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ร่าง 
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  โดยท่ีเป็นการสมควรใหมี้กฎหมายวา่ดว้ยวิธีพิจารณาคดีส่ิงแวดลอ้ม 
……………………………………………………………………………….…………

………………………………… ……………….……………....... 
 
  มาตรา ๑ พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่ “พระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. ....” 
 
  มาตรา ๒ พระราชบญัญติัน้ีให้ใชบ้งัคบัเม่ือพน้หน่ึงร้อยแปดสิบวนันบัตั้งแต่วนัถดัจาก 
วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
 
  มาตรา ๓ ในพระราชบญัญติัน้ี ค  าวา่ 
  “คดีส่ิงแวดลอ้ม” หมายความดงัน้ี  
  (ก) คดีแพง่ท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี  
   (๑) คดีแพ่งท่ีการกระท าตามค าฟ้องก่อให้เ กิดความเสียหายแก่โจทก์อัน
เน่ืองมาจากการท าลายหรือเปล่ียนแปลงสภาพทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของชุมชน หรือ
ระบบนิเวศ  
   (๒) คดีแพง่ท่ีมีค าขอใหจ้ าเลยกระท าการหรืองดเวน้กระท าการเพื่อคุม้ครองรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือส่ิงแวดลอ้มของชุมชน 



 - ๒ - 

   (๓) คดีแพ่งท่ีมีค  าขอให้จ าเลยชดใชค่้าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายเพื่อขจดั
มลพิษท่ีเกิดข้ึนหรือฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้ม หรือเพื่อมูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติท่ีเสียไป 
   (๔) คดีแพ่งท่ีมีค  าขอให้จ าเลยชดใชค่้าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อชีวิต 
ร่างกาย สุขภาพอนามยั หรือสิทธิใดๆของโจทก ์อนัเกิดจากมลพิษท่ีจ าเลยเป็นผูก่้อหรือตอ้งรับผิด 
   (๕) คดีแพง่ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามบทบญัญติัของประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติหรือประกาศของคณะปฏิวติั ซ่ึงมีบทบัญญติัเก่ียวกับ
ส่ิงแวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาติ มลพิษ ศิลปกรรม หรือผงัเมือง  
  (ข) คดีแพ่งหรือท่ีมีกฎหมายหรือขอ้ก าหนดของประธานศาลฎีกาบญัญติัหรือก าหนด 
ใหใ้ชวิ้ธีพิจารณาตามพระราชบญัญติัน้ี 
  (ค) คดีแพง่ท่ีเก่ียวพนักนักบัคดีตาม (ก)  และ (ข)  
  “ท่ีปรึกษาทางส่ิงแวดล้อม” หมายความว่า บุคคลซ่ึงมีความรู้ความช านาญด้าน
ส่ิงแวดลอ้มสาขาต่าง ๆ เช่น นกัวิทยาศาสตร์ วิศวกร แพทย ์นกัระบาดวิทยา นกัผงัเมือง ผูเ้ช่ียวชาญ 
ด้านแผนท่ีทางอากาศ ผู ้เ ช่ียวชาญเร่ืองประเพณีท้องถ่ินท่ีเก่ียวกับการรักษาส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาตินักเศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม หรือบุคคลท่ีมีความเช่ียวชาญในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม
ประการอ่ืน ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดของประธานศาลฎีกา 
  “เจา้พนักงานคดี” หมายความว่า บุคคลท่ีเลขาธิการส านกังานศาลยุติธรรมแต่งตั้งให้
ปฏิบติัหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ี 
  “ก.ศ.” หมายความวา่ คณะกรรมการขา้ราชการศาลยติุธรรมตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบ
บริหารราชการศาลยติุธรรม 
  “องค์กรเอกชนทางส่ิงแวดลอ้ม” หมายความว่า องค์กรเอกชนทางส่ิงแวดลอ้มท่ีได ้
จดทะเบียนตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 
   
  มาตรา ๔ ใหมี้เจา้พนกังานคดีประจ าศาลยติุธรรมชั้นตน้ท่ีมีอ  านาจพิจารณาพิพากษาคดี
ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อท าหนา้ท่ีช่วยเหลือศาลในการด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มตามท่ีศาลมอบหมาย ดงัต่อไปน้ี  
  (๑) ไกล่เกล่ียคดีส่ิงแวดลอ้มทางแพง่ 
  (๒) ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลกัฐาน  
  (๓) การบนัทึกค าพยาน  
  (๔) ด าเนินการคุม้ครองสิทธิของคู่ความทั้งก่อนและระหวา่งการพิจารณา 
  (๕) ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนตามพระราชบญัญติัน้ีหรือตามขอ้ก าหนดของประธานศาลฎีกา 
ในการท าหนา้ท่ีช่วยเหลือนั้น 



 - ๓ - 

  หลกัเกณฑ์และวิธีการปฏิบติัหน้าท่ีของเจา้พนักงานคดีให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้น
ขอ้ก าหนดของประธานศาลฎีกา  
 
  มาตรา ๕ ผูท่ี้จะไดรั้บแต่งตั้งเป็นเจา้พนักงานคดี ตอ้งมีคุณสมบติัอย่างหน่ึงอย่างใด 
ดงัต่อไปน้ี  
  (๑) ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททางกฎหมายหรือปริญญาเอกทางกฎหมาย 
  (๒) ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทางกฎหมาย เป็นสามญัสมาชิกแห่งเนติบณัฑิตยสภา
และไดป้ระกอบวิชาชีพทางกฎหมายตามท่ี ก.ศ. ก าหนดเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่หน่ึงปี 
  (๓) ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทางกฎหมายและปริญญาในสาขาวิชาอ่ืนท่ี  ก.ศ. 
ก าหนดซ่ึงไม่ต ่ากวา่ปริญญาตรี และไดป้ระกอบวิชาชีพตามท่ี ก.ศ. ก าหนดเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ส่ีปี  
  ให้เลขาธิการส านักงานศาลยุติธรรมมีอ านาจพิจารณาแต่งตั้ งบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติ 
ตามวรรคหน่ึงเป็นเจ้าพนักงานคดี  โดยให้ต าแหน่งเจ้าพนักงานคดีเป็นต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ 
ตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือน และในการก าหนดให้ไดรั้บเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่ง 
ท่ีมีเหตุพิเศษต้องค านึงถึงภาระหน้าท่ี  คุณภาพของงาน และการด ารงตนอยู่ในความยุติธรรม 
โดยเปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนของผูป้ฏิบติังานอ่ืนในกระบวนการยติุธรรมดว้ย ทั้งน้ี ให้เป็นไปตาม
ระเบียบท่ี ก.ศ. ก าหนด 
 
  มาตรา ๖ ให้ประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี และให้มีอ  านาจออก
ขอ้ก าหนดเพื่อให้การด าเนินกระบวนพิจารณาคดีส่ิงแวดลอ้มเป็นไปดว้ยความสะดวก รวดเร็ว และ 
เท่ียงธรรมแต่ขอ้ก าหนดดงักล่าวจะตอ้งไม่ท าใหสิ้ทธิในการต่อสูค้ดีของคู่ความลดนอ้ยลง  
  ขอ้ก าหนดของประธานศาลฎีกาตามพระราชบญัญติัน้ี เม่ือไดรั้บความเห็นชอบจาก 
ท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
 

หมวด ๑ 
บททัว่ไป 
----------- 

 
  มาตรา ๗ การด าเนินการทั้งปวงก่อนการเร่ิมตน้คดี การฟ้อง การเขา้เป็นคู่ความในคดี 
การด าเนินกระบวนพิจารณา การรับฟังพยานหลกัฐาน และการพิพากษาคดีส่ิงแวดลอ้มให้เป็นไปตาม
บทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัน้ีและขอ้ก าหนดของประธานศาลฎีกาตามมาตรา ๖  
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 - ๔ - 

  ในกรณีท่ีไม่มีบทบญัญติัและขอ้ก าหนดดงักล่าว ใหน้ าบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพง่มาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม 
  ส าหรับคดีส่ิงแวดลอ้มท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของศาลแรงงาน หรือศาลทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศ ใหน้ าพระราชบญัญติัฉบบัน้ีไปบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม 
  หา้มมิใหน้ าบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบัแก่คดีเยาวชนและครอบครัวตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการจดัตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
 
  มาตรา ๘ ภายใตบ้งัคบัแห่งมาตรา ๕๕ ถึงมาตรา ๕๘ (วิธีการชัว่คราวก่อนฟ้องและก่อน
พิพากษา) ในกรณีมีปัญหาว่าคดีใดเป็นคดีส่ิงแวดลอ้มหรือไม่ ให้ศาลรอการพิจารณาพิพากษาคดีไว้
ชัว่คราวแลว้เสนอปัญหานั้นให้ประธานศาลอุทธรณ์เป็นผูว้ินิจฉัย ค าวินิจฉัยดงักล่าวให้เป็นท่ีสุด แต่
ทั้งน้ีไม่กระทบถึงกระบวนพิจารณาใด ๆ ท่ีไดก้ระท าไปก่อนท่ีจะมีค าวินิจฉยันั้น  
  การขอให้วินิจฉัยปัญหาตามวรรคหน่ึงไม่ว่าโดยคู่ความเป็นผู ้ขอหรือโดยศาล
เห็นสมควร ถา้เป็นการขอในคดีส่ิงแวดลอ้มตอ้งกระท าอยา่งชา้ในวนันดัพิจารณา แต่ถา้เป็นการขอใน
คดีอ่ืนตอ้งกระท าอยา่งชา้ในวนัช้ีสองสถานหรือวนันดัไต่สวนมูลฟ้องหรือวนัสืบพยาน ในกรณีท่ีไม่มี
การช้ีสองสถานหรือไต่สวนมูลฟ้อง หากพน้ก าหนดเวลาดงักล่าวแลว้ห้ามมิให้มีการขอให้วินิจฉัย
ปัญหาดงักล่าวอีก ทั้งน้ี เวน้แต่เป็นคดีท่ีศาลเห็นว่ามีความคลา้ยคลึงกบัคดีท่ีไดมี้ค าวินิจฉัยแลว้ ศาลอาจ
ใชดุ้ลพินิจไม่ส่งเร่ืองไปอีกเพื่อไม่ใหเ้กิดความล่าชา้ 
  เม่ือไดรั้บค าขอจากศาลชั้นตน้แลว้ ใหมี้ค าวินิจฉยัและแจง้ผลไปยงัศาลชั้นตน้โดยเร็ว  
  เพื่อให้การด าเนินคดีเป็นไปด้วยความรวดเร็ว  การด าเนินการใดๆ ตามมาตราน้ี  
จะด าเนินการโดยทางโทรสารหรือส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศอ่ืนใดกไ็ด ้ 
 
  มาตรา ๙ ในกรณีท่ีปรากฏว่ามีข้อผิดระเบียบหรือผิดหลงในการด าเนินกระบวน
พิจารณาของคู่ความฝ่ายใด ให้ศาลสั่งให้คู่ความท่ีด าเนินกระบวนพิจารณาผิดระเบียบหรือผิดหลงนั้น
ท าการแกไ้ขให้ถูกตอ้งภายในระยะเวลาและเง่ือนไขท่ีศาลเห็นสมควรก าหนด เวน้แต่ขอ้ผิดระเบียบ
หรือผิดหลงดงักล่าวเกิดจากความไม่สุจริตของคู่ความฝ่ายนั้น 
 
  มาตรา ๑๐ กรณีท่ีท าให้ความเสียหายเกิดข้ึนต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ หรืออนามัย 
โดยผลของสารท่ีสะสมอยู่ในร่างกายของผูเ้สียหายหรือเป็นกรณีท่ีตอ้งใช้เวลาในการแสดงอาการ
ผูเ้สียหายหรือผูมี้อ  านาจฟ้องคดีแทนผูเ้สียหายต้องใช้สิทธิเรียกร้องภายในสามปี  นับแต่วนัท่ีรู้ถึง 
ความเสียหายและรู้ตวัผูท่ี้ตอ้งรับผิด แต่ไม่เกินสิบปีนบัแต่วนัท่ีรู้ถึงความเสียหาย  
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  มาตรา ๑๑ ถา้มีการเจรจาเก่ียวกบัค่าเสียหายท่ีพึงจ่ายระหว่างคู่ความในคดีส่ิงแวดลอ้ม 
ใหอ้ายคุวามสะดุดหยดุอยูไ่ม่นบัในระหวา่งนั้นจนกวา่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไดบ้อกเลิกการเจรจา 
 
  มาตรา ๑๒ ระยะเวลาตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ีหรือกฎหมายอ่ืนท่ีบทบญัญติั
แห่งพระราชบญัญติัน้ีให้น ามาใชบ้งัคบั หรือระยะเวลาตามท่ีศาลก าหนดไว ้เม่ือศาลเห็นสมควรหรือ 
เม่ือคู่ความร้องขอ ศาลมีอ านาจย่นหรือขยายระยะเวลาไดต้ามความจ าเป็นและเพื่อประโยชน์แห่ง 
ความยติุธรรม  
 
  มาตรา ๑๓ การส่งค าคู่ความหรือเอกสารอ่ืนใด หรือการแจง้วนันดั ค าสั่งของศาลหรือ
ขอ้ความอย่างอ่ืนไปยงัคู่ความหรือบุคคลอ่ืนใดในคดีส่ิงแวดลอ้มซ่ึงปกติจะตอ้งด าเนินการโดยทาง 
เจา้พนกังานศาลนั้น ศาลอาจสัง่ใหด้  าเนินการโดยทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ โทรศพัท ์โทรสาร 
ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ หรือส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืนใดก็ได ้โดยค านึงถึงความจ าเป็นเร่งด่วน 
ความสะดวกรวดเร็ว ความเหมาะสมตามสภาพแห่งเน้ือหาของเร่ืองท่ีท าการติดต่อ ทั้ งน้ี ตาม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดของประธานศาลฎีกา  
 
 

หมวด ๒ 
วธิีพจิารณาคดส่ิีงแวดล้อมในศาลช้ันต้น 

----------- 
 

ส่วนที ่๑ 
การฟ้องคดี 
----------- 

 
  มาตรา ๑๔ เม่ือมีหรืออาจจะมีขอ้โตแ้ยง้เกิดข้ึน เก่ียวกบัสิทธิหรือหน้าท่ีของบุคคลใด 
ตามกฎหมายส่ิงแวดลอ้ม หรือบุคคลใดจะตอ้งใชสิ้ทธิดงักล่าวทางศาล บุคคลนั้นชอบท่ีจะเสนอคดี
ของตนต่อศาลท่ีมีเขตอ านาจได ้ตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายน้ี 
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  มาตรา ๑๕ เพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะเป็นส าคัญ ให้องค์กรเอกชนทาง
ส่ิงแวดลอ้มท่ีไดจ้ดทะเบียนแลว้ตามกฎหมาย มีสิทธิท่ีจะฟ้องคดีต่อศาลและด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มเพื่อ
เรียกค่าเสียหายทางส่ิงแวดลอ้มได ้หากเป็นคดีท่ีอยูใ่นขอบเขตวตัถุประสงคข์ององคก์รนั้น  
 
  มาตรา ๑๖ ตวัแทนชุมชนท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดประธานศาลฎีกา  
มีสิทธิท่ีจะฟ้องคดีต่อศาลและด าเนินคดีส่ิงแวดลอ้มเพื่อเรียกค่าเสียหายทางส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดแก่
ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนได ้ 
 
  มาตรา ๑๗ ค่าเสียหายท่ีได้รับจากการฟ้องคดีตามมาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ ให้
น าไปใชเ้พื่อฟ้ืนฟูเยียวยาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งเพื่อใชเ้ป็นค่าใชจ่้ายต่างๆ ใน
เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง และใหจ้ ากดัเพียงค่าใชจ่้ายส าหรับมาตรการท่ีสมเหตุผลซ่ึงไดด้  าเนินการไปแลว้หรือ
จะด าเนินการต่อไปเพื่อใหส่ิ้งแวดลอ้มท่ีเสียไปคืนสู่สภาพเดิม 
 
  มาตรา ๑๘ บุคคลใดท่ีมิใช่ผูเ้สียหายและมิไดอ้าศยัอยูใ่นชุมชนทอ้งถ่ินซ่ึงพบเห็นการกระท า
ใดท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ส่ิงแวดลอ้มอาจแจง้ใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการใด ตามกฎหมาย
วา่ดว้ยการนั้น หากหน่วยงานท่ีไดรั้บแจง้ไม่ด าเนินการท่ีเป็นผลให้ระงบัความเสียหายแก่ส่ิงแวดลอ้ม
ภายในเกา้สิบวนั ให้บุคคลดงักล่าวฟ้องเป็นคดีต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีค าสั่งหรือค าพิพากษาได ้แต่จะ
เรียกค่าเสียหายใด ๆ เพื่อตนเองหรือบุคคลอ่ืนมิได ้ทั้งน้ี ให้ศาลเรียกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มาในคดี
ดว้ย  
 
  มาตรา ๑๙ โจทกจ์ะฟ้องดว้ยวาจาหรือเป็นหนงัสือก็ได ้ในกรณีท่ีโจทกป์ระสงคจ์ะฟ้องดว้ย
วาจา ใหเ้จา้พนกังานคดีจดัใหมี้การบนัทึกรายละเอียดแห่งค าฟ้องแลว้ใหโ้จทกล์งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั  
  ค าฟ้องตอ้งมีขอ้เทจ็จริงท่ีเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีรวมทั้งค  าขอบงัคบัชดัเจนพอท่ีจะท าให้
เขา้ใจไดห้ากศาลเห็นวา่ค าฟ้องนั้นไม่ถูกตอ้งหรือขาดสาระส าคญับางเร่ือง ศาลอาจมีค าสั่งให้โจทกแ์กไ้ข 
ค าฟ้องในส่วนนั้นใหถู้กตอ้งหรือชดัเจนข้ึนกไ็ด ้ 
   
  มาตรา ๒๐ ภายหลงัท่ีไดมี้การฟ้องคดีส่ิงแวดลอ้มแลว้ หากมีการเสนอค าฟ้องเขา้มา 
ในคดีดงักล่าวไม่ว่าโดยวิธีฟ้องเพิ่มเติม ฟ้องแยง้ หรือโดยสอดเขา้มาในคดี หรือหากศาลมีค าสั่งให้
รวมพิจารณาคดีแพง่อ่ืนใดเขา้กบัคดีส่ิงแวดลอ้ม ใหถื้อวา่คดีในส่วนท่ีเก่ียวกบัค าฟ้องซ่ึงไดย้ืน่ภายหลงั
และคดีท่ีศาลสัง่ใหร้วมพิจารณาเหล่านั้นเป็นคดีส่ิงแวดลอ้มตามพระราชบญัญติัน้ีดว้ย 
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ส่วนที ่๒ 

การพจิารณาคด ี
-----------  

  มาตรา ๒๑ เพื่อประโยชน์แห่งความยติุธรรมในอนัท่ีจะใหไ้ดค้วามแจง้ชดัในขอ้เทจ็จริง
แห่งคดี ให้ศาลมีอ านาจเรียกพยานหลกัฐานมาสืบไดเ้องตามท่ีเห็นสมควร และศาลมีอ านาจซักถาม
พยานเพิ่มเติมไดจ้นส้ินขอ้สงสัย ตลอดจนมีอ านาจสั่งให้ตรวจพิสูจน์พยานหลกัฐานได ้ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดข้ึนตามวรรคน้ี ศาลอาจสัง่ใหจ่้ายตามระเบียบท่ีคณะกรรมการบริหารศาลยติุธรรมก าหนด 
  ให้ศาลด าเนินการนั่งพิจารณาคดีติดต่อกันไปโดยไม่เล่ือนคดีจนกว่าจะเสร็จการ
พิจารณา เวน้แต่มีเหตุจ าเป็นอนัมิอาจกา้วล่วงเสียไดแ้ละศาลจะเล่ือนคร้ังหน่ึงไดไ้ม่เกินเจ็ดวนั และเม่ือ
เสร็จการพิจารณาคดีใหศ้าลรีบท าค าพิพากษาหรือค าสัง่โดยเร็ว 
 
  มาตรา ๒๒ ในกรณีท่ีมีความจ าเป็น เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอรอบด้าน  
หากคู่ความท่ีเก่ียวขอ้งร้องขอ หรือศาลเห็นเป็นการสมควร ศาลอาจจะเดินเผชิญสืบพยานหลกัฐาน 
ในสถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้งได ้
  ในการเดินเผชิญสืบ หากมีความจ าเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ให้ศาลมี
อ านาจสอบถามบุคคลในบริเวณท่ีเกิดเหตุ ตรวจเก็บพยานหลกัฐานต่างๆ หรือแสวงหาขอ้เท็จจริง
ต่างๆ ไดต้ามท่ีเห็นสมควร 
 
  มาตรา ๒๓ ถา้บุคคลใดเกรงว่าพยานหลกัฐานท่ีตนอาจตอ้งอา้งอิงในภายหน้าจะสูญ
หายหรือยากแก่การน ามาเม่ือมีคดีส่ิงแวดล้อมเกิดข้ึน  หรือถ้าคู่ความฝ่ายใดในคดีเกรงว่า
พยานหลกัฐานท่ีตนจ านงจะอา้งอิงจะสูญหายเสียก่อนท่ีจะน ามาสืบหรือเป็นการยากท่ีจะน ามาสืบใน
ภายหลงับุคคลนั้นหรือ คู่ความฝ่ายนั้นอาจยื่นค าขอต่อศาลโดยท าเป็นค าร้องขอหรือค าร้องให้ศาลมี
ค าสั่งให้สืบพยานหลกัฐานนั้นไวท้นัทีเท่านั้น ให้ศาลหมายเรียกผูข้อและคู่ความอีกฝ่ายหน่ึงหรือ
บุคคลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งมาศาล และเม่ือไดฟั้งบุคคลเหล่านั้นแลว้ ให้ศาลสั่งค  าขอตามท่ีเห็นสมควร 
ถา้ศาลสัง่อนุญาตตามค าขอแลว้ใหสื้บพยานหลกัฐานไปตามท่ีบญัญติัไวใ้นกฎหมาย ส่วนรายงานและ
เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนั้นใหศ้าลเกบ็รักษาไว ้
 
  มาตรา ๒๔ ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน เม่ือมีการยื่นค าขอตามมาตรา ๒๒ ผูย้ื่นค าขอจะยื่น 
ค าร้องรวมไปดว้ยเพื่อให้ศาลมีค าสั่งหรือออกหมายตามท่ีขอโดยไม่ชกัชา้ และถา้จ าเป็นจะขอให้ศาล 
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มีค  าสัง่ใหย้ดึหรืออายดัเอกสารหรือวตัถุท่ีจะใชเ้ป็นพยานหลกัฐานท่ีขอสืบไวก่้อนโดยมีเง่ือนไขอยา่ง
ใดอยา่งหน่ึงตามท่ีศาลเห็นสมควรกไ็ด ้
  ให้น ามาตรา ๒๖๑ ถึงมาตรา ๒๖๓ และมาตรา ๒๖๗ ถึงมาตรา ๒๖๙ แห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่มาใชแ้ก่กรณีตามวรรคหน่ึงโดยอนุโลม  
 
  มาตรา ๒๕ ศาลอาจสั่งให้ท่ีปรึกษาทางส่ิงแวดลอ้มให้ความเห็นเพื่อประกอบการ
พิจารณาพิพากษาคดีได ้ โดยท่ีปรึกษาทางส่ิงแวดลอ้มมีสิทธิในการเขา้ถึงเอกสารและขอ้มูลในคดีท่ี
จ าเป็นเพื่อให้มีขอ้มูลท่ีเพียงพอในการเสนอความคิดเห็นโดยในคดีหน่ึงอาจมีท่ีปรึกษาหลายคนหรือ
หลายสาขากไ็ด ้ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัตามพฤติการณ์แห่งรูปคดี  
 
  มาตรา ๒๖ ในกรณีท่ีคู่ความแต่ละฝ่ายประสงค์จะน าพยานผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความเห็น
แตกต่างกนัมาสืบ หากศาลเห็นสมควรเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีแจง้กระจ่างอยา่งรอบดา้น ศาลอาจสั่งให้น า
พยานผูเ้ช่ียวชาญของทุกฝ่ายมาสืบพร้อมกนัในคราวเดียว โดยให้เป็นไปตามวิธีการในขอ้ก าหนดของ
ประธานศาลฎีกา ทั้งน้ี ศาลอาจขอให้ท่ีปรึกษาทางส่ิงแวดลอ้มมาร่วมในการสืบพยานและให้ความเห็น 
ต่อศาลกไ็ด ้
 
    มาตรา ๒๗ กรณีท่ีปรึกษาทางส่ิงแวดลอ้มหรือพยานผูเ้ช่ียวชาญคนใดเบิกความต่อศาล 
ให้ทราบว่ามีการกระท าความผิดตามพระราชบญัญติัน้ี ถา้ไดก้ระท าโดยสุจริตย่อมไดรั้บความคุม้ครอง 
ไม่ตอ้งรับผดิทั้งทางแพง่และอาญา 
 
  มาตรา ๒๘ ท่ีปรึกษาทางส่ิงแวดลอ้มท่ีศาลขอให้มาให้ความเห็นมีสิทธิไดรั้บค่า
ป่วยการค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าท่ีพกัตามระเบียบท่ีคณะกรรมการบริหารศาลยติุธรรมก าหนด
     
  มาตรา ๒๙ คู่ความจะแต่งตั้งบุคคลใดซ่ึงมีภูมิล  าเนาในเขตศาลเพื่อรับค าคู่ความหรือ
เอกสารแทนตนกไ็ดโ้ดยใหย้ืน่ค  าขอต่อศาลท่ีพิจารณาคดีนั้นเม่ือศาลอนุญาตแลว้ จะส่งค าคู่ความหรือ
เอกสารแก่บุคคลซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งนั้นกไ็ด ้
  ถา้คู่ความไม่มีภูมิล  าเนาหรือส านักท าการงานในเขตศาลท่ีพิจารณาคดี ศาลนั้นจะสั่ง
ให้คู่ความแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีภูมิล  าเนาในเขตศาลนั้นซ่ึงจะเป็นการสะดวกในการส่งค าคู่ความหรือ
เอกสารภายในเวลาท่ีศาลก าหนดเพื่อรับค าคู่ความหรือเอกสารแทนกไ็ด ้
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  ถา้คู่ความไม่ปฏิบติัตามค าสั่งศาลตามวรรคสอง การส่งค าคู่ความหรือเอกสารจะ
กระท าโดยวิธีปิดประกาศไว ้ณ ศาลท่ีพิจารณาคดี แจง้ให้คู่ความมารับค าคู่ความหรือเอกสารนั้นแทน
การส่งโดยวิธีอ่ืนก็ไดก้ารส่งค าคู่ความหรือเอกสารโดยวิธีเช่นน้ีให้มีผลใชไ้ดเ้ม่ือพน้สิบห้าวนันบัแต่
วนัปิดประกาศ 
  การส่งค าคู่ความหรือเอกสารแก่บุคคลซ่ึงไดรั้บแต่งตั้ง ให้กระท าไดเ้ช่นเดียวกบัการ
ส่งค าคู่ความหรือเอกสารแก่คู่ความหรือการส่งโดยวิธีอ่ืนแทนดงัท่ีบญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง่การส่งค าคู่ความหรือเอกสารแก่บุคคลซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งตามความในวรรคน้ีให้มีผล
ใชไ้ดเ้ม่ือพน้เจด็วนันบัแต่วนัส่งหรือสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีไดมี้การส่งโดยวิธีอ่ืนแทน 
 
  มาตรา ๓๐ เม่ือศาลสั่งรับค าฟ้องแลว้ ให้ศาลก าหนดวนันดัพิจารณาโดยเร็ว และออก
หมายเรียกจ าเลยให้มาศาลตามก าหนดนัดเพื่อการไกล่เกล่ียหรือด าเนินกระบวนการระงบัขอ้พิพาท
ทางเลือกแบบอ่ืน ให้การ และสืบพยานในวนัเดียวกนั ทั้งน้ี ให้ศาลส่งส าเนาค าฟ้องหรือส าเนาบนัทึก 
ค าฟ้องใหจ้ าเลย และสัง่ใหโ้จทกม์าศาลในวนันดัพิจารณานั้นดว้ย  
  จ าเลยจะยืน่ค  าใหก้ารเป็นหนงัสือก่อนวนันดัพิจารณาตามวรรคหน่ึงกไ็ด ้ 
 
  มาตรา ๓๑ ให้ศาลสอบถามคู่ความฝ่ายท่ีจะตอ้งน าพยานเขา้สืบว่าประสงค์จะอา้งอิง
พยานหลกัฐานใดแลว้บนัทึกไวห้รือสั่งให้คู่ความจดัท าบญัชีระบุพยานยื่นต่อศาลภายในระยะเวลา
ตามท่ีเห็นสมควรกไ็ด ้ 
 
  มาตรา ๓๒ ในวนันดัพิจารณา เม่ือโจทกแ์ละจ าเลยมาพร้อมกนัแลว้ให้เจา้พนกังานคดี
หรือบุคคลท่ีศาลก าหนดหรือท่ีคู่ความตกลงกันท าการไกล่เกล่ียให้ คู่ความได้ตกลงกันหรือ
ประนีประนอมยอมความกันก่อน ในการไกล่เกล่ีย ถา้คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงร้องขอหรือผูไ้กล่เกล่ีย
เห็นสมควรผูไ้กล่เกล่ียจะสัง่ใหด้  าเนินการเป็นการลบัเฉพาะต่อหนา้ตวัความทุกฝ่ายหรือฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงก็
ได ้
  นอกเหนือจากการไกล่เกล่ีย ศาลอาจแสวงหาแนวทางให้มีการด าเนินกระบวนการระงบั 
ขอ้พิพาททางเลือกแบบอ่ืนได ้ตามท่ีศาลเห็นสมควร และคู่ความยนิยอม 
  หลกัเกณฑ ์วิธีการ และระยะเวลาในการไกล่เกล่ียหรือการด าเนินกระบวนการระงบั 
ขอ้พิพาททางเลือกแบบอ่ืน ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของประธานศาลฎีกา  
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  ผูไ้กล่เกล่ียหรือผูรั้บผิดชอบในการด าเนินกระบวนการระงบัขอ้พิพาททางเลือกแบบ
อ่ืน ท่ีมิใช่เจา้พนกังานคดีมีสิทธิไดรั้บค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าท่ีพกัตามระเบียบจาก
กองทุนท่ีคณะกรรมการบริหารศาลยติุธรรมก าหนด 
 
  มาตรา ๓๓ ถา้คู่ความไม่อาจตกลงกนัหรือไม่อาจประนีประนอมยอมความกนัได ้และ
จ าเลยยงัไม่ไดย้ื่นค าให้การ ให้ศาลจดัให้มีการสอบถามค าให้การของจ าเลยโดยจ าเลยจะยื่นค าให้การ
เป็นหนงัสือหรือจะให้การดว้ยวาจาก็ได ้ในกรณีท่ียื่นค าให้การเป็นหนงัสือ หากศาลเห็นว่าค าให้การ
ดงักล่าวไม่ถูกตอ้งหรือขาดสาระส าคญับางเร่ือง ศาลอาจมีค าสั่งให้จ าเลยแกไ้ขค าให้การในส่วนนั้น  
ให้ถูกตอ้งหรือชัดเจนข้ึนก็ได ้ในกรณีให้การดว้ยวาจา ให้ศาลจดัให้มีการบนัทึกค าให้การนั้นและ 
ใหจ้ าเลยลงลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั  
  ถา้จ าเลยไม่ให้การตามวรรคหน่ึง และไม่ไดรั้บอนุญาตจากศาลให้ขยายระยะเวลา 
ยืน่ค  าใหก้ารใหถื้อวา่จ าเลยขาดนดัยืน่ค  าใหก้าร 
 
  มาตรา ๓๔ เม่ือศาลแจง้ก าหนดนดัพิจารณาใหคู่้ความฝ่ายใดทราบแลว้ คู่ความฝ่ายนั้น
ไม่มาศาลตามก าหนดนัด ให้เป็นหน้าท่ีของคู่ความฝ่ายนั้นมารับทราบก าหนดนดัต่อไปจากศาลเอง 
หากไม่มารับทราบ ใหถื้อวา่คู่ความฝ่ายนั้นไดท้ราบก าหนดนดัต่อไปแลว้ 
 
  มาตรา ๓๕ ประเด็นข้อพิพาทข้อใดจ าเป็นต้องพิสูจน์ถึงข้อเท็จจริงซ่ึงศาลเห็นว่า
ขอ้เท็จจริงดังกล่าวอยู่ในความรู้เห็นโดยเฉพาะของคู่ความฝ่ายใด ให้ภาระการพิสูจน์ในประเด็น
ดงักล่าวตกอยูแ่ก่คู่ความฝ่ายนั้น 
 
  มาตรา ๓๖ ในกรณีท่ีศาลมีค าสั่งให้สืบพยาน ให้ศาลสอบถามคู่ความฝ่ายท่ีจะตอ้งน า
พยานเขา้สืบว่าประสงค์จะอา้งอิงพยานหลกัฐานใดแลว้บนัทึกไวห้รือสั่งให้คู่ความจดัท าบญัชีระบุ
พยานยืน่ต่อศาลภายในระยะเวลาตามท่ีเห็นสมควรกไ็ด ้ 
 

หมวด ๓ 
ค าพพิากษาหรือค าส่ังคดส่ิีงแวดล้อม 

----------- 
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  มาตรา ๓๗ เม่ือไดสื้บพยานตามท่ีจ าเป็นแลว้ ให้ถือว่าการพิจารณาเป็นอนัส้ินสุด  
แต่คู่ความอาจแถลงการณ์ปิดคดีดว้ยวาจาในวนัเสร็จการพิจารณานั้นได ้แลว้ให้ศาลอ่านค าพิพากษา
หรือค าสัง่ภายในเวลาสามวนันบัแต่วนันั้น 
  ก่อนท่ีศาลอ่านค าพิพากษาหรือค าสั่ง  ถ้าศาลเห็นสมควรเพื่อประโยชน์แห่ง 
ความยติุธรรมศาลอาจท าการพิจารณาต่อไปอีกได ้
 
  มาตรา ๓๘ ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลให้ท าเป็นหนงัสือและตอ้งกล่าวหรือแสดง
ขอ้เทจ็จริงท่ีฟังไดโ้ดยสรุปและค าวินิจฉยัในประเดน็แห่งคดีพร้อมดว้ยเหตุผลแห่งค าวินิจฉยันั้น 
  ในการจัดท าค าพิพากษาในคดีส่ิงแวดล้อม ให้ศาลค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดต่อ
ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ และแสวงหาแนวทางท่ีจะสร้างความสมดุลทางระบบนิเวศและ 
การพฒันาอยา่งย ัง่ยนืดว้ย  
 
  มาตรา ๓๙ ห้ามมิให้ศาลพิพากษาหรือสั่งเกินไปกว่าหรือนอกจากท่ีปรากฏในค าฟ้อง  
เวน้แต่ในคดีส่วนแพง่กรณีท่ีศาลเห็นสมควรเพื่อความเป็นธรรมแก่คู่ความหรือเพื่อคุม้ครองประโยชน์
สาธารณะจะพิพากษาหรือสัง่เกินค าขอบงัคบัหรือท่ีมิไดก้ล่าวในค าฟ้องกไ็ด ้
 
  มาตรา ๔๐  ค าพิพากษาหรือค าสั่งใด ๆ ในคดีส่วนแพ่งให้ถือว่าผูกพนัเฉพาะคู่ความ
ในกระบวนพิจารณาของศาลท่ีพิพากษาหรือมีค าสั่ง แต่ศาลจะก าหนดให้ค  าพิพากษาหรือค าสั่งนั้น
ผกูพนัผูอ่ื้น ซ่ึงมีผลประโยชน์ร่วมกนัในมูลความแห่งคดีหรือมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งตามกฎหมายดว้ยกไ็ด ้
 
  มาตรา ๔๑ กรณีท่ีท าให้ความเสียหายเกิดข้ึนแก่ร่างกาย สุขภาพ หรืออนามัยและ 
ในเวลาท่ีพิพากษาคดีเป็นการพน้วิสยัจะหยัง่รู้ไดแ้น่วา่ความเสียหายนั้นมีแทจ้ริงเพียงใด ศาลอาจกล่าว 
ในค าพิพากษาหรือค าสัง่วา่ยงัสงวนไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะแกไ้ขค าพิพากษาหรือค าสัง่นั้นอีกภายในระยะเวลา 
ท่ีศาลก าหนด โดยก าหนดให้จ าเลยวางหลกัประกนัความเสียหายท่ีอาจจะมีข้ึนในอนาคตตามจ านวน 
ท่ีเห็นสมควรก าหนดก็ได ้ทั้งน้ี ตอ้งไม่เกินสิบปีนบัแต่วนัท่ีศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่ง แต่ก่อนการ
แกไ้ขตอ้งใหโ้อกาสคู่ความอีกฝ่ายท่ีจะคดัคา้น 
 
  มาตรา ๔๒ ในกรณีมีความเสียหายเก่ียวกบัคดีส่ิงแวดลอ้มเกิดข้ึนจากการกระท าของ
จ าเลยหลายคน แต่ไม่สามารถพิสูจน์ไดว้่าความเสียหายนั้นเกิดข้ึนจากการกระท าของจ าเลยรายใด 
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มีส่วนก่อใหเ้กิดความเสียหายมากนอ้ยกวา่กนั ใหศ้าลมีอ านาจใชดุ้ลพินิจก าหนดความรับผิดของจ าเลย
แต่ละคนตามส่วนท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายนั้นได ้
 
  มาตรา ๔๓ เม่ือศาลมีค าพิพากษาให้จ าเลยชดใช้ค่าเสียหาย ศาลมีอ านาจก าหนด
ค่าเสียหายเพื่อการลงโทษเพิ่มข้ึนจากจ านวนค่าเสียหายท่ีแทจ้ริงท่ีศาลก าหนดไดต้ามท่ีเห็นสมควร 
ทั้งน้ี โดยค านึงถึงพฤติการณ์ต่าง ๆ เช่น ความเสียหายท่ีผูเ้สียหายไดรั้บ รวมถึงค่าชดเชยความเสียหาย
ของส่ิงแวดลอ้มและการสูญเสียผลประโยชน์จากความเสียหายของส่ิงแวดลอ้มตลอดจนความเสียหาย
ต่ออนามยัทั้งร่างกายและจิตใจ  
  การก าหนดค่าเสียหายเพื่อการลงโทษตามวรรคหน่ึง ใหศ้าลมีอ านาจก าหนดไดไ้ม่เกิน
สองเท่าของค่าเสียหายท่ีแทจ้ริงท่ีศาลก าหนด แต่ถา้ค่าเสียหายท่ีแทจ้ริงท่ีศาลก าหนดมีจ านวนเงิน  
ไม่เกินห้าหม่ืนบาท ให้ศาลมีอ านาจก าหนดค่าเสียหายเพื่อการลงโทษไดไ้ม่เกินห้าเท่าของค่าเสียหาย 
ท่ี แทจ้ริงท่ีศาลก าหนด 
 

 
หมวด ๔ 
อทุธรณ์ 
----------- 

 
  มาตรา ๔๔ ภายใตบ้งัคบัแห่งพระราชบญัญติัน้ีและขอ้ก าหนดของประธานศาลฎีกา 
ตามมาตรา ๖ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่ ค าพิพากษาหรือค าสัง่ของศาลนั้น ใหอุ้ทธรณ์ไป
ยงัศาลอุทธรณ์แผนกคดีส่ิงแวดลอ้มหรือศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดีส่ิงแวดลอ้มไดภ้ายในก าหนดหน่ึง
เดือนนบัแต่วนัท่ีไดอ้่านค าพิพากษาหรือค าสัง่นั้น  
 
  มาตรา ๔๕ ท่ีราคาทรัพยสิ์นหรือจ านวนทุนทรัพยท่ี์พิพาทกนัในชั้นอุทธรณ์ไม่เกิน 
สองแสนบาท หรือไม่เกินจ านวนท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา ห้ามมิให้คู่ความอุทธรณ์ค าพิพากษา 
ในปัญหาขอ้เทจ็จริง  
 
  มาตรา ๔๖ ในกรณีท่ีผูอุ้ทธรณ์เห็นว่าคดีตอ้งห้ามอุทธรณ์ตามมาตรา ๓๘ ผูอุ้ทธรณ์ 
อาจยื่นค าขอโดยท าเป็นค าร้องเพื่อขออนุญาตอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์แผนกคดีส่ิงแวดลอ้มหรือศาล
อุทธรณ์ภาคแผนกคดีส่ิงแวดลอ้มไปพร้อมกับอุทธรณ์ก็ได้ ในกรณีเช่นว่าน้ี เม่ือศาลชั้นตน้ตรวจ
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อุทธรณ์แลว้เห็นว่าเป็นอุทธรณ์ท่ีตอ้งห้าม ก็ให้ส่งอุทธรณ์และค าขอดงักล่าวไปยงัศาลอุทธรณ์แผนก
คดีส่ิงแวดลอ้มหรือศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดีส่ิงแวดลอ้มเพื่อพิจารณา แต่ถา้ศาลชั้นตน้เห็นว่าอุทธรณ์
ดงักล่าวไม่ตอ้งหา้มกใ็หมี้ค าสัง่รับอุทธรณ์นั้นไวด้  าเนินการต่อไป 
  ในกรณีท่ีศาลชั้นต้นสั่งไม่รับอุทธรณ์เพราะเหตุต้องห้ามอุทธรณ์ตามมาตรา ๓๘  
ผูอุ้ทธรณ์อาจยื่นค าขอโดยท าเป็นค าร้องเพื่อขออนุญาตอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์แผนกคดีส่ิงแวดลอ้ม
หรือศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดีส่ิงแวดลอ้มภายในก าหนดสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีศาลชั้นตน้มีค าสั่งก็ได้
ถา้คู่ความยืน่ค  าขอดงักล่าวแลว้ จะอุทธรณ์ค าสัง่ไม่รับอุทธรณ์ไม่ได ้ 
  หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค าขอและการพิจารณาค าขอของศาลอุทธรณ์แผนกคดี
ส่ิงแวดลอ้มหรือศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดีส่ิงแวดลอ้มตามวรรคหน่ึงและวรรคสองให้เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของประธานศาลฎีกา 
 
  มาตรา ๔๗ การพิจารณาพิพากษาคดีส่ิงแวดลอ้มในศาลอุทธรณ์แผนกคดีส่ิงแวดลอ้ม
หรือศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดีส่ิงแวดลอ้มตอ้งด าเนินการใหเ้สร็จส้ินโดยเร็ว ทั้งน้ี ตามขอ้ก าหนดของ
ประธานศาลฎีกา 
  ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๔๒  ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอุทธรณ์แผนกคดีส่ิงแวดลอ้ม
และศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดีส่ิงแวดลอ้มใหเ้ป็นท่ีสุด   
 
  มาตรา ๔๘ ใหน้ าบทบญัญติัในหมวด ๒ วิธีพิจารณาคดีส่ิงแวดลอ้มในศาลชั้นตน้มาใช้
บังคับแก่การอุทธรณ์และการพิจารณาพิพากษาช้ีขาดตดัสินคดีของศาลอุทธรณ์แผนกคดี
ส่ิงแวดลอ้มและศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดีส่ิงแวดลอ้มโดยอนุโลม 

 
หมวด ๕ 
ฎกีา 

----------- 
 

  มาตรา ๔๙ คดีส่ิงแวดลอ้มท่ีศาลอุทธรณ์แผนกคดีส่ิงแวดลอ้มหรือศาลอุทธรณ์ภาค 
แผนกคดีส่ิงแวดลอ้มมีค าพิพากษาหรือค าสั่งแลว้ คู่ความอาจยื่นค าร้องไปพร้อมกบัฎีกาต่อศาลฎีกา
แผนกคดีส่ิงแวดลอ้มเพื่อขอให้พิจารณารับฎีกาในปัญหาขอ้เท็จจริงหรือในปัญหาข้อกฎหมายไว้
วินิจฉัย ภายในก าหนดหน่ึงเดือนนับแต่วนัท่ีไดอ้่านหรือถือว่าไดอ้่านค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้นให้
คู่ความฝ่ายท่ีขออนุญาตฎีกาฟัง เพื่อขอใหพ้ิจารณารับฎีกาไวว้ินิจฉัยกไ็ด ้
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  เม่ือมีค าร้องขอตามวรรคหน่ึง ศาลฎีกาแผนกคดีส่ิงแวดลอ้มอาจพิจารณารับฎีกาใน
ปัญหาเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดไววิ้นิจฉัยก็ได ้ หากเห็นว่าเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวพนักบันโยบายสาธารณะหรือเป็น
ปัญหาส าคญัท่ีศาลฎีกาควรจะไดว้ินิจฉยั  
  คดีท่ีศาลฎีกาแผนกคดีส่ิงแวดลอ้มมีค าสั่งไม่รับฎีกาไววิ้นิจฉัย ให้เป็นท่ีสุดตั้งแต่วนัท่ี
ไดอ้่านหรือถือวา่ไดอ้่านค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอุทธรณ์แผนกคดีส่ิงแวดลอ้มหรือศาลอุทธรณ์
ภาคแผนกคดีส่ิงแวดลอ้ม แลว้แต่กรณี 
  หลกัเกณฑ์และวิธีการยื่นค าขอ  ตลอดจนการพิจารณาและมีค าสั่งอนุญาตหรือไม่
อนุญาตให้ฎีกาตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกา ระเบียบตามวรรคส่ี เม่ือ
ไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
 
  มาตรา ๕๐ ในคดีท่ีไดรั้บอนุญาตให้ฎีกาเฉพาะปัญหาขอ้กฎหมาย หากศาลฎีกาแผนก
คดีส่ิงแวดลอ้มเห็นวา่ค าพิพากษาหรือค าสัง่ของศาลอุทธรณ์แผนกคดีส่ิงแวดลอ้มหรือศาลอุทธรณ์ภาค
แผนกคดีส่ิงแวดลอ้มไม่ถูกต้องไม่ว่าทั้ งหมดหรือบางส่วน ศาลฎีกาแผนกคดีส่ิงแวดลอ้มจะมีค า
วินิจฉัยแต่เฉพาะในปัญหาข้อกฎหมายและยกค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอุทธรณ์แผนกคดี
ส่ิงแวดลอ้มหรือศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดีส่ิงแวดลอ้มหรือศาลชั้นตน้ แลว้มีค าสั่งให้ศาลอุทธรณ์
แผนกคดีส่ิงแวดลอ้มหรือศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดีส่ิงแวดลอ้มหรือศาลชั้นตน้แลว้แต่กรณี ท าค า
พิพากษาหรือค าสัง่ใหม่ภายใตก้รอบค าวินิจฉยัของศาลฎีกากไ็ด ้ 
 
  มาตรา ๕๑ ให้น าบทบญัญติัในหมวด ๒ วิธีพิจารณาคดีส่ิงแวดลอ้มในศาลชั้นตน้มาใช้
บงัคบัแก่การพิจารณาพิพากษาช้ีขาดตดัสินคดีของศาลฎีกาโดยอนุโลม  

 
หมวด ๖ 

วธิีการช่ัวคราวก่อนฟ้องและก่อนพพิากษา 
และการบังคบัตามค าพพิากษาหรือค าส่ัง และการบังคบัโทษปรับ 

----------- 
 
  มาตรา ๕๒ วิธีการชัว่คราวก่อนฟ้องและก่อนพิพากษาและการบงัคบัตามค าพิพากษา
หรือค าสัง่ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัน้ีและขอ้ก าหนดของประธานศาลฎีกาตามมาตรา ๖ 
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  มาตรา ๕๓ ในกรณีท่ีศาลเห็นสมควรก าหนดมาตรการหรือวิธีการใด ๆ เพื่อบรรเทา
ทุกขค์วามเสียหายหรือป้องกนัเหตุท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่คู่ความหรือประโยชน์สาธารณะ
เป็นการชัว่คราวก่อนการพิพากษาคดี ไม่ว่าจะมีค าร้องขอจากบุคคลดงักล่าวหรือไม่ ให้ศาลมีอ านาจ
ก าหนดมาตรการหรือวิธีการชัว่คราว และออกค าสั่งไปยงัคู่ความ หรือผูท่ี้มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งให้ปฏิบติั
ได ้ทั้งน้ีตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดโดยขอ้ก าหนดของประธานศาลฎีกา 
 
  มาตรา ๕๔ ก่อนฟ้องคดี ถา้มีเหตุเช่นเดียวกับท่ีโจทก์มีสิทธิยื่นค าขอให้ศาลมีค าสั่ง
คุม้ครองชัว่คราวก่อนพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๕๔ หรือมาตรา 
๒๖๔ ผูมี้สิทธิเสนอคดีชอบจะยืน่ค  าร้องขอต่อศาลไดเ้ช่นกนั โดยให้น าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง่ ภาค ๔ ลกัษณะ ๑ วิธีการชัว่คราวก่อนพิพากษามาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
  เม่ือศาลมีค าสั่งคุม้ครองชัว่คราวก่อนพิพากษาตามวรรคหน่ึงแลว้ หากไดมี้การฟ้องคดี
ภายในหน่ึงเดือนนับแต่วนัยื่นค าร้องขอตามวรรคหน่ึง ให้ค  าสั่งศาลนั้นมีผลต่อไปเสมือนเป็นค าสั่ง
คุม้ครองชัว่คราวก่อนพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่  
  หากมิไดมี้การฟ้องคดีต่อศาลภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ค  าสั่งศาลน้ีเป็นอนั
ยกเลิกไป 
  ในระหวา่งพิจารณาค าร้องขอตามวรรคหน่ึง แมจ้ะมีการฟ้องคดีภายในก าหนดเวลาตามวรรค
สองแลว้ก็ให้ศาลส่ิงแวดลอ้มด าเนินกระบวนพิจารณาตามค าร้องน้ีต่อไป และหากศาลมีค าสั่งคุม้ครอง
ชัว่คราวก่อนพิพากษา กใ็หค้  าสัง่น้ีมีผลบงัคบัต่อไปตามวรรคสอง 
 
  มาตรา ๕๕ ภายหลงัท่ีไดมี้ค าสั่งหรือค าพิพากษาถึงท่ีสุดในคดีส่ิงแวดลอ้มแลว้ หาก
ความปรากฏแก่ศาลว่า ไม่อาจบงัคบัคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่งไดห้รือมีความจ าเป็นตอ้งก าหนด
วิธีการอยา่งหน่ึงอยา่งใดเพื่อบงัคบัใหเ้ป็นไปตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง ให้ศาลมีอ านาจออกค าสั่งใดๆ 
เพื่อแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งดงักล่าวไดต้ามท่ีเห็นสมควร เพื่อประโยชน์แห่งความยติุธรรม 
  ในกรณีท่ีประโยชน์สาธารณะจะเสียหายอย่างร้ายแรง หากไม่มีการกระท าตามค าสั่ง
หรือค าพิพากษา ศาลอาจสั่ ง ให้ บุคคลอ่ืนมาแก้ไขบ าบัดป้องกันภัยทาง ส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติโดยใหลู้กหน้ีตามค าพิพากษาเป็นผูรั้บผิดชอบในค่าใชจ่้ายนั้นโดยเร็วกไ็ด ้ 

 
หมวด ๗ 

ค่าฤชาธรรมเนียม 
----------- 
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  มาตรา ๕๖ การยืน่ค  าฟ้องตลอดจนการด าเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ ในคดีส่ิงแวดลอ้ม
ซ่ึงด าเนินการโดยบุคคลท่ีไดรั้บความเสียหายหรือองค์กรเอกชนตามมาตรา ๑๕ หรือตวัแทนชุมชน 
ตามมาตรา ๑๖ ใหไ้ดรั้บยกเวน้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวง แต่ไม่รวมถึงความรับผิดในค่าฤชาธรรมเนียม 
ในชั้นท่ีสุด 
  ถา้ความปรากฏแก่ศาลวา่โจทกท่ี์ไดรั้บยกเวน้ค่าธรรมเนียมตามวรรคหน่ึงน าคดีมาฟ้อง
โดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร เรียกร้องค่าเสียหายเกินสมควร ประพฤติตนไม่เรียบร้อย ด าเนินกระบวน
พิจารณาอนัมีลกัษณะเป็นการประวิงคดีหรือท่ีไม่จ าเป็น หรือมีพฤติการณ์อ่ืนท่ีศาลเห็นสมควร ศาล
อาจมีค าสั่งให้บุคคลนั้นช าระค่าฤชาธรรมเนียมท่ีไดรั้บการยกเวน้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนต่อศาล
ภายในระยะเวลาท่ีศาลเห็นสมควรก าหนดก็ได ้หากไม่ปฏิบติัตาม ให้ศาลมีอ านาจสั่งจ าหน่ายคดีออก
จากสารบบความ 
  ในกรณีตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ถา้ศาลเห็นว่าคู่ความอีกฝ่ายหน่ึงจะตอ้งเป็นผูรั้บ
ผิดเสียค่าฤชาธรรมเนียมทั้ งหมดหรือแต่บางส่วนของคู่ความทั้ งสองฝ่าย ให้ศาลพิพากษาในเร่ือง 
ค่าฤชาธรรมเนียมโดยสั่งให้คู่ความอีกฝ่ายหน่ึงนั้นช าระต่อศาลในนามโจทก์ซ่ึงค่าฤชาธรรมเนียมท่ี
โจทกแ์ทนผูเ้สียหายนั้นไดรั้บยกเวน้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามท่ีศาลเห็นสมควร 
 

บทเฉพาะกาล 
----------- 

 
 มาตรา ๕๗ บรรดาคดีส่ิงแวดลอ้มซ่ึงคา้งพิจารณาอยู่ในศาลก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใช้
บังคับให้ศาลนั้นมีอ  านาจพิจารณาพิพากษาต่อไป และให้บังคับตามกฎหมายซ่ึงใช้อยู่ก่อนวนัท่ี
พระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบัจนกวา่คดีนั้นจะถึงท่ีสุด  
 
 
 
 
ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 

....................... 
นายกรัฐมนตรี 


