาลฎีกา
ตามมาตรา ๖ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง คาพิพากษาหรื อคาสัง่ ของศาลนั้น ให้อุทธรณ์ไป
ยังศาลอุทธรณ์แผนกคดีสิ่งแวดล้อมหรื อศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดีสิ่งแวดล้อมได้ภายในกาหนดหนึ่ ง
เดือนนับแต่วนั ที่ได้อ่านคาพิพากษาหรื อคาสัง่ นั้น
มาตรา ๔๕ ที่ ราคาทรัพย์สินหรื อจานวนทุนทรัพย์ที่พิ พาทกันในชั้นอุทธรณ์ ไม่เกิ น
สองแสนบาท หรื อไม่เกินจานวนที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา ห้ามมิให้คู่ความอุทธรณ์คาพิพากษา
ในปัญหาข้อเท็จจริ ง
มาตรา ๔๖ ในกรณี ที่ผูอ้ ุทธรณ์เห็นว่าคดี ตอ้ งห้ามอุทธรณ์ตามมาตรา ๓๘ ผูอ้ ุทธรณ์
อาจยื่นคาขอโดยทาเป็ นคาร้องเพื่อขออนุ ญาตอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์แผนกคดีสิ่งแวดล้อมหรื อศาล
อุทธรณ์ ภาคแผนกคดี สิ่ง แวดล้อมไปพร้ อมกับอุทธรณ์ ก็ได้ ในกรณี เช่ นว่านี้ เมื่ อศาลชั้นต้นตรวจ

- ๑๓ อุทธรณ์แล้วเห็นว่าเป็ นอุทธรณ์ที่ตอ้ งห้าม ก็ให้ส่งอุทธรณ์และคาขอดังกล่าวไปยังศาลอุทธรณ์แผนก
คดีสิ่งแวดล้อมหรื อศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดีสิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณา แต่ถา้ ศาลชั้นต้นเห็นว่าอุทธรณ์
ดังกล่าวไม่ตอ้ งห้ามก็ให้มีคาสัง่ รับอุทธรณ์น้ นั ไว้ดาเนินการต่อไป
ในกรณี ที่ ศาลชั้น ต้น สั่ง ไม่ รั บอุท ธรณ์ เพราะเหตุ ต้องห้ามอุทธรณ์ ตามมาตรา ๓๘
ผูอ้ ุทธรณ์อาจยื่นคาขอโดยทาเป็ นคาร้องเพื่อขออนุญาตอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์แผนกคดีสิ่งแวดล้อม
หรื อศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดีสิ่งแวดล้อมภายในกาหนดสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่ศาลชั้นต้นมีคาสั่งก็ได้
ถ้าคู่ความยืน่ คาขอดังกล่าวแล้ว จะอุทธรณ์คาสัง่ ไม่รับอุทธรณ์ไม่ได้
หลักเกณฑ์แ ละวิ ธีก ารยื่น ค าขอและการพิ จ ารณาค าขอของศาลอุ ทธรณ์ แ ผนกคดี
สิ่ งแวดล้อมหรื อศาลอุทธรณ์ ภาคแผนกคดีสิ่งแวดล้อมตามวรรคหนึ่ งและวรรคสองให้เป็ นไปตาม
ข้อกาหนดของประธานศาลฎีกา
มาตรา ๔๗ การพิจารณาพิพากษาคดีสิ่งแวดล้อมในศาลอุทธรณ์แผนกคดีสิ่งแวดล้อม
หรื อศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดีสิ่งแวดล้อมต้องดาเนินการให้เสร็ จสิ้นโดยเร็ ว ทั้งนี้ ตามข้อกาหนดของ
ประธานศาลฎีกา
ภายใต้บงั คับมาตรา ๔๒ คาพิพากษาหรื อคาสั่งของศาลอุทธรณ์แผนกคดีสิ่งแวดล้อม
และศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดีสิ่งแวดล้อมให้เป็ นที่สุด
มาตรา ๔๘ ให้นาบทบัญญัติในหมวด ๒ วิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมในศาลชั้นต้นมาใช้
บัง คับ แก่ ก ารอุท ธรณ์ แ ละการพิจ ารณาพิพ ากษาชี้ ข าดตัด สิ น คดี ข องศาลอุท ธรณ์ แ ผนกคดี
สิ่ งแวดล้อมและศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดีสิ่งแวดล้อมโดยอนุโลม
หมวด ๕
ฎีกา
----------มาตรา ๔๙ คดี สิ่งแวดล้อมที่ ศาลอุทธรณ์ แผนกคดี สิ่ง แวดล้อมหรื อศาลอุทธรณ์ ภาค
แผนกคดีสิ่งแวดล้อมมีคาพิพากษาหรื อคาสั่งแล้ว คู่ความอาจยื่นคาร้องไปพร้อมกับฎี กาต่อศาลฎี กา
แผนกคดี สิ่งแวดล้อมเพื่อขอให้พิจารณารั บฎี กาในปั ญหาข้อเท็จจริ งหรื อในปั ญหาข้อกฎหมายไว้
วินิจฉัย ภายในกาหนดหนึ่ งเดื อนนับแต่วนั ที่ ได้อ่านหรื อถือว่าได้อ่านคาพิพากษาหรื อคาสั่งนั้นให้
คู่ความฝ่ ายที่ขออนุญาตฎีกาฟัง เพื่อขอให้พิจารณารับฎีกาไว้วินิจฉัยก็ได้

- ๑๔ เมื่อมี คาร้ องขอตามวรรคหนึ่ ง ศาลฎี กาแผนกคดีสิ่งแวดล้อมอาจพิจารณารับฎี กาใน
ปั ญหาเรื่ องหนึ่ งเรื่ องใดไว้วินิจฉัยก็ได้ หากเห็นว่าเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวพันกับนโยบายสาธารณะหรื อเป็ น
ปัญหาสาคัญที่ศาลฎีกาควรจะได้วินิจฉัย
คดีที่ศาลฎี กาแผนกคดีสิ่งแวดล้อมมีคาสั่งไม่รับฎีกาไว้วินิจฉัย ให้เป็ นที่สุดตั้งแต่วนั ที่
ได้อ่านหรื อถือว่าได้อ่านคาพิพากษาหรื อคาสัง่ ของศาลอุทธรณ์แผนกคดีสิ่งแวดล้อมหรื อศาลอุทธรณ์
ภาคแผนกคดีสิ่งแวดล้อม แล้วแต่กรณี
หลักเกณฑ์แ ละวิธีการยื่นคาขอ ตลอดจนการพิจารณาและมี ค าสั่ง อนุ ญาตหรื อไม่
อนุญาตให้ฎีกาตามวรรคหนึ่ ง ให้เป็ นไปตามระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ระเบียบตามวรรคสี่ เมื่อ
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้
มาตรา ๕๐ ในคดีที่ได้รับอนุ ญาตให้ฎีกาเฉพาะปั ญหาข้อกฎหมาย หากศาลฎี กาแผนก
คดีสิ่งแวดล้อมเห็นว่าคาพิพากษาหรื อคาสัง่ ของศาลอุทธรณ์แผนกคดีสิ่งแวดล้อมหรื อศาลอุทธรณ์ภาค
แผนกคดี สิ่ง แวดล้อมไม่ ถูกต้องไม่ ว่าทั้ง หมดหรื อบางส่ วน ศาลฎี กาแผนกคดี สิ่ง แวดล้อมจะมี ค า
วิ นิ จ ฉัย แต่ เ ฉพาะในปั ญ หาข้อ กฎหมายและยกค าพิ พ ากษาหรื อ ค าสั่ ง ของศาลอุ ท ธรณ์ แ ผนกคดี
สิ่ งแวดล้อมหรื อศาลอุทธรณ์ ภาคแผนกคดี สิ่งแวดล้อมหรื อศาลชั้นต้น แล้วมี คาสั่งให้ศาลอุทธรณ์
แผนกคดีสิ่งแวดล้อมหรื อศาลอุทธรณ์ ภาคแผนกคดี สิ่งแวดล้อมหรื อศาลชั้นต้นแล้วแต่กรณี ทาคา
พิพากษาหรื อคาสัง่ ใหม่ภายใต้กรอบคาวินิจฉัยของศาลฎีกาก็ได้
มาตรา ๕๑ ให้นาบทบัญญัติในหมวด ๒ วิธีพิจารณาคดี สิ่งแวดล้อมในศาลชั้นต้นมาใช้
บังคับแก่การพิจารณาพิพากษาชี้ขาดตัดสิ นคดีของศาลฎีกาโดยอนุโลม
หมวด ๖
วิธีการชั่วคราวก่อนฟ้องและก่อนพิพากษา
และการบังคับตามคาพิพากษาหรื อคาสั่ ง และการบังคับโทษปรับ
----------มาตรา ๕๒ วิธีการชัว่ คราวก่อนฟ้ องและก่อนพิพากษาและการบังคับตามคาพิพากษา
หรื อคาสัง่ ให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติน้ ีและข้อกาหนดของประธานศาลฎีกาตามมาตรา ๖

- ๑๕ มาตรา ๕๓ ในกรณี ที่ศาลเห็นสมควรกาหนดมาตรการหรื อวิธีการใด ๆ เพื่อบรรเทา
ทุกข์ความเสี ยหายหรื อป้ องกันเหตุที่จะก่อให้เกิดความเสี ยหายให้แก่คู่ความหรื อประโยชน์สาธารณะ
เป็ นการชัว่ คราวก่อนการพิพากษาคดี ไม่ว่าจะมีคาร้องขอจากบุคคลดังกล่าวหรื อไม่ ให้ศาลมีอานาจ
กาหนดมาตรการหรื อวิธีการชัว่ คราว และออกคาสั่งไปยังคู่ความ หรื อผูท้ ี่มีหน้าที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบตั ิ
ได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดโดยข้อกาหนดของประธานศาลฎีกา
มาตรา ๕๔ ก่ อนฟ้ องคดี ถ้ามี เหตุเช่ นเดี ย วกับที่ โ จทก์มี สิทธิ ยื่นคาขอให้ศาลมี ค าสั่ง
คุม้ ครองชัว่ คราวก่อนพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๕๔ หรื อมาตรา
๒๖๔ ผูม้ ีสิทธิเสนอคดีชอบจะยืน่ คาร้องขอต่อศาลได้เช่นกัน โดยให้นาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง ภาค ๔ ลักษณะ ๑ วิธีการชัว่ คราวก่อนพิพากษามาใช้บงั คับโดยอนุโลม
เมื่อศาลมีคาสั่งคุม้ ครองชัว่ คราวก่อนพิพากษาตามวรรคหนึ่ งแล้ว หากได้มีการฟ้องคดี
ภายในหนึ่ งเดือนนับแต่วนั ยื่นคาร้องขอตามวรรคหนึ่ ง ให้คาสั่งศาลนั้นมีผลต่อไปเสมือนเป็ นคาสั่ง
คุม้ ครองชัว่ คราวก่อนพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
หากมิได้มีการฟ้ องคดีต่อศาลภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง ให้คาสั่งศาลนี้ เป็ นอัน
ยกเลิกไป
ในระหว่างพิจารณาคาร้องขอตามวรรคหนึ่ง แม้จะมีการฟ้องคดีภายในกาหนดเวลาตามวรรค
สองแล้วก็ให้ศาลสิ่ งแวดล้อมดาเนิ นกระบวนพิจารณาตามคาร้องนี้ ต่อไป และหากศาลมี คาสั่งคุม้ ครอง
ชัว่ คราวก่อนพิพากษา ก็ให้คาสัง่ นี้มีผลบังคับต่อไปตามวรรคสอง
มาตรา ๕๕ ภายหลังที่ ได้มี คาสั่งหรื อคาพิพากษาถึงที่สุดในคดี สิ่งแวดล้อมแล้ว หาก
ความปรากฏแก่ศาลว่า ไม่อาจบังคับคดีตามคาพิพากษาหรื อคาสั่งได้หรื อมีความจาเป็ นต้องกาหนด
วิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อบังคับให้เป็ นไปตามคาพิพากษาหรื อคาสั่ง ให้ศาลมีอานาจออกคาสั่งใดๆ
เพื่อแก้ไขข้อขัดข้องดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม
ในกรณี ที่ประโยชน์สาธารณะจะเสี ยหายอย่างร้ายแรง หากไม่มีการกระทาตามคาสั่ง
หรื อค าพิ พ ากษา ศาลอาจสั่ ง ให้ บุ ค คลอื่ น มาแก้ ไ ขบ าบั ด ป้ องกั น ภั ย ทางสิ่ งแวดล้ อ มและ
ทรัพยากรธรรมชาติโดยให้ลูกหนี้ตามคาพิพากษาเป็ นผูร้ ับผิดชอบในค่าใช้จ่ายนั้นโดยเร็ วก็ได้
หมวด ๗
ค่าฤชาธรรมเนียม
-----------

- ๑๖ มาตรา ๕๖ การยืน่ คาฟ้องตลอดจนการดาเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ ในคดีสิ่งแวดล้อม
ซึ่ งดาเนิ นการโดยบุคคลที่ได้รับความเสี ยหายหรื อ องค์กรเอกชนตามมาตรา ๑๕ หรื อตัวแทนชุมชน
ตามมาตรา ๑๖ ให้ได้รับยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวง แต่ไม่รวมถึงความรับผิดในค่าฤชาธรรมเนียม
ในชั้นที่สุด
ถ้าความปรากฏแก่ศาลว่าโจทก์ที่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนี ยมตามวรรคหนึ่ งนาคดีมาฟ้อง
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เรี ยกร้องค่าเสี ยหายเกินสมควร ประพฤติตนไม่เรี ยบร้อย ดาเนิ นกระบวน
พิจารณาอันมีลกั ษณะเป็ นการประวิงคดีหรื อที่ไม่จาเป็ น หรื อมีพฤติการณ์อื่นที่ศาลเห็นสมควร ศาล
อาจมี คาสั่งให้บุคคลนั้นชาระค่าฤชาธรรมเนี ยมที่ได้รับการยกเว้นทั้งหมดหรื อแต่บางส่ วนต่อศาล
ภายในระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควรกาหนดก็ได้ หากไม่ปฏิบตั ิตาม ให้ศาลมีอานาจสั่งจาหน่ายคดีออก
จากสารบบความ
ในกรณี ตามวรรคหนึ่ งและวรรคสอง ถ้าศาลเห็นว่าคู่ความอีกฝ่ ายหนึ่ งจะต้องเป็ นผูร้ ับ
ผิดเสี ยค่ าฤชาธรรมเนี ย มทั้งหมดหรื อแต่บางส่ วนของคู่ ความทั้งสองฝ่ าย ให้ศาลพิพากษาในเรื่ อง
ค่าฤชาธรรมเนี ยมโดยสั่งให้คู่ความอีกฝ่ ายหนึ่ งนั้นชาระต่อศาลในนามโจทก์ซ่ ึ งค่าฤชาธรรมเนี ยมที่
โจทก์แทนผูเ้ สี ยหายนั้นได้รับยกเว้นทั้งหมดหรื อแต่บางส่วนตามที่ศาลเห็นสมควร
บทเฉพาะกาล
----------มาตรา ๕๗ บรรดาคดี สิ่งแวดล้อมซึ่ งค้างพิจารณาอยู่ในศาลก่อนวันที่ พระราชบัญญัติน้ ี ใช้
บังคับให้ศ าลนั้น มี อานาจพิ จารณาพิ พากษาต่ อ ไป และให้บัง คับตามกฎหมายซึ่ ง ใช้อ ยู่ก่ อนวัน ที่
พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับจนกว่าคดีน้ นั จะถึงที่สุด

ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ
.......................
นายกรัฐมนตรี

