
ตารางเปรียบเทียบระหว่างร่างพระราชบัญญัติจัดตัง้ศาลสิ่งแวดล้อมและวธีิพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ...(มีทัง้หมด 106มาตรา) ที่เสนอโดย สภาปฏิรูปแห่งชาติ  
กับร่างพระราชบัญญัติวธีิพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ... (มีทัง้หมด 57 มาตรา) ที่เสนอโดยส านักงานศาลยุติธรรม 

จัดท ำโดย มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW) 

ร่างพระราชบัญญัติจัดตัง้ศาลสิ่งแวดล้อมและวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ... ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ... หมายเหตุ 
มาตรา 1พระราชบญัญตัินีเ้รียกวา่ “พระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลสิง่แวดล้อมและวิธี
พิจารณาคดีสิง่แวดล้อม พ.ศ.....” 

มาตรา 1 พระราชบญัญตัินีเ้รียกวา่ “พระราชบญัญตัวิิธีพิจารณาคดีสิง่แวดล้อม พ.ศ. ....”  

มาตรา 2พระราชบญัญตัินีใ้ห้ใช้บงัคบัเมื่อพ้นก าหนดหนึง่ร้อยแปดสบิวนั นบัแตว่นั
ประกาศในราชกิจจานเุบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา 2 พระราชบญัญตัินีใ้ห้ใช้บงัคบัเมื่อพ้นหนึง่ร้อยแปดสบิวนันบัตัง้แตว่นัถดัจากวนั
ประกาศในราชกิจจานเุบกษาเป็นต้นไป 

 

มาตรา 3ในพระราชบญัญตัินี ้
“ศาลสิง่แวดล้อม” หมายความวา่ศาลสิง่แวดล้อมกลาง ศาลสิง่แวดล้อมภาค และศาล
สิง่แวดล้อมจงัหวดั 
“แผนกคดีสิง่แวดล้อม” หมายความวา่ แผนกคดีสิง่แวดล้อมที่จดัตัง้ขึน้ในศาลยตุิธรรม
ชัน้ต้นและในศาลสงู ตามมาตรา 6 
“ข้อก าหนด” หมายความวา่ ข้อก าหนดของประธานศาลฎีกาที่ออกตามพระราชบญัญตัินี ้
“ก.ศ.” หมายความวา่ คณะกรรมการข้าราชการศาลยตุิธรรมตามกฎหมายวา่ด้วย
ระเบียบบริหารราชการศาลยตุิธรรม 

  

มาตรา 4ให้ประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบญัญตัินี ้และให้มีอ านาจออก
ข้อก าหนดเพื่อให้การด าเนินกระบวนพิจารณาคดีสิง่แวดล้อมเป็นไปด้วยความสะดวก 
รวดเร็ว และเที่ยงธรรม แตข้่อก าหนดดงักลา่วจะต้องไมท่ าให้สทิธิในการตอ่สู้คดีของ
คูค่วามลดน้อยลง 
    ข้อก าหนดตามวารรคหนึง่เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานเุบกษาแล้วให้ใช้บงัคบัได้ 
 

มาตรา 6 ให้ประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบญัญตัินี ้และให้มีอ านาจออก
ข้อก าหนดเพื่อให้การด าเนินกระบวนพิจารณาคดีสิง่แวดล้อมเป็นไปด้วยความสะดวก 
รวดเร็ว และ 
เที่ยงธรรมแตข้่อก าหนดดงักลา่วจะต้องไมท่ าให้สทิธิในการตอ่สู้คดีของคูค่วามลดน้อยลง  
 ข้อก าหนดของประธานศาลฎีกาตามพระราชบญัญตัินี ้เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
ที่ประชมุใหญ่ศาลฎีกาและประกาศในราชกิจจานเุบกษาแล้วให้ใช้บงัคบัได้ 

 



การจัดตัง้และเขตอ านาจศาลสิ่งแวดล้อม 

มาตรา 5ให้จดัตัง้ศาลสิง่แวดล้อมกลางขึน้ และจะเปิดท าการเมื่อใด ให้ประกาศในพระ
ราชกฤษฎีกา 
      ให้ศาลสิง่แวดล้อมกลางมเีขตอ านาจตลอดกรุงเทพมหานคร จงัหวดัสมทุรปราการ 
จงัหวดัสมทุรสาคร จงัหวดันครปฐม จงัหวดันนทบรีุ และจงัหวดัปทมุธานี แตบ่รรดาคดี
สิง่แวดล้อมทีเ่กิดขึน้นอกเขตของศาลสิง่แวดล้อมกลางจะยื่นฟอ้งตอ่ศาลสิง่แวดล้อม
กลางก็ได้ ทัง้นีใ้ห้อยูใ่นดลุพินิจของศาลสิง่แวดล้อมกลางที่จะไมย่อมรับพิจารณา
พิพากษาคดีใดคดีหนึง่ที่ยื่นฟอ้งเช่นนัน้ได้ 
      ให้จดัตัง้ศาลสิง่แวดล้อมภาคขึน้ และจะเปิดท าการเมือ่ใดให้ประกาศโดยพระราช
กฤษฎีกาซึง่จะต้องระบเุขตอ านาจศาลและก าหนดที่ตัง้ศาลในเขตศาลนัน้ไว้ด้วย 
      ถ้าจะจดัตัง้ศาลสิง่แวดล้อมจงัหวดัขึน้ในจงัหวดั ให้กระท าโดยพระราชบญัญตัซิึง่
จะต้องระบเุขตอ านาจและก าหนดที่ตัง้ไว้ด้วย 

  

มาตรา 6การจดัตัง้แผนกคดีสิง่แวดล้อมในศาลสงูให้กระท าโดยประกาศของคณะ
กรรมการบริหารศาลยตุิธรรม ซึง่การจดัตัง้แผนกคดีสิง่แวดล้อมในศาลยตุิธรรมชัน้ต้น
จะต้องระบเุขตอ านาจและก าหนดที่ตัง้ไว้ด้วย 

  

มาตรา 7 ศาลสิง่แวดล้อมและแผนกคดีสิง่แวดล้อม มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดี
สิง่แวดล้อมดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) คดีแพง่ทีม่ีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้
(๑)คดีแพง่ทีก่ารกระท าตามค าฟอ้งก่อให้เกิดความเสยีหายแก่โจทก์อนั
เนื่องมาจากการท าลายหรือเปลีย่นแปลงสภาพทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อมของชมุชน หรือระบบนิเวศ 
(๒)คดีแพง่ที่มีค าขอให้จ าเลยกระท าการหรืองดเว้นกระท าการเพือ่คุ้มครอง

มาตรา 3 ในพระราชบญัญตัินี ้ค าวา่“คดีสิง่แวดล้อม” หมายความดงันี ้ 
(ก) คดีแพง่ทีม่ีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้ 
(๑) คดีแพง่ที่การกระท าตามค าฟอ้งก่อให้เกิดความเสยีหายแก่โจทก์อนัเนื่องมาจากการ
ท าลายหรือเปลีย่นแปลงสภาพทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมของชมุชน หรือระบบนิเวศ  
(๒) คดีแพง่ทีม่ีค าขอให้จ าเลยกระท าการหรืองดเว้นกระท าการเพือ่คุ้มครองรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิง่แวดล้อมของชมุชน 
(๓) คดีแพง่ทีม่ีค าขอให้จ าเลยชดใช้คา่สนิไหมทดแทนหรือคา่เสยีหายเพื่อขจดัมลพิษที่เกิดขึน้

 



รักษาทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิง่แวดล้อมของชมุชน 
(๓)คดีแพง่ที่มีค าขอให้จ าเลยชดใช้คา่สนิไหมทดแทนหรือคา่เสยีหายเพื่อขจดั
มลพิษที่เกิดขึน้หรือฟืน้ฟสูภาพแวดล้อมหรือเพื่อมลูคา่ของทรัพยากรธรรมชาติ
ที่เสยีไป 
(๔)คดีแพง่ที่มีค าขอให้จ าเลยชดใช้คา่สนิไหมทดแทนเพื่อความเสยีหายตอ่ชีวติ 
ร่างกาย สขุภาพอนามยั หรือสทิธิใดๆของโจทก์ อนัเกิดจากมลพิษที่จ าเลยเป็น
ผู้ก่อหรือต้องรับผิด  
(๕)คดีแพง่ที่อาจเกิดขึน้จากการฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามบทบญัญตัิของ
ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ พระราชบญัญตัิหรือประกาศของคณะ
ปฏิวตัิ ซึง่มีบทบญัญตัิเก่ียวกบัสิง่แวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ มลพิษ 
ศิลปกรรม หรือผงัเมือง 

(ข)  คดีอาญาความผิดตามกลุม่กฎหมายสิง่แวดล้อมด้านทรัพยากรธรรมชาติ มลพิษ 
ศิลปกรรม และผงัเมือง ดงัตอ่ไปนี ้ 
           (๑) กลุม่กฎหมายสิง่แวดล้อมด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
           (๒)กลุม่กฎหมายสิง่แวดล้อมด้านมลพษิ 
           (๓)กลุม่กฎหมายสิง่แวดล้อมด้านศิลปกรรม 
 (๔) กลุม่กฎหมายสิง่แวดล้อมด้านผงัเมอืง 
(ค) คดีแพง่หรือคดีอาญาที่มกีฎหมายหรือข้อก าหนดของประธานศาลฎีกาบญัญตัิหรือ
ก าหนดให้ใช้วิธีพจิารณาตามพระราชบญัญตัินี ้
   (ง) คดีแพง่หรือคดีอาญาที่เก่ียวพนักบัคดตีาม (ก) (ข) และ (ค) 
(จ) คดีปกครอง ที่อยูใ่นเขตอ านาจของศาลปกครองตามมาตรา ๙แหง่ พระราชบญัญตัิ
จดัตัง้ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ ซึง่เป็นคดีพิพาท
ระหวา่งหนว่ยราชการ หนว่ยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน หรือ

หรือฟืน้ฟสูภาพแวดล้อม หรือเพือ่มลูคา่ของทรัพยากรธรรมชาติทีเ่สยีไป 
 
(๔) คดีแพง่ทีม่ีค าขอให้จ าเลยชดใช้คา่สนิไหมทดแทนเพื่อความเสยีหายตอ่ชีวติ ร่างกาย 
สขุภาพอนามยั หรือสทิธิใดๆของโจทก์ อนัเกิดจากมลพิษทีจ่ าเลยเป็นผู้ก่อหรือต้องรับผิด 
(๕) คดีแพง่ที่อาจเกิดขึน้จากการฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามบทบญัญตัิของประมวลกฎหมาย
แพง่และพาณิชย์ พระราชบญัญตัิหรือประกาศของคณะปฏิวตัิ ซึง่มีบทบญัญตัเิก่ียวกบั
สิง่แวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ มลพิษ ศิลปกรรม หรือผงัเมือง  
(ข) คดีแพง่หรือที่มกีฎหมายหรือข้อก าหนดของประธานศาลฎีกาบญัญตัิหรือก าหนด 
ให้ใช้วิธีพจิารณาตามพระราชบญัญตัินี ้
(ค) คดีแพง่ทีเ่ก่ียวพนักนักบัคดตีาม (ก)  และ (ข)  
 “ที่ปรึกษาทางสิง่แวดล้อม” หมายความวา่ บคุคลซึง่มีความรู้ความช านาญด้าน
สิง่แวดล้อมสาขาตา่ง ๆ เช่น นกัวทิยาศาสตร์ วิศวกร แพทย์ นกัระบาดวิทยา นกัผงัเมือง 
ผู้ เช่ียวชาญด้านแผนท่ีทางอากาศ ผู้ เช่ียวชาญเร่ืองประเพณีท้องถ่ินท่ีเก่ียวกบัการรักษา
สิง่แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาตินกัเศรษฐศาสตร์สิง่แวดล้อม หรือบคุคลที่มีความ
เช่ียวชาญในเร่ืองสิ่งแวดล้อมประการอื่น ตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดของประธานศาลฎีกา 
 “เจ้าพนกังานคดี” หมายความวา่ บคุคลที่เลขาธิการส านกังานศาลยตุิธรรมแตง่ตัง้
ให้ปฏิบตัิหน้าที่ตามพระราชบญัญตัินี ้
 “ก.ศ.” หมายความวา่ คณะกรรมการข้าราชการศาลยตุิธรรมตามกฎหมายวา่ด้วย
ระเบียบบริหารราชการศาลยตุิธรรม 
 “องค์กรเอกชนทางสิง่แวดล้อม” หมายความวา่ องค์กรเอกชนทางสิง่แวดล้อมที่ได้ 
จดทะเบยีนตามกฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริมและรักษาคณุภาพสิง่แวดล้อมแหง่ชาติ 
 



องค์กรตามรัฐธรรมนญู หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกนั อนัเนื่องมาจากการใช้อ านาจทาง
ปกครองหรือการด าเนินการกิจการทางปกครองตามบทบญัญตัิของกฎหมายที่เก่ียวกบั
สิง่แวดล้อม การคุ้มครองหรือรักษาสภาพทางธรรมชาติ พชื สตัว์ หรือสิง่มีชีวติ การ
จดัการทรัพยากรธรรมชาติ การคุ้มครองดแูลสขุภาพมนษุย์ การจดัระเบียบ
สภาพแวดล้อมมนษุย์ สภาพภมูอิากาศและคดีอื่นตามประกาศของประธานศาลปกครอง
สงูสดุและให้หมายความรวมถึงคดีปกครองสิง่แวดล้อมที่มีกฎหมายหรือข้อก าหนดของ
ประธานศาลฎีกา 
มาตรา 8เมื่อศาลสิง่แวดล้อมเปิดท าการแล้ว ห้ามมิให้ศาลชัน้ต้นอื่นรับคดีที่อยูใ่นอ านาจ
ศาลสิง่แวดล้อมไว้พจิารณาพิพากษา 

  

มาตรา 9ภายใต้บงัคบัแหง่เร่ืองวธีิการชัว่คราวก่อนฟอ้งและก่อนพพิากษาในกรณีมี
ปัญหาวา่คดใีดเป็นคดีสิง่แวดล้อมหรือไม ่ให้ศาลรอการพิจารณาพิพากษาคดีไว้ชัว่คราว
แล้วเสนอปัญหานัน้ให้อธิบดีผู้พพิากษาหรืออธิบดีผู้พิพากษาภาคเป็นผู้วินิจฉยั ค า
วินิจฉยัดงักลา่วให้เป็นท่ีสดุ แตท่ัง้นีไ้มก่ระทบถงึกระบวนพจิารณาใดๆที่ได้กระท าไป
ก่อนที่จะมคี าวินิจฉยันัน้ 
    การขอให้วินิจฉยัปัญหาตามวรรคหนึง่ไมว่า่โดยคูค่วามเป็นผู้ขอหรือโดยศาล
เห็นสมควร ถ้าเป็นการขอในคดีสิง่แวดล้อมต้องกระท าอยา่งช้าในวนันดัพิจารณา แตถ้่า
เป็นการขอในคดีอื่นต้องกระท าอยา่งช้าในวนัชีส้องสถานหรือวนันดัไตส่วนมลูฟอ้งหรือวนั
สบืพยาน ในกรณีที่ไมม่กีารชีส้องสถานหรือไตส่วนมลูฟอ้งหากพ้นก าหนดเวลาดงักลา่ว
แล้วห้ามมิให้มกีารขอให้วินจิฉยัดงักลา่วอีก ทัง้นี ้เว้นแตเ่ป็นคดีทีศ่าลเห็นวา่มคีวาม
คล้ายคลงึกบัคดีที่ได้มีค าวินจิฉยัแล้ว ศาลอาจใช้ดลุพินิจไมส่ง่เร่ืองไปอีก เพื่อไมใ่ห้เกิด
ความลา่ช้า 
     เมื่อได้รับค าขอจากศาลชัน้ต้นแล้ว ให้มีค าวินจิฉยัและแจ้งผลไปยงัศาลชัน้ต้นโดยเร็ว 
    เพื่อให้การด าเนินคดีเป็นไปด้วยความรวดเร็ว การด าเนินการใดๆตามมาตรานี ้จะ

มาตรา 8 ภายใต้บงัคบัแหง่มาตรา ๕๕ ถึงมาตรา ๕๘ (วิธีการชัว่คราวก่อนฟอ้งและก่อน
พิพากษา) ในกรณีมีปัญหาวา่คดใีดเป็นคดีสิง่แวดล้อมหรือไม ่ให้ศาลรอการพจิารณา
พิพากษาคดีไว้ชัว่คราวแล้วเสนอปัญหานัน้ให้ประธานศาลอทุธรณ์เป็นผู้วินิจฉยั ค าวินจิฉยั
ดงักลา่วให้เป็นท่ีสดุ แตท่ัง้นีไ้มก่ระทบถึงกระบวนพิจารณาใด ๆ ที่ได้กระท าไปก่อนที่จะมีค า
วินิจฉยันัน้ 
การขอให้วินิจฉยัปัญหาตามวรรคหนึง่ไมว่า่โดยคูค่วามเป็นผู้ขอหรือโดยศาลเห็นสมควร ถ้า
เป็นการขอในคดีสิง่แวดล้อมต้องกระท าอยา่งช้าในวนันดัพจิารณา แตถ้่าเป็นการขอในคดีอื่น
ต้องกระท าอยา่งช้าในวนัชีส้องสถานหรือวนันดัไตส่วนมลูฟอ้งหรือวนัสบืพยาน ในกรณีที่ไมม่ี
การชีส้องสถานหรือไตส่วนมลูฟอ้ง หากพ้นก าหนดเวลาดงักลา่วแล้วห้ามมิให้มกีารขอให้
วินิจฉยัปัญหาดงักลา่วอกี ทัง้นี ้เว้นแตเ่ป็นคดีที่ศาลเห็นวา่มคีวามคล้ายคลงึกบัคดีที่ได้มคี า
วินิจฉยัแล้ว ศาลอาจใช้ดลุพินิจไมส่ง่เร่ืองไปอีกเพื่อไมใ่ห้เกิดความลา่ช้า 
 เมื่อได้รับค าขอจากศาลชัน้ต้นแล้ว ให้มีค าวินิจฉยัและแจ้งผลไปยงัศาลชัน้ต้น
โดยเร็ว  
 เพื่อให้การด าเนินคดีเป็นไปด้วยความรวดเร็ว การด าเนินการใดๆ ตามมาตรานี ้จะ

 



ด าเนินการโดยทางโทรสารหรือสือ่เทคโนโลยีสารสนเทศอื่นใดก็ได้ ด าเนินการโดยทางโทรสารหรือสือ่เทคโนโลยีสารสนเทศอื่นใดก็ได้ 
มาตรา 10 ให้ศาลสิง่แวดล้อมเป็นศาลชัน้ต้นตามพระธรรมนญูศาลยตุิธรรม และให้น า
บทบญัญตัิแหง่พระธรรมนญูศาลยตุิธรรมมาใช้บงัคบัแก่ศาลสิง่แวดล้อมโดยอนโุลม 

  

มาตรา 11กระบวนพิจารณาในศาลสิง่แวดล้อมให้เป็นไปตามบทบญัญตัิแหง่
พระราชบญัญตัินี ้

  

ผู้พิพากษาในศาลสิ่งแวดล้อม 
มาตรา 12ในศาลสิง่แวดล้อมทกุศาล ให้มีผู้พิพากษาและผู้พิพากษาสมทบตามจ านวนท่ี
กรรมการบริหารศาลยตุิธรรมก าหนด 

  
 
 

มาตรา 13ในศาลสิง่แวดล้อมกลาง และศาลสิง่แวดล้อมภาค ให้มอีธิบดีผู้พิพากษาศาล
สิง่แวดล้อม และรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลสิง่แวดล้อมสองคน และเลขานกุารศาล
สิง่แวดล้อมซึง่แตง่ตัง้จากข้าราชการตลุาการหนึง่คน 
    ในแผนกคดีสิง่แวดล้อมในศาลสงูให้มีประธานแผนกหนึง่คน 
    ในศาลสิง่แวดล้อมจงัหวดั ให้มีผู้พิพากษาหวัหน้าศาลสิง่แวดล้อมศาลละหนึง่คนและ
เพื่อประโยชน์แหง่พระราชบญัญตัินี ้ให้ผู้พิพากษาหวัหน้าศาลสิง่แวดล้อมจงัหวดัมฐีานะ
เสมือนผู้พิพากษาหวัหน้าศาลตามพระธรรมนญูศาลยตุิธรรม 

  

มาตรา 14ผู้พิพากษาในศาลและแผนกคดีสิง่แวดล้อมจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แตง่ตัง้จากข้าราชการตลุาการตามกฎหมายวา่ด้วยระเบยีบข้าราชการฝ่ายตลุาการซึง่มี
ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองเก่ียวกบัคดีสิง่แวดล้อมเป็นอยา่งดี การเลือ่นต าแหนง่
โดยเฉพาะการเลือ่นขึน้แผนกคดพีิเศษในศาลสงู ควรค านงึถึงความรู้และประสบการณ์
ของผู้พิพากษาด้วย 
      ผู้พิพากษาในศาลและแผนกคดีสิง่แวดล้อมควรอยูใ่นต าแหนง่อยา่งตอ่เนื่อง จนเพียง
พอท่ีจะสามารถพฒันางานคดีสิง่แวดล้อมได้ด้วยความช านาญอยา่งมีประสทิธิภาพ การ

  
 



แตง่ตัง้โยกย้ายคณะกรรมการตลุาการจกัต้องมกีารวางหลกัเกณฑ์ที่เหมาะสม และใน
ระหวา่งปฏิบตัิหน้าที่ จกัต้องจดัให้มีการฝึกอบรมความรู้ด้านคดีสิง่แวดล้อมอยา่ง
เพียงพอ 
มาตรา 15 ผู้พิพากษาสมทบ จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้จากบคุคล
ผู้ทรงคณุวฒุิทางด้านสิง่แวดล้อมซึง่คณะกรรมการตลุาการตามกฎหมายวา่ด้วยระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายตลุาการคดัเลอืกตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง และ
ต้องมคีณุสมบตัิตาม (๑) ถงึ (๔) และไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตาม (๕) ถึง (๙) ดงัตอ่ไปนี ้ 
(๑)มีสญัชาติไทย 
(๒)มีอายไุมต่ ่ากวา่สามสบิปีบริบรูณ์ 
(๓)ได้รับการอบรมในเร่ืองความมุง่หมายของศาลสิง่แวดล้อมและหน้าที่ตลุาการมาแล้ว
ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
(๔) มคีวามรู้ความช านาญทางด้านสิง่แวดล้อมเป็นพิเศษเฉพาะทาง 
(๕)เป็นผู้มีความประพฤตเิสือ่มเสยี หรือบกพร่องในศีลธรรมอนัดี 
(๖)เป็นผู้มีหนีส้นิล้นพ้นตวั 
(๗)เป็นผู้ เคยรับโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถงึที่สดุให้จ าคกุ เว้นเป็นโทษส าหรับความผิดที่
ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ 
(๘) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่
สมประกอบ หรือมีกายหรือจิตใจไมเ่หมาะสมที่จะเป็นผู้พิพากษาสมทบหรือเป็นโรคที่ระบุ
ไว้ในกฎกระทรวง 
(๙)เป็นข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
สมาชิกรัฐสภา ผู้บริหารหรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้บริหารราชการสว่นท้องถ่ิน
หรือสมาชิกสภาท้องถ่ิน ข้าราชการอยัการ ข้าราชการต ารวจหรือทนายความ 
ผู้พิพากษาสมทบให้ด ารงต าแหนง่คราวละห้าปี แตจ่ะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้ผู้

  



ซึง่พ้นจากต าแหนง่ให้ด ารงต าแหนง่ตอ่ไปอีกก็ได้ 
    ก่อนเข้ารับหน้าที่ ผู้พิพากษาสมทบต้องปฎิญาณตนตอ่หน้าอธิบดีผู้พิพากษาศาล
สิง่แวดล้อมกลางวา่จะปฎิบตัิหน้าที่โดยเทีย่งธรรมและรักษาความลบัในราชการ 
มาตรา 16ผู้พิพากษาสมทบพ้นจากต าแหนง่ เมื่อ 

(๑) ออกตามวาระ 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
(๔) ขาดคณุสมบตัิหรือมีลกัษณะต้องห้ามอยา่งใดอยา่งหนึง่ตามมาตรา ๑๕ 
(๕) ขาดการปฎิบตัิหน้าที่ตามทีก่ าหนดถึงสามครัง้ติดตอ่กนัโดยไมม่ีเหตอุนัสมควร 
(๖) ประพฤติตนไมเ่หมาะสมแก่การเป็นผู้พิพากษาสมทบ 
การพ้นจากต าแหนง่ตาม (๒)หรือ (๓) ให้น าความกราบบงัคมเพือ่ทราบ ถ้าเป็นการ
พ้นจากต าแหนง่ตาม (๔) (๕)หรือ (๖) ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ตลุาการตามกฎหมายวา่ด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตลุาการ และให้น าความกราบ
บงัคมทลูเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พ้นต าแหนง่ 

  

มาตรา 17ในกรณีที่ต าแหนง่ผู้พพิากษาสมทบวา่งลงเพราะเหตอุืน่นอกจากถึงคราวออก
ตามวาระตามมาตรา ๑๖(๑) จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแตง่ตัง้บคุคลซึง่
คณะกรรมการตลุาการคดัเลอืกขึน้แทนต าแหนง่ทีว่า่งก็ได้ เว้นแตว่าระของผู้พิพากษา
สมทบเหลอืไมถ่ึงหนึง่ร้อยแปดสบิวนัจะไมแ่ตง่ตัง้บคุคลแทนก็ได้ให้ผู้พิพากษาสมทบซึง่
ด ารงต าแหนง่แทนอยูใ่นต าแหนง่เทา่กบัวาระท่ีเหลอือยูข่องผู้ซึง่ด ารงต าแหนง่แทน 

  

มาตรา 18ในกรณีที่ยงัไมม่ีการแตง่ตัง้ผู้พิพากษาสมทบขึน้ใหมห่รือมีการแตง่ตัง้แล้วแต่
ยงัไมไ่ด้เข้ารับหน้าที่ ให้ผู้พิพากษาสมทบซึง่ออกไปตามวาระคงอยูป่ฏิบตัิหน้าที่ไปพลาง
ก่อน และให้มีอ านาจพจิารณาพพิากษาคดีที่ตนได้นัง่พจิารณาไว้ก่อนจนกวา่จะเสร็จคดี
นัน้ แตต้่องไมเ่กินหกสบิวนันบัแตว่นัครบก าหนดออกตามวาระ 

  



มาตรา 19ภายใต้บงัคบัมาตรา ๒๐และมาตรา ๒๑ องค์คณะในการพิจาณาพิพากษาคดี
สิง่แวดล้อม ทัง้องค์คณะในคดีปกครองและคณะในคดีพิเศษ ให้เป็นไปตามข้อก าหนด
ประธานศาลฎีกา การท าค าพิพากษาหรือค าสัง่ของศาลนัน้จะต้องบงัคบัตามเสยีงฝ่าย
ข้างมาก 

  

มาตรา 20ผู้พิพากษาศาลสิง่แวดล้อมคนใดคนหนึง่มีอ านาจด าเนินกระบวนการพิจรณา
หรืออกค าสัง่ใดๆนอกจากการนัง่พิจารณาและพิพากษาคดีได้ 

  

มาตรา 21ให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลสิง่แวดล้อมกลาง อธิบดีผู้พิพากษาศาลสิง่แวดล้อม
ภาคหรือผู้พิพากษาหวัหน้าศาลสิง่แวดล้อม แล้วแตก่รณีหรือผู้ท าการแทนในต าแหนง่
ดงักลา่ว ก าหนดเวร ปฏิบตัิการของผู้พิพากษาสมทบซึง่จะต้องปฏิบตัิหน้าที่ 
   ผู้พิพากษาสมทบซึง่นัง่พจิารณาคดใีดจะต้องพิจารณาคดีนัน้จนเสร็จเว้นแตไ่มอ่าจ
ปฏิบตัิหน้าที่ได้เพราะเจ็บป่วยหรือมีเหตจุ าเป็นอยา่งอื่นในกรณีเชน่วา่นีใ้ห้ผู้มีอ านาจตาม
วรรคหนึง่จดัให้ผู้พิพากษาสมทบคนอื่นปฎิบตัิหน้าที่แทน 
    ผู้พิพากษาสมทบจะได้รับคา่ป่วยการ คา่พาหนะเดินทาง คา่เชา่ที่พกั และคา่ตอบแทน
อยา่งอื่นตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

  

มาตรา 22ให้น าบทบญัญตัวิา่ด้วยการคดัค้านผู้พิพากษาตามประมวลกฎหมายวธีิ
พิจารณาความแพง่มาใช้บงัคบัแก่การคดัค้านผู้พิพากษาสมทบโดยอนโุลม 

  

มาตรา 23ผู้พิพากษาสมทบเป็นเจ้าพนกังานในต าแหนง่ตลุาการตามประมวลกฎหมาย
อาญา 

  

มาตรา 24ให้น าบทบญัญตัวิา่ด้วยวินยัและการรักษาวินยัส าหรับข้าราชการตลุาการตาม
กฎหมายวา่ด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตลุาการมาใช้บงัคบัแก่ผู้พพิากษาสมทบโดย
อนโุลม 

  

ที่ปรึกษาทางสิ่งแวดล้อม 
มาตรา 25 ให้ส านกังานศาลยตุธิรรม โดยค าแนะน าของคณะกรรมการพฒันาระบบคดี   



สิง่แวดล้อม แตง่ตัง้ที่ปรึกษาทางสิง่แวดล้อมในด้านตา่งๆ ประจ าสว่นกลางและภมูิภาค
ในสดัสว่นท่ีเหมาะสม  
ที่ปรึกษาทางสิง่แวดล้อมให้คดัเลอืกจากบคุคลซึง่มคีวามรู้ความช านาญด้านสิง่แวดล้อม
สาขาตา่งๆเช่น นกัวิทยาศาสตร์ วิศวกร แพทย์ นกัระบาดวิทยา นกัผงัเมือง ผู้ เช่ียวชาญ
ด้านแผนท่ีทางอากาศ ผู้ เช่ียวชาญเร่ืองประเพณีท้องถ่ินท่ีเก่ียวกบัการรักษาสิง่แวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ นกัเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือบคุคลที่มีความเช่ียวชาญใน
เร่ืองสิง่แวดล้อมประการอื่นตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดของประธานศาลฎีกา 
เมื่อคดัเลอืกในเบือ้งต้นเสร็จให้ประกาศรายช่ือให้สาธารณชนได้รับทราบ ในกรณีที่มีการ
คดัค้านในสามสบิวนันบัแตป่ระกาศ ให้น าข้อมลูไปประกอบการพิจารณาทบทวนก่อน
ตดัสนิใจตามที่เห็นสมควร  และให้ขึน้ทะเบียนผู้ที่ผา่นการพิจารณาดงักลา่วเป็นท่ีปรึกษา
ทางสิง่แวดล้อมของศาลโดยให้จดัท าทะเบยีนใหมท่กุๆสามปี 
 

 

มาตรา 26 ที่ปรึกษาทางสิง่แวดล้อมจะได้รับคา่ตอบแทน คา่พาหนะเดินทาง คา่เชา่ที่พกั 
และคา่ตอบแทนอยา่งอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารศาลยตุิธรรมก าหนด 
    คา่ตอบแทนที่ปรึกษาทางสิง่แวดล้อมให้จ่ายเป็นรายคดี โดยก าหนดในอตัราที่
เหมาะสมตามความขาดแคลนของแตล่ะสาขา 

มาตรา 28ที่ปรึกษาทางสิง่แวดล้อมที่ศาลขอให้มาให้ความเห็นมสีทิธิได้รับคา่ป่วยการคา่
พาหนะเดินทาง และคา่เช่าที่พกัตามระเบียบท่ีคณะกรรมการบริหารศาลยตุิธรรมก าหนด 

 

เจ้าพนักงานคดีสิ่งแวดล้อม 
มาตรา 27 ให้มีเจ้าพนกังานคดสีิง่แวดล้มประจ าศาลยตุิธรรมชัน้ต้นท่ีมีอ านาจพิจารณา
พิพากษาคดีสิง่แวดล้อมเพื่อท าหน้าที่ช่วยเหลอืศาลในการด าเนินคดีสิง่แวดล้อมตามที่
ศาลมอบหมายดงัตอ่ไปนี ้
(๑) ไกลเ่กลีย่คดีสิง่แวดล้อม 
(๒) ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลกัฐาน 
(๓) รวบรวมข้อมลูและข้อเสนอแนะให้แก่ผู้พิพากษาในเบือ้งต้น 

มาตรา 4 ให้มีเจ้าพนกังานคดีประจ าศาลยตุิธรรมชัน้ต้นท่ีมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดี
สิง่แวดล้อม เพื่อท าหน้าทีช่่วยเหลอืศาลในการด าเนินคดีสิง่แวดล้อมตามที่ศาลมอบหมาย 
ดงัตอ่ไปนี ้ 
(๑) ไกลเ่กลีย่คดีสิง่แวดล้อมทางแพง่ 
(๒) ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลกัฐาน  
(๓) การบนัทกึค าพยาน  

 



(๔) ท าความเห็นเบือ้งต้น 
(๕) การบนัทกึค าพยาน 
(๖) ด าเนินการคุ้มครองสทิธิของคูค่วามทัง้ก่อนและระหวา่งการพิจารณา 
(๗) เป็นผู้ประสานงานในคดีอาญา เพื่อช่วยเหลอืในการจดัท ากระบวนการยตุธิรรมเชิง

สมานฉนัท์ หรือจดัท าแผนบ าบดัฟืน้ฟเูยียวยา 
(๘) ปฏิบตัิหน้าที่อื่นตามพระราชบญัญตัินีห้รือตามข้อก าหนดของประธานศาลฎีกาใน

การท าหน้าที่ชวย่เหลอืนัน้ 
     ในการปฏิบตัิหน้าที่ตามพระราชบญัญตัินีใ้ห้เจ้าพนกังานคดีสิง่แวดล้อมเป็นเจ้า
พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญาและให้มีอ านาจมีหนงัสอืเรียกบคุคลใดบคุคล
หนึง่มาให้ข้อมลู หรือให้จดัสง่เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาเร่ืองใดเร่ืองหนึง่
ตามอ านาจหน้าที ่
     หลกัเกณฑ์และวิธีการปฏิบตัหิน้าที่ของเจ้าพนกังานคดีสิง่แวดล้อมให้เป็นไป
ตามทีก่ าหนดไว้ในข้อก าหนดของประธานศาลฎีกา 

(๔) ด าเนินการคุ้มครองสทิธิของคูค่วามทัง้ก่อนและระหวา่งการพิจารณา 
(๕) ปฏิบตัิหน้าที่อื่นตามพระราชบญัญตัินีห้รือตามข้อก าหนดของประธานศาลฎีกา 
ในการท าหน้าทีช่่วยเหลอืนัน้ 
 หลกัเกณฑ์และวิธีการปฏิบตัิหน้าที่ของเจ้าพนกังานคดใีห้เป็นไปตามทีก่ าหนดไว้ใน
ข้อก าหนดของประธานศาลฎีกา 

มาตรา 28 ผู้ที่จะได้รับแตง่ตัง้เป็นเจ้าพนกังานคดีสิง่แวดล้อม ต้องมีคณุสมบตัิอยา่งหนึง่
อยา่งใดตอ่ไปนี ้
(๑) ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโททางวิทยาศาสตร์ วศิวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรม

ศาสตร์ หรือสาขาอื่นท่ีเก่ียวข้องกบัสิง่แวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ การก่อสร้าง 
และการผงัเมือง หรือวชิาชีพอื่น ตามที่ ก.ศ. ก าหนดโดยได้ใบอนญุาตประกอบ
วิชาชีพตามกฎหมายครบถ้วน หากมกีฎหมายก าหนดและได้ประกอบวิชาชีพท่ี
เก่ียวข้องเป็นเวลาไมน้่อยกวา่สองปี 

(๒) ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโททางแพทยศาสตร์ เภสชัศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองสขุภาพอนามยั พษิวิทยา ระบาดวิทยา หรือวชิาชีพ
อื่นตามที่ ก.ศ. ก าหนดโดยได้ใบอนญุาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมายครบถ้วน 

มาตรา 5 ผู้ที่จะได้รับแตง่ตัง้เป็นเจ้าพนกังานคดี ต้องมคีณุสมบตัอิยา่งหนึง่อยา่งใด 
ดงัตอ่ไปนี ้ 
(๑) ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโททางกฎหมายหรือปริญญาเอกทางกฎหมาย 
(๒) ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรีทางกฎหมาย เป็นสามญัสมาชิกแหง่เนติบณัฑติยสภา
และได้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายตามที่ ก.ศ. ก าหนดเป็นเวลาไมน้่อยกวา่หนึง่ปี 
(๓) ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรีทางกฎหมายและปริญญาในสาขาวิชาอื่นท่ี ก.ศ. 
ก าหนดซึง่ไมต่ า่กวา่ปริญญาตรี และได้ประกอบวิชาชีพตามที่ ก.ศ. ก าหนดเป็นเวลาไมน้่อย
กวา่สีปี่  
 ให้เลขาธิการส านกังานศาลยตุิธรรมมีอ านาจพิจารณาแตง่ตัง้บคุคลซึง่มีคณุสมบตัิ
ตามวรรคหนึง่เป็นเจ้าพนกังานคดี โดยให้ต าแหนง่เจ้าพนกังานคดีเป็นต าแหนง่ที่มเีหตพุเิศษ 

 



หากมกีฎหมายก าหนด   
(๓) ส าเร็จการศกึษาระดบัเนติบณัฑติ หรือปริญญาโททางกฎหมายหรือปริญญาเอก

ทางกฎหมาย 
(๔) ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโทในสาขาวิชาอื่นท่ี ก.ศ. ก าหนดและได้ประกอบ

วิชาชีพตามที่ ก.ศ. ก าหนดเป็นเวลาไมน้่อยกวา่สองปี 
ให้เลขาธิการส านกังานศาลยตุิธรรมมีอ านาจพิจารณาแตง่ตัง้บคุคลซึง่มีคณุสมบตัิ
ตามวรรคหนึง่เป็นเจ้าพนกังานคดี โดยให้ต าแหนง่เจ้าพนกังานคดีเป็นต าแหนง่ที่มี
เหตพุิเศษตามกฎหมายวา่ด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน และในการก าหนดให้
ได้รับเงินเพิม่ส าหรับต าแหนง่ที่มเีหตพุิเศษต้องค านงึถงึภาระหน้าที่คณุภาพของงาน 
และการด ารงตนอยูใ่นความยตุิธรรมโดยเปรียบเทยีบกบัค่าตอบแทนของ
ผู้ปฏิบตัิงานอื่นในกระบวนการยตุิธรรมด้วย ทัง้นี ้ให้เป็นไปตามระเบียบท่ี ก.ศ. 
ก าหนด 

 

ตามกฎหมายวา่ด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน และในการก าหนดให้ได้รับเงินเพิ่มส าหรับ
ต าแหนง่ทีม่ีเหตพุเิศษต้องค านงึถึงภาระหน้าที่ คณุภาพของงาน และการด ารงตนอยูใ่นความ
ยตุิธรรมโดยเปรียบเทยีบกบัคา่ตอบแทนของผู้ปฏิบตัิงานอื่นในกระบวนการยตุิธรรมด้วย 
ทัง้นี ้ให้เป็นไปตามระเบยีบที่ ก.ศ. ก าหนด 

วิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมในศาลชัน้ต้น     
มาตรา 29 การด าเนินการทัง้ปวงก่อนการเร่ิมต้นคดี การฟอ้ง การเข้าเป็นคูค่วามในคดี 
การด าเนินกระบวนการพิจารณา การรับฟังพยานหลกัฐาน และการพิพากษาคดี
สิง่แวดล้อมให้เป็นไปตามบทบญัญตัิแหง่ พระราชบญัญตัินีแ้ละข้อก าหนดของประธาน
ศาลฎีกาตามมาตรา ๔ 
     ในกรณีที่ไมม่ีบทบญัญตัิและข้อก าหนดดงักลา่ว ให้น าบทบญัญตัิแหง่ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่หรือประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา 
พระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง หรือ
พระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองและวิธีพจิารณาคดีปกครองมาบงัคบัใช้โดยอนโุลม 
    ส าหรับคดีสิง่แวดล้อมที่อยูใ่นอ านาจหน้าที่ของศาลแรงงาน หรือศาลทรัพย์สนิทาง

มาตรา 7 การด าเนินการทัง้ปวงก่อนการเร่ิมต้นคดี การฟอ้ง การเข้าเป็นคูค่วามในคดกีาร
ด าเนินกระบวนพิจารณา การรับฟังพยานหลกัฐาน และการพิพากษาคดีสิง่แวดล้อมให้
เป็นไปตามบทบญัญตัิแหง่พระราชบญัญตัินีแ้ละข้อก าหนดของประธานศาลฎีกาตามมาตรา 
๖  
 ในกรณีที่ไมม่ีบทบญัญตัแิละข้อก าหนดดงักลา่ว ให้น าบทบญัญตัิแหง่ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่มาบงัคบัใช้โดยอนโุลม 
 ส าหรับคดีสิง่แวดล้อมที่อยูใ่นอ านาจหน้าที่ของศาลแรงงาน หรือศาลทรัพย์สนิทาง
ปัญญาและการค้าระหวา่งประเทศ ให้น าพระราชบญัญตัิฉบบันีไ้ปบงัคบัใช้โดยอนโุลม 
 ห้ามมใิห้น าบทบญัญตัิแหง่พระราชบญัญตัินีใ้ช้บงัคบัแก่คดเียาวชนและครอบครัว

 



ปัญญาและการค้าระหวา่งประเทศ หรือศาลอื่น ให้น าพระราชบญัญตัิฉบบันีไ้ปบงัคบัใช้
โดยอนโุลม 
     คดีอื่นๆท่ีมีความเก่ียวเนื่องหรือมีสาเหตจุากข้อพิพาททางสิง่แวดล้อม เช่น คดี
ความผิดตอ่ชีวิต คดีหมิ่นประมาท คดีความผิดตอ่ทรัพย์ คดคีวามผิดเก่ียวกบัเสรีภาพใน
การแสดงความคิดเห็นหรือเสรีภาพในการชมุนมุของบคุคล หากคูค่วามร้องขอหรือศาล
เห็นสมควรเพื่อประโยชน์แหง่ความยตุิธรรม ให้ศาลพิจารณาน าพระราชบญัญตัินีไ้ปปรับ
ใช้แกค่ดีดงักลา่วโดยอนโุลมเช่นเดียวกนั 

ตามกฎหมายวา่ด้วยการจดัตัง้ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดเียาวชนและ
ครอบครัว 

มาตรา 30 ในกรณีที่ปรากฏวา่มข้ีอผิดระเบียบหรือผิดหลงในการด าเนินกระบวน
พิจารณาของคูค่วามฝ่ายใด ให้ศาลสัง่ให้คูค่วามที่ด าเนินกระบวนพิจารณาผิดระเบียบ
หรือผิดหลงนัน้ท าการแก้ไขให้ถกูต้องภายในระยะเวลาและเง่ือนไขที่ศาลเห็นสมควร
ก าหนด เว้นแตข้่อผิดระเบียบหรือผิดหลงดงักลา่วเกิดจากความไมส่จุริตของคูค่วามฝ่าย
นัน้ 

มาตรา 9 ในกรณีที่ปรากฏวา่มีข้อผิดระเบียบหรือผิดหลงในการด าเนินกระบวนพิจารณาของ
คูค่วามฝ่ายใด ให้ศาลสัง่ให้คูค่วามที่ด าเนินกระบวนพิจารณาผิดระเบียบหรือผิดหลงนัน้ท า
การแก้ไขให้ถกูต้องภายในระยะเวลาและเง่ือนไขที่ศาลเห็นสมควรก าหนด เว้นแตข้่อผิด
ระเบียบหรือผิดหลงดงักลา่วเกิดจากความไมส่จุริตของคูค่วามฝ่ายนัน้ 

 

มาตรา 31เพื่อประโยชน์แหง่ความยตุิธรรมในอนัท่ีจะให้ได้ความแจ้งชดัในข้อเท็จจริง
แหง่คดใีห้ศาลมีอ านาจเรียกพยานหลกัฐานมาสบืได้เองตามที่เห็นสมควร และศาลมี
อ านาจซกัถามพยานเพิ่มเติมได้จนสิน้ข้อสงสยั 
   ให้ศาลด าเนินการนัง่พิจารณาคดีติดตอ่กนัไปโดยไมเ่ลือ่นคดีจนกวา่จะเสร็จการ
พิจารณา เว้นแตม่ีเหตจุ าเป็นอนัมิอาจก้าวลว่งเสยีได้และศาลจะเลือ่นครัง้หนึง่ได้ไมเ่กิน
เจ็ดวนั และเมื่อเสร็จการพิจารณาคดใีห้ศาลรีบท าค าพิพากษาหรือค าสัง่โดยเร็ว 

มาตรา 21 เพื่อประโยชน์แหง่ความยตุิธรรมในอนัท่ีจะให้ได้ความแจ้งชดัในข้อเท็จจริงแหง่
คดี ให้ศาลมีอ านาจเรียกพยานหลกัฐานมาสบืได้เองตามที่เห็นสมควร และศาลมีอ านาจ
ซกัถามพยานเพิม่เตมิได้จนสิน้ข้อสงสยั ตลอดจนมีอ านาจสัง่ให้ตรวจพิสจูน์พยานหลกัฐาน
ได้ คา่ใช้จา่ยที่เกิดขึน้ตามวรรคนี ้ศาลอาจสัง่ให้จา่ยตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาล
ยตุิธรรมก าหนด 
ให้ศาลด าเนินการนัง่พิจารณาคดตีิดตอ่กนัไปโดยไมเ่ลือ่นคดจีนกวา่จะเสร็จการพิจารณา 
เว้นแตม่ีเหตจุ าเป็นอนัมิอาจก้าวลว่งเสยีได้และศาลจะเลือ่นครัง้หนึง่ได้ไมเ่กินเจ็ดวนั และเมื่อ
เสร็จการพิจารณาคดใีห้ศาลรีบท าค าพิพากษาหรือค าสัง่โดยเร็ว 

 

มาตรา 32 เมื่อศาลสิง่แวดล้อมเห็นเป็นการสมควร จะให้ศาลอื่นหรือเจ้าพนกังานศาลท า
การสบืพยานหลกัฐานสว่นใดสว่นหนึง่แทนได้ การสบื พยานหลกัฐานดงักลา่วจะกระท า
ในศาลหรือนอกศาลก็ได้ 

 
 

 



    ในกรณีที่การสบืพยานหลกัฐานตามวรรคหนึง่เป็นการสบืพยานหลกัฐานของฝ่าย
โจทก์ในคดีอาญาจะกระท าลบัหลงัจ าเลยไมไ่ด้ ทัง้จะต้องให้จ าเลยมีโอกาสถามค้าน
พยานบคุคลหรือคดัค้านพยานหลกัฐานอื่นได้อยา่งเต็มที่ เว้นแตจ่ะเป็นกรณีที่อาจสบื
พยานหลกัฐานลบัหลงัจ าเลยได้ตามมาตรา ๑๗๒ ทวิ แหง่ประมวลกฎหมายวิธีพจิารณา
ความอาญา 
มาตรา 33 ถ้าบคุคลใดเกรงวา่พยานหลกัฐานท่ีตนอาจต้องอ้างองิในภายหน้าจะสญูหาย
หรือยากแก่การน ามาเมื่อมีคดีสิง่แวดล้อมเกิดขึน้ หรือถ้าคูค่วามฝ่ายใดในคดีเกรงวา่
พยานหลกัฐานท่ีตนจ านงจะอ้างอิงจะสญูหายเสยีก่อนที่จะน ามาสบืหรือเป็นการยากที่
จะน าสบืในภายหลงับคุคลนัน้หรือคูค่วามฝ่ายนัน้อาจยื่นค าขอตอ่ศาลโดยท าเป็นค าร้อง
ขอหรือค าร้องให้ศาลมีค าสัง่ให้สบืพยานหลกัฐานนัน้ไว้ทนัทีเทา่นัน้ ให้ศาลหมายเรียกผู้
ขอและคูค่วามอกีฝ่ายหนึง่หรือบคุคลภายนอกทีเ่ก่ียวข้องมาศาล และเมื่อได้ฟังบคุคล
เหลา่นัน้แล้ว ให้ศาลสัง่ค าขอตามที่เห็นสมควร ถ้าศาลสัง่อนญุาตตามค าขอแล้วให้สบื
พยานหลกัฐานไปตามที่บญัญตัิไว้ในกฎหมาย สว่นรายงานและเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง
กบัการนัน้ให้ศาลเก็บรักษาไว้  

มาตรา 23 ถ้าบคุคลใดเกรงวา่พยานหลกัฐานท่ีตนอาจต้องอ้างองิในภายหน้าจะสญูหาย
หรือยากแก่การน ามาเมื่อมีคดีสิง่แวดล้อมเกิดขึน้ หรือถ้าคูค่วามฝ่ายใดในคดีเกรงวา่
พยานหลกัฐานท่ีตนจ านงจะอ้างอิงจะสญูหายเสยีก่อนที่จะน ามาสบืหรือเป็นการยากที่จะ
น ามาสบืในภายหลงับคุคลนัน้หรือ คูค่วามฝ่ายนัน้อาจยื่นค าขอตอ่ศาลโดยท าเป็นค าร้องขอ
หรือค าร้องให้ศาลมีค าสัง่ให้สบืพยานหลกัฐานนัน้ไว้ทนัทีเทา่นัน้ ให้ศาลหมายเรียกผู้ขอและ
คูค่วามอีกฝ่ายหนึง่หรือบคุคลภายนอกที่เก่ียวข้องมาศาล และเมือ่ได้ฟังบคุคลเหลา่นัน้แล้ว 
ให้ศาลสัง่ค าขอตามที่เห็นสมควร ถ้าศาลสัง่อนญุาตตามค าขอ 
แล้วให้สบืพยานหลกัฐานไปตามที่บญัญตัิไว้ในกฎหมาย สว่นรายงานและเอกสารอื่น ๆ ท่ี
เก่ียวข้องกบัการนัน้ให้ศาลเก็บรักษาไว้ 

 

มาตรา 34 ในกรณีมีเหตฉุกุเฉิน เมื่อมกีารยื่นค าขอตามมาตรา ๒๙ ผู้ยื่นค าขอจะยื่นค า
ร้องรวมไปด้วยเพื่อให้ศาลมีค าสัง่หรือออกหมายตามที่ขอโดยไมช่กัช้า และถ้าจ าเป็นจะ
ขอให้ศาลมีค าสัง่ให้ยดึหรืออายดัเอกสารหรือวตัถทุี่จะใช้เป็นพยานหลกัฐานท่ีขอสบืไว้
ก่อนโดยมีเง่ือนไขอยา่งใดอยา่งหนึง่ตามที่ศาลเห็นสมควรก็ได้ 
     ให้น ามาตรา ๒๖๑ ถงึมาตรา ๒๖๓ และมาตรา ๒๖๗ ถึงมาตรา ๒๖๙ แหง่ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่มาใช้แก่กรณีตามวรรคหนึง่โดยอนโุลม 

มาตรา 24 ในกรณีมีเหตฉุกุเฉิน เมื่อมกีารยื่นค าขอตามมาตรา ๒๒ ผู้ยื่นค าขอจะยื่น 
ค าร้องรวมไปด้วยเพื่อให้ศาลมีค าสัง่หรือออกหมายตามที่ขอโดยไมช่กัช้า และถ้าจ าเป็นจะ
ขอให้ศาลมีค าสัง่ให้ยดึหรืออายดัเอกสารหรือวตัถทุี่จะใช้เป็นพยานหลกัฐานท่ีขอสบืไว้ก่อน
โดยมีเง่ือนไขอยา่งใดอยา่งหนึง่ตามที่ศาลเห็นสมควรก็ได้ 
 ให้น ามาตรา ๒๖๑ ถึงมาตรา ๒๖๓ และมาตรา ๒๖๗ ถึงมาตรา ๒๖๙ แหง่
ประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความแพง่มาใช้แก่กรณีตามวรรคหนึง่โดยอนโุลม 

 

มาตรา 35ในกรณีที่มีความจ าเป็น เพื่อให้ได้ข้อเทจ็จริงอยา่งเพยีงพอรอบด้านหาก
คูค่วามที่เก่ียวข้องร้องขอ หรือศาลเห็นเป็นการสมควร ศาลอาจจะเดินเผชิญสบื
พยานหลกัฐานในสถานท่ีที่เก่ียวข้องได้  

มาตรา 22 ในกรณีที่มีความจ าเป็น เพื่อให้ได้ข้อเทจ็จริงอยา่งเพยีงพอรอบด้าน  
หากคูค่วามที่เก่ียวข้องร้องขอ หรือศาลเห็นเป็นการสมควร ศาลอาจจะเดินเผชิญสบื
พยานหลกัฐานในสถานท่ีที่เก่ียวข้องได้ 

 



     ในการเดินเผชิญสบื หากมีความจ าเป็นเพื่อประโยชน์แหง่ความยตุิธรรม ให้ศาลมี
อ านาจสอบถามบคุคลในบริเวณที่เกิดเหต ุตรวจเก็บพยานหลกัฐานตา่งๆหรือแสวงหา
ข้อเท็จจริงตา่งๆได้ตามทีเ่ห็นสมควร 
     ในคดีที่มีการฟอ้งเพื่อประโยชน์สาธารณะที่มีผลกระทบรุนแรงตอ่สงัคมและ
สิง่แวดล้อม ให้ศาลสง่เจ้าพนกังานคดีสิง่แวดล้อมไปตรวจสอบข้อเท็จจริง ในพืน้ท่ีและ
เก็บหลกัฐานเบือ้งต้นมาน าเสนอประกอบการพิจารณาพิพากษาด้วย หลกัเกณฑ์การ
ด าเนินการให้เป็นไปตามค าแนะน าประธานศาลฎีกาวา่ด้วยระบบไตส่วนและการเก็บ
หลกัฐานคดีสิง่แวดล้อม  
     ในกรณีที่มีความจ าเป็น เพื่อประโยชน์แหง่ความยตุิธรรมอาจจดัให้มีศาลเคลือ่นท่ีเพื่อ
พิจารณาพิพากษาคดใีนบริเวณพืน้ท่ีพิพาทที่เกิดเหตไุด้ 

 ในการเดินเผชิญสบื หากมคีวามจ าเป็นเพื่อประโยชน์แหง่ความยตุิธรรม ให้ศาลมี
อ านาจสอบถามบคุคลในบริเวณที่เกิดเหต ุตรวจเก็บพยานหลกัฐานตา่งๆ หรือแสวงหา
ข้อเท็จจริงตา่งๆ ได้ตามทีเ่ห็นสมควร 

มาตรา 36ในกรณีที่คูค่วามแตล่ะฝ่ายประสงค์จะน าพยานผู้ เช่ียวชาญที่มคีวามเห็น
แตกตา่งกนัมาสบื หากศาลเห็นสมควรเพื่อให้ได้ข้อมลูที่แจ้งกระจา่งอยา่งรอบด้าน ศาล
อาจสัง่ให้น าพยานผู้ เช่ียวชาญของทกุฝ่ายมาสบืพร้อมกนัในคราวเดยีว โดยให้เป็นไป
ตามวิธีการในข้อก าหนดของประธานศาลฎีกา ทัง้นีศ้าลอาจขอให้ที่ปรึกษาทาง
สิง่แวดล้อมมาร่วมในการสบืพยานและให้ความเห็นตอ่ศาลได้ 

มาตรา 26 ในกรณีที่คูค่วามแตล่ะฝ่ายประสงค์จะน าพยานผู้ เช่ียวชาญที่มีความเห็นแตกตา่ง
กนัมาสบื หากศาลเห็นสมควรเพือ่ให้ได้ข้อมลูที่แจ้งกระจ่างอยา่งรอบด้าน ศาลอาจสัง่ให้น า
พยานผู้ เช่ียวชาญของทกุฝ่ายมาสบืพร้อมกนัในคราวเดียว โดยให้เป็นไปตามวิธีการใน
ข้อก าหนดของประธานศาลฎีกา ทัง้นี ้ศาลอาจขอให้ที่ปรึกษาทางสิง่แวดล้อมมาร่วมในการ
สบืพยานและให้ความเห็นตอ่ศาลก็ได้ 

 

มาตรา 37ในคดีทีต้่องอาศยัความรู้ความช านาญเป็นพิเศษ เมื่ออธิบดีผู้พิพากษาศาล
สิง่แวดล้อมหรือหวัหน้าศาลสิง่แวดล้อม หรือผู้พิพากษาที่พิจารณาคดเีห็นสมควรให้มกีาร
ตัง้ที่ปรึกษาทางสิง่แวดล้อมประจ าคดีได้ 
      ที่ปรึกษาทางสิง่แวดล้อมมีหน้าที่ช่วยให้ความเห็น ค าแนะน า เพื่อประโยชน์แกค่ดี 
โดยสามารถเข้าถงึเอกสารและข้อมลูคดีที่จ าเป็นเพื่อให้มข้ีอมลูที่เพียงพอในการเสนอ
ความคิดเห็นได้ ในกรณีทีเ่ห็นสมควรเจ้าของส านวนอาจมอบหมายให้เข้าร่วมรับฟังการ
พิจารณาคดีไปพร้อมกนัด้วย ทัง้นี ้ให้ที่ปรึกษาทางสิง่แวดล้อมท าความเห็นเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรเพื่อประกอบส านวนคดีไว้ด้วย 

มาตรา 25 ศาลอาจสัง่ให้ที่ปรึกษาทางสิง่แวดล้อมให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา
พิพากษาคดีได้ โดยที่ปรึกษาทางสิง่แวดล้อมมีสทิธิในการเข้าถงึเอกสารและข้อมลูในคดีที่
จ าเป็นเพื่อให้มีข้อมลูที่เพยีงพอในการเสนอความคิดเห็นโดยในคดีหนึง่อาจมีที่ปรึกษาหลาย
คนหรือหลายสาขาก็ได้ ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัตามพฤติการณ์แหง่รูปคดี 

 



      ในคดีหนึง่อาจมีที่ปรึกษาหลายคนหรือหลายสาขาก็ได้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัตามพฤติการณ์
แหง่รูปคดี  
      ส าหรับคดีที่ปรากฏวา่มีข้อขดัแย้งเก่ียวกบัปัญหาเทคนคิทางสิง่แวดล้อมทีซ่บัซ้อน
มากให้ศาลตัง้ที่ปรึกษาทางสิง่แวดล้อมประจ าคดีตัง้แตต้่น 
      ในกรณีที่คูค่วามแตล่ะฝ่ายประสงค์จะน าพยานผู้เช่ียวชาญทีม่ีความเห็นแตกตา่งกนั
มาสบื หากศาลเห็นสมควรเพื่อให้ได้ข้อมลูที่แจ้งกระจ่างอยา่งรอบด้าน ศาลอาจสัง่ให้น า
พยานผู้ เช่ียวชาญของทกุฝ่ายมาสบืพร้อมกนัในคราวเดียว โดยให้เป็นไปตามวิธีการใน
ข้อก าหนดของประธานศาลฎีกา ทัง้นีศ้าลอาจขอให้ที่ปรึกษาทางสิง่แวดล้อมมาร่วมใน
การสบืพยานและให้ความเห็นตอ่ศาลได้ 
มาตรา 38 เพื่อประโยชน์แหง่ความยตุิธรรม ศาลอาจสง่พยานหลกัฐานท่ีส าคญัในคดี ไป
ตรวจทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือขอความเห็นในสถาบนัวิชาการตา่งๆ ของรัฐ หรือ
สถาบนัอื่นๆ เพื่อพิสจูน์ความจริงในคดตีามทีศ่าลเห็นสมควร  
     ให้ส านกังานศาลยตุิธรรม โดยค าแนะน าของคณะกรรมการพฒันาระบบคดี
สิง่แวดล้อมขึน้ทะเบียนรายช่ือสถาบนัด้านวิทยาศาสตร์ และสถาบนัวิชาการด้าน
สิง่แวดล้อม เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาพิพากษาคดีสิง่แวดล้อม 
      สถาบนัท่ีให้บริการมีสทิธิได้รับตามที่คณะกรรมการบริการศาลยตุิธรรมก าหนด 

  
 

มาตรา 39ในกรณีที่เจ้าพนกังานขอให้บคุคลใดซึง่มคีวามรู้ความเช่ียวชาญเป็นพิเศษ
เฉพาะในเร่ืองหนึง่เร่ืองใดเป็นท่ีปรึกษาทางสิง่แวดล้อมหรือผู้ช่วยเหลอืเจ้าพนกังานใน
ลกัษณะอื่นๆ ในการปฏิบตัิหน้าทีต่ามพระราชบญัญตัินี ้ให้บคุคลนัน้ไมต้่องรับผิดทาง
แพง่เป็นการสว่นตวัในบรรดาความเสยีหายทีเ่กิดขึน้เว้นแตจ่งใจหรือประมาทเลนิเลอ่
อยา่งร้ายแรงแตไ่มต่ดัสทิธิผู้ เสยีหายที่จะเรียกร้องคา่เสยีหาจากทางราชการ  

มาตรา 27 กรณีที่ปรึกษาทางสิง่แวดล้อมหรือพยานผู้ เช่ียวชาญคนใดเบกิความตอ่ศาล 
ให้ทราบวา่มกีารกระท าความผิดตามพระราชบญัญตัินี ้ถ้าได้กระท าโดยสจุริตยอ่มได้รับ
ความคุ้มครองไมต้่องรับผิดทัง้ทางแพง่และอาญา 

 

มาตรา 40 เมื่อได้สบืพยานตามที่จ าเป็นแล้วให้ถือวา่การพิจารณา เป็นอนัสิน้สดุ แต่
คูค่วามอาจแถลงการณ์ปิดคดีด้วยวาจาในวนัเสร็จการพิจารณานัน้ได้ แล้วให้ศาลอา่นค า

มาตรา 37 เมื่อได้สบืพยานตามที่จ าเป็นแล้ว ให้ถือวา่การพิจารณาเป็นอนัสิน้สดุ  
แตคู่ค่วามอาจแถลงการณ์ปิดคดด้ีวยวาจาในวนัเสร็จการพิจารณานัน้ได้ แล้วให้ศาลอา่นค า

 
 



พิพากษาหรือค าสัง่ภายในเวลาสามวนันบัแตว่นันัน้ 
ก่อนที่ศาลอา่นค าพิพากษาหรือค าสัง่ ถ้าศาลเห็นสมควรเพื่อประโยชน์แหง่ความยตุิธรรม 
ศาลอาจท าการพิจารณาตอ่ไปอีกได้ 

พิพากษาหรือค าสัง่ภายในเวลาสามวนันบัแตว่นันัน้ 
 ก่อนที่ศาลอา่นค าพิพากษาหรือค าสัง่ ถ้าศาลเห็นสมควรเพื่อประโยชน์แหง่ 
ความยตุธิรรมศาลอาจท าการพิจารณาตอ่ไปอีกได้ 

มาตรา 41ค าพิพากษาหรือค าสัง่ของศาลให้ท าเป็นหนงัสอืและต้องกลา่วหรือแสดง
ข้อเท็จจริงที่ฟังได้โดยสรุปและค าวินิจฉยัในประเด็นแหง่คดีพร้อมด้วยเหตผุลแหง่ค า
วินิจฉยันัน้ 
   ในการจดัท าค าพิพากษาในคดสีิง่แวดล้อม ให้ศาลค านงึถึงผลกระทบท่ีเกิดตอ่
สิง่แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติและแสวงหาแนวทางที่จะสร้างความสมดลุทางระบบ
นิเวศและการพฒันาอยา่งยัง่ยืนด้วย 
  การก าหนดโทษ หรือมาตรการตา่งๆทัง้ทางแพง่ ทางอาญา และทางปกครอง แก่ผู้ก่อ
ความเสยีหายให้ศาลค านงึถึงเร่ืองตา่งๆดงันี ้ 

(๑) พฤติกรรมของผู้กระท าความผิดหรือก่อให้เกิดความเสยีหายและลกัษณะของ
การกระท าที่เก่ียวข้อง 

(๒) เจตนาของผู้ก่อความเสยีหาย หากยิ่งเจตนาร้าย จงใจให้เกิดความเสยีหาย ยิง่
ต้องมีโทษหรือมาตรการท่ีเข้มข้น 

(๓) ความร้ายแรงของผลกระทบที่เกิดตอ่สิง่แวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ระบบนิเวศ หรือผลกระทบตอ่บคุคลทัง้ทางชีวติ ร่างกาย สขุภาพ และ
ทรัพย์สนิ 

(๔) ประวตัิเก่ียวกบัการปฏิบตัิหรือไมป่ฏิบตัิตามกฎหมายสิง่แวดล้อม 
(๕) ผลประโยชน์ที่ผู้ก่อความเสยีหายได้รับจากการก่อความเสยีหายหรือการ

ละเมิดกฎหมาย 
(๖) การยอมรับผิดในสิง่ที่ได้กระท าไป การส านกึผิด และความพยายามแก้ไข 

มาตรา 38 ค าพิพากษาหรือค าสัง่ของศาลให้ท าเป็นหนงัสอืและต้องกลา่วหรือแสดง
ข้อเท็จจริงที่ฟังได้โดยสรุปและค าวินิจฉยัในประเด็นแหง่คดีพร้อมด้วยเหตผุลแหง่ค าวินจิฉยั
นัน้ 
ในการจดัท าค าพิพากษาในคดีสิง่แวดล้อม ให้ศาลค านงึถงึผลกระทบที่เกิดตอ่สิง่แวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ และแสวงหาแนวทางที่จะสร้างความสมดลุทางระบบนิเวศและ 
การพฒันาอยา่งยัง่ยืนด้วย 
 

 

มาตรา 42ในการพิพากษาคดีปกครองสิง่แวดล้อม ศาลมีอ านาจก าหนดค าบงัคบัอยา่ง   



หนึง่อยา่งใด ดงัตอ่ไปนี ้
                    (๑) สัง่ให้เพิกถอนกฎหรือค าสัง่หรือสัง่ห้ามการกระท าทัง้หมดหรือบางสว่น
ในกรณีที่มีการฟอ้งวา่หนว่ยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยไมช่อบ
ด้วยกฎหมาย 
                    (๒) สัง่ให้หวัหน้าหนว่ยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทีเ่ก่ียวข้อง
ปฏิบตัิตามหน้าที่ภายในเวลาที่ศาลก าหนด ในกรณีที่มกีารฟอ้งวา่หนว่ยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยตอ่หน้าที่หรือปฏิบตัิหน้าที่ลา่ช้าเกินสมควร 
                    (๓) สัง่ให้ใช้เงินหรือให้สง่มอบทรัพย์สนิหรือให้กระท าการหรืองดเว้นกระท า
การโดยจะก าหนดระยะเวลาและเง่ือนไขอื่น ๆ ไว้ด้วยก็ได้ ในกรณีที่มีการฟอ้งเก่ียวกบั
การกระท าละเมดิหรือความรับผิดของหนว่ยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ
การฟอ้งเก่ียวกบัสญัญาทางปกครอง 
                    (๔) สัง่ให้ถือปฏิบตัติอ่สทิธิหรือหน้าที่ของบคุคลท่ีเก่ียวข้อง ในกรณีที่มกีาร
ฟอ้งให้ศาลมีค าพิพากษาแสดงความเป็นอยูข่องสทิธิหรือหน้าที่นัน้ 
                    (๕) สัง่ให้บคุคลกระท าหรือละเว้นกระท าอยา่งหนึง่อยา่งใดเพื่อให้เป็นไป
ตามกฎหมาย 
                    ในการมีค าบงัคบัตามวรรคหนึง่ (๑) ศาลมีอ านาจก าหนดวา่จะให้มีผล
ย้อนหลงัหรือไมย้่อนหลงัหรือมีผลไปในอนาคตถงึขณะใดขณะหนึง่ได้ หรือจะก าหนดให้มี
เง่ือนไขอยา่งใดก็ได้ ทัง้นีต้ามความเป็นธรรมแหง่กรณี 
                    ในกรณีที่ศาลมีค าพิพากษาถงึที่สดุให้เพิกถอนกฎ ให้มีการประกาศผลแหง่
ค าพิพากษาดงักลา่วในราชกิจจานเุบกษา และให้การประกาศดงักลา่วมีผลเป็นการเพิก
ถอนกฎนัน้ 
                    ในกรณีที่ศาลมีค าบงัคบัให้ผู้ใดช าระเงินหรือสง่มอบทรัพย์สนิตามค า
พิพากษา ถ้าผู้นัน้ไมช่ าระเงินหรือสง่มอบทรัพย์สนิ ศาลอาจมีค าสัง่ให้มีการบงัคบัคดีแก่



ทรัพย์สนิของบคุคลนัน้ได้ 
                    ในกรณีที่ศาลมีค าบงัคบัตามวรรคหนึง่ (๕) หรือตามวรรคสี ่ให้น า
บทบญัญตัิวา่ด้วยการบงัคบัคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความแพง่มาใช้บงัคบั
โดยอนโุลม 
                    ในการพิพากษาคด ีให้ศาลมคี าสัง่คืนคา่ธรรมเนียมศาลทัง้หมดหรือแต่
บางสว่นตามสว่นของการชนะคดี 
มาตรา 43ห้ามมใิห้ศาลพิพากษาหรือสัง่เกินไปกวา่หรือนอกจากที่ปรากฏในค าฟอ้ง เว้น
แตใ่นกรณีทีศ่าลเห็นสมควรเพื่อความเป็นธรรมแก่คูค่วามหรือเพือ่คุ้มครองประโยชน์
สาธารณะจะพิพากษาหรือสัง่เกินค าขอบงัคบัหรือที่มิได้กลา่วในค าฟอ้งก็ได้  

มาตรา 39ห้ามมใิห้ศาลพิพากษาหรือสัง่เกินไปกวา่หรือนอกจากที่ปรากฏในค าฟอ้ง  
เว้นแตใ่นคดีสว่นแพง่กรณีที่ศาลเห็นสมควรเพื่อความเป็นธรรมแกคู่ค่วามหรือเพื่อคุ้มครอง
ประโยชน์สาธารณะจะพิพากษาหรือสัง่เกินค าขอบงัคบัหรือที่มิได้กลา่วในค าฟอ้งก็ได้ 

 
 

มาตรา 44 ค าพิพากษาหรือค าสัง่ใดๆให้ถือวา่ผกูพนัเฉพาะคูค่วามในกระบวนพิจารณา
ของศาลที่พิพากษาหรือมคี าสัง่ แตศ่าลจะก าหนดให้ค าพิพากษาหรือค าสัง่นัน้ผกูพนัผู้อื่น
ซึง่มีผลประโยชน์ร่วมกนัในมลูแหง่คดีหรือมีหน้าที่เก่ียวข้องตามกฎหมายด้วยก็ได้ 

มาตรา 40  ค าพิพากษาหรือค าสัง่ใด ๆ ในคดีสว่นแพง่ให้ถือวา่ผกูพนัเฉพาะคูค่วามใน
กระบวนพิจารณาของศาลที่พิพากษาหรือมีค าสัง่ แตศ่าลจะก าหนดให้ค าพิพากษาหรือค าสัง่
นัน้ผกูพนัผู้อื่น ซึง่มีผลประโยชน์ร่วมกนัในมลูความแหง่คดีหรือมีหน้าที่เก่ียวข้องตาม
กฎหมายด้วยก็ได้ 

 

วิธีพิจารณาคดีแพ่งและคดีปกครองสิ่งแวดล้อม 
มาตรา 45 เมื่อมีหรืออาจจะมีข้อโต้แย้งเกิดขึน้เก่ียวกบัสทิธิหรือหน้าที่หรือประโยชน์ของ
บคุคลใดตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัคดีสิง่แวดล้อมหรือบคุคลใดจะต้องใช้สทิธิดงักลา่ว
ทางศาล บคุคลนัน้ชอบท่ีจะเสนอคดีของตนตอ่ศาลที่มีเขตอ านาจได้ตามบทบญัญตัิแหง่
กฎหมายนี ้ 

มาตรา 14 เมื่อมีหรืออาจจะมีข้อโต้แย้งเกิดขึน้ เก่ียวกบัสทิธิหรือหน้าที่ของบคุคลใด 
ตามกฎหมายสิง่แวดล้อม หรือบคุคลใดจะต้องใช้สทิธิดงักลา่วทางศาล บคุคลนัน้ชอบที่จะ
เสนอคดีของตนตอ่ศาลที่มเีขตอ านาจได้ ตามบทบญัญตัิแหง่กฎหมายนี ้

 

มาตรา 46 การฟอ้งคดีแพง่และคดีปกครองสิง่แวดล้อมเพื่อประโยชน์สว่นตวัของปัจเจก
ชนบคุคลอาจรวมกนัฟอ้งในลกัษณะคดีแบบกลุม่ก็ได้ หลกัเกณฑ์และวิธีการในการฟอ้ง
คดีแบบกลุม่ให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยการฟอ้งคดีแบบกลุม่ 

  

มาตรา 47 ตวัแทนชมุชนท่ีมคีณุสมบตัิตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดประธานศาลฎีกา มี
สทิธิฟอ้งคดีตอ่ศาลเพื่อขอให้ก าหนดมาตรการในการด าเนินการเพื่อปอ้งกนัหรือหยดุยัง้

มาตรา 16 ตวัแทนชมุชนที่มีคณุสมบตัิตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดประธานศาลฎีกา  
มีสทิธิที่จะฟอ้งคดีตอ่ศาลและด าเนินคดีสิง่แวดล้อมเพื่อเรียกคา่เสยีหายทางสิง่แวดล้อมที่

 
 



การก่อความเสยีหายการเรียกให้จดัการแก้ไขปัญหาและกระท าการฟืน้ฟเูยียวยา หรือ
การเรียกคา่เสยีหายที่เกิดแก่สิง่แวดล้อมของชมุชนได้ 

เกิดแก่สิง่แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของชมุชนได้ 

มาตรา 48เพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ ให้องค์กรเอกชนทางสิง่แวดล้อมทีม่ี
คณุสมบตัิตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดประธานศาลฎีกา มีสทิธิฟอ้งคดีสิง่แวดล้อมที่อยู่
ในขอบเขตวตัถปุระสงค์ของ องค์กรตอ่ศาลเพื่อขอให้เกิดมาตรการในการด าเนินการเพื่อ 
ปอ้งกนัหรือหยดุยัง้การก่อความเสยีหาย การเรียกให้จดัการแก้ไขปัญหาและกระท าการ
ฟืน้ฟเูยียวยาหรือการเรียกคา่เสยีหายที่เกิดแก่สิง่แวดล้อมได้ 

มาตรา 15 เพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะเป็นส าคญั ให้องค์กรเอกชนทางสิง่แวดล้อมที่ได้
จดทะเบยีนแล้วตามกฎหมาย มสีทิธิที่จะฟอ้งคดีตอ่ศาลและด าเนินคดีสิง่แวดล้อมเพื่อเรียก
คา่เสยีหายทางสิง่แวดล้อมได้ หากเป็นคดีที่อยูใ่นขอบเขตวตัถปุระสงค์ขององค์กรนัน้ 

 
 

 มาตรา 17 คา่เสยีหายที่ได้รับจากการฟอ้งคดตีามมาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ ให้น าไปใช้
เพื่อฟืน้ฟเูยยีวยาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม รวมทัง้เพื่อใช้เป็นคา่ใช้จา่ยตา่งๆ ใน
เร่ืองที่เก่ียวข้อง และให้จ ากดัเพยีงคา่ใช้จ่ายส าหรับมาตรการท่ีสมเหตผุลซึง่ได้ด าเนินการไป
แล้วหรือจะด าเนินการตอ่ไปเพื่อให้สิง่แวดล้อมทีเ่สยีไปคืนสูส่ภาพเดิม 

 

 มาตรา 18บคุคลใดทีม่ิใช่ผู้ เสยีหายและมิได้อาศยัอยูใ่นชมุชนท้องถ่ินซึง่พบเห็นการกระท า
ใดที่ก่อให้เกิดความเสยีหายแก่สิง่แวดล้อมอาจแจ้งให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องด าเนินการใด 
ตามกฎหมายวา่ด้วยการนัน้ หากหนว่ยงานท่ีได้รับแจ้งไมด่ าเนินการท่ีเป็นผลให้ระงบัความ
เสยีหายแก่สิง่แวดล้อมภายในเก้าสบิวนั ให้บคุคลดงักลา่วฟอ้งเป็นคดีตอ่ศาลเพื่อขอให้ศาลมี
ค าสัง่หรือค าพิพากษาได้ แตจ่ะเรียกคา่เสยีหายใด ๆ เพื่อตนเองหรือบคุคลอื่นมิได้ ทัง้นี ้ให้
ศาลเรียกหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องเข้ามาในคดีด้วย 

 

มาตรา 49หากองค์กรเอกชนทางสิง่แวดล้อมประสงค์จะใช้สทิธิฟอ้งคดตีามมาตรา
ข้างต้นจกัต้องไปเรียกร้องให้หนว่ยงานของรัฐทีม่ีอ านาจหน้าทีคุ่้มครอง สง่เสริม อนรัุกษ์
ตามกฎหมายนัน้เข้าด าเนินการตามกฎหมายก่อนหากเจ้าหน้าไมด่ าเนินการใน ๖๐วนั
องค์กรเอกชนมีสทิธิไปฟอ้งร้องคดีได้  ในกรณีที่หนว่ยงานของรัฐมีอ านาจหน้าทีคุ่้มครอง 
สง่เสริม อนรัุกษ์ตามกฎหมายมีการฟอ้งคดีอยูแ่ล้ว องค์กรเอกชนทางสิง่แวดล้อมอาจขอ
เข้าเป็นคูค่วามร่วมได้ 

  
 



มาตรา 50หนว่ยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่คุ้มครอง สง่เสริม อนรัุกษ์และรักษา
สิง่แวดล้อมตามกฎหมายมีอ านาจฟอ้งคดีตอ่ศาล เพื่อขอให้เกิดมาตรการในการ
ด าเนินการเพื่อปอ้งกนัหรือหยดุยัง้การก่อความเสยีหาย การเรียกให้จดัการแก้ไขปัญหา
และกระท าการฟืน้ฟเูยยีวยา หรือการเรียกคา่เสยีหายที่เกิดแก่สิง่แวดล้อมได้ 
    การฟอ้งเรียกคา่เสยีหายทีเ่กิดแก่สิง่แวดล้อมของสว่นรวมต้องค านวณความเสยีหาย
ทางตรงและทางอ้อมอยา่งรอบด้าน โดยรวบรวมทัง้ข้อเท็จจริงและแสดงวิธีการคิด
ค านวณในเชิงวิชาการแก่ศาลอยา่งเพยีงพอ 
   ในกรณีที่มีผู้ก่อภยัหรือความเสยีหายหลายรายทีเ่ก่ียวเนื่องกนั ให้หนว่ยงานท่ีมีอ านาจ
หน้าที่คุ้มครอง สง่เสริม อนรัุกษ์และรักษาสิง่แวดล้อมตามกฎหมายรวบรวมข้อมลูและ
ด าเนินการฟอ้งร้องคดีแพง่ให้ครบถ้วนทกุกรณีได้ 
    ในกรณีที่หนว่ยงานของรัฐทีม่อี านาจหน้าที่คุ้มครอง สง่เสริม อนรัุกษ์ และรักษา
สิง่แวดล้อมตามกฎหมายต้องเสยีคา่ใช้จ่ายเพื่อการแก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อมตา่งๆ เช่น
การขจดัมลพิษ หรือต้องรับผิดแทนผู้ก่อความเสียหายโดยทีม่ิได้เป็นผู้ก่อความเสยีหาย
เองโดยตรง ให้หนว่ยงานของรัฐฟอ้งไลเ่บีย้เพื่อเรียกร้องคา่เสยีหายให้ครบถ้วนเพื่อให้ผู้
ก่อมลพิษที่แท้จริงต้องรับผิดตอ่ไป 

  

มาตรา 51 โจทก์จะฟอ้งด้วยวาจาหรือเป็นหนงัสอืก็ได้ ในกรณีที่โจทก์ประสงค์จะฟอ้ง
ด้วยวาจาให้เจ้าพนกังานคดีจดัให้มีการบนัทกึรายละเอยีดแหง่ค าฟอ้งแล้วให้โจทก์ลง
ลายมือช่ือไว้เป็นส าคญั 
ค าฟอ้งต้องมีข้อเทจ็จริงทีเ่ป็นเหตแุหง่การฟอ้งคดีรวมทัง้ค าขอบงัคบัชดัเจนพอที่จะท าให้
เข้าใจได้ หากศาลเห็นวา่ค าฟอ้งนัน้ไมถ่กูต้องหรือขาดสาระส าคญับางเร่ือง ศาลอาจมี
ค าสัง่ให้โจทก์แก้ไขค าฟอ้งในสว่นนัน้ให้ถกูต้องหรือชดัเจนขึน้ก็ได้ 

มาตรา 19 โจทก์จะฟอ้งด้วยวาจาหรือเป็นหนงัสอืก็ได้ ในกรณีที่โจทก์ประสงค์จะฟอ้งด้วย
วาจา ให้เจ้าพนกังานคดีจดัให้มกีารบนัทกึรายละเอียดแหง่ค าฟอ้งแล้วให้โจทก์ลงลายมือช่ือ
ไว้เป็นส าคญั  
 ค าฟอ้งต้องมีข้อเทจ็จริงทีเ่ป็นเหตแุหง่การฟอ้งคดีรวมทัง้ค าขอบงัคบัชดัเจนพอที่จะ
ท าให้เข้าใจได้หากศาลเห็นวา่ค าฟอ้งนัน้ไมถ่กูต้องหรือขาดสาระส าคญับางเร่ือง ศาลอาจมี
ค าสัง่ให้โจทก์แก้ไข 
ค าฟอ้งในสว่นนัน้ให้ถกูต้องหรือชดัเจนขึน้ก็ได้ 

 

มาตรา 52 ภายหลงัที่ได้มีการฟอ้งคดีสิง่แวดล้อมแล้วหากมีการเสนอค าฟอ้งเข้ามาใน มาตรา 20 ภายหลงัที่ได้มีการฟอ้งคดีสิง่แวดล้อมแล้ว หากมีการเสนอค าฟอ้งเข้ามา  



คดีดงักลา่วไมว่า่โดยวิธีฟอ้งเพิ่มเติม ฟอ้งแย้งหรือโดยสอดเข้ามาในคดี หรือหากศาลมี
ค าสัง่ให้รวมพจิารณาคดแีพง่อื่นใดเข้ากบัคดีสิง่แวดล้อม ให้ถือวา่คดีในสว่นท่ีเก่ียวกบัค า
ฟอ้งซึง่ได้ยื่นภายหลงัและคดีที่ศาลสัง่ให้รวมพิจารณาเหลา่นัน้เป็นคดีสิง่แวดล้อมตาม
พระราชบญัญตัินีด้้วย  

ในคดดีงักลา่วไมว่า่โดยวิธีฟอ้งเพิม่เติม ฟอ้งแย้ง หรือโดยสอดเข้ามาในคดี หรือหากศาลมี
ค าสัง่ให้รวมพจิารณาคดแีพง่อื่นใดเข้ากบัคดีสิง่แวดล้อม ให้ถือวา่คดีในสว่นท่ีเก่ียวกบัค า
ฟอ้งซึง่ได้ยื่นภายหลงัและคดีที่ศาลสัง่ให้รวมพิจารณาเหลา่นัน้เป็นคดีสิง่แวดล้อมตาม
พระราชบญัญตัินีด้้วย 

มาตรา 53ในกรณีที่ท าให้ความเสียหายเกิดขึน้ตอ่ชีวติ ร่างกาย สขุภาพหรืออนามยั โดย
ผลของมลพิษหรือสารท่ีมีผลกระทบหรือสะสมอยูใ่นร่างกายของผู้เสยีหายหรือเป็นกรณี
ต้องใช้เวลาในการแสดงอาการผู้ เสยีหายหรือผู้มีอ านาจฟอ้งคดแีทนผู้ เสยีหายต้องใช้สทิธิ
เรียกร้องภายในห้าปี นบัแตว่นัท่ีรู้ถึงความเสยีหายและรู้ตวัผู้กระท าผิด แตไ่มเ่กิน สบิปี
นบัแตว่นัท่ีรู้ถงึความเสยีหาย 

มาตรา 10 กรณีที่ท าให้ความเสยีหายเกิดขึน้ตอ่ชีวิต ร่างกาย สขุภาพ หรืออนามยัโดยผล
ของสารที่สะสมอยูใ่นร่างกายของผู้ เสยีหายหรือเป็นกรณีที่ต้องใช้เวลาในการแสดงอาการ
ผู้ เสยีหายหรือผู้มีอ านาจฟอ้งคดแีทนผู้ เสยีหายต้องใช้สทิธิเรียกร้องภายในสามปี นบัแตว่นัท่ีรู้
ถึงความเสยีหายและรู้ตวัผู้ที่ต้องรับผิด แตไ่มเ่กินสบิปีนบัแตว่นัท่ีรู้ถึงความเสยีหาย 

 
 

มาตรา 54 ถ้ามีการเจรจาเก่ียวกบัคา่เสยีหายที่พงึจา่ยระหวา่งคูค่วามในคดีสิง่แวดล้อม 
ให้อายคุวามสะดดุหยดุลงอยูไ่มใ่นระหวา่งนัน้จนกวา่ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ได้บอกเลกิการ
เจรจา 

มาตรา 11 ถ้ามีการเจรจาเก่ียวกบัคา่เสยีหายที่พงึจา่ยระหวา่งคูค่วามในคดีสิง่แวดล้อมให้
อายคุวามสะดดุหยดุอยูไ่มน่บัในระหวา่งนัน้จนกวา่ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ได้บอกเลกิการเจรจา 

 

มาตรา 55ระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้ใน พระราชบญัญตัินีห้รือกฎหมายอื่นที่บทบญัญตัิ
แหง่พระราชบญัญตัินีใ้ห้น ามาใช้บงัคบัหรือระยะเวลาตามที่ศาลก าหนดไว้ เมื่อศาล
เห็นสมควรหรือเมื่อคูค่วามร้องขอ ศาลอาจมีอ านาจยน่หรือขยายระยะเวลาได้ตามความ
จ าเป็นและเพื่อประโยชน์แหง่ความยตุิธรรม 

มาตรา 12 ระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบญัญตัินีห้รือกฎหมายอื่นที่บทบญัญตัิแหง่
พระราชบญัญตัินีใ้ห้น ามาใช้บงัคบั หรือระยะเวลาตามทีศ่าลก าหนดไว้ เมื่อศาลเห็นสมควร
หรือเมื่อคูค่วามร้องขอ ศาลมีอ านาจยน่หรือขยายระยะเวลาได้ตามความจ าเป็นและเพื่อ
ประโยชน์แหง่ 
ความยตุธิรรม 

 

มาตรา 56การสง่ค าคูค่วามหรือเอกสารอื่นใดหรือการแจ้งวนันดั ค าสัง่ของศาลหรือ
ข้อความอยา่งอื่นไปยงัคูค่วามหรือบคุคลอื่นใดในคดีสิง่แวดล้อมซึง่ปกตจิะต้อง
ด าเนินการโดยทางเจ้าพนกังานศาลนัน้อาจสัง่ให้ด าเนินการโดยทางไปรษณีย์และ
ทะเบียนตอบรับ โทรศพัท์ โทรสาร ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือสือ่เทคโนโลยีสารสนเทศ
อื่นใดก็ได้ โดยนกึถึงความจ าเป็นเร่งดว่นความสะดวกรวดเร็ว ความเหมาะสมตามสภาพ
แหง่เนือ้หาของเร่ืองที่ท าการตดิตอ่ทัง้นีต้ามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ใน

มาตรา 13 การสง่ค าคูค่วามหรือเอกสารอื่นใด หรือการแจ้งวนันดั ค าสัง่ของศาลหรือ
ข้อความอยา่งอื่นไปยงัคูค่วามหรือบคุคลอื่นใดในคดีสิง่แวดล้อมซึง่ปกตจิะต้องด าเนินการ
โดยทางเจ้าพนกังานศาลนัน้ ศาลอาจสัง่ให้ด าเนินการโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 
โทรศพัท์ โทรสาร ไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์ หรือสือ่เทคโนโลยีสารสนเทศอื่นใดก็ได้ โดย
ค านงึถึงความจ าเป็นเร่งดว่นความสะดวกรวดเร็ว ความเหมาะสมตามสภาพแหง่เนือ้หาของ
เร่ืองที่ท าการตดิตอ่ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดไว้ในข้อก าหนดของประธาน

 



ข้อก าหนดของประธานศาลฎีกา ศาลฎีกา 
มาตรา 57 คูค่วามจะแตง่ตัง้บคุคลใดซึง่มีภมูิล าเนาในเขตศาลเพื่อรับค าคูค่วามหรือ
เอกสารแทนตนก็ได้โดยให้ยื่นค าขอตอ่ศาลที่พิจารณาคดีนัน้เมื่อศาลอนญุาตแล้ว จะสง่
ค าคูค่วามหรือเอกสารแก่บคุคลซึง่ได้รับแตง่ตัง้นัน้ก็ได้ 
   ถ้าคูค่วามไมม่ีภมูิล าเนาหรือส านกัท าการงานในเขตศาลที่พิจารณาคดี ศาลนัน้จะสัง่
ให้คูค่วามแตง่ตัง้บคุคลซึง่มีภมูิล าเนาในเขตศาลนัน้ซึง่จะเป็นการสะดวกในการสง่ค า
คูค่วามหรือเอกสารภายในเวลาทีศ่าลก าหนดเพื่อรับค าคูค่วามหรือเอกสารแทนก็ได้ 
   ถ้าคูค่วามไมป่ฏิบตัติามค าสัง่ศาลตามวรรคสอง การสง่ค าคูค่วามหรือเอกสารจะ
กระท าโดยวิธีปิดประกาศไว้ ณ ศาลที่พิจารณาคดี แจ้งให้คูค่วามมารับค าคูค่วามหรือ
เอกสารนัน้แทนการสง่โดยวิธีอื่นก็ได้การสง่ค าคูค่วามหรือเอกสารโดยวิธีเช่นนีใ้ห้มีผล
ใช้ได้เมื่อพ้นสบิห้าวนันบัแตว่นัปิดประกาศ 
   การสง่ค าคูค่วามหรือเอกสารแก่บคุคลซึง่ได้รับแตง่ตัง้ ให้กระท าได้เช่นเดียวกบัการสง่
ค าคูค่วามหรือเอกสารแกคู่ค่วามหรือการสง่โดยวิธีอื่นแทนดงัที่บญัญตัิไว้ในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่การสง่ค าคูค่วามหรือเอกสารแก่บคุคลซึง่ได้รับแตง่ตัง้
ตามความในวรรคนีใ้ห้มีผลใช้ได้เมื่อพ้นเจ็ดวนันบัแตว่นัสง่หรือสบิห้าวนันบัแตว่นัท่ีได้มี
การสง่โดยวิธีอื่นแทน 

มาตรา 29 คูค่วามจะแตง่ตัง้บคุคลใดซึง่มีภมูิล าเนาในเขตศาลเพื่อรับค าคูค่วามหรือเอกสาร
แทนตนก็ได้โดยให้ยื่นค าขอตอ่ศาลที่พิจารณาคดีนัน้เมื่อศาลอนญุาตแล้ว จะสง่ค าคูค่วาม
หรือเอกสารแก่บคุคลซึง่ได้รับแตง่ตัง้นัน้ก็ได้ 
 ถ้าคูค่วามไมม่ีภมูิล าเนาหรือส านกัท าการงานในเขตศาลที่พิจารณาคดี ศาลนัน้จะ
สัง่ให้คูค่วามแตง่ตัง้บคุคลซึง่มีภมูิล าเนาในเขตศาลนัน้ซึง่จะเป็นการสะดวกในการสง่ค า
คูค่วามหรือเอกสารภายในเวลาทีศ่าลก าหนดเพื่อรับค าคูค่วามหรือเอกสารแทนก็ได้ 
 ถ้าคูค่วามไมป่ฏิบตัิตามค าสัง่ศาลตามวรรคสอง การสง่ค าคูค่วามหรือเอกสารจะ
กระท าโดยวิธีปิดประกาศไว้ ณ ศาลที่พิจารณาคดี แจ้งให้คูค่วามมารับค าคูค่วามหรือ
เอกสารนัน้แทนการสง่โดยวิธีอื่นก็ได้การสง่ค าคูค่วามหรือเอกสารโดยวิธีเช่นนีใ้ห้มีผลใช้ได้
เมื่อพ้นสบิห้าวนันบัแตว่นัปิดประกาศ 
 การสง่ค าคูค่วามหรือเอกสารแกบ่คุคลซึง่ได้รับแตง่ตัง้ ให้กระท าได้เช่นเดียวกบัการ
สง่ค าคูค่วามหรือเอกสารแกคู่ค่วามหรือการสง่โดยวิธีอื่นแทนดงัที่บญัญตัิไว้ในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่การสง่ค าคูค่วามหรือเอกสารแก่บคุคลซึง่ได้รับแตง่ตัง้ตาม
ความในวรรคนีใ้ห้มีผลใช้ได้เมื่อพ้นเจ็ดวนันบัแตว่นัสง่หรือสบิห้าวนันบัแตว่นัท่ีได้มีการสง่โดย
วิธีอื่นแทน 

 

มาตรา 58 เมื่อศาลสัง่รับค าฟอ้งแล้ว ให้ศาลก าหนดวนันดัพจิารณาโดยเร็ว และออก
หมายเรียกจ าเลยให้มาศาลตามก าหนดนดัเพื่อการไกลเ่กลีย่หรือด าเนินกระบวนการ
ระงบัข้อพิพาททางเลอืกแบบอื่น ให้การ และสืบพยานในวนัเดยีวกนั ทัง้นีใ้ห้ศาลสง่
ส าเนาค าฟอ้งหรือส าเนาบนัทกึค าฟอ้งไว้ให้จ าเลย และสัง่ให้โจทก์มาศาลในวนันดั
พิจารณานัน้ด้วย 
  จ าเลยจะยื่นค าให้การเป็นหนงัสอืก่อนวนันดัพิจารณาตามวรรคหนึง่ก็ได้ 

มาตรา 30 เมื่อศาลสัง่รับค าฟอ้งแล้ว ให้ศาลก าหนดวนันดัพจิารณาโดยเร็ว และออก
หมายเรียกจ าเลยให้มาศาลตามก าหนดนดัเพื่อการไกลเ่กลีย่หรือด าเนินกระบวนการระงบัข้อ
พิพาททางเลอืกแบบอ่ืน ให้การ และสบืพยานในวนัเดยีวกนั ทัง้นี ้ให้ศาลสง่ส าเนาค าฟอ้ง
หรือส าเนาบนัทกึค าฟอ้งให้จ าเลย และสัง่ให้โจทก์มาศาลในวนันดัพิจารณานัน้ด้วย  
จ าเลยจะยื่นค าให้การเป็นหนงัสอืก่อนวนันดัพจิารณาตามวรรคหนึง่ก็ได้ 

 
 

 มาตรา 31ให้ศาลสอบถามคูค่วามฝ่ายทีจ่ะต้องน าพยานเข้าสบืวา่ประสงค์จะอ้างอิง  



พยานหลกัฐานใดแล้วบนัทกึไว้หรือสัง่ให้คูค่วามจดัท าบญัชีระบพุยานยื่นตอ่ศาลภายใน
ระยะเวลาตามที่เห็นสมควรก็ได้ 

มาตรา 59 ในวนันดัพิจาณา เมือ่โจทก์และจ าเลยมาพร้อมกนัแล้วให้เจ้าพนกังานคดีหรือ
บคุคลที่ศาลก าหนดหรือที่คูค่วามตกลงกนัท าการไกลเ่กลีย่ให้คูค่วามได้ตกลงกนัหรือ
ประนีประนอมยอมความกนัก่อน ในการไกลเ่กลีย่ ถ้าคูค่วามฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ร้องขอหรือผู้
ไกลเ่กลีย่เห็นสมควรผู้ไกลเ่กลี่ยจะสัง่ให้ด าเนินการเป็นการลบัเฉพาะตอ่หน้าตวัความทกุ
ฝ่ายหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ก็ได้ 
   นอกเหนือจากการไกลเ่กลีย่ ศาลอาจแสวงหาแนวทางให้มีการด าเนินกระบวนการ
ระงบัข้อพิพาททางเลอืกแบบอื่นก็ได้ ตามทีศ่าลเห็นสมควร และคูค่วามยินยอม 
   หลกัเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการไกลเ่กลีย่หรือการด าเนนิกระบวนการระงบัข้อ
พิพาททางเลอืกแบบอ่ืน ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของประธานศาลฎีกา 
   ผู้ไกลเ่กลีย่หรือผู้ รับผิดชอบในการด าเนินกระบวนการระงบัข้อพิพาททางเลอืกแบบอ่ืน 
ที่มิใชเ่จ้าพนกังานคดีมีสทิธิได้รับคา่ป่วยการ คา่พาหนะเดินทาง และคา่เช่าที่พกัตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาลยตุิธรรมก าหนด  
  ในคดีปกครองสิง่แวดล้อม อาจมีการไกลเ่กลีย่ หรือกระบวนการระงบัข้อพิพาท
ทางเลอืกแบบอื่นได้ ตามที่ศาลเห็นสมควร และคูค่วามยินยอมทัง้นีศ้าลต้องระมดัระวงั
ไมใ่ห้ประโยชน์สาธารณะและผลประโยชน์ของปัจเจกต้องถกูกระทบมากไปกวา่การ
ด าเนินคดีปกติ  

มาตรา 32 ในวนันดัพิจารณา เมือ่โจทก์และจ าเลยมาพร้อมกนัแล้วให้เจ้าพนกังานคดีหรือ
บคุคลที่ศาลก าหนดหรือที่คูค่วามตกลงกนัท าการไกลเ่กลีย่ให้คูค่วามได้ตกลงกนัหรือ
ประนีประนอมยอมความกนัก่อน ในการไกลเ่กลีย่ ถ้าคูค่วามฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ร้องขอหรือผู้
ไกลเ่กลีย่เห็นสมควรผู้ไกลเ่กลีย่จะสัง่ให้ด าเนินการเป็นการลบัเฉพาะตอ่หน้าตวัความทกุฝ่าย
หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ก็ได้ 
นอกเหนือจากการไกลเ่กลีย่ ศาลอาจแสวงหาแนวทางให้มีการด าเนินกระบวนการระงบัข้อ
พิพาททางเลอืกแบบอ่ืนได้ ตามทีศ่าลเห็นสมควร และคูค่วามยินยอม 
 หลกัเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการไกลเ่กลีย่หรือการด าเนินกระบวนการระงบั 
ข้อพิพาททางเลอืกแบบอ่ืน ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของประธานศาลฎีกา  
 ผู้ไกลเ่กลีย่หรือผู้ รับผิดชอบในการด าเนินกระบวนการระงบัข้อพิพาททางเลอืกแบบ
อื่น ที่มิใช่เจ้าพนกังานคดมีีสทิธิได้รับคา่ป่วยการ คา่พาหนะเดินทาง และคา่เชา่ที่พกัตาม
ระเบียบจากกองทนุท่ีคณะกรรมการบริหารศาลยตุิธรรมก าหนด 

 

มาตรา 60 ถ้าคูค่วามไมอ่าจตกลงกนัหรือไมอ่าจประนีประนอมยอมความกนัได้ และ
จ าเลยยงัไมไ่ด้ยื่นค าให้การ ให้ศาลจดัให้มีการสอบถามค าให้การของจ าเลยโดยจ าเลยจะ
ยื่นค าให้การเป็นหนงัสอืหรือจะให้การด้วยวาจาก็ได้ ในกรณีที่ยื่นค าให้การเป็นหนงัสอื
หากศาลเห็นวา่ค าให้การดงักลา่วไมถ่กูต้องหรือขาดสาระส าคญับางเร่ือง ศาลอาจมี
ค าสัง่ให้จ าเลยแก้ไขค าให้การในสว่นนัน้ให้ถกูต้องหรือชดัเจนขึน้ก็ได้ ในกรณีมกีารให้การ

มาตรา 33 ถ้าคูค่วามไมอ่าจตกลงกนัหรือไมอ่าจประนีประนอมยอมความกนัได้ และจ าเลย
ยงัไมไ่ด้ยื่นค าให้การ ให้ศาลจดัให้มีการสอบถามค าให้การของจ าเลยโดยจ าเลยจะยื่น
ค าให้การเป็นหนงัสอืหรือจะให้การด้วยวาจาก็ได้ ในกรณีที่ยื่นค าให้การเป็นหนงัสอื หากศาล
เห็นวา่ค าให้การดงักลา่วไมถ่กูต้องหรือขาดสาระส าคญับางเร่ือง ศาลอาจมีค าสัง่ให้จ าเลย
แก้ไขค าให้การในสว่นนัน้ ให้ถกูต้องหรือชดัเจนขึน้ก็ได้ ในกรณีให้การด้วยวาจา ให้ศาลจดัให้

 



ด้วยวาจา ให้ศาลจดัให้มีการบนัทกึค าให้การนัน้และให้จ าเลยลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคญั 
    ถ้าจ าเลยไมใ่ห้การตารมวรรคหนึง่ และไมไ่ด้รับใบอนญุาตจากศาลให้ขยายระยะเวลา
ยื่นค าให้การให้ถือวา่จ าเลยขาดนดัยื่นค าให้การ 

มีการบนัทกึค าให้การนัน้และให้จ าเลยลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคญั  
 ถ้าจ าเลยไมใ่ห้การตามวรรคหนึง่ และไมไ่ด้รับอนญุาตจากศาลให้ขยายระยะเวลา 
ยื่นค าให้การให้ถือวา่จ าเลยขาดนดัยื่นค าให้การ 

มาตรา 61 เมื่อศาลแจ้งก าหนดนดัพิจารณาให้คูค่วามฝ่ายใดทราบแล้ว คูค่วามฝ่ายนัน้
ไมม่าศาลตามก าหนดนดั ให้เป็นหน้าที่ของคูค่วามฝ่ายนัน้มารับทราบก าหนดนดัตอ่ไป
จากศาลเองหากไมม่ารับทราบให้ถือวา่คูค่วามฝ่ายนัน้ได้ทราบก าหนดนดัตอ่ไปแล้ว 

มาตรา 34 เมื่อศาลแจ้งก าหนดนดัพิจารณาให้คูค่วามฝ่ายใดทราบแล้ว คูค่วามฝ่ายนัน้ไมม่า
ศาลตามก าหนดนดั ให้เป็นหน้าที่ของคูค่วามฝ่ายนัน้มารับทราบก าหนดนดัตอ่ไปจากศาลเอง 
หากไมม่ารับทราบ ให้ถือวา่คูค่วามฝ่ายนัน้ได้ทราบก าหนดนดัตอ่ไปแล้ว 

 

 มาตรา 35ประเด็นข้อพิพาทข้อใดจ าเป็นต้องพิสจูน์ถึงข้อเท็จจริงซึง่ศาลเห็นวา่ข้อเท็จจริง
ดงักลา่วอยูใ่นความรู้เห็นโดยเฉพาะของคูค่วามฝ่ายใด ให้ภาระการพิสจูน์ในประเด็นดงักลา่ว
ตกอยูแ่ก่คูค่วามฝ่ายนัน้ 

 

 มาตรา 36ในกรณีที่ศาลมีค าสัง่ให้สบืพยาน ให้ศาลสอบถามคูค่วามฝ่ายทีจ่ะต้องน าพยาน
เข้าสบืวา่ประสงค์จะอ้างอิงพยานหลกัฐานใดแล้วบนัทกึไว้หรือสัง่ให้คูค่วามจดัท าบญัชีระบุ
พยานยื่นตอ่ศาลภายในระยะเวลาตามที่เห็นสมควรก็ได้ 

 

มาตรา 62กรณีที่ท าให้ความเสยีหายเกิดขึน้แก่ร่างกาย สขุภาพ หรืออนามยัและในเวลา
ที่พิพากษาคดีเป็นการพ้นวิสยัจะหยัง่รู้ได้แนว่า่ความเสยีหายนัน้มแีท้จริงเพยีงใด ศาล
อาจกลา่วในค าพิพากษาหรือค าสัง่วา่ยงัสงวนไว้ซึง่สทิธิที่จะแก้ไขค าพิพากษาอีกภายใน
ระยะเวลาที่ศาลก าหนดโดยก าหนดให้จ าเลยวางหลกัประกนัความเสยีหายที่อาจจะมีขึน้
ในอนาคตตามจ านวนทีเ่ห็นสมควรก าหนดก็ได้ทัง้นี ้ต้องไมเ่กิน 10ปีนบัแตว่นัท่ีศาล
สิง่แวดล้อมชัน้ต้นมคี าพิพากษาหรือค าสัง่ แตก่่อนการแก้ไขต้องให้โอกาสคูค่วามอกีฝ่าย
ที่จะคดัค้าน 

มาตรา 41กรณีที่ท าให้ความเสยีหายเกิดขึน้แก่ร่างกาย สขุภาพ หรืออนามยัและ 
ในเวลาที่พิพากษาคดเีป็นการพ้นวิสยัจะหยัง่รู้ได้แนว่า่ความเสยีหายนัน้มีแท้จริงเพยีงใด ศาล
อาจกลา่วในค าพิพากษาหรือค าสัง่วา่ยงัสงวนไว้ซึง่สทิธิที่จะแก้ไขค าพิพากษาหรือค าสัง่นัน้
อีกภายในระยะเวลาที่ศาลก าหนด โดยก าหนดให้จ าเลยวางหลกัประกนัความเสยีหายที่
อาจจะมีขึน้ในอนาคตตามจ านวนท่ีเห็นสมควรก าหนดก็ได้ ทัง้นี ้ต้องไมเ่กินสบิปีนบัแตว่นัท่ี
ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสัง่ แตก่่อนการแก้ไขต้องให้โอกาสคูค่วามอีกฝ่ายที่จะคดัค้าน 

 

 มาตรา 42ในกรณีมคีวามเสยีหายเก่ียวกบัคดีสิง่แวดล้อมเกิดขึน้จากการกระท าของจ าเลย
หลายคน แตไ่มส่ามารถพิสจูน์ได้วา่ความเสยีหายนัน้เกิดขึน้จากการกระท าของจ าเลยรายใด 
มีสว่นก่อให้เกิดความเสยีหายมากน้อยกวา่กนั ให้ศาลมีอ านาจใช้ดลุพินิจก าหนดความรับผิด
ของจ าเลยแตล่ะคนตามสว่นท่ีกอ่ให้เกิดความเสยีหายนัน้ได้ 

 



 มาตรา 43เมื่อศาลมีค าพิพากษาให้จ าเลยชดใช้คา่เสยีหาย ศาลมีอ านาจก าหนดคา่เสยีหาย
เพื่อการลงโทษเพิ่มขึน้จากจ านวนคา่เสยีหายที่แท้จริงที่ศาลก าหนดได้ตามที่เห็นสมควร ทัง้นี ้
โดยค านงึถึงพฤติการณ์ตา่ง ๆ เชน่ ความเสยีหายที่ผู้ เสยีหายได้รับ รวมถึงคา่ชดเชยความ
เสยีหายของสิง่แวดล้อมและการสญูเสยีผลประโยชน์จากความเสยีหายของสิง่แวดล้อม
ตลอดจนความเสยีหายตอ่อนามยัทัง้ร่างกายและจิตใจ  
 การก าหนดคา่เสยีหายเพื่อการลงโทษตามวรรคหนึง่ ให้ศาลมีอ านาจก าหนดได้ไม่
เกินสองเทา่ของคา่เสยีหายที่แท้จริงที่ศาลก าหนด แตถ้่าคา่เสยีหายที่แท้จริงที่ศาลก าหนดมี
จ านวนเงิน ไมเ่กินห้าหมื่นบาท ให้ศาลมีอ านาจก าหนดคา่เสยีหายเพื่อการลงโทษได้ไมเ่กิน
ห้าเทา่ของคา่เสยีหายทีแ่ท้จริงทีศ่าลก าหนด 

 

วิธีพิจารณาคดีอาญาสิ่งแวดล้อม 
มาตรา 63ในกรณีหนว่ยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าทีคุ่้มครอง สง่เสริม อนรัุกษ์และรักษา
สิง่แวดล้อมตามกฎหมายพบเห็นการกระท าความผิดกฎหมายเก่ียวกบัสิง่แวดล้อม หรือ
ได้รับแจ้งจากบคุคลใดวา่มีการกระท าความผิดกฎหมายเก่ียวกบัสิง่แวดล้อม จกัต้องรีบ
ด าเนินการตรวจสอบข้อเทจ็จริงและด าเนินการเก็บรวบรวมพยานหลกัฐานโดยพลนั 
  เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองและรักษาสิง่แวดล้อม หนว่ยงานของรัฐที่เก่ียวข้องอาจขอ
ความร่วมมือจากผู้ เสยีหาย องค์กรเอกชน หรือบคุคลใดเพื่อ 
(๑) สบืเสาะหาข้อเท็จจริงเก่ียวกบัการกระท าความผดิอาญาตามกฎหมายเก่ียวกบั

สิง่แวดล้อม 
(๒) ค้นหาข้อเทจ็จริงและรวบรวมพยานหลกัฐานในการด าเนินคดีแพง่หรือคดีอื่นๆที่

เก่ียวเนื่อง 
 

  

มาตรา 64ในกรณีหนว่ยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าทีคุ่้มครอง สง่เสริม อนรัุกษ์และรักษา
สิง่แวดล้อมตามกฎหมายพบการกระท าความผิดตามกฎหมาย และรู้ตวัผู้กระท า

  



ความผิดแตย่งัจบักมุตวัไมไ่ด้ให้ด าเนินการตรวจสอบข้อเทจ็จริงและรวบรวม
พยานหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องกบัการกระท าความผดิดงักลา่วให้ครบถ้วนพร้อมทัง้เขียนสรุป
เหตกุารณ์ ท าแผนท่ีเกิดเหต ุพร้อมต าแหนง่พืน้ท่ีที่เกิดเหต ุและถ่ายภาพสถานท่ีเกิดเหต ุ
แล้วรีบด าเนินการร้องทกุข์กลา่วโทษตอ่พนกังานสอบสวนในเขตท้องที่ที่มีอ านาจตาม
กฎหมายภายใน ๔๘ ชัว่โมง นบัแตรู้่ตวัผู้กระท าความผิดและให้ด าเนินการติดตอ่
ประสานงานกบัพนกังานสอบสวนเพื่อด าเนินการร้องขอตอ่ศาลให้ออกหมายจบัผู้กระท า
ความผิดตอ่ไป 
     ในกรณีหนว่ยงานของรัฐทีม่ีอ านาจหน้าที่คุ้มครอง สง่เสริม อนรัุกษ์และรักษา
สิง่แวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศตามกฎหมายพบการกระท าความผิด
ตามกฎหมาย แตไ่มรู้่ตวัผู้กระท าความผิด ให้ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
รวบรวมพยานหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องกบัการกระท าความผิดดงักลา่วให้ครบถ้วนพร้อมทัง้
เขียนสรุปเหตกุารณ์ ท าแผนท่ีเกิดเหต ุพร้อมต าแหนง่พืน้ท่ีเกิดเหต ุและถ่ายภาพสถานท่ี
เกิดเหต ุแล้วรีบด าเนินการร้องทกุข์กลา่วโทษตอ่พนกังานสอบสวนในเขตท้องที่ท่ีมีอ านาจ
ตามกฎหมายภายใน ๔๘ ชัว่โมง นบัแตพ่บการกระท าความผิดดงักลา่ว เพื่อท่ีพนกังาน
สอบสวนจะได้ด าเนินการสบืสวนสอบสวนและจบักมุผู้กระท าความผิดมาด าเนินคดี
ตอ่ไป โดยการรายงานให้ผู้บงัคบับญัชาและผู้บริหารหนว่ยงาน ให้ปฏิบตัิตามความใน
วรรคหนึง่ 
มาตรา 65เมื่อได้มกีารร้องทกุข์ตอ่พนกังานสอบสวนแล้ว ให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องแตง่ตัง้
ผู้แทนคดีอาญา โดยให้มีอ านาจหน้าที่ดงันี ้
(๑) ติดตอ่ประสานกบัพนกังานสอบสวนและพนกังานอยัการผู้ รับผิดชอบคดี 
(๒) ชีแ้จงข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และรวบรวมเอกสารและพยานหลกัฐานท่ีเก่ียวข้อง

กบัคดใีห้กบัพนกังานสอบสวนและพนกังานอยัการผู้ รับผิดชอบคดี 
(๓) ติดตามผลคดวีา่อยูใ่นขัน้ตอนใด และสถานะทางคดเีป็นเช่นไร 

  



(๔) เมื่อศาลมีค าพิพากษาหรือค าสัง่ไมว่า่ศาลชัน้ต้น ศาลอทุธรณ์ หรือศาลฎีกา ให้
ด าเนินการคดัส าเนาค าพิพากษาหรือค าสัง่ดงักลา่ว แล้วรายงานให้ผู้บริหาร
หนว่ยงานทราบ 

มาตรา 66เพื่อประโยชน์ในการด าเนินคดีอาญาตามกฎหมายเก่ียวกบัสิง่แวดล้อม หรือ
เพื่อสนบัสนนุการปฏิบตัิหน้าที่ของพนกังานสอบสวน พนกังานสอบสวนอาจขอค าแนะน า 
หรือค าปรึกษาขอรับทราบข้อมลูขา่วสาร หรือขอให้จดัสง่สิง่อื่นใดที่อาจใช้เป็น
พยานหลกัฐานในส านวนคดีจากหนว่ยงานของรัฐองค์กรเอกชน ผู้ทรงคณุวฒุิ หรือบคุคล
อื่นใดได้ 
    ในกรณีจ าเป็น พนกังานสอบสวนจะขอค าปรึกษาจากพนกังานอยัการ เพื่อให้
ความเห็นหรือค าแนะน าตามที่เหน็สมควรได้ 

  

มาตรา 67เพื่อประโยชน์ในการด าเนินคดีในกรณีที่ไม่ปรากฏแนช่ดัวา่หนว่ยงานใดของรัฐ
ในจงัหวดัมีหน้าที่ต้องประสานงานกบัพนกังานสอบสวน ให้ผู้วา่ราชการจงัหวดัเป็นผู้
วินิจฉยัชีข้าดและค าวินิจฉยัชีข้าดนัน้ให้เป็นท่ีสดุ 

  

มาตรา 68ในการสอบสวนคดีสิง่แวดล้อม ให้พนกังานสอบสวนพยายามรวบรวม
ข้อเท็จจริงเก่ียวกบัการกระท าความผิดให้ครบถ้วน รวมถงึข้อเทจ็จริงเก่ียวกบัผลกระทบ
ตอ่สิง่แวดล้อมอยา่งรอบด้านรวมทัง้ผลกระทบตอ่ชีวติ ร่างกาย สขุภาพ และทรัพย์สนิ
ของบคุคลทัง้ทางตรงและทางอ้อม 

  

มาตรา 69ให้พนกังานอยัการตรวจสอบความครบถ้วนของการด าเนินการของพนกังาน
สอบสวนอีกครัง้หนึง่อยา่งละเอียด โดยให้มกีารพิจารณาด าเนินการตามกฎหมายที่
เก่ียวข้องอยา่งครบถ้วนโดยเรียกหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง และพิจารณา
เร่ืองการสัง่ฟอ้งคดีไปพร้อมกนั เว้นแตก่ารลา่ช้าจะท าให้เสยีหาย ให้ด าเนินการดงักลา่ว
ในภายหลงั 
    ในการด าเนินคดีอาญาตามกฎหมายเก่ียวกบัสิง่แวดล้อมเมื่อพนกังานอยัการได้รับ

  



ความเห็นและส านวนจากพนกังานสอบสวนแล้วหากพนกังานอยัการมีค าสัง่ให้พนกังาน
สอบสวนด าเนินการสอบสวนเพิม่เติม หรือสง่พยานคนใดมาให้ซกัถามตามมาตรา ๑๔๓ 
แหง่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาให้พนกังานสอบสวนด าเนินการโดยไม่
ชกัช้า ทัง้นีใ้ห้พนกังานสอบสวนประสานงานกบัพนกังานอยัการอยา่งใกล้ชิด 
   ในกรณีที่พนกังานอยัการเห็นควรสัง่ฟอ้งผู้ ต้องหาที่ยงัเรียกหรือจบัตวัไมไ่ด้ตาม มาตรา 
๑๔๑ วรรคสี ่แหง่ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา และได้แจ้งให้ผู้บญัชาการ
ต ารวจแหง่ชาติหรือผู้วา่ราชการจงัหวดัเพื่อจดัการให้ได้ตวัผู้ ต้องหามาภายในก าหนดอายุ
ความแล้วให้พนกังานสอบสวนเร่งรัดด าเนินการให้ได้ตวัผู้ ต้องหามาด าเนินคดีตอ่ไป
โดยเร็ว 
   ในกรณีที่พนกังานอยัการผู้พจิารณาส านวนคดมีีค าสัง่ให้พนกังานสอบสวนด าเนินการ
สอบสวนผู้ ต้องหาในข้อหาอื่นท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบัความผิดอาญาตามกฎหมายเก่ียวกบั
สิง่แวดล้อมเพิ่มเติม หรือแนะน าให้พนกังานสอบสวนด าเนินคดีกบับคุคลอื่นท่ีเก่ียวข้อง
ในคดดีงักลา่วเพิ่มเติม ให้พนกังานสอบสวนเร่งรัดด าเนินคดีตามค าสัง่ของพนกังาน
อยัการโดยเร็ว ให้พนกังานอยัการประสานงาน ให้ความรู้ ให้ค าปรึกษา แนะน า ชีแ้จง 
ข้อบกพร่อง วิธีปอ้งกนัแก้ไข ตลอดจนให้บริการด้านกฎหมายเก่ียวกบัการด าเนินคดี
เก่ียวกบัสิง่แวดล้อมแก่พนกังานสอบสวน หนว่ยงานของรัฐ เจ้าพนกังานท้องถ่ิน องค์กร
เอกชน และประชาชนในจงัหวดั 
มาตรา 70หากพบวา่มีผู้กระท าความผิดหลายราย ให้พนกังานสอบสวนและพนกังาน
อยัการรวบรวมข้อมลูเพื่อด าเนินคดีให้ครบถ้วน เทา่ที่จะมีพยานหลกัฐานท่ีเพยีงพอ 

  

มาตรา 71หากพนกังานอยัการพบเห็นวา่กิจกรรมหรือโครงการท่ีเก่ียวข้องกบัการกระท า
ความผิดอยูภ่ายใต้การควบคมุของกฎหมายปกครอง ให้รีบแจ้งให้หนว่ยงานของรัฐที่
เก่ียวข้องพจิารณาออกค าสัง่ทางปกครองเพื่อระงบัเหตแุหง่ความเสยีหายตามอ านาจ
หน้าที่โดยทนัที เช่นเพิกถอนใบอนญุาตเพื่อระงบัเหตแุหง่ความเสยีหายนัน้ 

  



มาตรา 72 กรณีจ าเป็นและเพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามพระราชบญัญตัินี ้เจ้า
พนกังานอาจร้องขอให้พนกังานเจ้าหน้าทีต่ามกฎหมายวา่ด้วยการกระท าความผดิ
เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ด าเนินการให้ได้มาซึง่ข้อมลูคอมพิวเตอร์เพื่อใช้เป็นพยานหลกัฐาน 
ในการพิสจูน์ความผิดและการด าเนินคดีตามพระราชบญัญตัินี ้
   เมื่อพนกังานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายวา่ด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์
ได้รับการร้องขอดงักลา่ว ให้พนกังานเจ้าหน้าที่มีอ านาจด าเนินการตามค าร้องขอโดย
ปฏิบตัิตามวิธีการในกฎหมายดงักลา่ว 
   เจ้าพนกังานผู้ใดเปิดเผยหรือสง่มอบข้อมลูคอมพิวเตอร์ที่ได้มาตามวรรคหนึง่ให้แก่ 
บคุคลอื่นอนัมิใช่เพื่อประโยชน์ในการด าเนินคดีกบัผู้กระท าความผดิตามพระราชบญัญตัิ
นี ้หรือกระท าโดยประมาทเป็นเหตใุห้ผู้อื่นลว่งรู้ข้อมลูคอมพวิเตอร์ดงักลา่ว ต้องระวาง
โทษเช่นเดียวกบัพนกังานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายวา่ด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกบั
คอมพิวเตอร์ 

  

มาตรา 73ในกรณีพนกังานสอบสวนได้ยดึสิง่ของไว้ตามกฎหมาย ให้พนกังานสอบสวน
สง่สิง่ของที่ยดึนัน้ภายในสามวนัท าการนบัแตเ่วลาที่พนกังานสอบสวนได้รับสิง่ของนัน้ไว้
เป็นของกลางในคดเีพื่อให้ผู้ช านาญการพิเศษตรวจพิสจูน์และท าความเห็นเป็นหนงัสอื
รวมไว้ในส านวนการสอบสวน เว้นแตม่ีเหตสุดุวิสยัหรือมเีหตจุ าเป็นอยา่งอื่นท่ีไมอ่าจสง่
สิง่ของที่ยดึนัน้ ภายในก าหนดเวลาดงักลา่วได้โดยให้บนัทกึเหตสุดุวิสยัหรือเหตจุ าเป็นท่ี
ไมอ่าจด าเนินการดงักลา่วไว้ในส านวนการสอบสวนด้วย 

  

มาตรา 74 การฟอ้งคดีแพง่เก่ียวเนื่องกบัคดีอาญาตามปกติสามารถกระท าได้ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา 
  นอกจากนี ้ในคดีอาญาที่พนกังานอยัการเป็นโจทก์ พนกังานอยัการมีสทิธิยื่นค าร้องเพื่อ
เรียกคา่เสยีหายทีเ่กิดแก่สิง่แวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศมาในคดีได้ โดย
ต้องยื่นรายละเอยีดที่เพยีงพอ และให้น าคา่เสยีหายที่ได้รับกลบัไปใช้เพื่อฟืน้ฟเูยียวยา

  



สิง่แวดล้อม รวมทัง้เพื่อใช้เป็นคา่ใช้จา่ยตา่งๆในเร่ืองที่เก่ียวข้อง โดยให้หนว่ยงานด้าน
สิง่แวดล้อมทีม่ีอ านาจหน้าที่เป็นผู้ด าเนินการตอ่ไป 
   หลกัเกณฑ์และวิธีการฟอ้งเรียกคา่เสยีหายที่เกิดแก่สิง่แวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรา 
๕๑ 
มาตรา 75ตวัแทนชมุชนท่ีมคีณุสมบตัิตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดประธานศาลฎีกา มี
สทิธิที่จะฟอ้งคดีอาญาในความผดิที่เก่ียวข้องกบัสิง่แวดล้อมของชมุชนได้ โดยให้ถือวา่
เป็นผู้ เสยีหายในคดีอาญาด้วย 
   การฟอ้งคดีอาญาโดยตวัแทนชมุชนตามวรรคแรก ยงัต้องมีการไตส่วนมลูฟอ้งตาม
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตามปกติ 

  

มาตรา 76เพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ ให้องค์กรเอกชนทางสิง่แวดล้อมทีม่ี
คณุสมบตัิตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดประธานศาลฎีกาฟอ้งคดสีิง่แวดล้อมที่อยูใ่น
ขอบเขตวตัถปุระสงค์ขององค์กรได้ โดยให้ถือวา่เป็นผู้เสยีหายในคดีอาญาด้วย  
   การฟอ้งคดีอาญาโดยองค์กรเอกชนทางสิง่แวดล้อมตามวรรคแรก ยงัต้องมีการไตส่วน
มลูฟอ้งตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตามปกติ 
   หากศาลรับฟอ้งแล้ว ให้ศาลหมายเรียกพนกังานอยัการมาเป็นโจทก์ร่วมด้วย 

  

มาตรา 77ส าหรับการกระท าอนัเป็นความผิดหลายกรรมตา่งกนัในความผิดที่เก่ียวเนื่อง
กนัและบางกรรมไมอ่ยูใ่นภายใต้บงัคบัแหง่พระราชบญัญตัินี ้ศาลจะรับพิจารณา
พิพากษาทกุกรรมหรือไมรั่บพิจารณาพิพากษาเฉพาะกรรมใดกรรมหนึง่หรือหลายกรรมที่
ไมอ่ยูใ่นบงัคบัแหง่พระราชบญัญตัินี ้โดยให้โจทก์แยกฟอ้งเป็นคดใีหมย่งัศาลที่มีอ านาจ
ได้ ทัง้นี ้ให้ค านงึถงึความสะดวกและเพื่อประโยชน์แหง่ความยตุิธรรมเป็นส าคญั 

  

มาตรา 78 ในกรณีที่ผู้ ต้องหาวา่กระท าความผิดอาญาซึง่มีอตัราโทษอยา่งสงูตามที่
กฎหมายก าหนดไว้ให้จ าคกุไมเ่กินห้าปี ไมว่า่จะมีโทษปรับด้วยหรือไมก็่ตาม ถ้าปรากฏวา่
ผู้ ต้องหาไมเ่คยได้รับโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงที่สดุให้จ าคกุ เว้นแตเ่ป็นความผิดที่ได้

  



กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ หากผู้ ต้องหารับสารภาพก่อนฟอ้งคดี เมื่อ
ค านงึถึงอาย ุประวตัิ ความประพฤติ สติปัญญา การศกึษาอบรม สขุภาพ ภาวะแหง่จิต 
อาชีพ ฐานะ และเหตแุหง่การกระท าความผิดแล้ว หากพนกังานอยัการเห็นวา่ผู้ต้องหา
อาจกลบัตวัเป็นคนดีได้โดยไมต้่องฟอ้งคดีสิง่แวดล้อม ให้คูค่วามทกุฝ่ายร่วมกนัจดัท า
แผนบ าบดัฟืน้ฟเูยยีวยา เพื่อให้เกิดการฟืน้ฟเูยียวยาผู้ เสยีหาย การฟืน้ฟเูยียวยา
สิง่แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และการแก้ไขบ าบดัฟืน้ฟผูู้ ต้องหา แทนการฟอ้งคดีก็
ได้ ทัง้นีผู้้กระท าผิดต้องให้การรับสารภาพและยินยอมกระท าตามแผน รวมทัง้ผู้ เสยีหาย
ต้องยินยอมหรือในกรณีที่รัฐเป็นผู้ เสยีหาย เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจหน้าที่จกัต้องไมค่ดัค้าน 
ศาลอาจสัง่ให้เข้ากระบวนการพิเศษดงักลา่วแทนการฟอ้งคดี และหากมกีารด าเนินตาม
แผนอยา่งถกูต้อง จนเกิดผลตามแผนท่ีวางไว้ ให้ศาลมีค าสัง่จ าหนา่ยคดีออกจากสารบบ
ความ 
   ในการด าเนินการจดัท าแผนบ าบดัฟืน้ฟเูยียวยา ศาลอาจตัง้ผู้ประสานงานในคดอีาญา
เพื่อจดัท าและติดตามผลการด าเนินการตามแผนได้ 
   ผู้ประสานงานในคดีอาญาที่ไมเ่จ้าพนกังานคดี มีสทิธิได้รับคา่ป่วยการ คา่พาหนะ
เดินทางและคา่เช้าที่พกัตามระเบยีบที่คณะกรรมการบริหารศาลยตุิธรรมก าหนด 
มาตรา 79ในการพิพากษาลงโทษจ าเลยในคดีอาญาสิง่แวดล้อม นอกเหนือจากการ
ลงโทษตามที่กฎหมายอาญาก าหนดแล้ว ศาลยงัอาจเลอืกมาตรการอื่นๆ เพื่อการแก้ไข
เปลีย่นแปลงความประพฤติ จิตส านกึ หรือทศันคติของผู้กระท าผิด รวมทัง้เพื่อปอ้งกนั
การกระท าความผิดอกีแทนการลงโทษตามกฎหมายอาญาก็ได้ 
  ศาลพงึน ามาตรการเพื่อความปลอดภยัตามกฎหมายอาญามาใช้ หากปรากฏ
ข้อเท็จจริงวา่ยงัมีภยัหรือความเสยีหายตอ่ทรัพยากรธรรมชาติ สิง่แวดล้อมและระบบ
นิเวศ รวมทัง้ตอ่ชีวิต ร่างกาย สขุภาพหรือทรัพย์สนิของบคุคลตอ่ไปในอนาคต 

  

มาตรา 80 ให้หนว่ยงานศาลและหนว่ยงานคมุประพฤติ รวมทัง้หนว่ยงานของรัฐที่มี   



อ านาจหน้าที่คุ้มครอง สง่เสริม อนรัุกษ์และรักษาสิง่แวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ระบบนิเวศตามกฎหมายร่วมกนัพฒันารูปแบบและวิธีการท าแผนบ าบดัฟืน้ฟใูนกรณีมี
การท ามาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาหรือวิธีการคมุประพฤติ เพื่อให้เกิดการ
แก้ไขพฤติกรรมนิสยัและการเปลีย่นจิตส านกึของผู้กระท าความผิดและการฟืน้ฟเูยียวยา
ฝ่ายที่เสยีหายอยา่งมีประสทิธิภาพ 
   โครงการเพื่อการฟืน้ฟบู าบดั เพื่อให้ผู้ เข้าท ามาตรการพิเศษด าเนินการ หรือการบริการ
สงัคมหรือกิจกรรมตา่งๆทีจ่ะก าหนดให้ผู้ถกูคมุประพฤติด าเนินการ ควรเช่ือมโยงกบัเร่ือง
การคุ้มครอง แก้ไขปัญหาและการฟืน้ฟสูิง่แวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ 
รวมถงึการฟืน้ฟชีูวิต ร่างกายสขุภาพ และทรัพย์สนิของผู้ที่ได้รับผลกระทบ 
   หนว่ยงานศาลและหนว่ยงานคมุประพฤติควรสนบัสนนุให้หนว่ยงานในกระบวนการ
ยตุิธรรมทางสิง่แวดล้อมอื่น รวมทัง้เครือขา่ยชมุชนจากภายนอกเข้ามีสว่นร่วมในการ
ติดตามแผนหรือติดตามการคมุประพฤติที่ได้วางมาตรการไว้ 
มาตรา 81 ในกรณีที่ศาลมคี าพพิากษาให้ลงโทษปรับ ให้พนกังานอยัการร้องขอให้ศาล
ออกหมายบงัคบัคดีเพื่อแตง่ตัง้เจ้าพนกังานบงัคบัคดีของกรมบงัคบัคดีด าเนินการยดึหรือ
อายดัทรัพย์สนิของผู้ ต้องโทษแทนคา่ปรับได้ 
   การบงัคบัคดตีามวรรคหนึง่ให้น าประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความแพง่มาใช้บงัคบั
โดยอนโุลมโดยให้กรมตา่งๆในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมที่มีหน้าที่
เก่ียวข้องมีอ านาจตรวจสอบทรัพย์สนิและให้ถือวา่เป็นเจ้าหน้าที่ตามค าพิพากษาแล้วแต่
กรณี 
   บทบญัญตัิมาตรานี ้ไมก่ระทบตอ่การท่ีศาลจะมีค าสัง่ขงัผู้ ต้องโทษแทนคา่ปรับตาม
ประมวลกฎหมายอาญา 

  

การอุทธรณ์ 
มาตรา 82ให้จดัตัง้แผนกคดีสิง่แวดล้อมขึน้ในศาลอทุธรณ์และศาลอทุธรณ์ภาค โดยให้มี   



อ านาจพจิาณาพิพากษาคดีสิง่แวดล้อมที่มกีารอทุธรณ์ค าพิพากษาหรือค าสัง่ของศาล
ชัน้ต้นและตามที่บญัญตัิไว้ในพระราชบญัญตัินี ้
มาตรา 83  ภายใต้บงัคบัแหง่พระราชบญัญตัินีแ้ละข้อก าหนดของประธานศาลฎีกาตาม
มาตรา ๔ ประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความแพง่หรือประมวลกฎหมายวิธีพจิารณา
ความอาญา ค าพิพากษาหรือค าสัง่ของศาลนัน้ ให้อทุธรณ์ไปยงัศาลอทุธรณ์แผนกคดี
สิง่แวดล้อมหรือศาลอทุธรณ์ภาคแผนกคดีสิง่แวดล้อมได้ภายในก าหนดหนึง่เดือนนบัแต่
วนัท่ีได้อา่นค าพิพากษาหรือค าสัง่นัน้ 

มาตรา 44ภายใต้บงัคบัแหง่พระราชบญัญตัินีแ้ละข้อก าหนดของประธานศาลฎีกาตาม
มาตรา ๖ ประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความแพง่ ค าพิพากษาหรือค าสัง่ของศาลนัน้ ให้
อทุธรณ์ไปยงัศาลอทุธรณ์แผนกคดีสิง่แวดล้อมหรือศาลอทุธรณ์ภาคแผนกคดีสิง่แวดล้อมได้
ภายในก าหนดหนึง่เดือนนบัแตว่นัท่ีได้อา่นค าพิพากษาหรือค าสัง่นัน้ 

 

มาตรา 84 คดีแพง่ที่ราคาทรัพย์สนิหรือจ านวนทนุทรัพย์ที่พิพาทกนัในชัน้อทุธรณ์ไมเ่กิน
สองแสนบาท หรือไมเ่กินจ านวนที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา ห้ามมิให้คูค่วามอทุธรณ์
ค าพิพากษาในปัญหาข้อเทจ็จริง  
   ความในวรรคก่อนไมใ่ช้บงัคบัแก่คดีปกครองสิง่แวดล้อม 

มาตรา 45คดีแพง่ที่ราคาทรัพย์สนิหรือจ านวนทนุทรัพย์ที่พิพาทกนัในชัน้อทุธรณ์ไมเ่กิน 
สองแสนบาท หรือไมเ่กินจ านวนที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา ห้ามมิให้คูค่วามอทุธรณ์ค า
พิพากษาในปัญหาข้อเท็จจริง 

 

มาตรา 85 คดีอาญาที่มีอตัราโทษอยา่งสงูตามทีก่ฎหมายก าหนดไว้ให้จ าคกุไมเ่กินสาม
ปีหรือปรับไมเ่กินหกหมื่นบาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ ห้ามมิให้อทุธรณ์ค าพิพากษาของศาล
ชัน้ต้นสิง่แวดล้อมในปัญหาข้อเทจ็จริงเว้นแตก่รณีตอ่ไปนีใ้ห้จ าเลยอทุธรณ์ในปัญหา
ข้อเท็จจริงได้ 
(๑) จ าเลยต้องค าพิพากษาให้ลงโทษจ าคกุหรือลงโทษกกัขงัแทนโทษจ าคกุ 
(๒) จ าเลยต้องค าพิพากษาให้ลงโทษจ าคกุ แตศ่าลรอการลงโทษไว้ 
(๓) ศาลพิพากษาวา่จ าเลยมคีวามผดิ แตศ่าลรอการก าหนดโทษไว้ 
(๔) จ าเลยต้องค าพิพากษาให้ลงโทษปรับเกินหนึง่หมื่นบาท 

  

มาตรา 86 คดีอาญาโจทก์ฟอ้งวา่จ าเลยกระท าผิดหลายกรรมตา่งกนั และกรรมใดกรรม
หนึง่เป็นความผดิเก่ียวกบัคดีสิง่แวดล้อม หากมีการอทุธรณ์ในความผิดเก่ียวกบัคดี
สิง่แวดล้อมพร้อมความผิดอื่นให้ยื่นอทุธรณ์ตอ่ศาลอทุธรณ์แผนกคดีสิง่แวดล้อมหรือศาล
อทุธรณ์แผนกคดีสิง่แวดล้อม และให้ศาลอทุธรณ์แผนกคดีสิง่แวดล้อมหรือศาลอทุธรณ์

  



ภาคแผนกคดีสิง่แวดล้อมมีอ านาจพิจารณาพิพากษาในความผิดอื่นซึง่มใิชค่วามผิด
เก่ียวกบัคดีสิง่แวดล้อมด้วย 
มาตรา 87ในกรณีที่ผู้อทุธรณ์เหน็วา่คดีต้องห้ามอทุธรณ์ตามมาตรา ๘๔ และมาตรา ๘๕ 
ผู้อทุธรณ์อาจยื่นค าขอโดยท าเป็นค าร้องเพื่อขออนญุาตอทุธรณ์ตอ่ศาลอทุธรณ์แผนกคดี
สิง่แวดล้อมหรือศาลอทุธรณ์ภาคแผนกคดีสิง่แวดล้อมไปพร้อมกบัอทุธรณ์ก็ได้ ในกรณี
เช่นวา่นี ้เมื่อศาลชัน้ต้นตรวจอทุธรณ์แล้วเห็นวา่เป็นอทุธรณ์ทีต้่องห้าม ก็ให้สง่อทุธรณ์
และค าขอดงักลา่วไปยงัศาลอทุธรณ์แผนกคดีสิง่แวดล้อมหรือศาลอทุธรณ์ภาคแผนกคดี
สิง่แวดล้อมเพื่อพิจารณา แตถ้่าศาลชัน้ต้นเห็นวา่อทุธรณ์ดงักลา่วไมต้่องห้ามก็ให้มคี าสัง่
รับอทุธรณ์นัน้ไว้ด าเนินการตอ่ไป 
   ในกรณีที่ศาลชัน้ต้นสัง่ไมรั่บอทุธรณ์ เพราะเหตตุ้องห้ามอทุธรณ์ตามมาตรา ๘๔และ
มาตรา ๘๕ ผู้อทุธรณ์อาจยื่นค าขอโดยท าเป็นค าร้องเพื่อขออนญุาตอทุธรณ์ตอ่ศาล
อทุธรณ์แผนกคดีสิง่แวดล้อมหรือศาลอทุธรณ์ภาคแผนกคดีสิง่แวดล้อมภายในก าหนดสบิ
ห้าวนันบัแตว่นัท่ีศาลชัน้ต้นมคี าสัง่ก็ได้ ถ้าคูค่วามยื่นค าขอดงักลา่วแล้วจะอทุธรณ์ค าสัง่
ไมรั่บอทุธรณ์ไมไ่ด้ 
   หลกัเกณฑ์และวิธีการยื่นค าขอและการพิจารณาค าขอของศาลอุทธรณ์แผนกคดี
สิง่แวดล้อมหรือศาลอทุธรณ์ภาคแผนกคดีสิง่แวดล้อมตามวรรคหนึง่และวรรคสองให้
เป็นไปตามข้อก าหนดของประธานศาลฎีกาในกรณีที่ศาลอทุธรณ์หรือศาลอทุธรณ์ภาค
แผนกคดีสิง่แวดล้อมเห็นวา่ค าอทุธรณ์ใดมีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ไมเ่ป็นสาระอนั
ควรได้รับการวินิจฉยั ศาลอทุธรณ์นัน้จะสัง่ไมรั่บอทุธรณ์นัน้ไว้พิจารณาก็ได้ 
  ค าพิพากษาหรือค าสัง่ของศาลอทุธรณ์ให้เป็นท่ีสดุ 

มาตรา 46 ในกรณีที่ผู้อทุธรณ์เหน็วา่คดีต้องห้ามอทุธรณ์ตามมาตรา ๓๘ ผู้อทุธรณ์ 
อาจยื่นค าขอโดยท าเป็นค าร้องเพื่อขออนญุาตอทุธรณ์ตอ่ศาลอทุธรณ์แผนกคดีสิง่แวดล้อม
หรือศาลอทุธรณ์ภาคแผนกคดีสิง่แวดล้อมไปพร้อมกบัอทุธรณ์ก็ได้ ในกรณีเช่นวา่นี ้เมื่อศาล
ชัน้ต้นตรวจอทุธรณ์แล้วเห็นวา่เป็นอทุธรณ์ที่ต้องห้าม ก็ให้สง่อทุธรณ์และค าขอดงักลา่วไปยงั
ศาลอทุธรณ์แผนกคดีสิง่แวดล้อมหรือศาลอทุธรณ์ภาคแผนกคดสีิง่แวดล้อมเพื่อพิจารณา แต่
ถ้าศาลชัน้ต้นเห็นวา่อทุธรณ์ดงักลา่วไมต้่องห้ามก็ให้มีค าสัง่รับอทุธรณ์นัน้ไว้ด าเนินการตอ่ไป 
 ในกรณีที่ศาลชัน้ต้นสัง่ไมรั่บอทุธรณ์เพราะเหตตุ้องห้ามอทุธรณ์ตามมาตรา ๓๘  
ผู้อทุธรณ์อาจยื่นค าขอโดยท าเป็นค าร้องเพื่อขออนญุาตอทุธรณ์ตอ่ศาลอทุธรณ์แผนกคดี
สิง่แวดล้อมหรือศาลอทุธรณ์ภาคแผนกคดีสิง่แวดล้อมภายในก าหนดสบิห้าวนันบัแตว่นัท่ี
ศาลชัน้ต้นมีค าสัง่ก็ได้ถ้าคูค่วามยื่นค าขอดงักลา่วแล้ว จะอทุธรณ์ค าสัง่ไมรั่บอทุธรณ์ไมไ่ด้  
 หลกัเกณฑ์และวิธีการยื่นค าขอและการพิจารณาค าขอของศาลอทุธรณ์แผนกคดี
สิง่แวดล้อมหรือศาลอทุธรณ์ภาคแผนกคดีสิง่แวดล้อมตามวรรคหนึง่และวรรคสองให้เป็นไป
ตามข้อก าหนดของประธานศาลฎีกา 
 

 

มาตรา 88 การพิจารณาพิพากษาคดีสิง่แวดล้อมในศาลอทุธรณ์แผนกคดีสิง่แวดล้อม
หรือศาลอทุธรณ์ภาคแผนกคดีสิง่แวดล้อมต้องด าเนินการให้เสร็จสิน้โดยเร็ว ทัง้นี ้ตาม
ข้อก าหนดของประธานศาลฎีกา 

มาตรา 47 การพิจารณาพิพากษาคดีสิง่แวดล้อมในศาลอทุธรณ์แผนกคดีสิง่แวดล้อมหรือ
ศาลอทุธรณ์ภาคแผนกคดีสิง่แวดล้อมต้องด าเนินการให้เสร็จสิน้โดยเร็ว ทัง้นี ้ตามข้อก าหนด
ของประธานศาลฎีกา 

 



  ภายใต้บงัคบัมาตรา ๙๑ ค าพิพากษาหรือค าสัง่ของศาลอทุธรณ์แผนกคดีสิง่แวดล้อม
และศาลอทุธรณ์ภาคแผนกคดีสิง่แวดล้อมให้เป็นท่ีสดุ 
   คดีอาญา ค าพิพากษาหรือค าสัง่ของศาลอทุธรณ์แผนกคดีสิง่แวดล้อมหรือศาลอทุธรณ์
ภาคแผนกคดีสิง่แวดล้อมในการกระท ากรรมอื่นซึง่มิใชค่วามผิดเก่ียวกบัคดีสิง่แวดล้อม
คูค่วามอาจฎีกาได้ภายใต้บทบญัญตัิวา่ด้วยการฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา 

 ภายใต้บงัคบัมาตรา ๔๒  ค าพิพากษาหรือค าสัง่ของศาลอทุธรณ์แผนกคดี
สิง่แวดล้อมและศาลอทุธรณ์ภาคแผนกคดีสิง่แวดล้อมให้เป็นท่ีสดุ   

มาตรา 89ให้น าบทบญัญตัใินหมวด ๒ วธีิพิจารณาคดีสิง่แวดล้อมในศาลชัน้ต้นมาใช้
บงัคบัแกก่ารอทุธรณ์และการพิจารณาพิพากษาชีข้าดตดัสนิคดขีองศาลอทุธรณ์แผนกคดี
สิง่แวดล้อมและศาลอทุธรณ์ภาคแผนกคดีสิง่แวดล้อมโดยอนโุลม 

มาตรา 48 ให้น าบทบญัญตัใินหมวด ๒ วธีิพิจารณาคดีสิง่แวดล้อมในศาลชัน้ต้นมาใช้บงัคบั
แก่การอทุธรณ์และการพิจารณาพิพากษาชีข้าดตดัสนิคดขีองศาลอทุธรณ์แผนกคดี
สิง่แวดล้อมและศาลอทุธรณ์ภาคแผนกคดีสิง่แวดล้อมโดยอนโุลม 

 

การฎีกา 
มาตรา 90ให้จดัตัง้แผนกคดีสิง่แวดล้อมขึน้ในศาลฎีกา โดยให้มีอ านาจพจิารณา
พิพากษาคดีสิง่แวดล้อมที่มกีารฎีกาค าพิพากษาหรือค าสัง่ของศาลอทุธรณ์หรือศาล
อทุธรณ์ภาคและตามที่บญัญตัิไว้ในพระราชบญัญตัินี ้

  

มาตรา 91คดีสิง่แวดล้อมที่ศาลอทุธรณ์แผนกคดีสิง่แวดล้อมหรือศาลอทุธรณ์ภาคแผนก
คดีสิง่แวดล้อมมคี าพิพากษาหรือค าสัง่แล้ว คูค่วามอาจยื่นค าร้องไปพร้อมกบัฎีกาแผนก
คดีสิง่แวดล้อมเพือ่ขอให้พจิารณารับฎีกาในปัญหาข้อเทจ็จริงหรือในปัญหาข้อกฎหมาย
ไว้วินิจฉยั ภายในก าหนดหนึง่เดอืนนบัแตว่นัท่ีได้อา่นหรือถือวา่ได้อา่นค าพิพากษาหรือ
ค าสัง่นัน้ให้คูค่วามฝ่ายที่ขออนญุาตฎีกาฟังเพื่อขอให้พิจารณารับฎีกาไว้วินจิฉยัก็ได้ 
   เมื่อมีค าร้องขอตามวรรคหนึง่ ศาลฎีกาแผนกคดีสิง่แวดล้อมอาจพิจารณารับฎีกาใน
ปัญหาเร่ืองหนึง่เร่ืองใดไว้วินจิฉยัก็ได้ หากเห็นวา่เป็นปัญหาทีเ่ก่ียวพนักบัประโยชน์
สาธารณะหรือเมื่อค าพิพากษาหรือค าสัง่ของศาลอทุธรณ์ได้วินิจฉยัข้อกฎหมายส าคญัที่
ขดักนัหรือขดักบัแนวบรรทดัฐานของค าพิพากษาหรือค าสัง่ของศาลฎีกา หรือเป็นค า
พิพากษาหรือค าสัง่ของศาลอทุธรณ์ได้วินิจฉยัข้อกฎหมายที่ส าคญัซึง่ยงัไมม่ีแนวค า

มาตรา 49 คดีสิง่แวดล้อมที่ศาลอทุธรณ์แผนกคดีสิง่แวดล้อมหรือศาลอทุธรณ์ภาค 
แผนกคดีสิง่แวดล้อมมีค าพิพากษาหรือค าสัง่แล้ว คูค่วามอาจยื่นค าร้องไปพร้อมกบัฎีกาตอ่
ศาลฎีกาแผนกคดีสิง่แวดล้อมเพือ่ขอให้พิจารณารับฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงหรือในปัญหา
ข้อกฎหมายไว้วินิจฉยั ภายในก าหนดหนึง่เดือนนบัแตว่นัท่ีได้อา่นหรือถือวา่ได้อา่นค า
พิพากษาหรือค าสัง่นัน้ให้คูค่วามฝ่ายที่ขออนญุาตฎีกาฟัง เพื่อขอให้พิจารณารับฎีกาไว้
วินิจฉยัก็ได้ 
 เมื่อมคี าร้องขอตามวรรคหนึง่ ศาลฎีกาแผนกคดีสิง่แวดล้อมอาจพจิารณารับฎีกา
ในปัญหาเร่ืองหนึง่เร่ืองใดไว้วินิจฉยัก็ได้ หากเห็นวา่เป็นเร่ืองที่เก่ียวพนักบันโยบายสาธารณะ
หรือเป็นปัญหาส าคญัทีศ่าลฎีกาควรจะได้วินิจฉยั  
 คดีที่ศาลฎีกาแผนกคดีสิง่แวดล้อมมีค าสัง่ไมรั่บฎีกาไว้วินิจฉยั ให้เป็นท่ีสดุตัง้แต่

 



พิพากษาหรือค าสัง่ของศาลฎีกามาก่อน หรือเมื่อค าพิพากษาหรือค าสัง่ของศาลอทุธรณ์
ขดักบัค าพิพากษาหรือค าสัง่อนัถงึที่สดุของศาลอื่นหรือเพื่อเป็นการพฒันาการตีความ
กฎหมาย หรือเป็นปัญหาส าคญัอื่นตามข้อก าหนดของประธานศาลฎีกา ท่ีศาลฎีกาควร
จะได้วินิจฉยั 
   คดีที่ศาลฎีกาแผนกคดีสิง่แวดล้อมมีค าสัง่ไมรั่บฎีกาไว้วินิจฉยั ให้เป็นท่ีสดุตัง้แตว่นัท่ีได้
อา่นหรือถือวา่ได้อา่นค าพิพากษาหรือค าสัง่ของศาลอทุธรณ์แผนกคดีสิง่แวดล้อมหรือ
ศาลอทุธรณ์ภาคแผนกคดีสิง่แวดล้อมแล้วแตก่รณี 
   หลกัเกณฑ์และวิธีการยื่นค าขอตลอดจนการพิจารณาและมคี าสัง่อนญุาตหรือไม่
อนญุาตให้ฎีกาตามวรรคหนึง่ ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีประชมุใหญ่ศาลฎีกา ทัง้นี ้ใน
ระเบียบดงักลา่วอยา่งน้อยต้องระบเุง่ือนเวลาของการสัง่ไมอ่นญุาตที่ไมข่ดัหรือแย้งตอ่
การปฏิบตัิ ตามมาตรา ๒๖๒ แหง่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
  ระเบียบตามวรรคสี ่เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานเุบกษาแล้วให้ใช้บงัคบัได้ 

วนัท่ีได้อา่นหรือถือวา่ได้อา่นค าพพิากษาหรือค าสัง่ของศาลอทุธรณ์แผนกคดีสิง่แวดล้อมหรือ
ศาลอทุธรณ์ภาคแผนกคดีสิง่แวดล้อม แล้วแตก่รณี 
 หลกัเกณฑ์และวิธีการยื่นค าขอ ตลอดจนการพิจารณาและมคี าสัง่อนญุาตหรือไม่
อนญุาตให้ฎีกาตามวรรคหนึง่ ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีประชมุใหญ่ศาลฎีกา ระเบยีบตาม
วรรคสี ่เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานเุบกษาแล้วให้ใช้บงัคบัได้ 

มาตรา 92 ในคดีที่ได้รับอนญุาตให้ฎีกาเฉพาะปัญหาข้อกฎหมาย หากศาลฎีกาแผนก
คดีสิง่แวดล้อมเห็นวา่ค าพิพากษาหรือค าสัง่ของศาลอทุธรณ์แผนกคดีสิง่แวดล้อมหรือ
ศาลอทุธรณ์ภาคแผนกคดีสิง่แวดล้อมไมถ่กูต้องไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น ศาลฎีกา
แผนกคดีสิง่แวดล้อมจะมีค าวินิจฉนัแตเ่ฉพาะในปัญหาข้อกฎหมายและยกค าพิพากษา
หรือค าสัง่ของศาลอทุธรณ์แผนกคดีสิง่แวดล้อมหรือศาลอทุธรณ์ภาคแผนกคดี
สิง่แวดล้อมหรือศาลชัน้ต้น แล้วมีค าสัง่ให้ศาลอทุธรณ์แผนกคดีสิง่แวดล้อมหรือศาล
อทุธรณ์ภาคแผนกคดีสิง่แวดล้อมหรือศาลชัน้ต้นแล้วแตก่รณีท าค าพิพากษาหรือค าสัง่
ใหมภ่ายใต้กรอบค าวินิจฉยัของศาลฎีกาก็ได้ 

มาตรา 50 ในคดีที่ได้รับอนญุาตให้ฎีกาเฉพาะปัญหาข้อกฎหมาย หากศาลฎีกาแผนกคดี
สิง่แวดล้อมเห็นวา่ค าพิพากษาหรือค าสัง่ของศาลอทุธรณ์แผนกคดีสิง่แวดล้อมหรือศาล
อทุธรณ์ภาคแผนกคดีสิง่แวดล้อมไมถ่กูต้องไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น ศาลฎีกาแผนกคดี
สิง่แวดล้อมจะมคี าวินิจฉยัแตเ่ฉพาะในปัญหาข้อกฎหมายและยกค าพิพากษาหรือค าสัง่ของ
ศาลอทุธรณ์แผนกคดีสิง่แวดล้อมหรือศาลอทุธรณ์ภาคแผนกคดสีิง่แวดล้อมหรือศาลชัน้ต้น 
แล้วมีค าสัง่ให้ศาลอทุธรณ์แผนกคดีสิง่แวดล้อมหรือศาลอทุธรณ์ภาคแผนกคดีสิง่แวดล้อม
หรือศาลชัน้ต้นแล้วแตก่รณี ท าค าพิพากษาหรือค าสัง่ใหมภ่ายใต้กรอบค าวินิจฉยัของศาล
ฎีกาก็ได้ 

 

มาตรา 93ให้น าบทบญัญตัใินหมวด 2 วิธีพิจารณาคดีสิง่แวดล้อมในศาลชัน้ต้นมาใช้
บงัคบัแกก่ารพิจารณาพิพากษาชีข้าดตดัสนิคดีของศาลฎีกาโดยอนโุลม 

มาตรา 51ให้น าบทบญัญตัใินหมวด ๒ วธีิพิจารณาคดีสิง่แวดล้อมในศาลชัน้ต้นมาใช้บงัคบั
แก่การพิจารณาพิพากษาชีข้าดตดัสนิคดีของศาลฎีกาโดยอนโุลม 

 

มาตรา 94 ในกรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์แหง่ความยตุธิรรม เมื่อคูค่วามร้องขอหรือศาล   



เห็นสมควร ศาลฎีกาแผนกคดีสิง่แวดล้อมอาจพจิารณาจดัให้มีการค้นหาความจริง
เพิ่มเติม รวมถึงการสบืพยานเพิ่มเติมส านวนคดีที่สง่มาจากศาลชัน้ต้นก็ได้ 
วิธีการชั่วคราวก่อนฟ้องและก่อนพพิากษาและการบังคับคดแีละการบังคับโทษในคดีแพ่ง อาญา และปกครองสิ่งแวดล้อม 
มาตรา 95คดีแพง่และคดีปกครอง ให้น าวิธีการชัว่คราวก่อนฟอ้งและก่อนพิพากษาและ
การบงัคบัตามค าพิพากษาหรือค าสัง่ให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัินีแ้ละข้อก าหนดของ
ประธานศาลฎีกาตามมาตรา ๔ 

มาตรา 52 วิธีการชัว่คราวก่อนฟอ้งและก่อนพิพากษาและการบงัคบัตามค าพิพากษาหรือ
ค าสัง่ให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัินีแ้ละข้อก าหนดของประธานศาลฎีกาตามมาตรา ๖ 

 

มาตรา 96คดีแพง่และคดีปกครองในกรณีทีศ่าลเห็นสมควรก าหนดมาตรการหรือวิธีการ
ใดๆเพื่อบรรเทาทกุข์ ความเสยีหายหรือปอ้งกนัเหตทุีจ่ะก่อให้เกิดความเสยีหายให้แก่
คูค่วามหรือประโยชน์สาธารณะเป็นการชัว่คราวก่อนการพิพากษาคดี ไมว่า่จะมีค าร้อง
ของจากบคุคลดงักลา่วหรือไม ่ให้ศาลมีอ านาจก าหนดมาตรการหรือวิธีการชัว่คราว และ
ออกค าสัง่ไปยงัคูค่วามหรือผู้ที่มหีน้าที่เก่ียวข้องให้ปฏิบตัิได้ ทัง้นีต้ามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการท่ีก าหนดโดยข้อก าหนดของประธานศาลฎีกา 

มาตรา 53 ในกรณีที่ศาลเห็นสมควรก าหนดมาตรการหรือวิธีการใด ๆ เพื่อบรรเทาทกุข์ความ
เสยีหายหรือปอ้งกนัเหตทุี่จะก่อให้เกิดความเสยีหายให้แก่คูค่วามหรือประโยชน์สาธารณะ
เป็นการชัว่คราวก่อนการพิพากษาคดี ไมว่า่จะมีค าร้องขอจากบคุคลดงักลา่วหรือไม ่ให้ศาลมี
อ านาจก าหนดมาตรการหรือวิธีการชัว่คราว และออกค าสัง่ไปยงัคูค่วาม หรือผู้ที่มีหน้าที่
เก่ียวข้องให้ปฏิบตัิได้ ทัง้นีต้ามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดโดยข้อก าหนดของประธาน
ศาลฎีกา 

 

มาตรา 97คดีแพง่และคดีปกครอง ก่อนฟอ้งคดีถ้ามีเหตเุช่นเดยีวกบัท่ีโจทก์มีสทิธิยื่นค า
ขอให้ศาลมีค าสัง่คุ้มครองชัว่คราวก่อนพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพง่มาตรา ๒๕๔ หรือมาตรา ๒๖๔ ผู้มีสทิธิเสนอคดีชอบจะยื่นค าร้องขอตอ่ศาลได้
เช่นกนั โดยให้น าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่ภาค ๔ ลกัษณะ ๑ วิธีการ
ชัว่คราวก่อนพิพากษามาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 
  เมื่อศาลมคี าสัง่คุ้มครองชัว่คราวก่อนพิพากษาตามวรรคหนึง่แล้ว หากได้มกีารฟอ้งคดี
ภายในหนึง่เดือนนบัแตว่นัยื่นค าร้องขอตามวรรคหนึง่ ให้ค าสัง่ศาลนัน้มีผลตอ่ไปเสมือน
เป็นค าสัง่คุ้มครองชัว่คราวก่อนพพิากษาตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ 
   หากมิได้มีการฟอ้งคดีตอ่ศาลสิง่แวดล้อมภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ค าสัง่
ศาลนีเ้ป็นอนัยกเลกิไป  
   ในระหวา่งพจิารณาค าร้องขอตามวรรคหนึง่ แม้จะมีการฟอ้งคดภีายในก าหนดเวลา

มาตรา 54 ก่อนฟอ้งคดี ถ้ามเีหตเุช่นเดียวกบัท่ีโจทก์มีสทิธิยื่นค าขอให้ศาลมคี าสัง่คุ้มครอง
ชัว่คราวก่อนพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความแพง่ มาตรา ๒๕๔ หรือมาตรา 
๒๖๔ ผู้มีสทิธิเสนอคดีชอบจะยื่นค าร้องขอตอ่ศาลได้เช่นกนั โดยให้น าประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง่ ภาค ๔ ลกัษณะ ๑ วิธีการชัว่คราวก่อนพิพากษามาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 
 เมื่อศาลมีค าสัง่คุ้มครองชัว่คราวก่อนพิพากษาตามวรรคหนึง่แล้ว หากได้มกีารฟอ้ง
คดีภายในหนึง่เดือนนบัแตว่นัยื่นค าร้องขอตามวรรคหนึง่ ให้ค าสัง่ศาลนัน้มีผลตอ่ไปเสมือน
เป็นค าสัง่คุ้มครองชัว่คราวก่อนพพิากษาตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่  
 หากมิได้มีการฟอ้งคดตีอ่ศาลภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ค าสัง่ศาลนีเ้ป็น
อนัยกเลกิไป 
 ในระหวา่งพิจารณาค าร้องขอตามวรรคหนึง่ แม้จะมกีารฟอ้งคดีภายในก าหนดเวลา
ตามวรรคสองแล้วก็ให้ศาลสิง่แวดล้อมด าเนินกระบวนพิจารณาตามค าร้องนีต้อ่ไป และหาก

 



ตามวรรคสองแล้ว ก็ให้ศาลสิง่แวดล้อมด าเนินกระบวนพิจารณาตามค าร้องนีต้อ่ไป และ
หากศาลสิง่แวดล้อมีค าสัง่คุ้มครองชัว่คราวก่อนพิพากษา ก็ให้ค าสัง่นีม้ีผลบงัคบัตอ่ไป
ตามวรรคสอง  
 

ศาลมีค าสัง่คุ้มครองชัว่คราวก่อนพิพากษา ก็ให้ค าสัง่นีม้ีผลบงัคบัตอ่ไปตามวรรคสอง 

มาตรา 98 คดีแพง่และคดีปกครอง ภายหลงัที่ได้มคี าสัง่หรือค าพพิากษาถงึที่สดุในคดี
สิง่แวดล้อมแล้ว หากความปรากฏแก่ศาลวา่ ไมอ่าจบงัคบัคดีตามค าพิพากษาหรือค าสัง่
ได้หรือมีความจ าเป็นต้องก าหนดวิธีการอยา่งหนึง่อยา่งใด เพื่อบงัคบัให้เป็นไปตามค า
พิพากษาหรือค าสัง่ ให้ศาลมีอ านาจออกค าสัง่ใดๆเพื่อแก้ไขข้อขดัข้องดงักลา่วได้ตามที่
เห็นสมควร เพื่อประโยชน์แหง่ความยตุิธรรม  
     ในกรณีที่ประโยชน์สาธารณะจะเสยีหายร้ายแรง หากไมม่ีการกระท าตามค าสัง่ ศาล
อาจสัง่ให้บคุคลอื่นมาแก้ไขบ าบดัปอ้งกนัภยัทางสิง่แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดย
ให้ลกูหนีต้ามค าพิพากษาเป็นผู้ รับผิดชอบในคา่ใช้จา่ยนัน้โดยเร็วก็ได้ 

มาตรา 55 ภายหลงัที่ได้มีค าสัง่หรือค าพิพากษาถึงที่สดุในคดีสิง่แวดล้อมแล้ว หากความ
ปรากฏแก่ศาลวา่ ไมอ่าจบงัคบัคดีตามค าพิพากษาหรือค าสัง่ได้หรือมีความจ าเป็นต้อง
ก าหนดวิธีการอยา่งหนึง่อยา่งใดเพื่อบงัคบัให้เป็นไปตามค าพิพากษาหรือค าสัง่ ให้ศาลมี
อ านาจออกค าสัง่ใดๆ เพื่อแก้ไขข้อขดัข้องดงักลา่วได้ตามทีเ่ห็นสมควร เพื่อประโยชน์แหง่
ความยตุธิรรม 
 ในกรณีที่ประโยชน์สาธารณะจะเสยีหายอยา่งร้ายแรง หากไมม่กีารกระท าตาม
ค าสัง่หรือค าพิพากษา ศาลอาจสัง่ให้บคุคลอื่นมาแก้ไขบ าบดัปอ้งกนัภยัทางสิง่แวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติโดยให้ลกูหนีต้ามค าพิพากษาเป็นผู้ รับผิดชอบในคา่ใช้จ่ายนัน้โดยเร็วก็ได้ 

 

มาตรา 99 คดีอาญา ในกรณีที่ศาลมีค าพิพากษาให้ลงโทษปรับ ให้พนกังานอยัการร้อง
ขอให้ศาลออกหมายบงัคบัคดเีพือ่แตง่ตัง้เจ้าพนกังานบงัคบัคดีของกรมบงัคบัคดี
ด าเนินการยดึหรืออายดัทรัพย์สนิของผู้ ต้องโทษแทนคา่ปรับได้ 
   การบงัคบัคดตีามวรรคหนึง่ ให้น าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่มาใช้บงัคบั
โดยอนโุลมโดยให้กรมตา่งๆในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมหรือ
หนว่ยงานอื่นที่ศาลเห็นสมควร ที่มีหน้าที่เก่ียวข้องมีอ านาจตรวจสอบ ทรัพย์สนิและให้ถือ
วา่เป็นเจ้าหน้าตามค าพิพากษา แล้วแตก่รณี  
   บทบญัญตัิมาตรานี ้ไมก่ระทบตอ่การท่ีศาลจะมีค าสัง่ขงัผู้ ต้องโทษแทนคา่ปรับตาม
ประมวลกฎหมายอาญา 

  

มาตรา 100 ให้ศาลสิง่แวดล้อมทกุแหง่จดัตัง้ศนูย์ประสานงานบงัคบัคดีแพง่และปกครอง
และบงัคบัโทษทางอาญา เพื่อประสานงานกบัหนว่ยราชการและทกุฝ่ายที่เก่ียวข้อง

  



เพื่อให้การบงัคบัคดีและบงัคบัโทษทางสิง่แวดล้อมเป็นไปอยา่งถกูต้องและมี
ประสทิธิภาพ 
ค่าฤชาธรรมเนียม 
มาตรา 101 การยื่นค าฟอ้งตลอดจนการด าเนินกระบวนพจิารณาใดๆในคดีสิง่แวดล้อม
ซึง่ด าเนินการโดยผู้มีสทิธิฟอ้งคดหีรือผู้มีสทิธิฟอ้งคดีแทนให้ได้รับยกเว้นคา่ฤชาธรรม
เนยีมทัง้ปวง แตไ่มร่วมถึงความรับผิดในคา่ฤชาธรรมเนยีมในชัน้ท่ีสดุ 

มาตรา 56 การยื่นค าฟอ้งตลอดจนการด าเนินกระบวนพจิารณาใด ๆ ในคดีสิง่แวดล้อมซึง่
ด าเนินการโดยบคุคลที่ได้รับความเสยีหายหรือองค์กรเอกชนตามมาตรา ๑๕ หรือตวัแทน
ชมุชนตามมาตรา ๑๖ ให้ได้รับยกเว้นคา่ฤชาธรรมเนียมทัง้ปวง แตไ่มร่วมถงึความรับผิดในคา่
ฤชาธรรมเนียมในชัน้ท่ีสดุ 
 ถ้าความปรากฏแกศ่าลวา่โจทก์ทีไ่ด้รับยกเว้นคา่ธรรมเนียมตามวรรคหนึง่น าคดีมา
ฟอ้งโดยไมม่เีหตผุลอนัสมควร เรียกร้องคา่เสยีหายเกินสมควร ประพฤติตนไมเ่รียบร้อย 
ด าเนินกระบวนพิจารณาอนัมีลกัษณะเป็นการประวงิคดีหรือที่ไมจ่ าเป็น หรือมีพฤติการณ์อื่น
ที่ศาลเห็นสมควร ศาลอาจมคี าสัง่ให้บคุคลนัน้ช าระคา่ฤชาธรรมเนียมที่ได้รับการยกเว้น
ทัง้หมดหรือแตบ่างสว่นตอ่ศาลภายในระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควรก าหนดก็ได้ หากไมป่ฏิบตัิ
ตาม ให้ศาลมีอ านาจสัง่จ าหนา่ยคดีออกจาก 
สารบบความ 
 ในกรณีตามวรรคหนึง่และวรรคสอง ถ้าศาลเห็นวา่คูค่วามอกีฝ่ายหนึง่จะต้องเป็น
ผู้ รับผิดเสยีคา่ฤชาธรรมเนียมทัง้หมดหรือแตบ่างสว่นของคูค่วามทัง้สองฝ่าย ให้ศาล
พิพากษาในเร่ืองคา่ฤชาธรรมเนียมโดยสัง่ให้คูค่วามอีกฝ่ายหนึง่นัน้ช าระตอ่ศาลในนามโจทก์
ซึง่คา่ฤชาธรรมเนียมที่โจทก์แทนผู้ เสยีหายนัน้ได้รับยกเว้นทัง้หมดหรือแตบ่างสว่นตามที่ศาล
เห็นสมควร 

 

คณะกรรมการพัฒนาระบบคดีสิ่งแวดล้อมและส านักงานพฒันาระบบคดีสิ่งแวดล้อม 
มาตรา 102ให้จดัตัง้ส านกัพฒันาระบบคดีสิง่แวดล้อมขึน้ในส านกังานศาลยตุิธรรม โดย
ให้ประธานศาลฎีกา แตง่ตัง้คณะกรรมการพฒันาระบบคดีสิง่แวดล้อม  ซึง่คดัเลอืกจากผู้
พิพากษาที่ท างานในศาลสิง่แวดล้อมหรือแผนกคดีสิง่แวดล้อมหรือที่มีความรู้ทาง

  



กฎหมายสิง่แวดล้อมเป็นอยา่งดี ตวัแทนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
กระทรวงอตุสาหกรรมสาธารณสขุ ส านกังานอยัการสงูสดุ ส านกังานต ารวจแหง่ชาติสภา
ทนายความผู้ทรงคณุวฒุิด้านสิ่งแวดล้อมหรือกฎหมายสิง่แวดล้อม และตวัแทนจากภาค
ประชาสงัคม รวมไมเ่กิน ๑๕คน เป็นกรรมการโดยให้รองประธานศาลฎีกาหรือประธาน
แผนกคดีสิง่แวดล้อมที่ประธานศาลฎีกามอบหมายเป็นประธานคณะกรรมการ ให้ผู้
พิพากษาที่ดแูลส านกัพฒันาระบบคดีสิง่แวดล้อมเป็นเลขานกุาร และผู้อ านวยการส านกั
พฒันาระบบคดีสิง่แวดล้อมเป็นผู้ช่วยเลขานกุาร 
มาตรา 103 คณะกรรมการพฒันาระบบคดีสิง่แวดล้อมมีหน้าทีจ่ดัท าข้อเสนอแนะตอ่
ประธานศาลฎีกาเก่ียวกบัเร่ืองการพฒันาระบบงานสอบสวนและค้นหาความจริงในคดี
สิง่แวดล้อม ระบบนิตวิิทยาศาสตร์และผู้ เช่ียวชาญทางสิง่แวดล้อม ระบบการบงัคบัคดี
ทางสิง่แวดล้อม ระบบการบงัคบัโทษทางอาญาและการคมุประพฤติทางสิง่แวดล้อม 
ระบบการระงบัข้อพิพาททางเลอืกและกระบวนการยตุิธรรมสมานฉนัท์ทางสิง่แวดล้อม 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเก่ียวกบัคดีสิง่แวดล้อม ระบบการฝึกอบรมบคุลาการระบบ
การติดตามและประเมินผลการด าเนินการและการพฒันาระบบงานของศาลสิง่แวดล้อม
ในภาพรวม 

  

มาตรา 104 ให้ส านกังานพฒันาระบบคดีสิง่แวดล้อมจดัเก็บข้อมลูด้านคดีสิง่แวดล้อม
อยา่งรอบด้านเพือ่น าไปพฒันาระบบคดี ระบบศาล และกระบวนการยตุธิรรมทาง
สิง่แวดล้อมตอ่ไป 

  

บทเฉพาะกาล 
มาตรา 105 คดีที่อยูใ่นอ านาจพจิารณาพิพากษาของศาลสิง่แวดล้อมที่ค้างพจิารณาอยู่
ในศาลชัน้ต้นในวนัเปิดท าการของศาลสิง่แวดล้อมที่ได้จดัตัง้ขึน้มาตามมาตรา ๖ ให้ศาล
ชัน้ต้นนัน้คงพจิารณาพิพากษาตอ่ไปจนเสร็จ โดยถือวา่คดีนัน้มใิชค่ดีสิง่แวดล้อมตาม
พระราชบญัญตัินี ้แตคู่ค่วามทกุฝ่ายอาจตกลงกนัร้องขอตอ่ศาลนัน้ ให้โอนคดีไป

มาตรา 57 บรรดาคดีสิง่แวดล้อมซึง่ค้างพิจารณาอยูใ่นศาลก่อนวนัท่ีพระราชบญัญตัินีใ้ช้
บงัคบัให้ศาลนัน้มีอ านาจพิจารณาพิพากษาตอ่ไป และให้บงัคบัตามกฎหมายซึง่ใช้อยูก่่อน
วนัท่ีพระราชบญัญตัินีใ้ช้บงัคบัจนกวา่คดีนัน้จะถึงที่สดุ 

 



พิจารณาพิพากษาในศาลสิง่แวดล้อมกลางหรือศาลหรือแผนกคดสีิง่แวดล้อมอื่นทีมีเขต
อ านาจได้ แตห้่ามมิให้อนญุาตตามค าขอเช่นวา่นัน้ เว้นแตศ่าลนัน้จะได้ยินยอมก่อน 
มาตรา 106 ในระหวา่งทีศ่าลสิง่แวดล้อมในศาลยตุิธรรมชัน้ต้นยงัมิได้เปิดท าการใน
ท้องที่ใดให้ศาลสิง่แวดล้อมภาคมีเขตในท้องที่นัน้ด้วย ในคดีแพง่หรือคดีปกครองโจทก์จะ
ยื่นค าฟอ้งตอ่ศาลจงัหวดัทีจ่ าเลยมีภมูิล าเนาอยูใ่นเขตศาลหรือตอ่ศาลจงัหวดัทีม่ลูคดี
เกิดขึน้ในเขตศาลก็ได้และในคดอีาญาโจทก์จะยื่นค าฟอ้งตอ่ศาลจงัหวดัแห่งท้องที่ท่ี
ความผิดเกิดขึน้ อ้างหรือเช่ือวา่ได้เกิดขึน้ หรือจ าเลยมีที่อยูห่รือถกูจบัได้หรือท้องที่ที่เจ้า
พนกังานท าการสอบสวนจ าเลยก็ได้ให้ศาลจงัหวดัแจ้งไปยงัศาลสิง่แวดล้อมภาค เมื่อ
ศาลสิง่แวดล้อมภาครับคดีนัน้ไว้แล้วจะออกไปท าการไตส่วนมลูฟอ้ง นัง่พิจารณาและ
พิพากษาคดี  ณ ศาลจงัหวดัแหง่ท้องที่นัน้หรือจะก าหนดให้ท าการไตส่วนมลูฟอ้ง นัง่
พิจารณาพิพากษาคดี ณ ศาลสิง่แวดล้อมภาคก็ได้ ตามที่ศาลสิง่แวดล้อมภาคจะ
เห็นสมควร  
    ศาลสิง่แวดล้อมภาคอาจขอให้ศาลจงัหวดัแหง่ท้องที่ที่โจทก์ยืน่ค าฟอ้งไว้หรือศาล
จงัหวดัอื่นใดด าเนินกระบวนพิจารณาใดๆอนัมิใช่เป็นการวินจิฉยัชีข้าดข้อพิพาทแหง่คดี
ได้ตามความจ าเป็น ในกรณีเช่นวา่นีใ้ห้ศาลจงัหวดัน าวิธีพิจารณาคดีสิง่แวดล้อมในหมวด 
๒ มาใช้บงัคบัแก่การด าเนินกระบวนพิจารณาในศาลนัน้ 
   ให้ศาลจงัหวดัที่โจทก์ยื่นฟอ้งไว้หรือศาลจงัหวดัอื่นตามวรรคสองมีอ านาจออกหมายขงั
หรือปลอ่ยชัว่คราวผู้ ต้องหาหรือจ าเลยได้ 

  

 


