ตารางเปรียบเทียบระหว่ างร่ างพระราชบัญญัติจัดตัง้ ศาลสิ่งแวดล้ อมและวิธีพิจารณาคดีส่ งิ แวดล้ อม พ.ศ. ...(มีทัง้ หมด 106มาตรา) ที่เสนอโดย สภาปฏิรูปแห่ งชาติ
กับร่ างพระราชบัญญัติวธิ ีพิจารณาคดีส่ งิ แวดล้ อม พ.ศ. ... (มีทัง้ หมด 57 มาตรา) ที่เสนอโดยสานักงานศาลยุติธรรม
จัดทำโดย มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้ อม (EnLAW)
ร่ างพระราชบัญญัติจัดตัง้ ศาลสิ่งแวดล้ อมและวิธีพิจารณาคดีส่ งิ แวดล้ อม พ.ศ. ...
มาตรา 1พระราชบัญญัตินี ้เรี ยกว่า “พระราชบัญญัตจิ ดั ตังศาลสิ
้
ง่ แวดล้ อมและวิธี
พิจารณาคดีสงิ่ แวดล้ อม พ.ศ.....”
มาตรา 2พระราชบัญญัตินี ้ให้ ใช้ บงั คับเมื่อพ้ นกาหนดหนึง่ ร้ อยแปดสิบวัน นับแต่วนั
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้ นไป
มาตรา 3ในพระราชบัญญัตินี ้
“ศาลสิง่ แวดล้ อม” หมายความว่าศาลสิง่ แวดล้ อมกลาง ศาลสิง่ แวดล้ อมภาค และศาล
สิง่ แวดล้ อมจังหวัด
“แผนกคดีสงิ่ แวดล้ อม” หมายความว่า แผนกคดีสงิ่ แวดล้ อมที่จดั ตังขึ
้ ้นในศาลยุติธรรม
ชันต้
้ นและในศาลสูง ตามมาตรา 6
“ข้ อกาหนด” หมายความว่า ข้ อกาหนดของประธานศาลฎีกาที่ออกตามพระราชบัญญัตินี ้
“ก.ศ.” หมายความว่า คณะกรรมการข้ าราชการศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้ วย
ระเบียบบริ หารราชการศาลยุติธรรม
มาตรา 4ให้ ประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้ และให้ มีอานาจออก
ข้ อกาหนดเพื่อให้ การดาเนินกระบวนพิจารณาคดีสงิ่ แวดล้ อมเป็ นไปด้ วยความสะดวก
รวดเร็ว และเที่ยงธรรม แต่ข้อกาหนดดังกล่าวจะต้ องไม่ทาให้ สทิ ธิในการต่อสู้คดีของ
คูค่ วามลดน้ อยลง
ข้ อกาหนดตามวารรคหนึง่ เมื่อได้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ วให้ ใช้ บงั คับได้

ร่ างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีส่ งิ แวดล้ อม พ.ศ. ...
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี ้เรี ยกว่า “พระราชบัญญัตวิ ิธีพิจารณาคดีสงิ่ แวดล้ อม พ.ศ. ....”
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี ้ให้ ใช้ บงั คับเมื่อพ้ นหนึง่ ร้ อยแปดสิบวันนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้ นไป

มาตรา 6 ให้ ประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้ และให้ มีอานาจออก
ข้ อกาหนดเพื่อให้ การดาเนินกระบวนพิจารณาคดีสงิ่ แวดล้ อมเป็ นไปด้ วยความสะดวก
รวดเร็ว และ
เที่ยงธรรมแต่ข้อกาหนดดังกล่าวจะต้ องไม่ทาให้ สทิ ธิในการต่อสู้คดีของคูค่ วามลดน้ อยลง
ข้ อกาหนดของประธานศาลฎีกาตามพระราชบัญญัตินี ้ เมื่อได้ รับความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ วให้ ใช้ บงั คับได้

หมายเหตุ

การจัดตัง้ และเขตอานาจศาลสิ่งแวดล้ อม
มาตรา 5ให้ จดั ตังศาลสิ
้
ง่ แวดล้ อมกลางขึ ้น และจะเปิ ดทาการเมื่อใด ให้ ประกาศในพระ
ราชกฤษฎีกา
ให้ ศาลสิง่ แวดล้ อมกลางมีเขตอานาจตลอดกรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี แต่บรรดาคดี
สิง่ แวดล้ อมทีเ่ กิดขึ ้นนอกเขตของศาลสิง่ แวดล้ อมกลางจะยื่นฟ้องต่อศาลสิง่ แวดล้ อม
กลางก็ได้ ทังนี
้ ้ให้ อยูใ่ นดุลพินิจของศาลสิง่ แวดล้ อมกลางที่จะไม่ยอมรับพิจารณา
พิพากษาคดีใดคดีหนึง่ ที่ยื่นฟ้องเช่นนันได้
้
ให้ จดั ตังศาลสิ
้
ง่ แวดล้ อมภาคขึ ้น และจะเปิ ดทาการเมือ่ ใดให้ ประกาศโดยพระราช
กฤษฎีกาซึง่ จะต้ องระบุเขตอานาจศาลและกาหนดที่ตงศาลในเขตศาลนั
ั้
นไว้
้ ด้วย
ถ้ าจะจัดตังศาลสิ
้
ง่ แวดล้ อมจังหวัดขึ ้นในจังหวัด ให้ กระทาโดยพระราชบัญญัตซิ งึ่
จะต้ องระบุเขตอานาจและกาหนดที่ตงไว้
ั ้ ด้วย
มาตรา 6การจัดตังแผนกคดี
้
สงิ่ แวดล้ อมในศาลสูงให้ กระทาโดยประกาศของคณะ
กรรมการบริ หารศาลยุติธรรม ซึง่ การจัดตังแผนกคดี
้
สงิ่ แวดล้ อมในศาลยุติธรรมชันต้
้ น
จะต้ องระบุเขตอานาจและกาหนดที่ตงไว้
ั ้ ด้วย
มาตรา 7 ศาลสิง่ แวดล้ อมและแผนกคดีสงิ่ แวดล้ อม มีอานาจพิจารณาพิพากษาคดี
สิง่ แวดล้ อมดังต่อไปนี ้
(ก) คดีแพ่งทีม่ ีลกั ษณะดังต่อไปนี ้
(๑)คดีแพ่งทีก่ ารกระทาตามคาฟ้องก่อให้ เกิดความเสียหายแก่โจทก์อนั
เนื่องมาจากการทาลายหรื อเปลีย่ นแปลงสภาพทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้ อมของชุมชน หรื อระบบนิเวศ
(๒)คดีแพ่งที่มีคาขอให้ จาเลยกระทาการหรื องดเว้ นกระทาการเพือ่ คุ้มครอง

มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี ้ คาว่า“คดีสงิ่ แวดล้ อม” หมายความดังนี ้
(ก) คดีแพ่งทีม่ ีลกั ษณะดังต่อไปนี ้
(๑) คดีแพ่งที่การกระทาตามคาฟ้องก่อให้ เกิดความเสียหายแก่โจทก์อนั เนื่องมาจากการ
ทาลายหรื อเปลีย่ นแปลงสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมของชุมชน หรื อระบบนิเวศ
(๒) คดีแพ่งทีม่ ีคาขอให้ จาเลยกระทาการหรื องดเว้ นกระทาการเพือ่ คุ้มครองรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ หรื อสิง่ แวดล้ อมของชุมชน
(๓) คดีแพ่งทีม่ ีคาขอให้ จาเลยชดใช้ คา่ สินไหมทดแทนหรื อค่าเสียหายเพื่อขจัดมลพิษที่เกิดขึ ้น

รักษาทรัพยากรธรรมชาติ หรื อสิง่ แวดล้ อมของชุมชน
(๓)คดีแพ่งที่มีคาขอให้ จาเลยชดใช้ คา่ สินไหมทดแทนหรื อค่าเสียหายเพื่อขจัด
มลพิษที่เกิดขึ ้นหรื อฟื น้ ฟูสภาพแวดล้ อมหรื อเพื่อมูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติ
ที่เสียไป
(๔)คดีแพ่งที่มีคาขอให้ จาเลยชดใช้ คา่ สินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อชีวติ
ร่างกาย สุขภาพอนามัย หรื อสิทธิใดๆของโจทก์ อันเกิดจากมลพิษที่จาเลยเป็ น
ผู้ก่อหรื อต้ องรับผิด
(๕)คดีแพ่งที่อาจเกิดขึ ้นจากการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามบทบัญญัติของ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติหรื อประกาศของคณะ
ปฏิวตั ิ ซึง่ มีบทบัญญัติเกี่ยวกับสิง่ แวดล้ อม ทรัพยากรธรรมชาติ มลพิษ
ศิลปกรรม หรื อผังเมือง
(ข) คดีอาญาความผิดตามกลุม่ กฎหมายสิง่ แวดล้ อมด้ านทรัพยากรธรรมชาติ มลพิษ
ศิลปกรรม และผังเมือง ดังต่อไปนี ้
(๑) กลุม่ กฎหมายสิง่ แวดล้ อมด้ านทรัพยากรธรรมชาติ
(๒)กลุม่ กฎหมายสิง่ แวดล้ อมด้ านมลพิษ
(๓)กลุม่ กฎหมายสิง่ แวดล้ อมด้ านศิลปกรรม
(๔) กลุม่ กฎหมายสิง่ แวดล้ อมด้ านผังเมือง
(ค) คดีแพ่งหรื อคดีอาญาที่มกี ฎหมายหรื อข้ อกาหนดของประธานศาลฎีกาบัญญัติหรื อ
กาหนดให้ ใช้ วิธีพจิ ารณาตามพระราชบัญญัตินี ้
(ง) คดีแพ่งหรื อคดีอาญาที่เกี่ยวพันกับคดีตาม (ก) (ข) และ (ค)
(จ) คดีปกครอง ที่อยูใ่ นเขตอานาจของศาลปกครองตามมาตรา ๙แห่ง พระราชบัญญัติ
จัดตังศาลปกครองและวิ
้
ธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ ซึง่ เป็ นคดีพิพาท
ระหว่างหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น หรื อ

หรื อฟื น้ ฟูสภาพแวดล้ อม หรื อเพือ่ มูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติทเี่ สียไป
(๔) คดีแพ่งทีม่ ีคาขอให้ จาเลยชดใช้ คา่ สินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อชีวติ ร่างกาย
สุขภาพอนามัย หรื อสิทธิใดๆของโจทก์ อันเกิดจากมลพิษทีจ่ าเลยเป็ นผู้ก่อหรื อต้ องรับผิด
(๕) คดีแพ่งที่อาจเกิดขึ ้นจากการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติหรื อประกาศของคณะปฏิวตั ิ ซึง่ มีบทบัญญัตเิ กี่ยวกับ
สิง่ แวดล้ อม ทรัพยากรธรรมชาติ มลพิษ ศิลปกรรม หรื อผังเมือง
(ข) คดีแพ่งหรื อที่มกี ฎหมายหรื อข้ อกาหนดของประธานศาลฎีกาบัญญัติหรื อกาหนด
ให้ ใช้ วิธีพจิ ารณาตามพระราชบัญญัตินี ้
(ค) คดีแพ่งทีเ่ กี่ยวพันกันกับคดีตาม (ก) และ (ข)
“ที่ปรึกษาทางสิง่ แวดล้ อม” หมายความว่า บุคคลซึง่ มีความรู้ความชานาญด้ าน
สิง่ แวดล้ อมสาขาต่าง ๆ เช่น นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร แพทย์ นักระบาดวิทยา นักผังเมือง
ผู้เชี่ยวชาญด้ านแผนที่ทางอากาศ ผู้เชี่ยวชาญเรื่ องประเพณีท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการรักษา
สิง่ แวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาตินกั เศรษฐศาสตร์ สงิ่ แวดล้ อม หรื อบุคคลที่มีความ
เชี่ยวชาญในเรื่ องสิ่งแวดล้ อมประการอื่น ตามที่กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดของประธานศาลฎีกา
“เจ้ าพนักงานคดี” หมายความว่า บุคคลที่เลขาธิการสานักงานศาลยุติธรรมแต่งตัง้
ให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามพระราชบัญญัตินี ้
“ก.ศ.” หมายความว่า คณะกรรมการข้ าราชการศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้ วย
ระเบียบบริ หารราชการศาลยุติธรรม
“องค์กรเอกชนทางสิง่ แวดล้ อม” หมายความว่า องค์กรเอกชนทางสิง่ แวดล้ อมที่ได้
จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้ วยการส่งเสริ มและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้ อมแห่งชาติ

องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรื อเจ้ าหน้ าที่ของรัฐด้ วยกัน อันเนื่องมาจากการใช้ อานาจทาง
ปกครองหรื อการดาเนินการกิจการทางปกครองตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวกับ
สิง่ แวดล้ อม การคุ้มครองหรื อรักษาสภาพทางธรรมชาติ พืช สัตว์ หรื อสิง่ มีชีวติ การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ การคุ้มครองดูแลสุขภาพมนุษย์ การจัดระเบียบ
สภาพแวดล้ อมมนุษย์ สภาพภูมอิ ากาศและคดีอื่นตามประกาศของประธานศาลปกครอง
สูงสุดและให้ หมายความรวมถึงคดีปกครองสิง่ แวดล้ อมที่มีกฎหมายหรื อข้ อกาหนดของ
ประธานศาลฎีกา
มาตรา 8เมื่อศาลสิง่ แวดล้ อมเปิ ดทาการแล้ ว ห้ ามมิให้ ศาลชันต้
้ นอื่นรับคดีที่อยูใ่ นอานาจ
ศาลสิง่ แวดล้ อมไว้ พจิ ารณาพิพากษา
มาตรา 9ภายใต้ บงั คับแห่งเรื่ องวิธีการชัว่ คราวก่อนฟ้องและก่อนพิพากษาในกรณีมี
ปั ญหาว่าคดีใดเป็ นคดีสงิ่ แวดล้ อมหรื อไม่ ให้ ศาลรอการพิจารณาพิพากษาคดีไว้ ชวั่ คราว
แล้ วเสนอปั ญหานันให้
้ อธิบดีผ้ พู พิ ากษาหรื ออธิบดีผ้ พู ิพากษาภาคเป็ นผู้วินิจฉัย คา
วินิจฉัยดังกล่าวให้ เป็ นที่สดุ แต่ทงนี
ั ้ ้ไม่กระทบถึงกระบวนพิจารณาใดๆที่ได้ กระทาไป
ก่อนที่จะมีคาวินิจฉัยนัน้
การขอให้ วินิจฉัยปั ญหาตามวรรคหนึง่ ไม่วา่ โดยคูค่ วามเป็ นผู้ขอหรื อโดยศาล
เห็นสมควร ถ้ าเป็ นการขอในคดีสงิ่ แวดล้ อมต้ องกระทาอย่างช้ าในวันนัดพิจารณา แต่ถ้า
เป็ นการขอในคดีอื่นต้ องกระทาอย่างช้ าในวันชี ้สองสถานหรื อวันนัดไต่สวนมูลฟ้องหรื อวัน
สืบพยาน ในกรณีที่ไม่มกี ารชี ้สองสถานหรื อไต่สวนมูลฟ้องหากพ้ นกาหนดเวลาดังกล่าว
แล้ วห้ ามมิให้ มกี ารขอให้ วินจิ ฉัยดังกล่าวอีก ทังนี
้ ้ เว้ นแต่เป็ นคดีทศี่ าลเห็นว่ามีความ
คล้ ายคลึงกับคดีที่ได้ มีคาวินจิ ฉัยแล้ ว ศาลอาจใช้ ดลุ พินิจไม่สง่ เรื่ องไปอีก เพื่อไม่ให้ เกิด
ความล่าช้ า
เมื่อได้ รับคาขอจากศาลชันต้
้ นแล้ ว ให้ มีคาวินจิ ฉัยและแจ้ งผลไปยังศาลชันต้
้ นโดยเร็ ว
เพื่อให้ การดาเนินคดีเป็ นไปด้ วยความรวดเร็ว การดาเนินการใดๆตามมาตรานี ้ จะ

มาตรา 8 ภายใต้ บงั คับแห่งมาตรา ๕๕ ถึงมาตรา ๕๘ (วิธีการชัว่ คราวก่อนฟ้องและก่อน
พิพากษา) ในกรณีมีปัญหาว่าคดีใดเป็ นคดีสงิ่ แวดล้ อมหรื อไม่ ให้ ศาลรอการพิจารณา
พิพากษาคดีไว้ ชวั่ คราวแล้ วเสนอปั ญหานันให้
้ ประธานศาลอุทธรณ์เป็ นผู้วินิจฉัย คาวินจิ ฉัย
ดังกล่าวให้ เป็ นที่สดุ แต่ทงนี
ั ้ ้ไม่กระทบถึงกระบวนพิจารณาใด ๆ ที่ได้ กระทาไปก่อนที่จะมีคา
วินิจฉัยนัน้
การขอให้ วินิจฉัยปั ญหาตามวรรคหนึง่ ไม่วา่ โดยคูค่ วามเป็ นผู้ขอหรื อโดยศาลเห็นสมควร ถ้ า
เป็ นการขอในคดีสงิ่ แวดล้ อมต้ องกระทาอย่างช้ าในวันนัดพิจารณา แต่ถ้าเป็ นการขอในคดีอื่น
ต้ องกระทาอย่างช้ าในวันชี ้สองสถานหรื อวันนัดไต่สวนมูลฟ้องหรือวันสืบพยาน ในกรณีที่ไม่มี
การชี ้สองสถานหรื อไต่สวนมูลฟ้อง หากพ้ นกาหนดเวลาดังกล่าวแล้ วห้ ามมิให้ มกี ารขอให้
วินิจฉัยปั ญหาดังกล่าวอีก ทังนี
้ ้ เว้ นแต่เป็ นคดีที่ศาลเห็นว่ามีความคล้ ายคลึงกับคดีที่ได้ มคี า
วินิจฉัยแล้ ว ศาลอาจใช้ ดลุ พินิจไม่สง่ เรื่ องไปอีกเพื่อไม่ให้ เกิดความล่าช้ า
เมื่อได้ รับคาขอจากศาลชันต้
้ นแล้ ว ให้ มีคาวินิจฉัยและแจ้ งผลไปยังศาลชันต้
้ น
โดยเร็ ว
เพื่อให้ การดาเนินคดีเป็ นไปด้ วยความรวดเร็ ว การดาเนินการใดๆ ตามมาตรานี ้ จะ

ดาเนินการโดยทางโทรสารหรื อสือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศอื่นใดก็ได้
ดาเนินการโดยทางโทรสารหรื อสือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศอื่นใดก็ได้
มาตรา 10 ให้ ศาลสิง่ แวดล้ อมเป็ นศาลชันต้
้ นตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม และให้ นา
บทบัญญัติแห่งพระธรรมนูญศาลยุติธรรมมาใช้ บงั คับแก่ศาลสิง่ แวดล้ อมโดยอนุโลม
มาตรา 11กระบวนพิจารณาในศาลสิง่ แวดล้ อมให้ เป็ นไปตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัตินี ้
ผู้พิพากษาในศาลสิ่งแวดล้ อม
มาตรา 12ในศาลสิง่ แวดล้ อมทุกศาล ให้ มีผ้ พู ิพากษาและผู้พิพากษาสมทบตามจานวนที่
กรรมการบริ หารศาลยุติธรรมกาหนด
มาตรา 13ในศาลสิง่ แวดล้ อมกลาง และศาลสิง่ แวดล้ อมภาค ให้ มอี ธิบดีผ้ พู ิพากษาศาล
สิง่ แวดล้ อม และรองอธิบดีผ้ พู ิพากษาศาลสิง่ แวดล้ อมสองคน และเลขานุการศาล
สิง่ แวดล้ อมซึง่ แต่งตังจากข้
้
าราชการตุลาการหนึง่ คน
ในแผนกคดีสงิ่ แวดล้ อมในศาลสูงให้ มีประธานแผนกหนึง่ คน
ในศาลสิง่ แวดล้ อมจังหวัด ให้ มีผ้ พู ิพากษาหัวหน้ าศาลสิง่ แวดล้ อมศาลละหนึง่ คนและ
เพื่อประโยชน์แห่งพระราชบัญญัตินี ้ ให้ ผ้ พู ิพากษาหัวหน้ าศาลสิง่ แวดล้ อมจังหวัดมีฐานะ
เสมือนผู้พิพากษาหัวหน้ าศาลตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
มาตรา 14ผู้พิพากษาในศาลและแผนกคดีสงิ่ แวดล้ อมจะได้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ
แต่งตังจากข้
้
าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้ วยระเบียบข้ าราชการฝ่ ายตุลาการซึง่ มี
ความรู้ความเข้ าใจในเรื่ องเกี่ยวกับคดีสงิ่ แวดล้ อมเป็ นอย่างดี การเลือ่ นตาแหน่ง
โดยเฉพาะการเลือ่ นขึ ้นแผนกคดีพิเศษในศาลสูง ควรคานึงถึงความรู้และประสบการณ์
ของผู้พิพากษาด้ วย
ผู้พิพากษาในศาลและแผนกคดีสงิ่ แวดล้ อมควรอยูใ่ นตาแหน่งอย่างต่อเนื่อง จนเพียง
พอที่จะสามารถพัฒนางานคดีสงิ่ แวดล้ อมได้ ด้วยความชานาญอย่างมีประสิทธิภาพ การ

แต่งตังโยกย้
้
ายคณะกรรมการตุลาการจักต้ องมีการวางหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม และใน
ระหว่างปฏิบตั ิหน้ าที่ จักต้ องจัดให้ มีการฝึ กอบรมความรู้ด้านคดีสงิ่ แวดล้ อมอย่าง
เพียงพอ
มาตรา 15 ผู้พิพากษาสมทบ จะได้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ แต่งตังจากบุ
้
คคล
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้ านสิง่ แวดล้ อมซึง่ คณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายว่าด้ วยระเบียบ
ข้ าราชการฝ่ ายตุลาการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง และ
ต้ องมีคณ
ุ สมบัติตาม (๑) ถึง (๔) และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตาม (๕) ถึง (๙) ดังต่อไปนี ้
(๑)มีสญ
ั ชาติไทย
(๒)มีอายุไม่ต่ากว่าสามสิบปี บริ บรู ณ์
(๓)ได้ รับการอบรมในเรื่ องความมุง่ หมายของศาลสิง่ แวดล้ อมและหน้ าที่ตลุ าการมาแล้ ว
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
(๔) มีความรู้ความชานาญทางด้ านสิง่ แวดล้ อมเป็ นพิเศษเฉพาะทาง
(๕)เป็ นผู้มีความประพฤติเสือ่ มเสีย หรื อบกพร่องในศีลธรรมอันดี
(๖)เป็ นผู้มีหนี ้สินล้ นพ้ นตัว
(๗)เป็ นผู้เคยรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จาคุก เว้ นเป็ นโทษสาหรับความผิดที่
ได้ กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
(๘) เป็ นคนไร้ ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ ความสามารถหรื อจิตฟั่ นเฟื อนไม่
สมประกอบ หรื อมีกายหรื อจิตใจไม่เหมาะสมที่จะเป็ นผู้พิพากษาสมทบหรื อเป็ นโรคที่ระบุ
ไว้ ในกฎกระทรวง
(๙)เป็ นข้ าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรื อเจ้ าหน้ าที่ในพรรคการเมือง
สมาชิกรัฐสภา ผู้บริ หารหรื อสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้บริ หารราชการส่วนท้ องถิ่น
หรื อสมาชิกสภาท้ องถิ่น ข้ าราชการอัยการ ข้ าราชการตารวจหรื อทนายความ
ผู้พิพากษาสมทบให้ ดารงตาแหน่งคราวละห้ าปี แต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ แต่งตังผู
้ ้

ซึง่ พ้ นจากตาแหน่งให้ ดารงตาแหน่งต่อไปอีกก็ได้
ก่อนเข้ ารับหน้ าที่ ผู้พิพากษาสมทบต้ องปฎิญาณตนต่อหน้ าอธิบดีผ้ พู ิพากษาศาล
สิง่ แวดล้ อมกลางว่าจะปฎิบตั ิหน้ าที่โดยเทีย่ งธรรมและรักษาความลับในราชการ
มาตรา 16ผู้พิพากษาสมทบพ้ นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ออกตามวาระ
(๒) ตาย
(๓) ลาออก
(๔) ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามอย่างใดอย่างหนึง่ ตามมาตรา ๑๕
(๕) ขาดการปฎิบตั ิหน้ าที่ตามทีก่ าหนดถึงสามครัง้ ติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอนั สมควร
(๖) ประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่การเป็ นผู้พิพากษาสมทบ
การพ้ นจากตาแหน่งตาม (๒)หรื อ (๓) ให้ นาความกราบบังคมเพือ่ ทราบ ถ้ าเป็ นการ
พ้ นจากตาแหน่งตาม (๔) (๕)หรือ (๖) ต้ องได้ รับความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ตุลาการตามกฎหมายว่าด้ วยระเบียบข้ าราชการฝ่ ายตุลาการ และให้ นาความกราบ
บังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯให้ พ้นตาแหน่ง
มาตรา 17ในกรณีที่ตาแหน่งผู้พพิ ากษาสมทบว่างลงเพราะเหตุอนื่ นอกจากถึงคราวออก
ตามวาระตามมาตรา ๑๖(๑) จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯแต่งตังบุ
้ คคลซึง่
คณะกรรมการตุลาการคัดเลือกขึ ้นแทนตาแหน่งทีว่ า่ งก็ได้ เว้ นแต่วาระของผู้พิพากษา
สมทบเหลือไม่ถึงหนึง่ ร้ อยแปดสิบวันจะไม่แต่งตังบุ
้ คคลแทนก็ได้ ให้ ผ้ พู ิพากษาสมทบซึง่
ดารงตาแหน่งแทนอยูใ่ นตาแหน่งเท่ากับวาระทีเ่ หลืออยูข่ องผู้ซงึ่ ดารงตาแหน่งแทน
มาตรา 18ในกรณีที่ยงั ไม่มีการแต่งตังผู
้ ้ พิพากษาสมทบขึ ้นใหม่หรือมีการแต่งตังแล้
้ วแต่
ยังไม่ได้ เข้ ารับหน้ าที่ ให้ ผ้ พู ิพากษาสมทบซึง่ ออกไปตามวาระคงอยูป่ ฏิบตั ิหน้ าที่ไปพลาง
ก่อน และให้ มีอานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่ตนได้ นงั่ พิจารณาไว้ ก่อนจนกว่าจะเสร็ จคดี
นัน้ แต่ต้องไม่เกินหกสิบวันนับแต่วนั ครบกาหนดออกตามวาระ

มาตรา 19ภายใต้ บงั คับมาตรา ๒๐และมาตรา ๒๑ องค์คณะในการพิจาณาพิพากษาคดี
สิง่ แวดล้ อม ทังองค์
้ คณะในคดีปกครองและคณะในคดีพิเศษ ให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนด
ประธานศาลฎีกา การทาคาพิพากษาหรื อคาสัง่ ของศาลนันจะต้
้ องบังคับตามเสียงฝ่ าย
ข้ างมาก
มาตรา 20ผู้พิพากษาศาลสิง่ แวดล้ อมคนใดคนหนึง่ มีอานาจดาเนินกระบวนการพิจรณา
หรื ออกคาสัง่ ใดๆนอกจากการนัง่ พิจารณาและพิพากษาคดีได้
มาตรา 21ให้ อธิบดีผ้ พู ิพากษาศาลสิง่ แวดล้ อมกลาง อธิบดีผ้ พู ิพากษาศาลสิง่ แวดล้ อม
ภาคหรื อผู้พิพากษาหัวหน้ าศาลสิง่ แวดล้ อม แล้ วแต่กรณีหรื อผู้ทาการแทนในตาแหน่ง
ดังกล่าว กาหนดเวร ปฏิบตั ิการของผู้พิพากษาสมทบซึง่ จะต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่
ผู้พิพากษาสมทบซึง่ นัง่ พิจารณาคดีใดจะต้ องพิจารณาคดีนนจนเสร็
ั้
จเว้ นแต่ไม่อาจ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ เพราะเจ็บป่ วยหรือมีเหตุจาเป็ นอย่างอื่นในกรณีเช่นว่านี ้ให้ ผ้ มู ีอานาจตาม
วรรคหนึง่ จัดให้ ผ้ พู ิพากษาสมทบคนอื่นปฎิบตั ิหน้ าที่แทน
ผู้พิพากษาสมทบจะได้ รับค่าป่ วยการ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พกั และค่าตอบแทน
อย่างอื่นตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
มาตรา 22ให้ นาบทบัญญัตวิ า่ ด้ วยการคัดค้ านผู้พิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งมาใช้ บงั คับแก่การคัดค้ านผู้พิพากษาสมทบโดยอนุโลม
มาตรา 23ผู้พิพากษาสมทบเป็ นเจ้ าพนักงานในตาแหน่งตุลาการตามประมวลกฎหมาย
อาญา
มาตรา 24ให้ นาบทบัญญัตวิ า่ ด้ วยวินยั และการรักษาวินยั สาหรับข้ าราชการตุลาการตาม
กฎหมายว่าด้ วยระเบียบข้ าราชการฝ่ ายตุลาการมาใช้ บงั คับแก่ผ้ พู พิ ากษาสมทบโดย
อนุโลม
ที่ปรึกษาทางสิ่งแวดล้ อม
มาตรา 25 ให้ สานักงานศาลยุตธิ รรม โดยคาแนะนาของคณะกรรมการพัฒนาระบบคดี

สิง่ แวดล้ อม แต่งตังที
้ ่ปรึกษาทางสิง่ แวดล้ อมในด้ านต่างๆ ประจาส่วนกลางและภูมิภาค
ในสัดส่วนที่เหมาะสม
ที่ปรึกษาทางสิง่ แวดล้ อมให้ คดั เลือกจากบุคคลซึง่ มีความรู้ความชานาญด้ านสิง่ แวดล้ อม
สาขาต่างๆเช่น นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร แพทย์ นักระบาดวิทยา นักผังเมือง ผู้เชี่ยวชาญ
ด้ านแผนที่ทางอากาศ ผู้เชี่ยวชาญเรื่ องประเพณีท้องถิ่นทีเ่ กี่ยวกับการรักษาสิง่ แวดล้ อม
และทรัพยากรธรรมชาติ นักเศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม หรื อบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญใน
เรื่ องสิง่ แวดล้ อมประการอื่นตามที่กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดของประธานศาลฎีกา
เมื่อคัดเลือกในเบื ้องต้ นเสร็ จให้ ประกาศรายชื่อให้ สาธารณชนได้ รับทราบ ในกรณีที่มีการ
คัดค้ านในสามสิบวันนับแต่ประกาศ ให้ นาข้ อมูลไปประกอบการพิจารณาทบทวนก่อน
ตัดสินใจตามที่เห็นสมควร และให้ ขึ ้นทะเบียนผู้ที่ผา่ นการพิจารณาดังกล่าวเป็ นที่ปรึกษา
ทางสิง่ แวดล้ อมของศาลโดยให้ จดั ทาทะเบียนใหม่ทกุ ๆสามปี
มาตรา 26 ที่ปรึกษาทางสิง่ แวดล้ อมจะได้ รับค่าตอบแทน ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พกั
และค่าตอบแทนอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการบริ หารศาลยุติธรรมกาหนด
ค่าตอบแทนที่ปรึกษาทางสิง่ แวดล้ อมให้ จ่ายเป็ นรายคดี โดยกาหนดในอัตราที่
เหมาะสมตามความขาดแคลนของแต่ละสาขา
เจ้ าพนักงานคดีส่ งิ แวดล้ อม
มาตรา 27 ให้ มีเจ้ าพนักงานคดีสงิ่ แวดล้ มประจาศาลยุติธรรมชันต้
้ นที่มีอานาจพิจารณา
พิพากษาคดีสงิ่ แวดล้ อมเพื่อทาหน้ าที่ช่วยเหลือศาลในการดาเนินคดีสงิ่ แวดล้ อมตามที่
ศาลมอบหมายดังต่อไปนี ้
(๑) ไกล่เกลีย่ คดีสงิ่ แวดล้ อม
(๒) ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐาน
(๓) รวบรวมข้ อมูลและข้ อเสนอแนะให้ แก่ผ้ พู ิพากษาในเบื ้องต้ น

มาตรา 28ที่ปรึกษาทางสิง่ แวดล้ อมที่ศาลขอให้ มาให้ ความเห็นมีสทิ ธิได้ รับค่าป่ วยการค่า
พาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พกั ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริ หารศาลยุติธรรมกาหนด

มาตรา 4 ให้ มีเจ้ าพนักงานคดีประจาศาลยุติธรรมชันต้
้ นที่มีอานาจพิจารณาพิพากษาคดี
สิง่ แวดล้ อม เพื่อทาหน้ าทีช่ ่วยเหลือศาลในการดาเนินคดีสงิ่ แวดล้ อมตามที่ศาลมอบหมาย
ดังต่อไปนี ้
(๑) ไกล่เกลีย่ คดีสงิ่ แวดล้ อมทางแพ่ง
(๒) ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐาน
(๓) การบันทึกคาพยาน

(๔)
(๕)
(๖)
(๗)

ทาความเห็นเบื ้องต้ น
การบันทึกคาพยาน
ดาเนินการคุ้มครองสิทธิของคูค่ วามทังก่
้ อนและระหว่างการพิจารณา
เป็ นผู้ประสานงานในคดีอาญา เพื่อช่วยเหลือในการจัดทากระบวนการยุตธิ รรมเชิง
สมานฉันท์ หรื อจัดทาแผนบาบัดฟื น้ ฟูเยียวยา
(๘) ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นตามพระราชบัญญัตินี ้หรื อตามข้ อกาหนดของประธานศาลฎีกาใน
การทาหน้ าที่ชว่ยเหลือนัน้
ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามพระราชบัญญัตินี ้ให้ เจ้ าพนักงานคดีสงิ่ แวดล้ อมเป็ นเจ้ า
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาและให้ มีอานาจมีหนังสือเรียกบุคคลใดบุคคล
หนึง่ มาให้ ข้อมูล หรื อให้ จดั ส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่ องใดเรื่ องหนึง่
ตามอานาจหน้ าที่
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบตั หิ น้ าที่ของเจ้ าพนักงานคดีสงิ่ แวดล้ อมให้ เป็ นไป
ตามทีก่ าหนดไว้ ในข้ อกาหนดของประธานศาลฎีกา
มาตรา 28 ผู้ที่จะได้ รับแต่งตังเป็
้ นเจ้ าพนักงานคดีสงิ่ แวดล้ อม ต้ องมีคณ
ุ สมบัติอย่างหนึง่
อย่างใดต่อไปนี ้
(๑) สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโททางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปั ตยกรรม
ศาสตร์ หรื อสาขาอื่นทีเ่ กี่ยวข้ องกับสิง่ แวดล้ อม ทรัพยากรธรรมชาติ การก่อสร้ าง
และการผังเมือง หรื อวิชาชีพอื่น ตามที่ ก.ศ. กาหนดโดยได้ ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพตามกฎหมายครบถ้ วน หากมีกฎหมายกาหนดและได้ ประกอบวิชาชีพที่
เกี่ยวข้ องเป็ นเวลาไม่น้อยกว่าสองปี
(๒) สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโททางแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องสุขภาพอนามัย พิษวิทยา ระบาดวิทยา หรื อวิชาชีพ
อื่นตามที่ ก.ศ. กาหนดโดยได้ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมายครบถ้ วน

(๔) ดาเนินการคุ้มครองสิทธิของคูค่ วามทังก่
้ อนและระหว่างการพิจารณา
(๕) ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นตามพระราชบัญญัตินี ้หรื อตามข้ อกาหนดของประธานศาลฎีกา
ในการทาหน้ าทีช่ ่วยเหลือนัน้
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบตั ิหน้ าที่ของเจ้ าพนักงานคดีให้ เป็ นไปตามทีก่ าหนดไว้ ใน
ข้ อกาหนดของประธานศาลฎีกา

มาตรา 5 ผู้ที่จะได้ รับแต่งตังเป็
้ นเจ้ าพนักงานคดี ต้ องมีคณ
ุ สมบัตอิ ย่างหนึง่ อย่างใด
ดังต่อไปนี ้
(๑) สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโททางกฎหมายหรื อปริ ญญาเอกทางกฎหมาย
(๒) สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทางกฎหมาย เป็ นสามัญสมาชิกแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
และได้ ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายตามที่ ก.ศ. กาหนดเป็ นเวลาไม่น้อยกว่าหนึง่ ปี
(๓) สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทางกฎหมายและปริ ญญาในสาขาวิชาอื่นที่ ก.ศ.
กาหนดซึง่ ไม่ตา่ กว่าปริ ญญาตรี และได้ ประกอบวิชาชีพตามที่ ก.ศ. กาหนดเป็ นเวลาไม่น้อย
กว่าสีป่ ี
ให้ เลขาธิการสานักงานศาลยุติธรรมมีอานาจพิจารณาแต่งตังบุ
้ คคลซึง่ มีคณ
ุ สมบัติ
ตามวรรคหนึง่ เป็ นเจ้ าพนักงานคดี โดยให้ ตาแหน่งเจ้ าพนักงานคดีเป็ นตาแหน่งที่มเี หตุพเิ ศษ

หากมีกฎหมายกาหนด
(๓) สาเร็ จการศึกษาระดับเนติบณ
ั ฑิต หรื อปริ ญญาโททางกฎหมายหรื อปริ ญญาเอก
ทางกฎหมาย
(๔) สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโทในสาขาวิชาอื่นที่ ก.ศ. กาหนดและได้ ประกอบ
วิชาชีพตามที่ ก.ศ. กาหนดเป็ นเวลาไม่น้อยกว่าสองปี
ให้ เลขาธิการสานักงานศาลยุติธรรมมีอานาจพิจารณาแต่งตังบุ
้ คคลซึง่ มีคณ
ุ สมบัติ
ตามวรรคหนึง่ เป็ นเจ้ าพนักงานคดี โดยให้ ตาแหน่งเจ้ าพนักงานคดีเป็ นตาแหน่งที่มี
เหตุพิเศษตามกฎหมายว่าด้ วยระเบียบข้ าราชการพลเรื อน และในการกาหนดให้
ได้ รับเงินเพิม่ สาหรับตาแหน่งที่มเี หตุพิเศษต้ องคานึงถึงภาระหน้ าที่คณ
ุ ภาพของงาน
และการดารงตนอยูใ่ นความยุติธรรมโดยเปรี ยบเทียบกับค่าตอบแทนของ
ผู้ปฏิบตั ิงานอื่นในกระบวนการยุติธรรมด้ วย ทังนี
้ ้ ให้ เป็ นไปตามระเบียบที่ ก.ศ.
กาหนด
วิธีพิจารณาคดีส่ งิ แวดล้ อมในศาลชัน้ ต้ น
มาตรา 29 การดาเนินการทังปวงก่
้
อนการเริ่ มต้ นคดี การฟ้อง การเข้ าเป็ นคูค่ วามในคดี
การดาเนินกระบวนการพิจารณา การรับฟั งพยานหลักฐาน และการพิพากษาคดี
สิง่ แวดล้ อมให้ เป็ นไปตามบทบัญญัติแห่ง พระราชบัญญัตินี ้และข้ อกาหนดของประธาน
ศาลฎีกาตามมาตรา ๔
ในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติและข้ อกาหนดดังกล่าว ให้ นาบทบัญญัติแห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งหรื อประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา
พระราชบัญญัตจิ ดั ตังศาลแขวงและวิ
้
ธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง หรื อ
พระราชบัญญัตจิ ดั ตังศาลปกครองและวิ
้
ธีพจิ ารณาคดีปกครองมาบังคับใช้ โดยอนุโลม
สาหรับคดีสงิ่ แวดล้ อมที่อยูใ่ นอานาจหน้ าที่ของศาลแรงงาน หรื อศาลทรัพย์สนิ ทาง

ตามกฎหมายว่าด้ วยระเบียบข้ าราชการพลเรื อน และในการกาหนดให้ ได้ รับเงินเพิ่มสาหรับ
ตาแหน่งทีม่ ีเหตุพเิ ศษต้ องคานึงถึงภาระหน้ าที่ คุณภาพของงาน และการดารงตนอยูใ่ นความ
ยุติธรรมโดยเปรี ยบเทียบกับค่าตอบแทนของผู้ปฏิบตั ิงานอื่นในกระบวนการยุติธรรมด้ วย
ทังนี
้ ้ ให้ เป็ นไปตามระเบียบที่ ก.ศ. กาหนด

มาตรา 7 การดาเนินการทังปวงก่
้
อนการเริ่ มต้ นคดี การฟ้อง การเข้ าเป็ นคูค่ วามในคดีการ
ดาเนินกระบวนพิจารณา การรับฟั งพยานหลักฐาน และการพิพากษาคดีสงิ่ แวดล้ อมให้
เป็ นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี ้และข้ อกาหนดของประธานศาลฎีกาตามมาตรา
๖
ในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัตแิ ละข้ อกาหนดดังกล่าว ให้ นาบทบัญญัติแห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาบังคับใช้ โดยอนุโลม
สาหรับคดีสงิ่ แวดล้ อมที่อยูใ่ นอานาจหน้ าที่ของศาลแรงงาน หรื อศาลทรัพย์สนิ ทาง
ปั ญญาและการค้ าระหว่างประเทศ ให้ นาพระราชบัญญัติฉบับนี ้ไปบังคับใช้ โดยอนุโลม
ห้ ามมิให้ นาบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี ้ใช้ บงั คับแก่คดีเยาวชนและครอบครัว

ปั ญญาและการค้ าระหว่างประเทศ หรื อศาลอื่น ให้ นาพระราชบัญญัติฉบับนี ้ไปบังคับใช้
โดยอนุโลม
คดีอื่นๆที่มีความเกี่ยวเนื่องหรือมีสาเหตุจากข้ อพิพาททางสิง่ แวดล้ อม เช่น คดี
ความผิดต่อชีวิต คดีหมิ่นประมาท คดีความผิดต่อทรัพย์ คดีความผิดเกี่ยวกับเสรี ภาพใน
การแสดงความคิดเห็นหรื อเสรี ภาพในการชุมนุมของบุคคล หากคูค่ วามร้ องขอหรื อศาล
เห็นสมควรเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ให้ ศาลพิจารณานาพระราชบัญญัตินี ้ไปปรับ
ใช้ แก่คดีดงั กล่าวโดยอนุโลมเช่นเดียวกัน
มาตรา 30 ในกรณีที่ปรากฏว่ามีข้อผิดระเบียบหรื อผิดหลงในการดาเนินกระบวน
พิจารณาของคูค่ วามฝ่ ายใด ให้ ศาลสัง่ ให้ คคู่ วามที่ดาเนินกระบวนพิจารณาผิดระเบียบ
หรื อผิดหลงนันท
้ าการแก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่ศาลเห็นสมควร
กาหนด เว้ นแต่ข้อผิดระเบียบหรือผิดหลงดังกล่าวเกิดจากความไม่สจุ ริ ตของคูค่ วามฝ่ าย
นัน้
มาตรา 31เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมในอันทีจ่ ะให้ ได้ ความแจ้ งชัดในข้ อเท็จจริ ง
แห่งคดีให้ ศาลมีอานาจเรี ยกพยานหลักฐานมาสืบได้ เองตามที่เห็นสมควร และศาลมี
อานาจซักถามพยานเพิ่มเติมได้ จนสิ ้นข้ อสงสัย
ให้ ศาลดาเนินการนัง่ พิจารณาคดีติดต่อกันไปโดยไม่เลือ่ นคดีจนกว่าจะเสร็ จการ
พิจารณา เว้ นแต่มีเหตุจาเป็ นอันมิอาจก้ าวล่วงเสียได้ และศาลจะเลือ่ นครัง้ หนึง่ ได้ ไม่เกิน
เจ็ดวัน และเมื่อเสร็ จการพิจารณาคดีให้ ศาลรี บทาคาพิพากษาหรือคาสัง่ โดยเร็ ว

มาตรา 32 เมื่อศาลสิง่ แวดล้ อมเห็นเป็ นการสมควร จะให้ ศาลอื่นหรื อเจ้ าพนักงานศาลทา
การสืบพยานหลักฐานส่วนใดส่วนหนึง่ แทนได้ การสืบ พยานหลักฐานดังกล่าวจะกระทา
ในศาลหรื อนอกศาลก็ได้

ตามกฎหมายว่าด้ วยการจัดตังศาลเยาวชนและครอบครั
้
วและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว

มาตรา 9 ในกรณีที่ปรากฏว่ามีข้อผิดระเบียบหรื อผิดหลงในการดาเนินกระบวนพิจารณาของ
คูค่ วามฝ่ ายใด ให้ ศาลสัง่ ให้ คคู่ วามที่ดาเนินกระบวนพิจารณาผิดระเบียบหรื อผิดหลงนันท
้ า
การแก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่ศาลเห็นสมควรกาหนด เว้ นแต่ข้อผิด
ระเบียบหรื อผิดหลงดังกล่าวเกิดจากความไม่สจุ ริ ตของคูค่ วามฝ่ ายนัน้
มาตรา 21 เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมในอันทีจ่ ะให้ ได้ ความแจ้ งชัดในข้ อเท็จจริ งแห่ง
คดี ให้ ศาลมีอานาจเรี ยกพยานหลักฐานมาสืบได้ เองตามที่เห็นสมควร และศาลมีอานาจ
ซักถามพยานเพิม่ เติมได้ จนสิ ้นข้ อสงสัย ตลอดจนมีอานาจสัง่ ให้ ตรวจพิสจู น์พยานหลักฐาน
ได้ ค่าใช้ จา่ ยที่เกิดขึ ้นตามวรรคนี ้ ศาลอาจสัง่ ให้ จา่ ยตามระเบียบที่คณะกรรมการบริ หารศาล
ยุติธรรมกาหนด
ให้ ศาลดาเนินการนัง่ พิจารณาคดีติดต่อกันไปโดยไม่เลือ่ นคดีจนกว่าจะเสร็ จการพิจารณา
เว้ นแต่มีเหตุจาเป็ นอันมิอาจก้ าวล่วงเสียได้ และศาลจะเลือ่ นครัง้ หนึง่ ได้ ไม่เกินเจ็ดวัน และเมื่อ
เสร็ จการพิจารณาคดีให้ ศาลรี บทาคาพิพากษาหรื อคาสัง่ โดยเร็ ว

ในกรณีที่การสืบพยานหลักฐานตามวรรคหนึง่ เป็ นการสืบพยานหลักฐานของฝ่ าย
โจทก์ในคดีอาญาจะกระทาลับหลังจาเลยไม่ได้ ทังจะต้
้ องให้ จาเลยมีโอกาสถามค้ าน
พยานบุคคลหรื อคัดค้ านพยานหลักฐานอื่นได้ อย่างเต็มที่ เว้ นแต่จะเป็ นกรณีที่อาจสืบ
พยานหลักฐานลับหลังจาเลยได้ ตามมาตรา ๑๗๒ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณา
ความอาญา
มาตรา 33 ถ้ าบุคคลใดเกรงว่าพยานหลักฐานที่ตนอาจต้ องอ้ างอิงในภายหน้ าจะสูญหาย
หรื อยากแก่การนามาเมื่อมีคดีสงิ่ แวดล้ อมเกิดขึ ้น หรื อถ้ าคูค่ วามฝ่ ายใดในคดีเกรงว่า
พยานหลักฐานที่ตนจานงจะอ้ างอิงจะสูญหายเสียก่อนที่จะนามาสืบหรื อเป็ นการยากที่
จะนาสืบในภายหลังบุคคลนันหรื
้ อคูค่ วามฝ่ ายนันอาจยื
้
่นคาขอต่อศาลโดยทาเป็ นคาร้ อง
ขอหรื อคาร้ องให้ ศาลมีคาสัง่ ให้ สบื พยานหลักฐานนันไว้
้ ทนั ทีเท่านัน้ ให้ ศาลหมายเรียกผู้
ขอและคูค่ วามอีกฝ่ ายหนึง่ หรื อบุคคลภายนอกทีเ่ กี่ยวข้ องมาศาล และเมื่อได้ ฟังบุคคล
เหล่านันแล้
้ ว ให้ ศาลสัง่ คาขอตามที่เห็นสมควร ถ้ าศาลสัง่ อนุญาตตามคาขอแล้ วให้ สบื
พยานหลักฐานไปตามที่บญ
ั ญัติไว้ ในกฎหมาย ส่วนรายงานและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
กับการนันให้
้ ศาลเก็บรักษาไว้
มาตรา 34 ในกรณีมีเหตุฉกุ เฉิน เมื่อมีการยื่นคาขอตามมาตรา ๒๙ ผู้ยื่นคาขอจะยื่นคา
ร้ องรวมไปด้ วยเพื่อให้ ศาลมีคาสัง่ หรื อออกหมายตามที่ขอโดยไม่ชกั ช้ า และถ้ าจาเป็ นจะ
ขอให้ ศาลมีคาสัง่ ให้ ยดึ หรื ออายัดเอกสารหรื อวัตถุที่จะใช้ เป็ นพยานหลักฐานที่ขอสืบไว้
ก่อนโดยมีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึง่ ตามที่ศาลเห็นสมควรก็ได้
ให้ นามาตรา ๒๖๑ ถึงมาตรา ๒๖๓ และมาตรา ๒๖๗ ถึงมาตรา ๒๖๙ แห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้ แก่กรณีตามวรรคหนึง่ โดยอนุโลม
มาตรา 35ในกรณีที่มีความจาเป็ น เพื่อให้ ได้ ข้อเท็จจริ งอย่างเพียงพอรอบด้ านหาก
คูค่ วามที่เกี่ยวข้ องร้ องขอ หรื อศาลเห็นเป็ นการสมควร ศาลอาจจะเดินเผชิญสืบ
พยานหลักฐานในสถานที่ที่เกี่ยวข้ องได้

มาตรา 23 ถ้ าบุคคลใดเกรงว่าพยานหลักฐานที่ตนอาจต้ องอ้ างอิงในภายหน้ าจะสูญหาย
หรื อยากแก่การนามาเมื่อมีคดีสงิ่ แวดล้ อมเกิดขึ ้น หรื อถ้ าคูค่ วามฝ่ ายใดในคดีเกรงว่า
พยานหลักฐานที่ตนจานงจะอ้ างอิงจะสูญหายเสียก่อนที่จะนามาสืบหรื อเป็ นการยากที่จะ
นามาสืบในภายหลังบุคคลนันหรื
้ อ คูค่ วามฝ่ ายนันอาจยื
้
่นคาขอต่อศาลโดยทาเป็ นคาร้ องขอ
หรื อคาร้ องให้ ศาลมีคาสัง่ ให้ สบื พยานหลักฐานนันไว้
้ ทนั ทีเท่านัน้ ให้ ศาลหมายเรี ยกผู้ขอและ
คูค่ วามอีกฝ่ ายหนึง่ หรื อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้ องมาศาล และเมือ่ ได้ ฟังบุคคลเหล่านันแล้
้ ว
ให้ ศาลสัง่ คาขอตามที่เห็นสมควร ถ้ าศาลสัง่ อนุญาตตามคาขอ
แล้ วให้ สบื พยานหลักฐานไปตามที่บญ
ั ญัติไว้ ในกฎหมาย ส่วนรายงานและเอกสารอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับการนันให้
้ ศาลเก็บรักษาไว้
มาตรา 24 ในกรณีมีเหตุฉกุ เฉิน เมื่อมีการยื่นคาขอตามมาตรา ๒๒ ผู้ยื่นคาขอจะยื่น
คาร้ องรวมไปด้ วยเพื่อให้ ศาลมีคาสัง่ หรื อออกหมายตามที่ขอโดยไม่ชกั ช้ า และถ้ าจาเป็ นจะ
ขอให้ ศาลมีคาสัง่ ให้ ยดึ หรื ออายัดเอกสารหรื อวัตถุที่จะใช้ เป็ นพยานหลักฐานที่ขอสืบไว้ ก่อน
โดยมีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึง่ ตามที่ศาลเห็นสมควรก็ได้
ให้ นามาตรา ๒๖๑ ถึงมาตรา ๒๖๓ และมาตรา ๒๖๗ ถึงมาตรา ๒๖๙ แห่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่งมาใช้ แก่กรณีตามวรรคหนึง่ โดยอนุโลม
มาตรา 22 ในกรณีที่มีความจาเป็ น เพื่อให้ ได้ ข้อเท็จจริ งอย่างเพียงพอรอบด้ าน
หากคูค่ วามที่เกี่ยวข้ องร้ องขอ หรื อศาลเห็นเป็ นการสมควร ศาลอาจจะเดินเผชิญสืบ
พยานหลักฐานในสถานที่ที่เกี่ยวข้ องได้

ในการเดินเผชิญสืบ หากมีความจาเป็ นเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ให้ ศาลมี
อานาจสอบถามบุคคลในบริเวณที่เกิดเหตุ ตรวจเก็บพยานหลักฐานต่างๆหรื อแสวงหา
ข้ อเท็จจริงต่างๆได้ ตามทีเ่ ห็นสมควร
ในคดีที่มีการฟ้องเพื่อประโยชน์สาธารณะที่มีผลกระทบรุนแรงต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้ อม ให้ ศาลส่งเจ้ าพนักงานคดีสงิ่ แวดล้ อมไปตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง ในพื ้นที่และ
เก็บหลักฐานเบื ้องต้ นมานาเสนอประกอบการพิจารณาพิพากษาด้ วย หลักเกณฑ์การ
ดาเนินการให้ เป็ นไปตามคาแนะนาประธานศาลฎีกาว่าด้ วยระบบไต่สวนและการเก็บ
หลักฐานคดีสงิ่ แวดล้ อม
ในกรณีที่มีความจาเป็ น เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมอาจจัดให้ มีศาลเคลือ่ นที่เพื่อ
พิจารณาพิพากษาคดีในบริ เวณพื ้นที่พิพาทที่เกิดเหตุได้
มาตรา 36ในกรณีที่คคู่ วามแต่ละฝ่ ายประสงค์จะนาพยานผู้เชี่ยวชาญที่มคี วามเห็น
แตกต่างกันมาสืบ หากศาลเห็นสมควรเพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่แจ้ งกระจ่างอย่างรอบด้ าน ศาล
อาจสัง่ ให้ นาพยานผู้เชี่ยวชาญของทุกฝ่ ายมาสืบพร้ อมกันในคราวเดียว โดยให้ เป็ นไป
ตามวิธีการในข้ อกาหนดของประธานศาลฎีกา ทังนี
้ ้ศาลอาจขอให้ ที่ปรึกษาทาง
สิง่ แวดล้ อมมาร่วมในการสืบพยานและให้ ความเห็นต่อศาลได้
มาตรา 37ในคดีทตี่ ้ องอาศัยความรู้ความชานาญเป็ นพิเศษ เมื่ออธิบดีผ้ พู ิพากษาศาล
สิง่ แวดล้ อมหรื อหัวหน้ าศาลสิง่ แวดล้ อม หรื อผู้พิพากษาที่พจิ ารณาคดีเห็นสมควรให้ มกี าร
ตังที
้ ่ปรึกษาทางสิง่ แวดล้ อมประจาคดีได้
ที่ปรึกษาทางสิง่ แวดล้ อมมีหน้ าที่ช่วยให้ ความเห็น คาแนะนา เพื่อประโยชน์แก่คดี
โดยสามารถเข้ าถึงเอกสารและข้ อมูลคดีที่จาเป็ นเพื่อให้ มขี ้ อมูลที่เพียงพอในการเสนอ
ความคิดเห็นได้ ในกรณีทเี่ ห็นสมควรเจ้ าของสานวนอาจมอบหมายให้ เข้ าร่วมรับฟั งการ
พิจารณาคดีไปพร้ อมกันด้ วย ทังนี
้ ้ ให้ ที่ปรึกษาทางสิง่ แวดล้ อมทาความเห็นเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรเพื่อประกอบสานวนคดีไว้ ด้วย

ในการเดินเผชิญสืบ หากมีความจาเป็ นเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ให้ ศาลมี
อานาจสอบถามบุคคลในบริเวณที่เกิดเหตุ ตรวจเก็บพยานหลักฐานต่างๆ หรื อแสวงหา
ข้ อเท็จจริงต่างๆ ได้ ตามทีเ่ ห็นสมควร

มาตรา 26 ในกรณีที่คคู่ วามแต่ละฝ่ ายประสงค์จะนาพยานผู้เชี่ยวชาญที่มีความเห็นแตกต่าง
กันมาสืบ หากศาลเห็นสมควรเพือ่ ให้ ได้ ข้อมูลที่แจ้ งกระจ่างอย่างรอบด้ าน ศาลอาจสัง่ ให้ นา
พยานผู้เชี่ยวชาญของทุกฝ่ ายมาสืบพร้ อมกันในคราวเดียว โดยให้ เป็ นไปตามวิธีการใน
ข้ อกาหนดของประธานศาลฎีกา ทังนี
้ ้ ศาลอาจขอให้ ที่ปรึกษาทางสิง่ แวดล้ อมมาร่วมในการ
สืบพยานและให้ ความเห็นต่อศาลก็ได้
มาตรา 25 ศาลอาจสัง่ ให้ ที่ปรึกษาทางสิง่ แวดล้ อมให้ ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา
พิพากษาคดีได้ โดยที่ปรึกษาทางสิง่ แวดล้ อมมีสทิ ธิในการเข้ าถึงเอกสารและข้ อมูลในคดีที่
จาเป็ นเพื่อให้ มีข้อมูลที่เพียงพอในการเสนอความคิดเห็นโดยในคดีหนึง่ อาจมีที่ปรึกษาหลาย
คนหรื อหลายสาขาก็ได้ ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยูก่ บั ตามพฤติการณ์แห่งรูปคดี

ในคดีหนึง่ อาจมีที่ปรึกษาหลายคนหรื อหลายสาขาก็ได้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ตามพฤติการณ์
แห่งรูปคดี
สาหรับคดีที่ปรากฏว่ามีข้อขัดแย้ งเกี่ยวกับปั ญหาเทคนิคทางสิง่ แวดล้ อมทีซ่ บั ซ้ อน
มากให้ ศาลตังที
้ ่ปรึกษาทางสิง่ แวดล้ อมประจาคดีตงแต่
ั ้ ต้น
ในกรณีที่คคู่ วามแต่ละฝ่ ายประสงค์จะนาพยานผู้เชี่ยวชาญทีม่ ีความเห็นแตกต่างกัน
มาสืบ หากศาลเห็นสมควรเพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่แจ้ งกระจ่างอย่างรอบด้ าน ศาลอาจสัง่ ให้ นา
พยานผู้เชี่ยวชาญของทุกฝ่ ายมาสืบพร้ อมกันในคราวเดียว โดยให้ เป็ นไปตามวิธีการใน
ข้ อกาหนดของประธานศาลฎีกา ทังนี
้ ้ศาลอาจขอให้ ที่ปรึกษาทางสิง่ แวดล้ อมมาร่วมใน
การสืบพยานและให้ ความเห็นต่อศาลได้
มาตรา 38 เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ศาลอาจส่งพยานหลักฐานที่สาคัญในคดี ไป
ตรวจทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรื อขอความเห็นในสถาบันวิชาการต่างๆ ของรัฐ หรื อ
สถาบันอื่นๆ เพื่อพิสจู น์ความจริ งในคดีตามทีศ่ าลเห็นสมควร
ให้ สานักงานศาลยุติธรรม โดยคาแนะนาของคณะกรรมการพัฒนาระบบคดี
สิง่ แวดล้ อมขึ ้นทะเบียนรายชื่อสถาบันด้ านวิทยาศาสตร์ และสถาบันวิชาการด้ าน
สิง่ แวดล้ อม เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาพิพากษาคดีสงิ่ แวดล้ อม
สถาบันที่ให้ บริ การมีสทิ ธิได้ รับตามที่คณะกรรมการบริ การศาลยุติธรรมกาหนด
มาตรา 39ในกรณีที่เจ้ าพนักงานขอให้ บคุ คลใดซึง่ มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็ นพิเศษ
เฉพาะในเรื่ องหนึง่ เรื่ องใดเป็ นที่ปรึกษาทางสิง่ แวดล้ อมหรื อผู้ช่วยเหลือเจ้ าพนักงานใน
ลักษณะอื่นๆ ในการปฏิบตั ิหน้ าทีต่ ามพระราชบัญญัตินี ้ ให้ บคุ คลนันไม่
้ ต้องรับผิดทาง
แพ่งเป็ นการส่วนตัวในบรรดาความเสียหายทีเ่ กิดขึ ้นเว้ นแต่จงใจหรื อประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ ายแรงแต่ไม่ตดั สิทธิผ้ เู สียหายที่จะเรี ยกร้ องค่าเสียหาจากทางราชการ
มาตรา 40 เมื่อได้ สบื พยานตามที่จาเป็ นแล้ วให้ ถือว่าการพิจารณา เป็ นอันสิ ้นสุด แต่
คูค่ วามอาจแถลงการณ์ปิดคดีด้วยวาจาในวันเสร็ จการพิจารณานันได้
้ แล้ วให้ ศาลอ่านคา

มาตรา 27 กรณีที่ปรึกษาทางสิง่ แวดล้ อมหรื อพยานผู้เชี่ยวชาญคนใดเบิกความต่อศาล
ให้ ทราบว่ามีการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี ้ ถ้ าได้ กระทาโดยสุจริ ตย่อมได้ รับ
ความคุ้มครองไม่ต้องรับผิดทังทางแพ่
้
งและอาญา

มาตรา 37 เมื่อได้ สบื พยานตามที่จาเป็ นแล้ ว ให้ ถือว่าการพิจารณาเป็ นอันสิ ้นสุด
แต่คคู่ วามอาจแถลงการณ์ปิดคดีด้วยวาจาในวันเสร็ จการพิจารณานันได้
้ แล้ วให้ ศาลอ่านคา

พิพากษาหรื อคาสัง่ ภายในเวลาสามวันนับแต่วนั นัน้
ก่อนที่ศาลอ่านคาพิพากษาหรื อคาสัง่ ถ้ าศาลเห็นสมควรเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม
ศาลอาจทาการพิจารณาต่อไปอีกได้
มาตรา 41คาพิพากษาหรื อคาสัง่ ของศาลให้ ทาเป็ นหนังสือและต้ องกล่าวหรื อแสดง
ข้ อเท็จจริงที่ฟังได้ โดยสรุปและคาวินิจฉัยในประเด็นแห่งคดีพร้ อมด้ วยเหตุผลแห่งคา
วินิจฉัยนัน้
ในการจัดทาคาพิพากษาในคดีสงิ่ แวดล้ อม ให้ ศาลคานึงถึงผลกระทบที่เกิดต่อ
สิง่ แวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติและแสวงหาแนวทางที่จะสร้ างความสมดุลทางระบบ
นิเวศและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนด้ วย
การกาหนดโทษ หรื อมาตรการต่างๆทังทางแพ่
้
ง ทางอาญา และทางปกครอง แก่ผ้ กู ่อ
ความเสียหายให้ ศาลคานึงถึงเรื่ องต่างๆดังนี ้
(๑) พฤติกรรมของผู้กระทาความผิดหรื อก่อให้ เกิดความเสียหายและลักษณะของ
การกระทาที่เกี่ยวข้ อง
(๒) เจตนาของผู้ก่อความเสียหาย หากยิ่งเจตนาร้ าย จงใจให้ เกิดความเสียหาย ยิง่
ต้ องมีโทษหรื อมาตรการที่เข้ มข้ น
(๓) ความร้ ายแรงของผลกระทบที่เกิดต่อสิง่ แวดล้ อม ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ระบบนิเวศ หรื อผลกระทบต่อบุคคลทังทางชี
้
วติ ร่างกาย สุขภาพ และ
ทรัพย์สนิ
(๔) ประวัติเกี่ยวกับการปฏิบตั ิหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายสิง่ แวดล้ อม
(๕) ผลประโยชน์ที่ผ้ กู ่อความเสียหายได้ รับจากการก่อความเสียหายหรื อการ
ละเมิดกฎหมาย
(๖) การยอมรับผิดในสิง่ ที่ได้ กระทาไป การสานึกผิด และความพยายามแก้ ไข
มาตรา 42ในการพิพากษาคดีปกครองสิง่ แวดล้ อม ศาลมีอานาจกาหนดคาบังคับอย่าง

พิพากษาหรื อคาสัง่ ภายในเวลาสามวันนับแต่วนั นัน้
ก่อนที่ศาลอ่านคาพิพากษาหรื อคาสัง่ ถ้ าศาลเห็นสมควรเพื่อประโยชน์แห่ง
ความยุตธิ รรมศาลอาจทาการพิจารณาต่อไปอีกได้
มาตรา 38 คาพิพากษาหรื อคาสัง่ ของศาลให้ ทาเป็ นหนังสือและต้ องกล่าวหรื อแสดง
ข้ อเท็จจริงที่ฟังได้ โดยสรุปและคาวินิจฉัยในประเด็นแห่งคดีพร้ อมด้ วยเหตุผลแห่งคาวินจิ ฉัย
นัน้
ในการจัดทาคาพิพากษาในคดีสงิ่ แวดล้ อม ให้ ศาลคานึงถึงผลกระทบที่เกิดต่อสิง่ แวดล้ อม
และทรัพยากรธรรมชาติ และแสวงหาแนวทางที่จะสร้ างความสมดุลทางระบบนิเวศและ
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนด้ วย

หนึง่ อย่างใด ดังต่อไปนี ้
(๑) สัง่ ให้ เพิกถอนกฎหรื อคาสัง่ หรื อสัง่ ห้ ามการกระทาทังหมดหรื
้
อบางส่วน
ในกรณีที่มีการฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครองหรื อเจ้ าหน้ าที่ของรัฐกระทาการโดยไม่ชอบ
ด้ วยกฎหมาย
(๒) สัง่ ให้ หวั หน้ าหน่วยงานทางปกครองหรื อเจ้ าหน้ าที่ของรัฐทีเ่ กี่ยวข้ อง
ปฏิบตั ิตามหน้ าที่ภายในเวลาที่ศาลกาหนด ในกรณีที่มกี ารฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครอง
หรื อเจ้ าหน้ าที่ของรัฐละเลยต่อหน้ าที่หรื อปฏิบตั ิหน้ าที่ลา่ ช้ าเกินสมควร
(๓) สัง่ ให้ ใช้ เงินหรื อให้ สง่ มอบทรัพย์สนิ หรื อให้ กระทาการหรื องดเว้ นกระทา
การโดยจะกาหนดระยะเวลาและเงื่อนไขอื่น ๆ ไว้ ด้วยก็ได้ ในกรณีที่มีการฟ้องเกี่ยวกับ
การกระทาละเมิดหรื อความรับผิดของหน่วยงานทางปกครองหรื อเจ้ าหน้ าที่ของรัฐหรื อ
การฟ้องเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
(๔) สัง่ ให้ ถือปฏิบตั ติ อ่ สิทธิหรื อหน้ าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้ อง ในกรณีที่มกี าร
ฟ้องให้ ศาลมีคาพิพากษาแสดงความเป็ นอยูข่ องสิทธิหรื อหน้ าที่นนั ้
(๕) สัง่ ให้ บคุ คลกระทาหรื อละเว้ นกระทาอย่างหนึง่ อย่างใดเพื่อให้ เป็ นไป
ตามกฎหมาย
ในการมีคาบังคับตามวรรคหนึง่ (๑) ศาลมีอานาจกาหนดว่าจะให้ มีผล
ย้ อนหลังหรื อไม่ย้อนหลังหรื อมีผลไปในอนาคตถึงขณะใดขณะหนึง่ ได้ หรื อจะกาหนดให้ มี
เงื่อนไขอย่างใดก็ได้ ทังนี
้ ้ตามความเป็ นธรรมแห่งกรณี
ในกรณีที่ศาลมีคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้ เพิกถอนกฎ ให้ มีการประกาศผลแห่ง
คาพิพากษาดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา และให้ การประกาศดังกล่าวมีผลเป็ นการเพิก
ถอนกฎนัน้
ในกรณีที่ศาลมีคาบังคับให้ ผ้ ใู ดชาระเงินหรื อส่งมอบทรัพย์สนิ ตามคา
พิพากษา ถ้ าผู้นนไม่
ั ้ ชาระเงินหรือส่งมอบทรัพย์สนิ ศาลอาจมีคาสัง่ ให้ มีการบังคับคดีแก่

ทรัพย์สนิ ของบุคคลนันได้
้
ในกรณีที่ศาลมีคาบังคับตามวรรคหนึง่ (๕) หรื อตามวรรคสี่ ให้ นา
บทบัญญัติวา่ ด้ วยการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่งมาใช้ บงั คับ
โดยอนุโลม
ในการพิพากษาคดี ให้ ศาลมีคาสัง่ คืนค่าธรรมเนียมศาลทังหมดหรื
้
อแต่
บางส่วนตามส่วนของการชนะคดี
มาตรา 43ห้ ามมิให้ ศาลพิพากษาหรื อสัง่ เกินไปกว่าหรื อนอกจากที่ปรากฏในคาฟ้อง เว้ น
แต่ในกรณีทศี่ าลเห็นสมควรเพื่อความเป็ นธรรมแก่คคู่ วามหรื อเพือ่ คุ้มครองประโยชน์
สาธารณะจะพิพากษาหรื อสัง่ เกินคาขอบังคับหรื อที่มิได้ กล่าวในคาฟ้องก็ได้
มาตรา 44 คาพิพากษาหรื อคาสัง่ ใดๆให้ ถือว่าผูกพันเฉพาะคูค่ วามในกระบวนพิจารณา
ของศาลที่พิพากษาหรื อมีคาสัง่ แต่ศาลจะกาหนดให้ คาพิพากษาหรื อคาสัง่ นันผู
้ กพันผู้อื่น
ซึง่ มีผลประโยชน์ร่วมกันในมูลแห่งคดีหรื อมีหน้ าที่เกี่ยวข้ องตามกฎหมายด้ วยก็ได้
วิธีพิจารณาคดีแพ่ งและคดีปกครองสิ่งแวดล้ อม
มาตรา 45 เมื่อมีหรื ออาจจะมีข้อโต้ แย้ งเกิดขึ ้นเกี่ยวกับสิทธิหรื อหน้ าที่หรื อประโยชน์ของ
บุคคลใดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับคดีสงิ่ แวดล้ อมหรื อบุคคลใดจะต้ องใช้ สทิ ธิดงั กล่าว
ทางศาล บุคคลนันชอบที
้
่จะเสนอคดีของตนต่อศาลที่มีเขตอานาจได้ ตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายนี ้
มาตรา 46 การฟ้องคดีแพ่งและคดีปกครองสิง่ แวดล้ อมเพื่อประโยชน์สว่ นตัวของปัจเจก
ชนบุคคลอาจรวมกันฟ้องในลักษณะคดีแบบกลุม่ ก็ได้ หลักเกณฑ์และวิธีการในการฟ้อง
คดีแบบกลุม่ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยการฟ้องคดีแบบกลุม่
มาตรา 47 ตัวแทนชุมชนที่มคี ณ
ุ สมบัติตามที่กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดประธานศาลฎีกา มี
สิทธิฟอ้ งคดีตอ่ ศาลเพื่อขอให้ กาหนดมาตรการในการดาเนินการเพื่อป้องกันหรื อหยุดยัง้

มาตรา 39ห้ ามมิให้ ศาลพิพากษาหรื อสัง่ เกินไปกว่าหรื อนอกจากที่ปรากฏในคาฟ้อง
เว้ นแต่ในคดีสว่ นแพ่งกรณีที่ศาลเห็นสมควรเพื่อความเป็ นธรรมแก่คคู่ วามหรื อเพื่อคุ้มครอง
ประโยชน์สาธารณะจะพิพากษาหรื อสัง่ เกินคาขอบังคับหรื อที่มิได้ กล่าวในคาฟ้องก็ได้
มาตรา 40 คาพิพากษาหรื อคาสัง่ ใด ๆ ในคดีสว่ นแพ่งให้ ถือว่าผูกพันเฉพาะคูค่ วามใน
กระบวนพิจารณาของศาลที่พิพากษาหรื อมีคาสัง่ แต่ศาลจะกาหนดให้ คาพิพากษาหรื อคาสัง่
นันผู
้ กพันผู้อื่น ซึง่ มีผลประโยชน์ร่วมกันในมูลความแห่งคดีหรื อมีหน้ าที่เกี่ยวข้ องตาม
กฎหมายด้ วยก็ได้
มาตรา 14 เมื่อมีหรื ออาจจะมีข้อโต้ แย้ งเกิดขึ ้น เกี่ยวกับสิทธิหรื อหน้ าที่ของบุคคลใด
ตามกฎหมายสิง่ แวดล้ อม หรื อบุคคลใดจะต้ องใช้ สทิ ธิดงั กล่าวทางศาล บุคคลนันชอบที
้
่จะ
เสนอคดีของตนต่อศาลที่มเี ขตอานาจได้ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายนี ้

มาตรา 16 ตัวแทนชุมชนที่มีคณ
ุ สมบัติตามที่กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดประธานศาลฎีกา
มีสทิ ธิที่จะฟ้องคดีตอ่ ศาลและดาเนินคดีสงิ่ แวดล้ อมเพื่อเรียกค่าเสียหายทางสิง่ แวดล้ อมที่

การก่อความเสียหายการเรียกให้ จดั การแก้ ไขปั ญหาและกระทาการฟื น้ ฟูเยียวยา หรื อ
การเรี ยกค่าเสียหายที่เกิดแก่สงิ่ แวดล้ อมของชุมชนได้
มาตรา 48เพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ ให้ องค์กรเอกชนทางสิง่ แวดล้ อมทีม่ ี
คุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดประธานศาลฎีกา มีสทิ ธิฟอ้ งคดีสงิ่ แวดล้ อมที่อยู่
ในขอบเขตวัตถุประสงค์ของ องค์กรต่อศาลเพื่อขอให้ เกิดมาตรการในการดาเนินการเพื่อ
ป้องกันหรื อหยุดยังการก่
้
อความเสียหาย การเรี ยกให้ จดั การแก้ ไขปั ญหาและกระทาการ
ฟื น้ ฟูเยียวยาหรื อการเรียกค่าเสียหายที่เกิดแก่สงิ่ แวดล้ อมได้

เกิดแก่สงิ่ แวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนได้
มาตรา 15 เพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะเป็ นสาคัญ ให้ องค์กรเอกชนทางสิง่ แวดล้ อมที่ได้
จดทะเบียนแล้ วตามกฎหมาย มีสทิ ธิที่จะฟ้องคดีตอ่ ศาลและดาเนินคดีสงิ่ แวดล้ อมเพื่อเรี ยก
ค่าเสียหายทางสิง่ แวดล้ อมได้ หากเป็ นคดีที่อยูใ่ นขอบเขตวัตถุประสงค์ขององค์กรนัน้

มาตรา 17 ค่าเสียหายที่ได้ รับจากการฟ้องคดีตามมาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ ให้ นาไปใช้
เพื่อฟื น้ ฟูเยียวยาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม รวมทังเพื
้ ่อใช้ เป็ นค่าใช้ จา่ ยต่างๆ ใน
เรื่ องที่เกี่ยวข้ อง และให้ จากัดเพียงค่าใช้ จ่ายสาหรับมาตรการที่สมเหตุผลซึง่ ได้ ดาเนินการไป
แล้ วหรื อจะดาเนินการต่อไปเพื่อให้ สงิ่ แวดล้ อมทีเ่ สียไปคืนสูส่ ภาพเดิม
มาตรา 18บุคคลใดทีม่ ิใช่ผ้ เู สียหายและมิได้ อาศัยอยูใ่ นชุมชนท้ องถิ่นซึง่ พบเห็นการกระทา
ใดที่ก่อให้ เกิดความเสียหายแก่สงิ่ แวดล้ อมอาจแจ้ งให้ หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้ องดาเนินการใด
ตามกฎหมายว่าด้ วยการนัน้ หากหน่วยงานที่ได้ รับแจ้ งไม่ดาเนินการที่เป็ นผลให้ ระงับความ
เสียหายแก่สงิ่ แวดล้ อมภายในเก้ าสิบวัน ให้ บคุ คลดังกล่าวฟ้องเป็ นคดีตอ่ ศาลเพื่อขอให้ ศาลมี
คาสัง่ หรื อคาพิพากษาได้ แต่จะเรียกค่าเสียหายใด ๆ เพื่อตนเองหรือบุคคลอื่นมิได้ ทังนี
้ ้ ให้
ศาลเรี ยกหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้ องเข้ ามาในคดีด้วย
มาตรา 49หากองค์กรเอกชนทางสิง่ แวดล้ อมประสงค์จะใช้ สทิ ธิฟอ้ งคดีตามมาตรา
ข้ างต้ นจักต้ องไปเรี ยกร้ องให้ หน่วยงานของรัฐทีม่ ีอานาจหน้ าทีค่ ้ มุ ครอง ส่งเสริ ม อนุรักษ์
ตามกฎหมายนันเข้
้ าดาเนินการตามกฎหมายก่อนหากเจ้ าหน้ าไม่ดาเนินการใน ๖๐วัน
องค์กรเอกชนมีสทิ ธิไปฟ้องร้ องคดีได้ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐมีอานาจหน้ าทีค่ ้ มุ ครอง
ส่งเสริ ม อนุรักษ์ ตามกฎหมายมีการฟ้องคดีอยูแ่ ล้ ว องค์กรเอกชนทางสิง่ แวดล้ อมอาจขอ
เข้ าเป็ นคูค่ วามร่วมได้

มาตรา 50หน่วยงานของรัฐที่มีอานาจหน้ าที่ค้ มุ ครอง ส่งเสริ ม อนุรักษ์ และรักษา
สิง่ แวดล้ อมตามกฎหมายมีอานาจฟ้องคดีตอ่ ศาล เพื่อขอให้ เกิดมาตรการในการ
ดาเนินการเพื่อป้องกันหรื อหยุดยังการก่
้
อความเสียหาย การเรี ยกให้ จดั การแก้ ไขปั ญหา
และกระทาการฟื น้ ฟูเยียวยา หรือการเรี ยกค่าเสียหายที่เกิดแก่สงิ่ แวดล้ อมได้
การฟ้องเรี ยกค่าเสียหายทีเ่ กิดแก่สงิ่ แวดล้ อมของส่วนรวมต้ องคานวณความเสียหาย
ทางตรงและทางอ้ อมอย่างรอบด้ าน โดยรวบรวมทังข้
้ อเท็จจริ งและแสดงวิธีการคิด
คานวณในเชิงวิชาการแก่ศาลอย่างเพียงพอ
ในกรณีที่มีผ้ กู ่อภัยหรื อความเสียหายหลายรายทีเ่ กี่ยวเนื่องกัน ให้ หน่วยงานที่มีอานาจ
หน้ าที่ค้ มุ ครอง ส่งเสริ ม อนุรักษ์ และรักษาสิง่ แวดล้ อมตามกฎหมายรวบรวมข้ อมูลและ
ดาเนินการฟ้องร้ องคดีแพ่งให้ ครบถ้ วนทุกกรณีได้
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐทีม่ อี านาจหน้ าที่ค้ มุ ครอง ส่งเสริ ม อนุรักษ์ และรักษา
สิง่ แวดล้ อมตามกฎหมายต้ องเสียค่าใช้ จ่ายเพื่อการแก้ ไขปั ญหาสิง่ แวดล้ อมต่างๆ เช่น
การขจัดมลพิษ หรื อต้ องรับผิดแทนผู้ก่อความเสียหายโดยทีม่ ิได้ เป็ นผู้ก่อความเสียหาย
เองโดยตรง ให้ หน่วยงานของรัฐฟ้องไล่เบี ้ยเพื่อเรี ยกร้ องค่าเสียหายให้ ครบถ้ วนเพื่อให้ ผ้ ู
ก่อมลพิษที่แท้ จริงต้ องรับผิดต่อไป
มาตรา 51 โจทก์จะฟ้องด้ วยวาจาหรื อเป็ นหนังสือก็ได้ ในกรณีที่โจทก์ประสงค์จะฟ้อง
ด้ วยวาจาให้ เจ้ าพนักงานคดีจดั ให้ มีการบันทึกรายละเอียดแห่งคาฟ้องแล้ วให้ โจทก์ลง
ลายมือชื่อไว้ เป็ นสาคัญ
คาฟ้องต้ องมีข้อเท็จจริ งทีเ่ ป็ นเหตุแห่งการฟ้องคดีรวมทังค
้ าขอบังคับชัดเจนพอที่จะทาให้
เข้ าใจได้ หากศาลเห็นว่าคาฟ้องนันไม่
้ ถกู ต้ องหรื อขาดสาระสาคัญบางเรื่ อง ศาลอาจมี
คาสัง่ ให้ โจทก์แก้ ไขคาฟ้องในส่วนนันให้
้ ถกู ต้ องหรื อชัดเจนขึ ้นก็ได้
มาตรา 52 ภายหลังที่ได้ มีการฟ้องคดีสงิ่ แวดล้ อมแล้ วหากมีการเสนอคาฟ้องเข้ ามาใน

มาตรา 19 โจทก์จะฟ้องด้ วยวาจาหรื อเป็ นหนังสือก็ได้ ในกรณีที่โจทก์ประสงค์จะฟ้องด้ วย
วาจา ให้ เจ้ าพนักงานคดีจดั ให้ มกี ารบันทึกรายละเอียดแห่งคาฟ้องแล้ วให้ โจทก์ลงลายมือชื่อ
ไว้ เป็ นสาคัญ
คาฟ้องต้ องมีข้อเท็จจริ งทีเ่ ป็ นเหตุแห่งการฟ้องคดีรวมทังค
้ าขอบังคับชัดเจนพอที่จะ
ทาให้ เข้ าใจได้ หากศาลเห็นว่าคาฟ้องนันไม่
้ ถกู ต้ องหรื อขาดสาระสาคัญบางเรื่ อง ศาลอาจมี
คาสัง่ ให้ โจทก์แก้ ไข
คาฟ้องในส่วนนันให้
้ ถกู ต้ องหรื อชัดเจนขึ ้นก็ได้
มาตรา 20 ภายหลังที่ได้ มีการฟ้องคดีสงิ่ แวดล้ อมแล้ ว หากมีการเสนอคาฟ้องเข้ ามา

คดีดงั กล่าวไม่วา่ โดยวิธีฟอ้ งเพิ่มเติม ฟ้องแย้ งหรื อโดยสอดเข้ ามาในคดี หรื อหากศาลมี
คาสัง่ ให้ รวมพิจารณาคดีแพ่งอื่นใดเข้ ากับคดีสงิ่ แวดล้ อม ให้ ถือว่าคดีในส่วนทีเ่ กี่ยวกับคา
ฟ้องซึง่ ได้ ยื่นภายหลังและคดีที่ศาลสัง่ ให้ รวมพิจารณาเหล่านันเป็
้ นคดีสงิ่ แวดล้ อมตาม
พระราชบัญญัตินี ้ด้ วย
มาตรา 53ในกรณีที่ทาให้ ความเสียหายเกิดขึ ้นต่อชีวติ ร่างกาย สุขภาพหรื ออนามัย โดย
ผลของมลพิษหรื อสารที่มีผลกระทบหรื อสะสมอยูใ่ นร่างกายของผู้เสียหายหรื อเป็ นกรณี
ต้ องใช้ เวลาในการแสดงอาการผู้เสียหายหรื อผู้มีอานาจฟ้องคดีแทนผู้เสียหายต้ องใช้ สทิ ธิ
เรี ยกร้ องภายในห้ าปี นับแต่วนั ที่ร้ ูถึงความเสียหายและรู้ตวั ผู้กระทาผิด แต่ไม่เกิน สิบปี
นับแต่วนั ที่ร้ ูถงึ ความเสียหาย
มาตรา 54 ถ้ ามีการเจรจาเกี่ยวกับค่าเสียหายที่พงึ จ่ายระหว่างคูค่ วามในคดีสงิ่ แวดล้ อม
ให้ อายุความสะดุดหยุดลงอยูไ่ ม่ในระหว่างนันจนกว่
้
าฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ ได้ บอกเลิกการ
เจรจา
มาตรา 55ระยะเวลาตามที่กาหนดไว้ ใน พระราชบัญญัตินี ้หรื อกฎหมายอื่นที่บทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัตินี ้ให้ นามาใช้ บงั คับหรื อระยะเวลาตามที่ศาลกาหนดไว้ เมื่อศาล
เห็นสมควรหรื อเมื่อคูค่ วามร้ องขอ ศาลอาจมีอานาจย่นหรื อขยายระยะเวลาได้ ตามความ
จาเป็ นและเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม
มาตรา 56การส่งคาคูค่ วามหรื อเอกสารอื่นใดหรื อการแจ้ งวันนัด คาสัง่ ของศาลหรื อ
ข้ อความอย่างอื่นไปยังคูค่ วามหรือบุคคลอื่นใดในคดีสงิ่ แวดล้ อมซึง่ ปกติจะต้ อง
ดาเนินการโดยทางเจ้ าพนักงานศาลนันอาจสั
้
ง่ ให้ ดาเนินการโดยทางไปรษณีย์และ
ทะเบียนตอบรับ โทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรื อสือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศ
อื่นใดก็ได้ โดยนึกถึงความจาเป็ นเร่งด่วนความสะดวกรวดเร็ ว ความเหมาะสมตามสภาพ
แห่งเนื ้อหาของเรื่ องที่ทาการติดต่อทังนี
้ ้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ ใน

ในคดีดงั กล่าวไม่วา่ โดยวิธีฟอ้ งเพิม่ เติม ฟ้องแย้ ง หรื อโดยสอดเข้ ามาในคดี หรื อหากศาลมี
คาสัง่ ให้ รวมพิจารณาคดีแพ่งอื่นใดเข้ ากับคดีสงิ่ แวดล้ อม ให้ ถือว่าคดีในส่วนทีเ่ กี่ยวกับคา
ฟ้องซึง่ ได้ ยื่นภายหลังและคดีที่ศาลสัง่ ให้ รวมพิจารณาเหล่านันเป็
้ นคดีสงิ่ แวดล้ อมตาม
พระราชบัญญัตินี ้ด้ วย
มาตรา 10 กรณีที่ทาให้ ความเสียหายเกิดขึ ้นต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ หรื ออนามัยโดยผล
ของสารที่สะสมอยูใ่ นร่างกายของผู้เสียหายหรื อเป็ นกรณีที่ต้องใช้ เวลาในการแสดงอาการ
ผู้เสียหายหรื อผู้มีอานาจฟ้องคดีแทนผู้เสียหายต้ องใช้ สทิ ธิเรี ยกร้ องภายในสามปี นับแต่วนั ที่ร้ ู
ถึงความเสียหายและรู้ตวั ผู้ที่ต้องรับผิด แต่ไม่เกินสิบปี นบั แต่วนั ที่ร้ ูถึงความเสียหาย
มาตรา 11 ถ้ ามีการเจรจาเกี่ยวกับค่าเสียหายที่พงึ จ่ายระหว่างคูค่ วามในคดีสงิ่ แวดล้ อมให้
อายุความสะดุดหยุดอยูไ่ ม่นบั ในระหว่างนันจนกว่
้
าฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ ได้ บอกเลิกการเจรจา
มาตรา 12 ระยะเวลาตามที่กาหนดไว้ ในพระราชบัญญัตินี ้หรื อกฎหมายอื่นที่บทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัตินี ้ให้ นามาใช้ บงั คับ หรื อระยะเวลาตามทีศ่ าลกาหนดไว้ เมื่อศาลเห็นสมควร
หรื อเมื่อคูค่ วามร้ องขอ ศาลมีอานาจย่นหรื อขยายระยะเวลาได้ ตามความจาเป็ นและเพื่อ
ประโยชน์แห่ง
ความยุตธิ รรม
มาตรา 13 การส่งคาคูค่ วามหรื อเอกสารอื่นใด หรื อการแจ้ งวันนัด คาสัง่ ของศาลหรื อ
ข้ อความอย่างอื่นไปยังคูค่ วามหรือบุคคลอื่นใดในคดีสงิ่ แวดล้ อมซึง่ ปกติจะต้ องดาเนินการ
โดยทางเจ้ าพนักงานศาลนัน้ ศาลอาจสัง่ ให้ ดาเนินการโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
โทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรื อสือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศอื่นใดก็ได้ โดย
คานึงถึงความจาเป็ นเร่งด่วนความสะดวกรวดเร็ ว ความเหมาะสมตามสภาพแห่งเนื ้อหาของ
เรื่ องที่ทาการติดต่อ ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดของประธาน

ข้ อกาหนดของประธานศาลฎีกา
มาตรา 57 คูค่ วามจะแต่งตังบุ
้ คคลใดซึง่ มีภมู ิลาเนาในเขตศาลเพื่อรับคาคูค่ วามหรื อ
เอกสารแทนตนก็ได้ โดยให้ ยื่นคาขอต่อศาลที่พจิ ารณาคดีนนเมื
ั ้ ่อศาลอนุญาตแล้ ว จะส่ง
คาคูค่ วามหรื อเอกสารแก่บคุ คลซึง่ ได้ รับแต่งตังนั
้ นก็
้ ได้
ถ้ าคูค่ วามไม่มีภมู ิลาเนาหรื อสานักทาการงานในเขตศาลที่พิจารณาคดี ศาลนันจะสั
้ ง่
ให้ คคู่ วามแต่งตังบุ
้ คคลซึง่ มีภมู ิลาเนาในเขตศาลนันซึ
้ ง่ จะเป็ นการสะดวกในการส่งคา
คูค่ วามหรื อเอกสารภายในเวลาทีศ่ าลกาหนดเพื่อรับคาคูค่ วามหรือเอกสารแทนก็ได้
ถ้ าคูค่ วามไม่ปฏิบตั ติ ามคาสัง่ ศาลตามวรรคสอง การส่งคาคูค่ วามหรื อเอกสารจะ
กระทาโดยวิธีปิดประกาศไว้ ณ ศาลที่พิจารณาคดี แจ้ งให้ คคู่ วามมารับคาคูค่ วามหรื อ
เอกสารนันแทนการส่
้
งโดยวิธีอื่นก็ได้ การส่งคาคูค่ วามหรื อเอกสารโดยวิธีเช่นนี ้ให้ มีผล
ใช้ ได้ เมื่อพ้ นสิบห้ าวันนับแต่วนั ปิ ดประกาศ
การส่งคาคูค่ วามหรื อเอกสารแก่บคุ คลซึง่ ได้ รับแต่งตัง้ ให้ กระทาได้ เช่นเดียวกับการส่ง
คาคูค่ วามหรื อเอกสารแก่คคู่ วามหรื อการส่งโดยวิธีอื่นแทนดังที่บญ
ั ญัติไว้ ในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งการส่งคาคูค่ วามหรื อเอกสารแก่บคุ คลซึง่ ได้ รับแต่งตัง้
ตามความในวรรคนี ้ให้ มีผลใช้ ได้ เมื่อพ้ นเจ็ดวันนับแต่วนั ส่งหรื อสิบห้ าวันนับแต่วนั ที่ได้ มี
การส่งโดยวิธีอื่นแทน
มาตรา 58 เมื่อศาลสัง่ รับคาฟ้องแล้ ว ให้ ศาลกาหนดวันนัดพิจารณาโดยเร็ว และออก
หมายเรี ยกจาเลยให้ มาศาลตามกาหนดนัดเพื่อการไกล่เกลีย่ หรื อดาเนินกระบวนการ
ระงับข้ อพิพาททางเลือกแบบอื่น ให้ การ และสืบพยานในวันเดียวกัน ทังนี
้ ้ให้ ศาลส่ง
สาเนาคาฟ้องหรื อสาเนาบันทึกคาฟ้องไว้ ให้ จาเลย และสัง่ ให้ โจทก์มาศาลในวันนัด
พิจารณานันด้
้ วย
จาเลยจะยื่นคาให้ การเป็ นหนังสือก่อนวันนัดพิจารณาตามวรรคหนึง่ ก็ได้

ศาลฎีกา
มาตรา 29 คูค่ วามจะแต่งตังบุ
้ คคลใดซึง่ มีภมู ิลาเนาในเขตศาลเพื่อรับคาคูค่ วามหรื อเอกสาร
แทนตนก็ได้ โดยให้ ยื่นคาขอต่อศาลที่พิจารณาคดีนนเมื
ั ้ ่อศาลอนุญาตแล้ ว จะส่งคาคูค่ วาม
หรื อเอกสารแก่บคุ คลซึง่ ได้ รับแต่งตังนั
้ นก็
้ ได้
ถ้ าคูค่ วามไม่มีภมู ิลาเนาหรื อสานักทาการงานในเขตศาลที่พิจารณาคดี ศาลนันจะ
้
สัง่ ให้ คคู่ วามแต่งตังบุ
้ คคลซึง่ มีภมู ิลาเนาในเขตศาลนันซึ
้ ง่ จะเป็ นการสะดวกในการส่งคา
คูค่ วามหรื อเอกสารภายในเวลาทีศ่ าลกาหนดเพื่อรับคาคูค่ วามหรือเอกสารแทนก็ได้
ถ้ าคูค่ วามไม่ปฏิบตั ิตามคาสัง่ ศาลตามวรรคสอง การส่งคาคูค่ วามหรื อเอกสารจะ
กระทาโดยวิธีปิดประกาศไว้ ณ ศาลที่พิจารณาคดี แจ้ งให้ คคู่ วามมารับคาคูค่ วามหรื อ
เอกสารนันแทนการส่
้
งโดยวิธีอื่นก็ได้ การส่งคาคูค่ วามหรื อเอกสารโดยวิธีเช่นนี ้ให้ มีผลใช้ ได้
เมื่อพ้ นสิบห้ าวันนับแต่วนั ปิ ดประกาศ
การส่งคาคูค่ วามหรื อเอกสารแก่บคุ คลซึง่ ได้ รับแต่งตัง้ ให้ กระทาได้ เช่นเดียวกับการ
ส่งคาคูค่ วามหรื อเอกสารแก่คคู่ วามหรื อการส่งโดยวิธีอื่นแทนดังที่บญ
ั ญัติไว้ ในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งการส่งคาคูค่ วามหรื อเอกสารแก่บคุ คลซึง่ ได้ รับแต่งตังตาม
้
ความในวรรคนี ้ให้ มีผลใช้ ได้ เมื่อพ้ นเจ็ดวันนับแต่วนั ส่งหรื อสิบห้ าวันนับแต่วนั ที่ได้ มีการส่งโดย
วิธีอื่นแทน
มาตรา 30 เมื่อศาลสัง่ รับคาฟ้องแล้ ว ให้ ศาลกาหนดวันนัดพิจารณาโดยเร็ ว และออก
หมายเรี ยกจาเลยให้ มาศาลตามกาหนดนัดเพื่อการไกล่เกลีย่ หรื อดาเนินกระบวนการระงับข้ อ
พิพาททางเลือกแบบอื่น ให้ การ และสืบพยานในวันเดียวกัน ทังนี
้ ้ ให้ ศาลส่งสาเนาคาฟ้อง
หรื อสาเนาบันทึกคาฟ้องให้ จาเลย และสัง่ ให้ โจทก์มาศาลในวันนัดพิจารณานันด้
้ วย
จาเลยจะยื่นคาให้ การเป็ นหนังสือก่อนวันนัดพิจารณาตามวรรคหนึง่ ก็ได้
มาตรา 31ให้ ศาลสอบถามคูค่ วามฝ่ ายทีจ่ ะต้ องนาพยานเข้ าสืบว่าประสงค์จะอ้ างอิง

พยานหลักฐานใดแล้ วบันทึกไว้ หรื อสัง่ ให้ คคู่ วามจัดทาบัญชีระบุพยานยื่นต่อศาลภายใน
ระยะเวลาตามที่เห็นสมควรก็ได้
มาตรา 59 ในวันนัดพิจาณา เมือ่ โจทก์และจาเลยมาพร้ อมกันแล้ วให้ เจ้ าพนักงานคดีหรื อ มาตรา 32 ในวันนัดพิจารณา เมือ่ โจทก์และจาเลยมาพร้ อมกันแล้ วให้ เจ้ าพนักงานคดีหรื อ
บุคคลที่ศาลกาหนดหรื อที่คคู่ วามตกลงกันทาการไกล่เกลีย่ ให้ คคู่ วามได้ ตกลงกันหรื อ
บุคคลที่ศาลกาหนดหรื อที่คคู่ วามตกลงกันทาการไกล่เกลีย่ ให้ คคู่ วามได้ ตกลงกันหรื อ
ประนีประนอมยอมความกันก่อน ในการไกล่เกลีย่ ถ้ าคูค่ วามฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ ร้ องขอหรื อผู้ ประนีประนอมยอมความกันก่อน ในการไกล่เกลีย่ ถ้ าคูค่ วามฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ ร้ องขอหรื อผู้
ไกล่เกลีย่ เห็นสมควรผู้ไกล่เกลี่ยจะสัง่ ให้ ดาเนินการเป็ นการลับเฉพาะต่อหน้ าตัวความทุก ไกล่เกลีย่ เห็นสมควรผู้ไกล่เกลีย่ จะสัง่ ให้ ดาเนินการเป็ นการลับเฉพาะต่อหน้ าตัวความทุกฝ่ าย
ฝ่ ายหรื อฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ ก็ได้
หรื อฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ ก็ได้
นอกเหนือจากการไกล่เกลีย่ ศาลอาจแสวงหาแนวทางให้ มีการดาเนินกระบวนการ
นอกเหนือจากการไกล่เกลีย่ ศาลอาจแสวงหาแนวทางให้ มีการดาเนินกระบวนการระงับข้ อ
ระงับข้ อพิพาททางเลือกแบบอื่นก็ได้ ตามทีศ่ าลเห็นสมควร และคูค่ วามยินยอม
พิพาททางเลือกแบบอื่นได้ ตามทีศ่ าลเห็นสมควร และคูค่ วามยินยอม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการไกล่เกลีย่ หรื อการดาเนินกระบวนการระงับข้ อ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการไกล่เกลีย่ หรื อการดาเนินกระบวนการระงับ
พิพาททางเลือกแบบอื่น ให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของประธานศาลฎีกา
ข้ อพิพาททางเลือกแบบอื่น ให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของประธานศาลฎีกา
ผู้ไกล่เกลีย่ หรื อผู้รับผิดชอบในการดาเนินกระบวนการระงับข้ อพิพาททางเลือกแบบอื่น
ผู้ไกล่เกลีย่ หรื อผู้รับผิดชอบในการดาเนินกระบวนการระงับข้ อพิพาททางเลือกแบบ
ที่มิใช่เจ้ าพนักงานคดีมีสทิ ธิได้ รับค่าป่ วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พกั ตาม
อื่น ที่มิใช่เจ้ าพนักงานคดีมีสทิ ธิได้ รับค่าป่ วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พกั ตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการบริ หารศาลยุติธรรมกาหนด
ระเบียบจากกองทุนที่คณะกรรมการบริ หารศาลยุติธรรมกาหนด
ในคดีปกครองสิง่ แวดล้ อม อาจมีการไกล่เกลีย่ หรื อกระบวนการระงับข้ อพิพาท
ทางเลือกแบบอื่นได้ ตามที่ศาลเห็นสมควร และคูค่ วามยินยอมทังนี
้ ้ศาลต้ องระมัดระวัง
ไม่ให้ ประโยชน์สาธารณะและผลประโยชน์ของปั จเจกต้ องถูกกระทบมากไปกว่าการ
ดาเนินคดีปกติ
มาตรา 60 ถ้ าคูค่ วามไม่อาจตกลงกันหรื อไม่อาจประนีประนอมยอมความกันได้ และ
มาตรา 33 ถ้ าคูค่ วามไม่อาจตกลงกันหรื อไม่อาจประนีประนอมยอมความกันได้ และจาเลย
จาเลยยังไม่ได้ ยื่นคาให้ การ ให้ ศาลจัดให้ มีการสอบถามคาให้ การของจาเลยโดยจาเลยจะ ยังไม่ได้ ยื่นคาให้ การ ให้ ศาลจัดให้ มีการสอบถามคาให้ การของจาเลยโดยจาเลยจะยื่น
ยื่นคาให้ การเป็ นหนังสือหรื อจะให้ การด้ วยวาจาก็ได้ ในกรณีที่ยื่นคาให้ การเป็ นหนังสือ
คาให้ การเป็ นหนังสือหรื อจะให้ การด้ วยวาจาก็ได้ ในกรณีที่ยื่นคาให้ การเป็ นหนังสือ หากศาล
หากศาลเห็นว่าคาให้ การดังกล่าวไม่ถกู ต้ องหรื อขาดสาระสาคัญบางเรื่ อง ศาลอาจมี
เห็นว่าคาให้ การดังกล่าวไม่ถกู ต้ องหรื อขาดสาระสาคัญบางเรื่ อง ศาลอาจมีคาสัง่ ให้ จาเลย
คาสัง่ ให้ จาเลยแก้ ไขคาให้ การในส่วนนันให้
้ ถกู ต้ องหรื อชัดเจนขึ ้นก็ได้ ในกรณีมกี ารให้ การ แก้ ไขคาให้ การในส่วนนัน้ ให้ ถกู ต้ องหรื อชัดเจนขึ ้นก็ได้ ในกรณีให้ การด้ วยวาจา ให้ ศาลจัดให้

ด้ วยวาจา ให้ ศาลจัดให้ มีการบันทึกคาให้ การนันและให้
้
จาเลยลงลายมือชื่อไว้ เป็ นสาคัญ
ถ้ าจาเลยไม่ให้ การตารมวรรคหนึง่ และไม่ได้ รับใบอนุญาตจากศาลให้ ขยายระยะเวลา
ยื่นคาให้ การให้ ถือว่าจาเลยขาดนัดยื่นคาให้ การ
มาตรา 61 เมื่อศาลแจ้ งกาหนดนัดพิจารณาให้ คคู่ วามฝ่ ายใดทราบแล้ ว คูค่ วามฝ่ ายนัน้
ไม่มาศาลตามกาหนดนัด ให้ เป็ นหน้ าที่ของคูค่ วามฝ่ ายนันมารั
้ บทราบกาหนดนัดต่อไป
จากศาลเองหากไม่มารับทราบให้ ถือว่าคูค่ วามฝ่ ายนัน้ ได้ ทราบกาหนดนัดต่อไปแล้ ว

มาตรา 62กรณีที่ทาให้ ความเสียหายเกิดขึ ้นแก่ร่างกาย สุขภาพ หรื ออนามัยและในเวลา
ที่พิพากษาคดีเป็ นการพ้ นวิสยั จะหยัง่ รู้ได้ แน่วา่ ความเสียหายนันมี
้ แท้ จริ งเพียงใด ศาล
อาจกล่าวในคาพิพากษาหรื อคาสัง่ ว่ายังสงวนไว้ ซงึ่ สิทธิที่จะแก้ ไขคาพิพากษาอีกภายใน
ระยะเวลาที่ศาลกาหนดโดยกาหนดให้ จาเลยวางหลักประกันความเสียหายที่อาจจะมีขึ ้น
ในอนาคตตามจานวนทีเ่ ห็นสมควรกาหนดก็ได้ ทงนี
ั ้ ้ ต้ องไม่เกิน 10ปี นบั แต่วนั ทีศ่ าล
สิง่ แวดล้ อมชันต้
้ นมีคาพิพากษาหรื อคาสัง่ แต่ก่อนการแก้ ไขต้ องให้ โอกาสคูค่ วามอีกฝ่ าย
ที่จะคัดค้ าน

มีการบันทึกคาให้ การนันและให้
้
จาเลยลงลายมือชื่อไว้ เป็ นสาคัญ
ถ้ าจาเลยไม่ให้ การตามวรรคหนึง่ และไม่ได้ รับอนุญาตจากศาลให้ ขยายระยะเวลา
ยื่นคาให้ การให้ ถือว่าจาเลยขาดนัดยื่นคาให้ การ
มาตรา 34 เมื่อศาลแจ้ งกาหนดนัดพิจารณาให้ คคู่ วามฝ่ ายใดทราบแล้ ว คูค่ วามฝ่ ายนันไม่
้ มา
ศาลตามกาหนดนัด ให้ เป็ นหน้ าที่ของคูค่ วามฝ่ ายนันมารั
้ บทราบกาหนดนัดต่อไปจากศาลเอง
หากไม่มารับทราบ ให้ ถือว่าคูค่ วามฝ่ ายนันได้
้ ทราบกาหนดนัดต่อไปแล้ ว
มาตรา 35ประเด็นข้ อพิพาทข้ อใดจาเป็ นต้ องพิสจู น์ถึงข้ อเท็จจริ งซึง่ ศาลเห็นว่าข้ อเท็จจริง
ดังกล่าวอยูใ่ นความรู้เห็นโดยเฉพาะของคูค่ วามฝ่ ายใด ให้ ภาระการพิสจู น์ในประเด็นดังกล่าว
ตกอยูแ่ ก่คคู่ วามฝ่ ายนัน้
มาตรา 36ในกรณีที่ศาลมีคาสัง่ ให้ สบื พยาน ให้ ศาลสอบถามคูค่ วามฝ่ ายทีจ่ ะต้ องนาพยาน
เข้ าสืบว่าประสงค์จะอ้ างอิงพยานหลักฐานใดแล้ วบันทึกไว้ หรื อสัง่ ให้ คคู่ วามจัดทาบัญชีระบุ
พยานยื่นต่อศาลภายในระยะเวลาตามที่เห็นสมควรก็ได้
มาตรา 41กรณีที่ทาให้ ความเสียหายเกิดขึ ้นแก่ร่างกาย สุขภาพ หรื ออนามัยและ
ในเวลาที่พิพากษาคดีเป็ นการพ้ นวิสยั จะหยัง่ รู้ได้ แน่วา่ ความเสียหายนันมี
้ แท้ จริ งเพียงใด ศาล
อาจกล่าวในคาพิพากษาหรื อคาสัง่ ว่ายังสงวนไว้ ซงึ่ สิทธิที่จะแก้ ไขคาพิพากษาหรื อคาสัง่ นัน้
อีกภายในระยะเวลาที่ศาลกาหนด โดยกาหนดให้ จาเลยวางหลักประกันความเสียหายที่
อาจจะมีขึ ้นในอนาคตตามจานวนที่เห็นสมควรกาหนดก็ได้ ทังนี
้ ้ ต้ องไม่เกินสิบปี นบั แต่วนั ที่
ศาลมีคาพิพากษาหรื อคาสัง่ แต่ก่อนการแก้ ไขต้ องให้ โอกาสคูค่ วามอีกฝ่ ายที่จะคัดค้ าน
มาตรา 42ในกรณีมคี วามเสียหายเกี่ยวกับคดีสงิ่ แวดล้ อมเกิดขึ ้นจากการกระทาของจาเลย
หลายคน แต่ไม่สามารถพิสจู น์ได้ วา่ ความเสียหายนันเกิ
้ ดขึ ้นจากการกระทาของจาเลยรายใด
มีสว่ นก่อให้ เกิดความเสียหายมากน้ อยกว่ากัน ให้ ศาลมีอานาจใช้ ดลุ พินิจกาหนดความรับผิด
ของจาเลยแต่ละคนตามส่วนที่กอ่ ให้ เกิดความเสียหายนันได้
้

มาตรา 43เมื่อศาลมีคาพิพากษาให้ จาเลยชดใช้ คา่ เสียหาย ศาลมีอานาจกาหนดค่าเสียหาย
เพื่อการลงโทษเพิ่มขึ ้นจากจานวนค่าเสียหายที่แท้ จริ งที่ศาลกาหนดได้ ตามที่เห็นสมควร ทังนี
้ ้
โดยคานึงถึงพฤติการณ์ตา่ ง ๆ เช่น ความเสียหายที่ผ้ เู สียหายได้ รับ รวมถึงค่าชดเชยความ
เสียหายของสิง่ แวดล้ อมและการสูญเสียผลประโยชน์จากความเสียหายของสิง่ แวดล้ อม
ตลอดจนความเสียหายต่ออนามัยทังร่้ างกายและจิตใจ
การกาหนดค่าเสียหายเพื่อการลงโทษตามวรรคหนึง่ ให้ ศาลมีอานาจกาหนดได้ ไม่
เกินสองเท่าของค่าเสียหายที่แท้ จริ งที่ศาลกาหนด แต่ถ้าค่าเสียหายที่แท้ จริ งที่ศาลกาหนดมี
จานวนเงิน ไม่เกินห้ าหมื่นบาท ให้ ศาลมีอานาจกาหนดค่าเสียหายเพื่อการลงโทษได้ ไม่เกิน
ห้ าเท่าของค่าเสียหายทีแ่ ท้ จริ งทีศ่ าลกาหนด
วิธีพิจารณาคดีอาญาสิ่งแวดล้ อม
มาตรา 63ในกรณีหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจหน้ าทีค่ ้ มุ ครอง ส่งเสริ ม อนุรักษ์ และรักษา
สิง่ แวดล้ อมตามกฎหมายพบเห็นการกระทาความผิดกฎหมายเกี่ยวกับสิง่ แวดล้ อม หรื อ
ได้ รับแจ้ งจากบุคคลใดว่ามีการกระทาความผิดกฎหมายเกี่ยวกับสิง่ แวดล้ อม จักต้ องรี บ
ดาเนินการตรวจสอบข้ อเท็จจริงและดาเนินการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานโดยพลัน
เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองและรักษาสิง่ แวดล้ อม หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้ องอาจขอ
ความร่วมมือจากผู้เสียหาย องค์กรเอกชน หรื อบุคคลใดเพื่อ
(๑) สืบเสาะหาข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทาความผิดอาญาตามกฎหมายเกี่ยวกับ
สิง่ แวดล้ อม
(๒) ค้ นหาข้ อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานในการดาเนินคดีแพ่งหรื อคดีอื่นๆที่
เกี่ยวเนื่อง
มาตรา 64ในกรณีหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจหน้ าทีค่ ้ มุ ครอง ส่งเสริ ม อนุรักษ์ และรักษา
สิง่ แวดล้ อมตามกฎหมายพบการกระทาความผิดตามกฎหมาย และรู้ตวั ผู้กระทา

ความผิดแต่ยงั จับกุมตัวไม่ได้ ให้ ดาเนินการตรวจสอบข้ อเท็จจริงและรวบรวม
พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้ องกับการกระทาความผิดดังกล่าวให้ ครบถ้ วนพร้ อมทังเขี
้ ยนสรุป
เหตุการณ์ ทาแผนที่เกิดเหตุ พร้ อมตาแหน่งพื ้นที่ที่เกิดเหตุ และถ่ายภาพสถานที่เกิดเหตุ
แล้ วรี บดาเนินการร้ องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนในเขตท้ องที่ที่มีอานาจตาม
กฎหมายภายใน ๔๘ ชัว่ โมง นับแต่ร้ ูตวั ผู้กระทาความผิดและให้ ดาเนินการติดต่อ
ประสานงานกับพนักงานสอบสวนเพื่อดาเนินการร้ องขอต่อศาลให้ ออกหมายจับผู้กระทา
ความผิดต่อไป
ในกรณีหน่วยงานของรัฐทีม่ ีอานาจหน้ าที่ค้ มุ ครอง ส่งเสริ ม อนุรักษ์ และรักษา
สิง่ แวดล้ อมทรัพยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศตามกฎหมายพบการกระทาความผิด
ตามกฎหมาย แต่ไม่ร้ ูตวั ผู้กระทาความผิด ให้ ดาเนินการตรวจสอบข้ อเท็จจริงและ
รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้ องกับการกระทาความผิดดังกล่าวให้ ครบถ้ วนพร้ อมทัง้
เขียนสรุปเหตุการณ์ ทาแผนที่เกิดเหตุ พร้ อมตาแหน่งพื ้นทีเ่ กิดเหตุ และถ่ายภาพสถานที่
เกิดเหตุ แล้ วรี บดาเนินการร้ องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนในเขตท้ องที่ที่มีอานาจ
ตามกฎหมายภายใน ๔๘ ชัว่ โมง นับแต่พบการกระทาความผิดดังกล่าว เพื่อที่พนักงาน
สอบสวนจะได้ ดาเนินการสืบสวนสอบสวนและจับกุมผู้กระทาความผิดมาดาเนินคดี
ต่อไป โดยการรายงานให้ ผ้ บู งั คับบัญชาและผู้บริ หารหน่วยงาน ให้ ปฏิบตั ิตามความใน
วรรคหนึง่
มาตรา 65เมื่อได้ มกี ารร้ องทุกข์ตอ่ พนักงานสอบสวนแล้ ว ให้ หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้ องแต่งตัง้
ผู้แทนคดีอาญา โดยให้ มีอานาจหน้ าที่ดงั นี ้
(๑) ติดต่อประสานกับพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการผู้รับผิดชอบคดี
(๒) ชี ้แจงข้ อเท็จจริ ง ข้ อกฎหมาย และรวบรวมเอกสารและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้ อง
กับคดีให้ กบั พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการผู้รับผิดชอบคดี
(๓) ติดตามผลคดีวา่ อยูใ่ นขันตอนใด
้
และสถานะทางคดีเป็ นเช่นไร

(๔) เมื่อศาลมีคาพิพากษาหรื อคาสัง่ ไม่วา่ ศาลชันต้
้ น ศาลอุทธรณ์ หรื อศาลฎีกา ให้
ดาเนินการคัดสาเนาคาพิพากษาหรื อคาสัง่ ดังกล่าว แล้ วรายงานให้ ผ้ บู ริ หาร
หน่วยงานทราบ
มาตรา 66เพื่อประโยชน์ในการดาเนินคดีอาญาตามกฎหมายเกี่ยวกับสิง่ แวดล้ อม หรื อ
เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิหน้ าที่ของพนักงานสอบสวน พนักงานสอบสวนอาจขอคาแนะนา
หรื อคาปรึกษาขอรับทราบข้ อมูลข่าวสาร หรื อขอให้ จดั ส่งสิง่ อื่นใดที่อาจใช้ เป็ น
พยานหลักฐานในสานวนคดีจากหน่วยงานของรัฐองค์กรเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิ หรื อบุคคล
อื่นใดได้
ในกรณีจาเป็ น พนักงานสอบสวนจะขอคาปรึกษาจากพนักงานอัยการ เพื่อให้
ความเห็นหรื อคาแนะนาตามที่เห็นสมควรได้
มาตรา 67เพื่อประโยชน์ในการดาเนินคดีในกรณีที่ไม่ปรากฏแน่ชดั ว่าหน่วยงานใดของรัฐ
ในจังหวัดมีหน้ าที่ต้องประสานงานกับพนักงานสอบสวน ให้ ผ้ วู า่ ราชการจังหวัดเป็ นผู้
วินิจฉัยชี ้ขาดและคาวินิจฉัยชี ้ขาดนันให้
้ เป็ นที่สดุ
มาตรา 68ในการสอบสวนคดีสงิ่ แวดล้ อม ให้ พนักงานสอบสวนพยายามรวบรวม
ข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทาความผิดให้ ครบถ้ วน รวมถึงข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับผลกระทบ
ต่อสิง่ แวดล้ อมอย่างรอบด้ านรวมทังผลกระทบต่
้
อชีวติ ร่างกาย สุขภาพ และทรัพย์สนิ
ของบุคคลทังทางตรงและทางอ้
้
อม
มาตรา 69ให้ พนักงานอัยการตรวจสอบความครบถ้ วนของการดาเนินการของพนักงาน
สอบสวนอีกครัง้ หนึง่ อย่างละเอียด โดยให้ มกี ารพิจารณาดาเนินการตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้ องอย่างครบถ้ วนโดยเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องตรวจสอบข้ อเท็จจริง และพิจารณา
เรื่ องการสัง่ ฟ้องคดีไปพร้ อมกัน เว้ นแต่การล่าช้ าจะทาให้ เสียหาย ให้ ดาเนินการดังกล่าว
ในภายหลัง
ในการดาเนินคดีอาญาตามกฎหมายเกี่ยวกับสิง่ แวดล้ อมเมื่อพนักงานอัยการได้ รับ

ความเห็นและสานวนจากพนักงานสอบสวนแล้ วหากพนักงานอัยการมีคาสัง่ ให้ พนักงาน
สอบสวนดาเนินการสอบสวนเพิม่ เติม หรื อส่งพยานคนใดมาให้ ซกั ถามตามมาตรา ๑๔๓
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาให้ พนักงานสอบสวนดาเนินการโดยไม่
ชักช้ า ทังนี
้ ้ให้ พนักงานสอบสวนประสานงานกับพนักงานอัยการอย่างใกล้ ชิด
ในกรณีที่พนักงานอัยการเห็นควรสัง่ ฟ้องผู้ต้องหาที่ยงั เรียกหรื อจับตัวไม่ได้ ตาม มาตรา
๑๔๑ วรรคสี่ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และได้ แจ้ งให้ ผ้ บู ญ
ั ชาการ
ตารวจแห่งชาติหรื อผู้วา่ ราชการจังหวัดเพื่อจัดการให้ ได้ ตวั ผู้ต้องหามาภายในกาหนดอายุ
ความแล้ วให้ พนักงานสอบสวนเร่งรัดดาเนินการให้ ได้ ตวั ผู้ต้องหามาดาเนินคดีตอ่ ไป
โดยเร็ ว
ในกรณีที่พนักงานอัยการผู้พจิ ารณาสานวนคดีมีคาสัง่ ให้ พนักงานสอบสวนดาเนินการ
สอบสวนผู้ต้องหาในข้ อหาอื่นทีเ่ กี่ยวข้ องโดยตรงกับความผิดอาญาตามกฎหมายเกี่ยวกับ
สิง่ แวดล้ อมเพิ่มเติม หรื อแนะนาให้ พนักงานสอบสวนดาเนินคดีกบั บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้ อง
ในคดีดงั กล่าวเพิ่มเติม ให้ พนักงานสอบสวนเร่งรัดดาเนินคดีตามคาสัง่ ของพนักงาน
อัยการโดยเร็ ว ให้ พนักงานอัยการประสานงาน ให้ ความรู้ ให้ คาปรึกษา แนะนา ชี ้แจง
ข้ อบกพร่อง วิธีปอ้ งกันแก้ ไข ตลอดจนให้ บริ การด้ านกฎหมายเกี่ยวกับการดาเนินคดี
เกี่ยวกับสิง่ แวดล้ อมแก่พนักงานสอบสวน หน่วยงานของรัฐ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น องค์กร
เอกชน และประชาชนในจังหวัด
มาตรา 70หากพบว่ามีผ้ กู ระทาความผิดหลายราย ให้ พนักงานสอบสวนและพนักงาน
อัยการรวบรวมข้ อมูลเพื่อดาเนินคดีให้ ครบถ้ วน เท่าที่จะมีพยานหลักฐานที่เพียงพอ
มาตรา 71หากพนักงานอัยการพบเห็นว่ากิจกรรมหรื อโครงการที่เกี่ยวข้ องกับการกระทา
ความผิดอยูภ่ ายใต้ การควบคุมของกฎหมายปกครอง ให้ รีบแจ้ งให้ หน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้ องพิจารณาออกคาสัง่ ทางปกครองเพื่อระงับเหตุแห่งความเสียหายตามอานาจ
หน้ าที่โดยทันที เช่นเพิกถอนใบอนุญาตเพื่อระงับเหตุแห่งความเสียหายนัน้

มาตรา 72 กรณีจาเป็ นและเพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี ้ เจ้ า
พนักงานอาจร้ องขอให้ พนักงานเจ้ าหน้ าทีต่ ามกฎหมายว่าด้ วยการกระทาความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ดาเนินการให้ ได้ มาซึง่ ข้ อมูลคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ เป็ นพยานหลักฐาน
ในการพิสจู น์ความผิดและการดาเนินคดีตามพระราชบัญญัตินี ้
เมื่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ตามกฎหมายว่าด้ วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ได้ รับการร้ องขอดังกล่าว ให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่มีอานาจดาเนินการตามคาร้ องขอโดย
ปฏิบตั ิตามวิธีการในกฎหมายดังกล่าว
เจ้ าพนักงานผู้ใดเปิ ดเผยหรื อส่งมอบข้ อมูลคอมพิวเตอร์ ที่ได้ มาตามวรรคหนึง่ ให้ แก่
บุคคลอื่นอันมิใช่เพื่อประโยชน์ในการดาเนินคดีกบั ผู้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัติ
นี ้ หรื อกระทาโดยประมาทเป็ นเหตุให้ ผ้ อู ื่นล่วงรู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ดงั กล่าว ต้ องระวาง
โทษเช่นเดียวกับพนักงานเจ้ าหน้ าที่ตามกฎหมายว่าด้ วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์
มาตรา 73ในกรณีพนักงานสอบสวนได้ ยดึ สิง่ ของไว้ ตามกฎหมาย ให้ พนักงานสอบสวน
ส่งสิง่ ของที่ยดึ นันภายในสามวั
้
นทาการนับแต่เวลาที่พนักงานสอบสวนได้ รับสิง่ ของนันไว้
้
เป็ นของกลางในคดีเพื่อให้ ผ้ ชู านาญการพิเศษตรวจพิสจู น์และทาความเห็นเป็ นหนังสือ
รวมไว้ ในสานวนการสอบสวน เว้ นแต่มีเหตุสดุ วิสยั หรื อมีเหตุจาเป็ นอย่างอื่นที่ไม่อาจส่ง
สิง่ ของที่ยดึ นัน้ ภายในกาหนดเวลาดังกล่าวได้ โดยให้ บนั ทึกเหตุสดุ วิสยั หรื อเหตุจาเป็ นที่
ไม่อาจดาเนินการดังกล่าวไว้ ในสานวนการสอบสวนด้ วย
มาตรา 74 การฟ้องคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาตามปกติสามารถกระทาได้ ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา
นอกจากนี ้ ในคดีอาญาที่พนักงานอัยการเป็ นโจทก์ พนักงานอัยการมีสทิ ธิยื่นคาร้ องเพื่อ
เรี ยกค่าเสียหายทีเ่ กิดแก่สงิ่ แวดล้ อม ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศมาในคดีได้ โดย
ต้ องยื่นรายละเอียดที่เพียงพอ และให้ นาค่าเสียหายที่ได้ รับกลับไปใช้ เพื่อฟื น้ ฟูเยียวยา

สิง่ แวดล้ อม รวมทังเพื
้ ่อใช้ เป็ นค่าใช้ จา่ ยต่างๆในเรื่ องที่เกี่ยวข้ อง โดยให้ หน่วยงานด้ าน
สิง่ แวดล้ อมทีม่ ีอานาจหน้ าที่เป็ นผู้ดาเนินการต่อไป
หลักเกณฑ์และวิธีการฟ้องเรี ยกค่าเสียหายที่เกิดแก่สงิ่ แวดล้ อมให้ เป็ นไปตามมาตรา
๕๑
มาตรา 75ตัวแทนชุมชนที่มคี ณ
ุ สมบัติตามที่กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดประธานศาลฎีกา มี
สิทธิที่จะฟ้องคดีอาญาในความผิดที่เกี่ยวข้ องกับสิง่ แวดล้ อมของชุมชนได้ โดยให้ ถือว่า
เป็ นผู้เสียหายในคดีอาญาด้ วย
การฟ้องคดีอาญาโดยตัวแทนชุมชนตามวรรคแรก ยังต้ องมีการไต่สวนมูลฟ้องตาม
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตามปกติ
มาตรา 76เพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ ให้ องค์กรเอกชนทางสิง่ แวดล้ อมทีม่ ี
คุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดประธานศาลฎีกาฟ้องคดีสงิ่ แวดล้ อมที่อยูใ่ น
ขอบเขตวัตถุประสงค์ขององค์กรได้ โดยให้ ถือว่าเป็ นผู้เสียหายในคดีอาญาด้ วย
การฟ้องคดีอาญาโดยองค์กรเอกชนทางสิง่ แวดล้ อมตามวรรคแรก ยังต้ องมีการไต่สวน
มูลฟ้องตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตามปกติ
หากศาลรับฟ้องแล้ ว ให้ ศาลหมายเรี ยกพนักงานอัยการมาเป็ นโจทก์ร่วมด้ วย
มาตรา 77สาหรับการกระทาอันเป็ นความผิดหลายกรรมต่างกันในความผิดที่เกี่ยวเนื่อง
กันและบางกรรมไม่อยูใ่ นภายใต้ บงั คับแห่งพระราชบัญญัตินี ้ ศาลจะรับพิจารณา
พิพากษาทุกกรรมหรื อไม่รับพิจารณาพิพากษาเฉพาะกรรมใดกรรมหนึง่ หรื อหลายกรรมที่
ไม่อยูใ่ นบังคับแห่งพระราชบัญญัตินี ้ โดยให้ โจทก์ แยกฟ้องเป็ นคดีใหม่ยงั ศาลที่มีอานาจ
ได้ ทังนี
้ ้ ให้ คานึงถึงความสะดวกและเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมเป็ นสาคัญ
มาตรา 78 ในกรณีที่ผ้ ตู ้ องหาว่ากระทาความผิดอาญาซึง่ มีอตั ราโทษอย่างสูงตามที่
กฎหมายกาหนดไว้ ให้ จาคุกไม่เกินห้ าปี ไม่วา่ จะมีโทษปรับด้ วยหรือไม่ก็ตาม ถ้ าปรากฏว่า
ผู้ต้องหาไม่เคยได้ รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จาคุก เว้ นแต่เป็ นความผิดที่ได้

กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ หากผู้ต้องหารับสารภาพก่อนฟ้องคดี เมื่อ
คานึงถึงอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิต
อาชีพ ฐานะ และเหตุแห่งการกระทาความผิดแล้ ว หากพนักงานอัยการเห็นว่าผู้ต้องหา
อาจกลับตัวเป็ นคนดีได้ โดยไม่ต้องฟ้องคดีสงิ่ แวดล้ อม ให้ คคู่ วามทุกฝ่ ายร่วมกันจัดทา
แผนบาบัดฟื น้ ฟูเยียวยา เพื่อให้ เกิดการฟื น้ ฟูเยียวยาผู้เสียหาย การฟื น้ ฟูเยียวยา
สิง่ แวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ และการแก้ ไขบาบัดฟื น้ ฟูผ้ ตู ้ องหา แทนการฟ้องคดีก็
ได้ ทังนี
้ ้ผู้กระทาผิดต้ องให้ การรับสารภาพและยินยอมกระทาตามแผน รวมทังผู
้ ้ เสียหาย
ต้ องยินยอมหรื อในกรณีที่รัฐเป็ นผู้เสียหาย เจ้ าหน้ าที่ผ้ มู ีอานาจหน้ าที่จกั ต้ องไม่คดั ค้ าน
ศาลอาจสัง่ ให้ เข้ ากระบวนการพิเศษดังกล่าวแทนการฟ้องคดี และหากมีการดาเนินตาม
แผนอย่างถูกต้ อง จนเกิดผลตามแผนที่วางไว้ ให้ ศาลมีคาสัง่ จาหน่ายคดีออกจากสารบบ
ความ
ในการดาเนินการจัดทาแผนบาบัดฟื น้ ฟูเยียวยา ศาลอาจตังผู
้ ้ ประสานงานในคดีอาญา
เพื่อจัดทาและติดตามผลการดาเนินการตามแผนได้
ผู้ประสานงานในคดีอาญาที่ไม่เจ้ าพนักงานคดี มีสทิ ธิได้ รับค่าป่ วยการ ค่าพาหนะ
เดินทางและค่าเช้ าที่พกั ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริ หารศาลยุติธรรมกาหนด
มาตรา 79ในการพิพากษาลงโทษจาเลยในคดีอาญาสิง่ แวดล้ อม นอกเหนือจากการ
ลงโทษตามที่กฎหมายอาญากาหนดแล้ ว ศาลยังอาจเลือกมาตรการอื่นๆ เพื่อการแก้ ไข
เปลีย่ นแปลงความประพฤติ จิตสานึก หรื อทัศนคติของผู้กระทาผิด รวมทังเพื
้ ่อป้องกัน
การกระทาความผิดอีกแทนการลงโทษตามกฎหมายอาญาก็ได้
ศาลพึงนามาตรการเพื่อความปลอดภัยตามกฎหมายอาญามาใช้ หากปรากฏ
ข้ อเท็จจริงว่ายังมีภยั หรื อความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล้ อมและระบบ
นิเวศ รวมทังต่
้ อชีวิต ร่างกาย สุขภาพหรื อทรัพย์สนิ ของบุคคลต่อไปในอนาคต
มาตรา 80 ให้ หน่วยงานศาลและหน่วยงานคุมประพฤติ รวมทังหน่
้ วยงานของรัฐที่มี

อานาจหน้ าที่ค้ มุ ครอง ส่งเสริ ม อนุรักษ์ และรักษาสิง่ แวดล้ อม ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ระบบนิเวศตามกฎหมายร่วมกันพัฒนารูปแบบและวิธีการทาแผนบาบัดฟื น้ ฟูในกรณีมี
การทามาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญาหรื อวิธีการคุมประพฤติ เพื่อให้ เกิดการ
แก้ ไขพฤติกรรมนิสยั และการเปลีย่ นจิตสานึกของผู้กระทาความผิดและการฟื น้ ฟูเยียวยา
ฝ่ ายที่เสียหายอย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการเพื่อการฟื น้ ฟูบาบัด เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าทามาตรการพิเศษดาเนินการ หรื อการบริ การ
สังคมหรื อกิจกรรมต่างๆทีจ่ ะกาหนดให้ ผ้ ถู กู คุมประพฤติดาเนินการ ควรเชื่อมโยงกับเรื่ อง
การคุ้มครอง แก้ ไขปั ญหาและการฟื น้ ฟูสงิ่ แวดล้ อม ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ
รวมถึงการฟื น้ ฟูชีวิต ร่างกายสุขภาพ และทรัพย์สนิ ของผู้ที่ได้ รับผลกระทบ
หน่วยงานศาลและหน่วยงานคุมประพฤติควรสนับสนุนให้ หน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมทางสิง่ แวดล้ อมอื่น รวมทังเครื
้ อข่ายชุมชนจากภายนอกเข้ ามีสว่ นร่วมในการ
ติดตามแผนหรื อติดตามการคุมประพฤติที่ได้ วางมาตรการไว้
มาตรา 81 ในกรณีที่ศาลมีคาพิพากษาให้ ลงโทษปรับ ให้ พนักงานอัยการร้ องขอให้ ศาล
ออกหมายบังคับคดีเพื่อแต่งตังเจ้
้ าพนักงานบังคับคดีของกรมบังคับคดีดาเนินการยึดหรื อ
อายัดทรัพย์สนิ ของผู้ต้องโทษแทนค่าปรับได้
การบังคับคดีตามวรรคหนึง่ ให้ นาประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความแพ่งมาใช้ บงั คับ
โดยอนุโลมโดยให้ กรมต่างๆในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมที่มีหน้ าที่
เกี่ยวข้ องมีอานาจตรวจสอบทรัพย์สนิ และให้ ถือว่าเป็ นเจ้ าหน้ าที่ตามคาพิพากษาแล้ วแต่
กรณี
บทบัญญัติมาตรานี ้ ไม่กระทบต่อการที่ศาลจะมีคาสัง่ ขังผู้ต้องโทษแทนค่าปรับตาม
ประมวลกฎหมายอาญา
การอุทธรณ์
มาตรา 82ให้ จดั ตังแผนกคดี
้
สงิ่ แวดล้ อมขึ ้นในศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค โดยให้ มี

อานาจพิจาณาพิพากษาคดีสงิ่ แวดล้ อมที่มกี ารอุทธรณ์คาพิพากษาหรื อคาสัง่ ของศาล
ชันต้
้ นและตามที่บญ
ั ญัติไว้ ในพระราชบัญญัตินี ้
มาตรา 83 ภายใต้ บงั คับแห่งพระราชบัญญัตินี ้และข้ อกาหนดของประธานศาลฎีกาตาม
มาตรา ๔ ประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่งหรื อประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณา
ความอาญา คาพิพากษาหรื อคาสัง่ ของศาลนัน้ ให้ อทุ ธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์แผนกคดี
สิง่ แวดล้ อมหรื อศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดีสงิ่ แวดล้ อมได้ ภายในกาหนดหนึง่ เดือนนับแต่
วันที่ได้ อา่ นคาพิพากษาหรื อคาสัง่ นัน้
มาตรา 84 คดีแพ่งที่ราคาทรัพย์สนิ หรื อจานวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชันอุ
้ ทธรณ์ไม่เกิน
สองแสนบาท หรื อไม่เกินจานวนที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา ห้ ามมิให้ คคู่ วามอุทธรณ์
คาพิพากษาในปั ญหาข้ อเท็จจริง
ความในวรรคก่อนไม่ใช้ บงั คับแก่คดีปกครองสิง่ แวดล้ อม
มาตรา 85 คดีอาญาที่มีอตั ราโทษอย่างสูงตามทีก่ ฎหมายกาหนดไว้ ให้ จาคุกไม่เกินสาม
ปี หรื อปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทังจ
้ าทังปรั
้ บ ห้ ามมิให้ อทุ ธรณ์คาพิพากษาของศาล
ชันต้
้ นสิง่ แวดล้ อมในปั ญหาข้ อเท็จจริ งเว้ นแต่กรณีตอ่ ไปนี ้ให้ จาเลยอุทธรณ์ในปั ญหา
ข้ อเท็จจริงได้
(๑) จาเลยต้ องคาพิพากษาให้ ลงโทษจาคุกหรื อลงโทษกักขังแทนโทษจาคุก
(๒) จาเลยต้ องคาพิพากษาให้ ลงโทษจาคุก แต่ศาลรอการลงโทษไว้
(๓) ศาลพิพากษาว่าจาเลยมีความผิด แต่ศาลรอการกาหนดโทษไว้
(๔) จาเลยต้ องคาพิพากษาให้ ลงโทษปรับเกินหนึง่ หมื่นบาท
มาตรา 86 คดีอาญาโจทก์ฟอ้ งว่าจาเลยกระทาผิดหลายกรรมต่างกัน และกรรมใดกรรม
หนึง่ เป็ นความผิดเกี่ยวกับคดีสงิ่ แวดล้ อม หากมีการอุทธรณ์ในความผิดเกี่ยวกับคดี
สิง่ แวดล้ อมพร้ อมความผิดอื่นให้ ยื่นอุทธรณ์ตอ่ ศาลอุทธรณ์แผนกคดีสงิ่ แวดล้ อมหรื อศาล
อุทธรณ์แผนกคดีสงิ่ แวดล้ อม และให้ ศาลอุทธรณ์แผนกคดีสงิ่ แวดล้ อมหรื อศาลอุทธรณ์

มาตรา 44ภายใต้ บงั คับแห่งพระราชบัญญัตินี ้และข้ อกาหนดของประธานศาลฎีกาตาม
มาตรา ๖ ประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่ง คาพิพากษาหรื อคาสัง่ ของศาลนัน้ ให้
อุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์แผนกคดีสงิ่ แวดล้ อมหรื อศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดีสงิ่ แวดล้ อมได้
ภายในกาหนดหนึง่ เดือนนับแต่วนั ที่ได้ อา่ นคาพิพากษาหรื อคาสัง่ นัน้
มาตรา 45คดีแพ่งที่ราคาทรัพย์สนิ หรื อจานวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชันอุ
้ ทธรณ์ไม่เกิน
สองแสนบาท หรื อไม่เกินจานวนที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา ห้ ามมิให้ คคู่ วามอุทธรณ์คา
พิพากษาในปั ญหาข้ อเท็จจริง

ภาคแผนกคดีสงิ่ แวดล้ อมมีอานาจพิจารณาพิพากษาในความผิดอื่นซึง่ มิใช่ความผิด
เกี่ยวกับคดีสงิ่ แวดล้ อมด้ วย
มาตรา 87ในกรณีที่ผ้ อู ทุ ธรณ์เห็นว่าคดีต้องห้ ามอุทธรณ์ตามมาตรา ๘๔ และมาตรา ๘๕
ผู้อทุ ธรณ์อาจยื่นคาขอโดยทาเป็ นคาร้ องเพื่อขออนุญาตอุทธรณ์ตอ่ ศาลอุทธรณ์แผนกคดี
สิง่ แวดล้ อมหรื อศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดีสงิ่ แวดล้ อมไปพร้ อมกับอุทธรณ์ก็ได้ ในกรณี
เช่นว่านี ้ เมื่อศาลชันต้
้ นตรวจอุทธรณ์แล้ วเห็นว่าเป็ นอุทธรณ์ทตี่ ้ องห้ าม ก็ให้ สง่ อุทธรณ์
และคาขอดังกล่าวไปยังศาลอุทธรณ์แผนกคดีสงิ่ แวดล้ อมหรื อศาลอุทธรณ์ ภาคแผนกคดี
สิง่ แวดล้ อมเพื่อพิจารณา แต่ถ้าศาลชันต้
้ นเห็นว่าอุทธรณ์ดงั กล่าวไม่ต้องห้ ามก็ให้ มคี าสัง่
รับอุทธรณ์นนไว้
ั ้ ดาเนินการต่อไป
ในกรณีที่ศาลชันต้
้ นสัง่ ไม่รับอุทธรณ์ เพราะเหตุต้องห้ ามอุทธรณ์ตามมาตรา ๘๔และ
มาตรา ๘๕ ผู้อทุ ธรณ์อาจยื่นคาขอโดยทาเป็ นคาร้ องเพื่อขออนุญาตอุทธรณ์ตอ่ ศาล
อุทธรณ์แผนกคดีสงิ่ แวดล้ อมหรื อศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดีสงิ่ แวดล้ อมภายในกาหนดสิบ
ห้ าวันนับแต่วนั ที่ศาลชันต้
้ นมีคาสัง่ ก็ได้ ถ้ าคูค่ วามยื่นคาขอดังกล่าวแล้ วจะอุทธรณ์คาสัง่
ไม่รับอุทธรณ์ไม่ได้
หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคาขอและการพิจารณาคาขอของศาลอุทธรณ์แผนกคดี
สิง่ แวดล้ อมหรื อศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดีสงิ่ แวดล้ อมตามวรรคหนึง่ และวรรคสองให้
เป็ นไปตามข้ อกาหนดของประธานศาลฎีกาในกรณีที่ศาลอุทธรณ์หรื อศาลอุทธรณ์ภาค
แผนกคดีสงิ่ แวดล้ อมเห็นว่าคาอุทธรณ์ใดมีข้อเท็จจริ งหรื อข้ อกฎหมายที่ไม่เป็ นสาระอัน
ควรได้ รับการวินิจฉัย ศาลอุทธรณ์นนจะสั
ั ้ ง่ ไม่รับอุทธรณ์นนไว้
ั ้ พิจารณาก็ได้
คาพิพากษาหรื อคาสัง่ ของศาลอุทธรณ์ให้ เป็ นที่สดุ
มาตรา 88 การพิจารณาพิพากษาคดีสงิ่ แวดล้ อมในศาลอุทธรณ์แผนกคดีสงิ่ แวดล้ อม
หรื อศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดีสงิ่ แวดล้ อมต้ องดาเนินการให้ เสร็ จสิ ้นโดยเร็ ว ทังนี
้ ้ ตาม
ข้ อกาหนดของประธานศาลฎีกา

มาตรา 46 ในกรณีที่ผ้ อู ทุ ธรณ์เห็นว่าคดีต้องห้ ามอุทธรณ์ตามมาตรา ๓๘ ผู้อทุ ธรณ์
อาจยื่นคาขอโดยทาเป็ นคาร้ องเพื่อขออนุญาตอุทธรณ์ตอ่ ศาลอุทธรณ์แผนกคดีสงิ่ แวดล้ อม
หรื อศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดีสงิ่ แวดล้ อมไปพร้ อมกับอุทธรณ์ก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี ้ เมื่อศาล
ชันต้
้ นตรวจอุทธรณ์แล้ วเห็นว่าเป็ นอุทธรณ์ที่ต้องห้ าม ก็ให้ สง่ อุทธรณ์และคาขอดังกล่าวไปยัง
ศาลอุทธรณ์แผนกคดีสงิ่ แวดล้ อมหรื อศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดีสงิ่ แวดล้ อมเพื่อพิจารณา แต่
ถ้ าศาลชันต้
้ นเห็นว่าอุทธรณ์ดงั กล่าวไม่ต้องห้ ามก็ให้ มีคาสัง่ รับอุทธรณ์นนไว้
ั ้ ดาเนินการต่อไป
ในกรณีที่ศาลชันต้
้ นสัง่ ไม่รับอุทธรณ์เพราะเหตุต้องห้ ามอุทธรณ์ตามมาตรา ๓๘
ผู้อทุ ธรณ์อาจยื่นคาขอโดยทาเป็ นคาร้ องเพื่อขออนุญาตอุทธรณ์ตอ่ ศาลอุทธรณ์แผนกคดี
สิง่ แวดล้ อมหรื อศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดีสงิ่ แวดล้ อมภายในกาหนดสิบห้ าวันนับแต่วนั ที่
ศาลชันต้
้ นมีคาสัง่ ก็ได้ ถ้าคูค่ วามยื่นคาขอดังกล่าวแล้ ว จะอุทธรณ์คาสัง่ ไม่รับอุทธรณ์ไม่ได้
หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคาขอและการพิจารณาคาขอของศาลอุทธรณ์แผนกคดี
สิง่ แวดล้ อมหรื อศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดีสงิ่ แวดล้ อมตามวรรคหนึง่ และวรรคสองให้ เป็ นไป
ตามข้ อกาหนดของประธานศาลฎีกา

มาตรา 47 การพิจารณาพิพากษาคดีสงิ่ แวดล้ อมในศาลอุทธรณ์แผนกคดีสงิ่ แวดล้ อมหรื อ
ศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดีสงิ่ แวดล้ อมต้ องดาเนินการให้ เสร็ จสิ ้นโดยเร็ ว ทังนี
้ ้ ตามข้ อกาหนด
ของประธานศาลฎีกา

ภายใต้ บงั คับมาตรา ๙๑ คาพิพากษาหรื อคาสัง่ ของศาลอุทธรณ์แผนกคดีสงิ่ แวดล้ อม
และศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดีสงิ่ แวดล้ อมให้ เป็ นที่สดุ
คดีอาญา คาพิพากษาหรื อคาสัง่ ของศาลอุทธรณ์แผนกคดีสงิ่ แวดล้ อมหรื อศาลอุทธรณ์
ภาคแผนกคดีสงิ่ แวดล้ อมในการกระทากรรมอื่นซึง่ มิใช่ความผิดเกี่ยวกับคดีสงิ่ แวดล้ อม
คูค่ วามอาจฎีกาได้ ภายใต้ บทบัญญัติวา่ ด้ วยการฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา
มาตรา 89ให้ นาบทบัญญัตใิ นหมวด ๒ วิธีพิจารณาคดีสงิ่ แวดล้ อมในศาลชันต้
้ นมาใช้
บังคับแก่การอุทธรณ์และการพิจารณาพิพากษาชี ้ขาดตัดสินคดีของศาลอุทธรณ์แผนกคดี
สิง่ แวดล้ อมและศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดีสงิ่ แวดล้ อมโดยอนุโลม
การฎีกา
มาตรา 90ให้ จดั ตังแผนกคดี
้
สงิ่ แวดล้ อมขึ ้นในศาลฎีกา โดยให้ มีอานาจพิจารณา
พิพากษาคดีสงิ่ แวดล้ อมที่มกี ารฎีกาคาพิพากษาหรื อคาสัง่ ของศาลอุทธรณ์หรื อศาล
อุทธรณ์ภาคและตามที่บญ
ั ญัติไว้ ในพระราชบัญญัตินี ้
มาตรา 91คดีสงิ่ แวดล้ อมที่ศาลอุทธรณ์แผนกคดีสงิ่ แวดล้ อมหรื อศาลอุทธรณ์ภาคแผนก
คดีสงิ่ แวดล้ อมมีคาพิพากษาหรื อคาสัง่ แล้ ว คูค่ วามอาจยื่นคาร้ องไปพร้ อมกับฎีกาแผนก
คดีสงิ่ แวดล้ อมเพือ่ ขอให้ พจิ ารณารับฎีกาในปั ญหาข้ อเท็จจริงหรื อในปั ญหาข้ อกฎหมาย
ไว้ วินิจฉัย ภายในกาหนดหนึง่ เดือนนับแต่วนั ที่ได้ อา่ นหรื อถือว่าได้ อา่ นคาพิพากษาหรื อ
คาสัง่ นันให้
้ คคู่ วามฝ่ ายที่ขออนุญาตฎีกาฟังเพื่อขอให้ พิจารณารับฎีกาไว้ วินจิ ฉัยก็ได้
เมื่อมีคาร้ องขอตามวรรคหนึง่ ศาลฎีกาแผนกคดีสงิ่ แวดล้ อมอาจพิจารณารับฎีกาใน
ปั ญหาเรื่ องหนึง่ เรื่ องใดไว้ วินจิ ฉัยก็ได้ หากเห็นว่าเป็ นปั ญหาทีเ่ กี่ยวพันกับประโยชน์
สาธารณะหรื อเมื่อคาพิพากษาหรื อคาสัง่ ของศาลอุทธรณ์ได้ วินิจฉัยข้ อกฎหมายสาคัญที่
ขัดกันหรื อขัดกับแนวบรรทัดฐานของคาพิพากษาหรื อคาสัง่ ของศาลฎีกา หรื อเป็ นคา
พิพากษาหรื อคาสัง่ ของศาลอุทธรณ์ได้ วินิจฉัยข้ อกฎหมายที่สาคัญซึง่ ยังไม่มีแนวคา

ภายใต้ บงั คับมาตรา ๔๒ คาพิพากษาหรื อคาสัง่ ของศาลอุทธรณ์แผนกคดี
สิง่ แวดล้ อมและศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดีสงิ่ แวดล้ อมให้ เป็ นที่สดุ

มาตรา 48 ให้ นาบทบัญญัตใิ นหมวด ๒ วิธีพิจารณาคดีสงิ่ แวดล้ อมในศาลชันต้
้ นมาใช้ บงั คับ
แก่การอุทธรณ์และการพิจารณาพิพากษาชี ้ขาดตัดสินคดีของศาลอุทธรณ์แผนกคดี
สิง่ แวดล้ อมและศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดีสงิ่ แวดล้ อมโดยอนุโลม

มาตรา 49 คดีสงิ่ แวดล้ อมที่ศาลอุทธรณ์แผนกคดีสงิ่ แวดล้ อมหรื อศาลอุทธรณ์ภาค
แผนกคดีสงิ่ แวดล้ อมมีคาพิพากษาหรื อคาสัง่ แล้ ว คูค่ วามอาจยื่นคาร้ องไปพร้ อมกับฎีกาต่อ
ศาลฎีกาแผนกคดีสงิ่ แวดล้ อมเพือ่ ขอให้ พิจารณารับฎีกาในปั ญหาข้ อเท็จจริ งหรื อในปั ญหา
ข้ อกฎหมายไว้ วินิจฉัย ภายในกาหนดหนึง่ เดือนนับแต่วนั ที่ได้ อา่ นหรื อถือว่าได้ อา่ นคา
พิพากษาหรื อคาสัง่ นันให้
้ คคู่ วามฝ่ ายที่ขออนุญาตฎีกาฟัง เพื่อขอให้ พิจารณารับฎีกาไว้
วินิจฉัยก็ได้
เมื่อมีคาร้ องขอตามวรรคหนึง่ ศาลฎีกาแผนกคดีสงิ่ แวดล้ อมอาจพิจารณารับฎีกา
ในปั ญหาเรื่ องหนึง่ เรื่ องใดไว้ วินิจฉัยก็ได้ หากเห็นว่าเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวพันกับนโยบายสาธารณะ
หรื อเป็ นปั ญหาสาคัญทีศ่ าลฎีกาควรจะได้ วินิจฉัย
คดีที่ศาลฎีกาแผนกคดีสงิ่ แวดล้ อมมีคาสัง่ ไม่รับฎีกาไว้ วินิจฉัย ให้ เป็ นที่สดุ ตังแต่
้

พิพากษาหรื อคาสัง่ ของศาลฎีกามาก่อน หรื อเมื่อคาพิพากษาหรื อคาสัง่ ของศาลอุทธรณ์
ขัดกับคาพิพากษาหรื อคาสัง่ อันถึงที่สดุ ของศาลอื่นหรื อเพื่อเป็ นการพัฒนาการตีความ
กฎหมาย หรื อเป็ นปั ญหาสาคัญอื่นตามข้ อกาหนดของประธานศาลฎีกา ที่ศาลฎีกาควร
จะได้ วินิจฉัย
คดีที่ศาลฎีกาแผนกคดีสงิ่ แวดล้ อมมีคาสัง่ ไม่รับฎีกาไว้ วินิจฉัย ให้ เป็ นที่สดุ ตังแต่
้ วนั ที่ได้
อ่านหรื อถือว่าได้ อา่ นคาพิพากษาหรื อคาสัง่ ของศาลอุทธรณ์แผนกคดีสงิ่ แวดล้ อมหรื อ
ศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดีสงิ่ แวดล้ อมแล้ วแต่กรณี
หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคาขอตลอดจนการพิจารณาและมีคาสัง่ อนุญาตหรื อไม่
อนุญาตให้ ฎีกาตามวรรคหนึง่ ให้ เป็ นไปตามระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ทังนี
้ ้ ใน
ระเบียบดังกล่าวอย่างน้ อยต้ องระบุเงื่อนเวลาของการสัง่ ไม่อนุญาตที่ไม่ขดั หรื อแย้ งต่อ
การปฏิบตั ิ ตามมาตรา ๒๖๒ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ระเบียบตามวรรคสี่ เมื่อได้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ วให้ ใช้ บงั คับได้
มาตรา 92 ในคดีที่ได้ รับอนุญาตให้ ฎีกาเฉพาะปั ญหาข้ อกฎหมาย หากศาลฎีกาแผนก
คดีสงิ่ แวดล้ อมเห็นว่าคาพิพากษาหรื อคาสัง่ ของศาลอุทธรณ์แผนกคดีสงิ่ แวดล้ อมหรื อ
ศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดีสงิ่ แวดล้ อมไม่ถกู ต้ องไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วน ศาลฎีกา
แผนกคดีสงิ่ แวดล้ อมจะมีคาวินิจฉันแต่เฉพาะในปั ญหาข้ อกฎหมายและยกคาพิพากษา
หรื อคาสัง่ ของศาลอุทธรณ์แผนกคดีสงิ่ แวดล้ อมหรื อศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดี
สิง่ แวดล้ อมหรื อศาลชันต้
้ น แล้ วมีคาสัง่ ให้ ศาลอุทธรณ์แผนกคดีสงิ่ แวดล้ อมหรื อศาล
อุทธรณ์ภาคแผนกคดีสงิ่ แวดล้ อมหรื อศาลชันต้
้ นแล้ วแต่กรณีทาคาพิพากษาหรื อคาสัง่
ใหม่ภายใต้ กรอบคาวินิจฉัยของศาลฎีกาก็ได้
มาตรา 93ให้ นาบทบัญญัตใิ นหมวด 2 วิธีพิจารณาคดีสงิ่ แวดล้ อมในศาลชันต้
้ นมาใช้
บังคับแก่การพิจารณาพิพากษาชี ้ขาดตัดสินคดีของศาลฎีกาโดยอนุโลม
มาตรา 94 ในกรณีจาเป็ นเพื่อประโยชน์แห่งความยุตธิ รรม เมื่อคูค่ วามร้ องขอหรื อศาล

วันที่ได้ อา่ นหรื อถือว่าได้ อา่ นคาพิพากษาหรื อคาสัง่ ของศาลอุทธรณ์แผนกคดีสงิ่ แวดล้ อมหรื อ
ศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดีสงิ่ แวดล้ อม แล้ วแต่กรณี
หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคาขอ ตลอดจนการพิจารณาและมีคาสัง่ อนุญาตหรื อไม่
อนุญาตให้ ฎีกาตามวรรคหนึง่ ให้ เป็ นไปตามระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ระเบียบตาม
วรรคสี่ เมื่อได้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ วให้ ใช้ บงั คับได้

มาตรา 50 ในคดีที่ได้ รับอนุญาตให้ ฎีกาเฉพาะปั ญหาข้ อกฎหมาย หากศาลฎีกาแผนกคดี
สิง่ แวดล้ อมเห็นว่าคาพิพากษาหรื อคาสัง่ ของศาลอุทธรณ์แผนกคดีสงิ่ แวดล้ อมหรื อศาล
อุทธรณ์ภาคแผนกคดีสงิ่ แวดล้ อมไม่ถกู ต้ องไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วน ศาลฎีกาแผนกคดี
สิง่ แวดล้ อมจะมีคาวินิจฉัยแต่เฉพาะในปั ญหาข้ อกฎหมายและยกคาพิพากษาหรื อคาสัง่ ของ
ศาลอุทธรณ์แผนกคดีสงิ่ แวดล้ อมหรื อศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดีสงิ่ แวดล้ อมหรื อศาลชันต้
้ น
แล้ วมีคาสัง่ ให้ ศาลอุทธรณ์แผนกคดีสงิ่ แวดล้ อมหรื อศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดีสงิ่ แวดล้ อม
หรื อศาลชันต้
้ นแล้ วแต่กรณี ทาคาพิพากษาหรื อคาสัง่ ใหม่ภายใต้ กรอบคาวินิจฉัยของศาล
ฎีกาก็ได้
มาตรา 51ให้ นาบทบัญญัตใิ นหมวด ๒ วิธีพิจารณาคดีสงิ่ แวดล้ อมในศาลชันต้
้ นมาใช้ บงั คับ
แก่การพิจารณาพิพากษาชี ้ขาดตัดสินคดีของศาลฎีกาโดยอนุโลม

เห็นสมควร ศาลฎีกาแผนกคดีสงิ่ แวดล้ อมอาจพิจารณาจัดให้ มีการค้ นหาความจริ ง
เพิ่มเติม รวมถึงการสืบพยานเพิ่มเติมสานวนคดีที่สง่ มาจากศาลชันต้
้ นก็ได้
วิธีการชั่วคราวก่ อนฟ้ องและก่ อนพิพากษาและการบังคับคดีและการบังคับโทษในคดีแพ่ ง อาญา และปกครองสิ่งแวดล้ อม
มาตรา 95คดีแพ่งและคดีปกครอง ให้ นาวิธีการชัว่ คราวก่อนฟ้องและก่อนพิพากษาและ มาตรา 52 วิธีการชัว่ คราวก่อนฟ้องและก่อนพิพากษาและการบังคับตามคาพิพากษาหรื อ
การบังคับตามคาพิพากษาหรื อคาสัง่ ให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัตินี ้และข้ อกาหนดของ คาสัง่ ให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัตินี ้และข้ อกาหนดของประธานศาลฎีกาตามมาตรา ๖
ประธานศาลฎีกาตามมาตรา ๔
มาตรา 96คดีแพ่งและคดีปกครองในกรณีทศี่ าลเห็นสมควรกาหนดมาตรการหรื อวิธีการ มาตรา 53 ในกรณีที่ศาลเห็นสมควรกาหนดมาตรการหรื อวิธีการใด ๆ เพื่อบรรเทาทุกข์ความ
ใดๆเพื่อบรรเทาทุกข์ ความเสียหายหรื อป้องกันเหตุทจี่ ะก่อให้ เกิดความเสียหายให้ แก่
เสียหายหรื อป้องกันเหตุที่จะก่อให้ เกิดความเสียหายให้ แก่คคู่ วามหรื อประโยชน์สาธารณะ
คูค่ วามหรื อประโยชน์สาธารณะเป็ นการชัว่ คราวก่อนการพิพากษาคดี ไม่วา่ จะมีคาร้ อง
เป็ นการชัว่ คราวก่อนการพิพากษาคดี ไม่วา่ จะมีคาร้ องขอจากบุคคลดังกล่าวหรื อไม่ ให้ ศาลมี
ของจากบุคคลดังกล่าวหรื อไม่ ให้ ศาลมีอานาจกาหนดมาตรการหรื อวิธีการชัว่ คราว และ อานาจกาหนดมาตรการหรื อวิธีการชัว่ คราว และออกคาสัง่ ไปยังคูค่ วาม หรื อผู้ที่มีหน้ าที่
ออกคาสัง่ ไปยังคูค่ วามหรื อผู้ที่มหี น้ าที่เกี่ยวข้ องให้ ปฏิบตั ิได้ ทังนี
้ ้ตามหลักเกณฑ์และ
เกี่ยวข้ องให้ ปฏิบตั ิได้ ทังนี
้ ้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดโดยข้ อกาหนดของประธาน
วิธีการที่กาหนดโดยข้ อกาหนดของประธานศาลฎีกา
ศาลฎีกา
มาตรา 97คดีแพ่งและคดีปกครอง ก่อนฟ้องคดีถ้ามีเหตุเช่นเดียวกับที่โจทก์มีสทิ ธิยื่นคา มาตรา 54 ก่อนฟ้องคดี ถ้ ามีเหตุเช่นเดียวกับที่โจทก์มีสทิ ธิยื่นคาขอให้ ศาลมีคาสัง่ คุ้มครอง
ขอให้ ศาลมีคาสัง่ คุ้มครองชัว่ คราวก่อนพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ ชัว่ คราวก่อนพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่ง มาตรา ๒๕๔ หรื อมาตรา
แพ่งมาตรา ๒๕๔ หรื อมาตรา ๒๖๔ ผู้มีสทิ ธิเสนอคดีชอบจะยื่นคาร้ องขอต่อศาลได้
๒๖๔ ผู้มีสทิ ธิเสนอคดีชอบจะยื่นคาร้ องขอต่อศาลได้ เช่นกัน โดยให้ นาประมวลกฎหมายวิธี
เช่นกัน โดยให้ นาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาค ๔ ลักษณะ ๑ วิธีการ
พิจารณาความแพ่ง ภาค ๔ ลักษณะ ๑ วิธีการชัว่ คราวก่อนพิพากษามาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
ชัว่ คราวก่อนพิพากษามาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
เมื่อศาลมีคาสัง่ คุ้มครองชัว่ คราวก่อนพิพากษาตามวรรคหนึง่ แล้ ว หากได้ มกี ารฟ้อง
เมื่อศาลมีคาสัง่ คุ้มครองชัว่ คราวก่อนพิพากษาตามวรรคหนึง่ แล้ ว หากได้ มกี ารฟ้องคดี คดีภายในหนึง่ เดือนนับแต่วนั ยื่นคาร้ องขอตามวรรคหนึง่ ให้ คาสัง่ ศาลนันมี
้ ผลต่อไปเสมือน
ภายในหนึง่ เดือนนับแต่วนั ยื่นคาร้ องขอตามวรรคหนึง่ ให้ คาสัง่ ศาลนันมี
้ ผลต่อไปเสมือน เป็ นคาสัง่ คุ้มครองชัว่ คราวก่อนพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
เป็ นคาสัง่ คุ้มครองชัว่ คราวก่อนพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
หากมิได้ มีการฟ้องคดีตอ่ ศาลภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ คาสัง่ ศาลนี ้เป็ น
หากมิได้ มีการฟ้องคดีตอ่ ศาลสิง่ แวดล้ อมภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ คาสัง่
อันยกเลิกไป
ศาลนี ้เป็ นอันยกเลิกไป
ในระหว่างพิจารณาคาร้ องขอตามวรรคหนึง่ แม้ จะมีการฟ้องคดีภายในกาหนดเวลา
ในระหว่างพิจารณาคาร้ องขอตามวรรคหนึง่ แม้ จะมีการฟ้องคดีภายในกาหนดเวลา
ตามวรรคสองแล้ วก็ให้ ศาลสิง่ แวดล้ อมดาเนินกระบวนพิจารณาตามคาร้ องนี ้ต่อไป และหาก

ตามวรรคสองแล้ ว ก็ให้ ศาลสิง่ แวดล้ อมดาเนินกระบวนพิจารณาตามคาร้ องนี ้ต่อไป และ
หากศาลสิง่ แวดล้ อมีคาสัง่ คุ้มครองชัว่ คราวก่อนพิพากษา ก็ให้ คาสัง่ นี ้มีผลบังคับต่อไป
ตามวรรคสอง

ศาลมีคาสัง่ คุ้มครองชัว่ คราวก่อนพิพากษา ก็ให้ คาสัง่ นี ้มีผลบังคับต่อไปตามวรรคสอง

มาตรา 98 คดีแพ่งและคดีปกครอง ภายหลังที่ได้ มคี าสัง่ หรื อคาพิพากษาถึงที่สดุ ในคดี
สิง่ แวดล้ อมแล้ ว หากความปรากฏแก่ศาลว่า ไม่อาจบังคับคดีตามคาพิพากษาหรื อคาสัง่
ได้ หรื อมีความจาเป็ นต้ องกาหนดวิธีการอย่างหนึง่ อย่างใด เพื่อบังคับให้ เป็ นไปตามคา
พิพากษาหรื อคาสัง่ ให้ ศาลมีอานาจออกคาสัง่ ใดๆเพื่อแก้ ไขข้ อขัดข้ องดังกล่าวได้ ตามที่
เห็นสมควร เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม
ในกรณีที่ประโยชน์สาธารณะจะเสียหายร้ ายแรง หากไม่มีการกระทาตามคาสัง่ ศาล
อาจสัง่ ให้ บคุ คลอื่นมาแก้ ไขบาบัดป้องกันภัยทางสิง่ แวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดย
ให้ ลกู หนี ้ตามคาพิพากษาเป็ นผู้รับผิดชอบในค่าใช้ จา่ ยนันโดยเร็
้
วก็ได้
มาตรา 99 คดีอาญา ในกรณีที่ศาลมีคาพิพากษาให้ ลงโทษปรับ ให้ พนักงานอัยการร้ อง
ขอให้ ศาลออกหมายบังคับคดีเพือ่ แต่งตังเจ้
้ าพนักงานบังคับคดีของกรมบังคับคดี
ดาเนินการยึดหรื ออายัดทรัพย์สนิ ของผู้ต้องโทษแทนค่าปรับได้
การบังคับคดีตามวรรคหนึง่ ให้ นาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้ บงั คับ
โดยอนุโลมโดยให้ กรมต่างๆในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมหรื อ
หน่วยงานอื่นที่ศาลเห็นสมควร ที่มีหน้ าที่เกี่ยวข้ องมีอานาจตรวจสอบ ทรัพย์สนิ และให้ ถือ
ว่าเป็ นเจ้ าหน้ าตามคาพิพากษา แล้ วแต่กรณี
บทบัญญัติมาตรานี ้ ไม่กระทบต่อการที่ศาลจะมีคาสัง่ ขังผู้ต้องโทษแทนค่าปรับตาม
ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 100 ให้ ศาลสิง่ แวดล้ อมทุกแห่งจัดตังศู
้ นย์ประสานงานบังคับคดีแพ่งและปกครอง
และบังคับโทษทางอาญา เพื่อประสานงานกับหน่วยราชการและทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง

มาตรา 55 ภายหลังที่ได้ มีคาสัง่ หรื อคาพิพากษาถึงที่สดุ ในคดีสงิ่ แวดล้ อมแล้ ว หากความ
ปรากฏแก่ศาลว่า ไม่อาจบังคับคดีตามคาพิพากษาหรื อคาสัง่ ได้ หรื อมีความจาเป็ นต้ อง
กาหนดวิธีการอย่างหนึง่ อย่างใดเพื่อบังคับให้ เป็ นไปตามคาพิพากษาหรื อคาสัง่ ให้ ศาลมี
อานาจออกคาสัง่ ใดๆ เพื่อแก้ ไขข้ อขัดข้ องดังกล่าวได้ ตามทีเ่ ห็นสมควร เพื่อประโยชน์แห่ง
ความยุตธิ รรม
ในกรณีที่ประโยชน์สาธารณะจะเสียหายอย่างร้ ายแรง หากไม่มกี ารกระทาตาม
คาสัง่ หรื อคาพิพากษา ศาลอาจสัง่ ให้ บคุ คลอื่นมาแก้ ไขบาบัดป้องกันภัยทางสิง่ แวดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติโดยให้ ลกู หนี ้ตามคาพิพากษาเป็ นผู้รับผิดชอบในค่าใช้ จ่ายนัน้ โดยเร็วก็ได้

เพื่อให้ การบังคับคดีและบังคับโทษทางสิง่ แวดล้ อมเป็ นไปอย่างถูกต้ องและมี
ประสิทธิภาพ
ค่ าฤชาธรรมเนียม
มาตรา 101 การยื่นคาฟ้องตลอดจนการดาเนินกระบวนพิจารณาใดๆในคดีสงิ่ แวดล้ อม
ซึง่ ดาเนินการโดยผู้มีสทิ ธิฟอ้ งคดีหรื อผู้มีสทิ ธิฟอ้ งคดีแทนให้ ได้ รับยกเว้ นค่าฤชาธรรม
เนียมทังปวง
้ แต่ไม่รวมถึงความรับผิดในค่าฤชาธรรมเนียมในชันที
้ ส่ ดุ

มาตรา 56 การยื่นคาฟ้องตลอดจนการดาเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ ในคดีสงิ่ แวดล้ อมซึง่
ดาเนินการโดยบุคคลที่ได้ รับความเสียหายหรื อองค์กรเอกชนตามมาตรา ๑๕ หรื อตัวแทน
ชุมชนตามมาตรา ๑๖ ให้ ได้ รับยกเว้ นค่าฤชาธรรมเนียมทังปวง
้ แต่ไม่รวมถึงความรับผิดในค่า
ฤชาธรรมเนียมในชันที
้ ่สดุ
ถ้ าความปรากฏแก่ศาลว่าโจทก์ทไี่ ด้ รับยกเว้ นค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึง่ นาคดีมา
ฟ้องโดยไม่มเี หตุผลอันสมควร เรียกร้ องค่าเสียหายเกินสมควร ประพฤติตนไม่เรี ยบร้ อย
ดาเนินกระบวนพิจารณาอันมีลกั ษณะเป็ นการประวิงคดีหรื อที่ไม่จาเป็ น หรื อมีพฤติการณ์อื่น
ที่ศาลเห็นสมควร ศาลอาจมีคาสัง่ ให้ บคุ คลนันช
้ าระค่าฤชาธรรมเนียมที่ได้ รับการยกเว้ น
ทังหมดหรื
้
อแต่บางส่วนต่อศาลภายในระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควรกาหนดก็ได้ หากไม่ปฏิบตั ิ
ตาม ให้ ศาลมีอานาจสัง่ จาหน่ายคดีออกจาก
สารบบความ
ในกรณีตามวรรคหนึง่ และวรรคสอง ถ้ าศาลเห็นว่าคูค่ วามอีกฝ่ ายหนึง่ จะต้ องเป็ น
ผู้รับผิดเสียค่าฤชาธรรมเนียมทังหมดหรื
้
อแต่บางส่วนของคูค่ วามทังสองฝ่
้
าย ให้ ศาล
พิพากษาในเรื่ องค่าฤชาธรรมเนียมโดยสัง่ ให้ คคู่ วามอีกฝ่ ายหนึง่ นันช
้ าระต่อศาลในนามโจทก์
ซึง่ ค่าฤชาธรรมเนียมที่โจทก์แทนผู้เสียหายนันได้
้ รับยกเว้ นทังหมดหรื
้
อแต่บางส่วนตามที่ศาล
เห็นสมควร
คณะกรรมการพัฒนาระบบคดีส่ งิ แวดล้ อมและสานักงานพัฒนาระบบคดีส่ งิ แวดล้ อม
มาตรา 102ให้ จดั ตังส
้ านักพัฒนาระบบคดีสงิ่ แวดล้ อมขึ ้นในสานักงานศาลยุติธรรม โดย
ให้ ประธานศาลฎีกา แต่งตังคณะกรรมการพั
้
ฒนาระบบคดีสงิ่ แวดล้ อม ซึง่ คัดเลือกจากผู้
พิพากษาที่ทางานในศาลสิง่ แวดล้ อมหรื อแผนกคดีสงิ่ แวดล้ อมหรือที่มีความรู้ทาง

กฎหมายสิง่ แวดล้ อมเป็ นอย่างดี ตัวแทนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม
กระทรวงอุตสาหกรรมสาธารณสุข สานักงานอัยการสูงสุด สานักงานตารวจแห่งชาติสภา
ทนายความผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้ อมหรื อกฎหมายสิง่ แวดล้ อม และตัวแทนจากภาค
ประชาสังคม รวมไม่เกิน ๑๕คน เป็ นกรรมการโดยให้ รองประธานศาลฎีกาหรื อประธาน
แผนกคดีสงิ่ แวดล้ อมที่ประธานศาลฎีกามอบหมายเป็ นประธานคณะกรรมการ ให้ ผ้ ู
พิพากษาที่ดแู ลสานักพัฒนาระบบคดีสงิ่ แวดล้ อมเป็ นเลขานุการ และผู้อานวยการสานัก
พัฒนาระบบคดีสงิ่ แวดล้ อมเป็ นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา 103 คณะกรรมการพัฒนาระบบคดีสงิ่ แวดล้ อมมีหน้ าทีจ่ ดั ทาข้ อเสนอแนะต่อ
ประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับเรื่ องการพัฒนาระบบงานสอบสวนและค้ นหาความจริ งในคดี
สิง่ แวดล้ อม ระบบนิตวิ ิทยาศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญทางสิง่ แวดล้ อม ระบบการบังคับคดี
ทางสิง่ แวดล้ อม ระบบการบังคับโทษทางอาญาและการคุมประพฤติทางสิง่ แวดล้ อม
ระบบการระงับข้ อพิพาททางเลือกและกระบวนการยุติธรรมสมานฉันท์ทางสิง่ แวดล้ อม
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับคดีสงิ่ แวดล้ อม ระบบการฝึ กอบรมบุคลาการระบบ
การติดตามและประเมินผลการดาเนินการและการพัฒนาระบบงานของศาลสิง่ แวดล้ อม
ในภาพรวม
มาตรา 104 ให้ สานักงานพัฒนาระบบคดีสงิ่ แวดล้ อมจัดเก็บข้ อมูลด้ านคดีสงิ่ แวดล้ อม
อย่างรอบด้ านเพือ่ นาไปพัฒนาระบบคดี ระบบศาล และกระบวนการยุตธิ รรมทาง
สิง่ แวดล้ อมต่อไป
บทเฉพาะกาล
มาตรา 105 คดีที่อยูใ่ นอานาจพิจารณาพิพากษาของศาลสิง่ แวดล้ อมที่ค้างพิจารณาอยู่ มาตรา 57 บรรดาคดีสงิ่ แวดล้ อมซึง่ ค้ างพิจารณาอยูใ่ นศาลก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี ้ใช้
ในศาลชันต้
้ นในวันเปิ ดทาการของศาลสิง่ แวดล้ อมที่ได้ จดั ตังขึ
้ ้นมาตามมาตรา ๖ ให้ ศาล บังคับให้ ศาลนันมี
้ อานาจพิจารณาพิพากษาต่อไป และให้ บงั คับตามกฎหมายซึง่ ใช้ อยูก่ ่อน
ชันต้
้ นนันคงพิ
้ จารณาพิพากษาต่อไปจนเสร็ จ โดยถือว่าคดีนนมิ
ั ้ ใช่คดีสงิ่ แวดล้ อมตาม
วันที่พระราชบัญญัตินี ้ใช้ บงั คับจนกว่าคดีนนจะถึ
ั ้ งที่สดุ
พระราชบัญญัตินี ้ แต่คคู่ วามทุกฝ่ ายอาจตกลงกันร้ องขอต่อศาลนัน้ ให้ โอนคดีไป

พิจารณาพิพากษาในศาลสิง่ แวดล้ อมกลางหรื อศาลหรื อแผนกคดีสงิ่ แวดล้ อมอื่นทีมีเขต
อานาจได้ แต่ห้ามมิให้ อนุญาตตามคาขอเช่นว่านัน้ เว้ นแต่ศาลนันจะได้
้
ยินยอมก่อน
มาตรา 106 ในระหว่างทีศ่ าลสิง่ แวดล้ อมในศาลยุติธรรมชันต้
้ นยังมิได้ เปิ ดทาการใน
ท้ องที่ใดให้ ศาลสิง่ แวดล้ อมภาคมีเขตในท้ องที่นนด้
ั ้ วย ในคดีแพ่งหรื อคดีปกครองโจทก์จะ
ยื่นคาฟ้องต่อศาลจังหวัดทีจ่ าเลยมีภมู ิลาเนาอยูใ่ นเขตศาลหรื อต่อศาลจังหวัดทีม่ ลู คดี
เกิดขึ ้นในเขตศาลก็ได้ และในคดีอาญาโจทก์จะยื่นคาฟ้องต่อศาลจังหวัดแห่งท้ องที่ที่
ความผิดเกิดขึ ้น อ้ างหรื อเชื่อว่าได้ เกิดขึ ้น หรื อจาเลยมีที่อยูห่ รื อถูกจับได้ หรื อท้ องที่ที่เจ้ า
พนักงานทาการสอบสวนจาเลยก็ได้ ให้ ศาลจังหวัดแจ้ งไปยังศาลสิง่ แวดล้ อมภาค เมื่อ
ศาลสิง่ แวดล้ อมภาครับคดีนนไว้
ั ้ แล้ วจะออกไปทาการไต่สวนมูลฟ้อง นัง่ พิจารณาและ
พิพากษาคดี ณ ศาลจังหวัดแห่งท้ องที่นนหรื
ั ้ อจะกาหนดให้ ทาการไต่สวนมูลฟ้อง นัง่
พิจารณาพิพากษาคดี ณ ศาลสิง่ แวดล้ อมภาคก็ได้ ตามที่ศาลสิง่ แวดล้ อมภาคจะ
เห็นสมควร
ศาลสิง่ แวดล้ อมภาคอาจขอให้ ศาลจังหวัดแห่งท้ องที่ที่โจทก์ยนื่ คาฟ้องไว้ หรื อศาล
จังหวัดอื่นใดดาเนินกระบวนพิจารณาใดๆอันมิใช่เป็ นการวินจิ ฉัยชี ้ขาดข้ อพิพาทแห่งคดี
ได้ ตามความจาเป็ น ในกรณีเช่นว่านี ้ให้ ศาลจังหวัดนาวิธีพิจารณาคดีสงิ่ แวดล้ อมในหมวด
๒ มาใช้ บงั คับแก่การดาเนินกระบวนพิจารณาในศาลนัน้
ให้ ศาลจังหวัดที่โจทก์ยื่นฟ้องไว้ หรื อศาลจังหวัดอื่นตามวรรคสองมีอานาจออกหมายขัง
หรื อปล่อยชัว่ คราวผู้ต้องหาหรื อจาเลยได้

