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พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

(ฉบบัโครงการวิจยั) 

(ร่าง) 
พระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีสิ#งแวดล้อม 

พ.ศ. ... 

 

ใหไ้ว ้ณ วนัที� ............. พ.ศ. .... 

 

โดยที�เป็นการสมควรมกีฎหมายว่าดว้ยการบรหิารงานยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้ม 

จงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบญัญตัขิึ.นไว้โดยคําแนะนําและยนิยอมของ
รฐัสภา ดงัต่อไปนี. 

มาตรา ๑ พระราชบญัญัตินี.เรยีกว่า “พระราชบญัญตัิวธิพีจิารณาคดสีิ�งแวดล้อม พ.ศ. 
....” 

มาตรา ๒ พระราชบญัญตันีิ.ให้ใช้บงัคบั เมื�อพ้นหนึ�งรอ้ยแปดสบิวนันับตั .งแต่วนัถดัจาก
วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา เป็นตน้ไป 

มาตรา ๓ ในพระราชบญัญตันีิ. คาํว่า 

“คดสีิ�งแวดล้อม” หมายความถงึ คดแีพ่งและคดอีาญาที�เป็นข้อพพิาทเกี�ยวกบัเรื�องการ
จดัการ การอนุรกัษ์และการคุ้มครองสิ�งแวดล้อมในส่วนที�เกี�ยวข้องกบัสทิธขิองบุคคล สทิธชุิมชน 
และประโยชน์สาธารณะ ทั .งในส่วนที�เป็นข้อพิพาทเกี�ยวกับทรพัยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ 
เกี�ยวกบัศลิปวฒันธรรมและโบราณสถาน การก่อสรา้งหรอืผงัเมอืงหรอืภูมทิศัน์ของชุมชนและสงัคม 
รวมทั .งขอ้พพิาทเกี�ยวกบัเรื�องสุขภาพ ชวีติและทรพัยส์นิของบุคคลทางสิ�งแวดลอ้ม หรอืเรื�องอื�นๆ ที�
เกี�ยวขอ้ง และคดอีื�นๆ ตามที�ประธานศาลฎกีากําหนด 

“หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทางสิ�งแวดล้อม” หมายความถึง หน่วยงานของรฐัที�มี
อํานาจหน้าที�บงัคบัใชก้ฎหมายสิ�งแวดลอ้ม และหน่วยงานยุตธิรรมที�มอีํานาจหน้าที�ในการดําเนินคดี
จดัทําคําสั �ง คําวนิิจฉัย หรอืคําพพิากษาในคดสีิ�งแวดลอ้ม รวมทั .งหน่วยงานด้านการบงัคบัคดแีละ
การบงัคบัโทษในเรื�องที�เกี�ยวขอ้ง 

“ผู้ เชี�ยวชาญในคดีสิ�งแวดล้อม” หมายความว่า บุคคลซึ�งมีความรู้ความชํานาญ 
ด้านสิ�งแวดล้อมสาขาต่างๆ ทั .งโดยประสบการณ์ทางการทํางาน การศกึษาวจิยัและฝึกอบรม เช่น 
นักวทิยาศาสตร ์วศิวกร สถาปนิก นักผงัเมอืง ผูเ้ชี�ยวชาญด้านแผนที�ทางอากาศ แพทย ์พยาบาล 
นักพิษวิทยา นักระบาดวิทยา นักเศรษฐศาสตร์สิ�งแวดล้อม นักมานุษยวทิยา นักประวตัิศาสตร ์
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ผูเ้ชี�ยวชาญเรื�องประเพณีท้องถิ�นที�เกี�ยวกบัการรกัษาสิ�งแวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาต ิปราชญ์
ชาวบา้นทางดา้นการจดัการทรพัยากรตามภูมปิญัญาทอ้งถิ�น หรอืบุคคลที�มคีวามเชี�ยวชาญในเรื�อง
สิ�งแวดลอ้มประการอื�น ตามที�กําหนดไวใ้นขอ้กําหนดของประธานศาลฎกีา 

“เจ้าพนักงานคด”ี หมายความว่า บุคคลที�เลขาธกิารสํานักงานศาลยุติธรรมแต่งตั .งให้มี
ปฏบิตัหิน้าที�ตามพระราชบญัญตันีิ. 

“ก.ศ.” หมายความว่า คณะกรรมการขา้ราชการศาลยุตธิรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบยีบ
บรหิารราชการศาลยตุธิรรม 

“องคก์รเอกชนทางสิ�งแวดลอ้ม” หมายความว่า องคก์รเอกชนทางสิ�งแวดลอ้มซึ�งไม่แสวงหา
กําไรที�มวีตัถุประสงค์ทางด้านการปกป้องสุขภาพ ชวีิตและทรพัย์สินของบุคคลทางสิ�งแวดล้อม 
รวมทั .งเรื�องการจดัการ การอนุรกัษ์และการคุม้ครองสิ�งแวดลอ้ม ทรพัยากรธรรมชาต ิและระบบนิเวศ 
เรื�องศิลปกรรมและโบราณสถาน หรอืการก่อสรา้งหรอืผงัเมอืง หรอืเรื�องอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง และได ้
จดทะเบยีนไวก้บัทางราชการตามกฎหมายต่างๆ 

มาตรา ๔ ให้ประธานศาลฎีการกัษาการตามพระราชบัญญัตินี.  และให้มีอํานาจออก
ขอ้กําหนดเพื�อให้การดําเนินกระบวนพจิารณาคดสีิ�งแวดลอ้มเป็นไปดว้ยความสะดวก รวดเรว็ และ
เที�ยงธรรมแต่ขอ้กําหนดดงักล่าวจะตอ้งไมท่าํใหส้ทิธใินการต่อสูค้ดขีองคู่ความลดน้อยลง 

ขอ้กําหนดของประธานศาลฎกีาตามพระราชบญัญตันีิ. เมื�อไดร้บัความเหน็ชอบจากที�ประชุม
ใหญ่ศาลฎกีาและประกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

หมวด ๑ 
บททั #วไป 

มาตรา ๕ ในการดาํเนินคดสีิ�งแวดลอ้มที�เกี�ยวขอ้งกบัทรพัยากรธรรมชาตแิละระบบนิเวศ
ให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทางสิ�งแวดล้อมดําเนินการโดยคํานึงถึงความเป็นธรรมทาง
นิเวศซึ�งหมายถึงผลประโยชน์และความสมดุลของธรรมชาติและระบบนิเวศที�ต้องรกัษาไว้อย่าง
ยั �งยนื ที�อยู่เหนือผลประโยชน์ของมนุษย ์ในเวลาหรอืสถานที�เดยีวกนั หากการกระทําใดก่อภยัและ
ความเสยีหายต่อธรรมชาติและระบบนิเวศอย่างร้ายแรงมากกว่าจกัต้องถูกดําเนินการบงัคบัตาม
กฎหมายอยา่งจรงิจงัก่อนและมากกว่าการกระทาํอื�นๆ 

ในคดสีิ�งแวดล้อมที�เกี�ยวข้องกบัการใช้ทรพัยากรของส่วนรวม หน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมทางสิ�งแวดล้อมต้องดําเนินการโดยเคารพหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญและ 
หลกัความเป็นธรรมทางสงัคม และต้องตระหนักถึงโอกาสที�ไม่เท่าเทยีมของบุคคลในการเข้าถึง
ทรพัยากรและการจดัการสิ�งแวดลอ้มและปญัหาความเหลื�อมลํ.าทางสงัคมตามความเป็นจรงิ รวมทั .ง
ตอ้งหลกีเลี�ยงการเลอืกปฏบิตัโิดยไมช่อบ 
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ในคดสีิ�งแวดลอ้มที�เกี�ยวขอ้งกบัศลิปวฒันธรรมและโบราณสถาน การก่อสรา้งหรอืผงัเมอืง
หรอืภมูทิศัน์ของชุมชนและสงัคม หน่วยงานในกระบวนการยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มต้องมุ่งคุม้ครอง
คุณค่าของชุมชนและสงัคมนั .น 

ในคดีสิ�งแวดล้อมที�ผลกระทบต่อร่างกาย ชีวิต และสุขภาพ รวมทั .งทรพัย์สินของบุคคล 
หน่วยงานในกระบวนการยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มต้องดําเนินการเพื�อปกปกัรกัษาผลประโยชน์ของ 
ผูไ้ดร้บัผลกระทบอยา่งจรงิจงั 

ในคดคีวามผดิต่อชวีติร่างกาย หรอืคดคีวามผดิต่อทรพัย ์คดคีวามผดิเกี�ยวกบัเสรภีาพใน
การแสดงความคดิเหน็หรอืเสรภีาพในการชุมนุมของบุคคล หรอืคดอีื�นๆ ที�มสีาเหตุตั .งต้นมาจากขอ้
พิพาททางสิ�งแวดล้อม ให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทางสิ�งแวดล้อมมีอํานาจสืบสวน
สอบสวนถงึความเชื�อมโยงของเรื�องที�เกี�ยวขอ้ง และอาจนําหลกัการและแนวทางการดําเนินการตาม
พระราชบญัญตันีิ.ไปปรบัใชก้บัคดทีี�เกี�ยวขอ้งโดยอนุโลม 

มาตรา ๖ กระบวนการยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มตอ้งรวดเรว็ ประหยดั และเป็นธรรม 

มาตรา ๗ หน่วยงานในกระบวนการยุตธิรรมทางสิ�งแวดล้อมต้องป้องกนัความเสยีหาย
ต่อสิ�งแวดลอ้ม แต่หากมปีญัหาหรอืความเสยีหายเกดิขึ.นแลว้ ต้องกําหนดมาตรการใหม้กีารหยุดยั .ง
ความเสยีหายโดยเรว็ และกําหนดมาตรการแก้ไขฟื.นฟูให้คนืสู่สภาพเดมิรวมทั .งมาตรการชดใช้
ค่าเสยีหาย อยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม 

มาตรา ๘ ในกรณีที�มผีู้ก่อความเสียหายต่อสิ�งแวดล้อม ให้หน่วยงานในกระบวนการ
ยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มพจิารณาใช้มาตรการตามกฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่ง และมาตรการ
ทางกฎหมายอื�นๆ เช่นมาตรการทางปกครอง ตามอํานาจหน้าที�ให้ครบถ้วนควบคู่กนัไป เพื�อให้
ปญัหาไดร้บัการแกไ้ขแบบเบด็เสรจ็ 

มาตรา ๙ ในกรณีที�นิติบุคคลที�กระทําความผดิอาญาโดยเจตนาและก่อความเสียหาย
อย่างรุนแรงต่อสิ�งแวดล้อม รวมทั .งความเสยีหายต่อชวีติ ร่างกาย สุขภาพและทรพัยส์นิของบุคคล 
ให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทางสิ�งแวดล้อมตรวจสอบถึงความรบัผดิของนิติบุคคลและ
ตวัแทนนิตบุิคคลเท่าที�กฎหมายจะเปิดช่อง เพื�อลงโทษผู้กระทําความผดิและเพื�อป้องกนัป้องปราม
นิตบุิคคลรายอื�นมใิหก้ระทาํความผดิอกี 

มาตรา ๑๐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทางสิ�งแวดล้อมต้องเปิดช่องทางให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมทางสิ�งแวดล้อมเพื�อให้เกิดความโปร่งใสและมี
ประสทิธภิาพ โดยเฉพาะในคดสีิ�งแวดลอ้มที�ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อประโยชน์ของชุมชนหรอืสงัคม 

มาตรา ๑๑ บุคลากรในกระบวนการยุตธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มที�ต้องทําคดสีิ�งแวดลอ้มต้องมี
ความรูห้รอืได้การฝึกอบรมก่อนและระหว่างการปฏบิตัหิน้าที�อย่างต่อเนื�องเกี�ยวกบัความรูพ้ื.นฐาน
เรื�องการคุม้ครองป้องกนัสิ�งแวดลอ้ม ทั .งที�เกี�ยวขอ้งกบัเรื�องทรพัยากรธรรมชาตแิละระบบนิเวศ เรื�อง
ศลิปกรรมและโบราณสถาน หรอืการก่อสรา้งหรอืผงัเมอืงหรอืภูมทิศัน์ของชุมชนและสงัคม รวมทั .ง
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เรื�องร่างกาย  ชวีติ สุขภาพ และทรพัยส์นิของบุคคลทางสิ�งแวดล้อม  เขา้ใจปรชัญาและจรยิธรรม
พื.นฐานทางด้านสิ�งแวดล้อม รวมทั .งเข้าใจปญัหาความขดัแย้งด้านสิ�งแวดล้อม ในภาพรวมอย่าง
เพยีงพอ 

มาตรา ๑๒ การดําเนินการทั .งปวงก่อนการเริ�มต้นคด ีการฟ้องคด ี การเขา้เป็นคู่ความใน
คดี การดําเนินกระบวนพิจารณา การรบัฟงัพยานหลกัฐาน และการพิพากษาคดีสิ�งแวดล้อมให้
เป็นไปตามบทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตันีิ.และขอ้กําหนดของประธานศาลฎกีาตามมาตรา ๔ 

ในกรณีที�ไม่มบีทบญัญตัแิละขอ้กําหนดดงักล่าว  ใหนํ้าบทบญัญตัแิห่งประมวลกฎหมายวธิี
พจิารณาความแพ่ง หรอืประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา หรอืพระราชบญัญตัจิดัตั .งศาล
แขวงและวธิพีจิารณาความอาญาในศาลแขวงมาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม 

สําหรบัคดสีิ�งแวดล้อมที�อยู่ในอํานาจหน้าที�ของศาลแรงงาน ศาลทรพัยส์นิทางปญัญาและ
การคา้ระหว่างประเทศ หรอืศาลเยาวชนและครอบครวัและวธิพีจิารณาคดเียาวชนและครอบครวัให้
นําพระราชบญัญตัฉิบบันี.ไปบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม 

ในคดคีวามผดิต่อชวีติร่างกาย หรอืคดคีวามผดิต่อทรพัย ์คดคีวามผดิเกี�ยวกบัเสรภีาพใน
การแสดงความคดิเหน็หรอืเสรภีาพในการชุมนุมของบุคคล หรอืคดอีื�นๆ ที�มสีาเหตุตั .งต้นมาจากขอ้
พพิาททางสิ�งแวดลอ้ม หากคู่ความรอ้งขอหรอืศาลเหน็สมควรเพื�อประโยชน์แห่งความยุตธิรรม ให้
ศาลพจิารณานําพระราชบญัญตัฉิบบันี.ไปปรบัใชแ้ก่คดดีงักล่าวโดยอนุโลมเช่นเดยีวกนั 

มาตรา ๑๓ ภายใตบ้งัคบัแห่งบทบญัญตัวิ่าดว้ยวธิกีารชั �วคราวก่อนฟ้องและก่อนพพิากษา
ตามมาตรา ๕๓ ถึงมาตรา ๕๕ ในกรณีมปีญัหาว่าคดใีดเป็นคดสีิ�งแวดล้อมหรอืไม่ ให้ศาลรอการ
พจิารณาพพิากษาคดไีว้ชั �วคราวแล้วเสนอปญัหานั .นให้ประธานศาลฎกีาเป็นผู้วนิิจฉัย คําวนิิจฉัย
ดงักล่าวใหเ้ป็นที�สุด แต่ทั .งนี.ไม่กระทบถงึกระบวนพจิารณาใดๆ ที�ไดก้ระทําไปก่อนที�จะมคีําวนิิจฉัย
นั .น 

การขอให้วนิิจฉัยปญัหาตามวรรคหนึ�งไม่ว่าโดยคู่ความเป็นผู้ขอหรอืโดยศาลเห็นสมควร  
ถ้าเป็นการขอในคดสีิ�งแวดล้อมต้องกระทําอย่างชา้ในวนัชี.สองสถานหรอืวนันัดไต่สวนมูลฟ้องหรอื
วนัสบืพยาน ในกรณทีี�ไมม่กีารชี.สองสถานหรอืไต่สวนมลูฟ้อง หากพน้กําหนดเวลาดงักล่าวแลว้หา้ม
มใิหม้กีารขอใหว้นิิจฉยัปญัหาดงักล่าวอกี ทั .งนี. เวน้แต่เป็นคดทีี�ศาลเหน็ว่ามคีวามคลา้ยคลงึกบัคดทีี�
ไดม้คีาํวนิิจฉยัแลว้ ศาลอาจใชดุ้ลพนิิจไมส่่งเรื�องไปอกี เพื�อไมใ่หเ้กดิความล่าชา้ 

เมื�อไดร้บัคาํขอจากศาลชั .นตน้แลว้ ใหม้คีาํวนิิจฉยัและแจง้ผลไปยงัศาลชั .นตน้โดยเรว็ 

เพื�อให้การดําเนินคดีเป็นไปด้วยความรวดเร็ว การดําเนินการใดๆ ตามมาตรานี.  
จะดาํเนินการโดยทางโทรสารหรอืสื�อเทคโนโลยสีารสนเทศอื�นใดกไ็ด ้

มาตรา ๑๔ ให้สํานักงานศาลยุตธิรรมจดัให้มกีารเก็บข้อมูลด้านคดสีิ�งแวดล้อมเพื�อนําไป
พฒันาระบบคดแีละกระบวนการยตุธิรรมทางสิ�งแวดลอ้มต่อไป 



 

-๕- 

 

หมวด ๒ 
วิธีพิจารณาคดีสิ#งแวดล้อมในศาลชั 7นต้น 

ส่วนที# ๑ 
คดีอาญา 

มาตรา ๑๕ ในกรณีหน่วยงานของรฐัที�มอีํานาจหน้าที�คุม้ครอง ส่งเสรมิ อนุรกัษ์และรกัษา
สิ�งแวดลอ้ม ตามกฎหมายพบเหน็การกระทําความผดิกฎหมายเกี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้ม หรอืไดร้บัแจง้
จากบุคคลใดว่ามกีารกระทําความผดิกฎหมายเกี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้ม จกัต้องรบีดําเนินการตรวจสอบ
ขอ้เทจ็จรงิและดาํเนินการเกบ็รวบรวมพยานหลกัฐานโดยพลนั 

เพื�อประโยชน์ในการคุ้มครองและรกัษาสิ�งแวดล้อม หน่วยงานของรฐัที�เกี�ยวขอ้งอาจขอ
ความรว่มมอืจากผูเ้สยีหาย องคก์รเอกชน หรอืบุคคลใดเพื�อ 

(๑) สืบเสาะหาข้อเท็จจริงเกี�ยวกับการกระทําความผิดอาญาตามกฎหมายเกี�ยวกับ
สิ�งแวดลอ้ม 

(๒) ค้นหาข้อเท็จจรงิและรวบรวมพยานหลกัฐานในการดําเนินคดีแพ่งหรอืคดีอื�นๆ ที�
เกี�ยวเนื�อง 

มาตรา ๑๖ ในกรณีหน่วยงานของรฐัที�มอีํานาจหน้าที�คุม้ครอง ส่งเสรมิ อนุรกัษ์และรกัษา
สิ�งแวดล้อมตามกฎหมายพบการกระทําความผดิตามกฎหมาย และรู้ตวัผู้กระทําความผดิแต่ยงั
จบักุมตวัไม่ได้ ให้ดําเนินการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิและรวบรวมพยานหลกัฐานที�เกี�ยวขอ้งกบัการ
กระทาํความผดิดงักล่าวใหค้รบถ้วนพรอ้มทั .งเขยีนสรุปเหตุการณ์ ทําแผนที�เกดิเหตุ พรอ้มตําแหน่ง
พื.นที�ที�เกิดเหตุ และถ่ายภาพสถานที�เกิดเหตุ แล้วรบีดําเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงาน
สอบสวนในเขตท้องที�ที�มอีํานาจตามกฎหมายและให้ดําเนินการติดต่อประสานงานกบัพนักงาน
สอบสวนเพื�อดาํเนินการรอ้งขอต่อศาลใหอ้อกหมายจบัผูก้ระทาํความผดิต่อไป 

ในกรณีหน่วยงานของรฐัที�มอีํานาจหน้าที�คุม้ครอง ส่งเสรมิ อนุรกัษ์และรกัษาสิ�งแวดลอ้ม
ตามกฎหมายพบการกระทําความผดิตามกฎหมาย แต่ไม่รูต้วัผู้กระทําความผดิ ให้ดําเนินการ
ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิและรวบรวมพยานหลกัฐานที� เกี�ยวข้องกบัการกระทําความผดิดงักล่าวให้
ครบถ้วนพร้อมทั .งเขยีนสรุปเหตุการณ์ ทําแผนที�เกิดเหตุ พร้อมตําแหน่งพื.นที�ที�เกิดเหตุ และ
ถ่ายภาพสถานที�เกดิเหตุ แลว้รบีดาํเนินการรอ้งทุกขก์ล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนในเขตทอ้งที�ที�มี
อํานาจตามกฎหมาย เพื�อที�พนักงานสอบสวนจะไดด้ําเนินการสบืสวนสอบสวนและจบักุมผูก้ระทํา
ความผดิมาดําเนินคดต่ีอไป โดยการรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาและผูบ้รหิารหน่วยงาน ใหป้ฏบิตัติาม
ความในวรรคหนึ�ง 

มาตรา ๑๗ ในคดอีาญา เมื�อได้มกีารร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนแล้ว ให้หน่วยงานที�
เกี�ยวขอ้งแต่งตั .งผูแ้ทนคดอีาญา โดยใหม้อีํานาจหน้าที�ดงันี. 

(๑) ตดิต่อประสานกบัพนกังานสอบสวนและพนกังานอยัการผูร้บัผดิชอบคด ี
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(๒) ชี.แจงขอ้เทจ็จรงิ ขอ้กฎหมาย และรวบรวมเอกสารและพยานหลกัฐานที�เกี�ยวขอ้งกบั
คดใีหก้บัพนกังานสอบสวนและพนกังานอยัการผูร้บัผดิชอบคด ี

(๓) ตดิตามผลคดวี่าอยูใ่นขั .นตอนใด และสถานะทางคดเีป็นเช่นไร 
(๔) รายงานการดาํเนินการใหผู้บ้งัคบับญัชาของหน่วยงานทราบว่าผลคดวี่าอยู่ข ั .นตอนใด 

ตลอดจนสถานะทางคดเีป็นเช่นไร 
(๕) เมื�อศาลมคีําพิพากษาหรอืคําสั �งไม่ว่าศาลชั .นต้น ศาลอุทธรณ์ หรอืศาลฎีกา ให้

ดาํเนินการคดัสาํเนาคาํพพิากษาหรอืคาํสั �งดงักล่าว แลว้รายงานใหผู้บ้รหิารหน่วยงานทราบ 

มาตรา ๑๘ เพื�อประโยชน์ในการดําเนินคดอีาญาตามกฎหมายเกี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้ม หรอื
เพื�อสนับสนุนการปฏบิตัหิน้าที�ของพนักงานสอบสวน พนักงานสอบสวนอาจขอคําแนะนํา หรอื
คําปรกึษาขอรบัทราบขอ้มลูข่าวสาร หรอืขอใหจ้ดัส่งสิ�งอื�นใดที�อาจใชเ้ป็นพยานหลกัฐานในสํานวน
คดจีากหน่วยงานของรฐั องคก์รเอกชน ผูท้รงคุณวุฒ ิหรอืบุคคลอื�นใดได ้

ในกรณจีาํเป็น พนกังานสอบสวนจะขอคาํปรกึษาจากพนักงานอยัการ เพื�อใหค้วามเหน็หรอื
คาํแนะนําตามที�เหน็สมควรได ้

มาตรา ๑๙ เพื�อประโยชน์ในการดาํเนินคดใีนกรณทีี�ไมป่รากฏแน่ชดัว่าหน่วยงานใดของรฐั
ในจงัหวดัมหีน้าที�ต้องประสานงานกบัพนักงานสอบสวน ใหผู้ว้่าราชการจงัหวดัเป็นผูว้นิิจฉัยชี.ขาด
และคาํวนิิจฉยัชี.ขาดนั .นใหเ้ป็นที�สุด 

มาตรา ๒๐ ในการสอบสวนคดีสิ�งแวดล้อม ให้พนักงานสอบสวนรวบรวมข้อเท็จจริง
เกี�ยวกบัการกระทําความผดิใหค้รบถ้วน รวมถงึขอ้เทจ็จรงิเกี�ยวกบัผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม อย่าง
รอบดา้นทั .งทางตรงและทางออ้ม 

มาตรา ๒๑ ให้พนักงานอยัการตรวจสอบความครบถ้วนของการดําเนินการของพนักงาน
สอบสวนอีกครั .งหนึ�งอย่างละเอียด  โดยเรยีกหน่วยงานที�เกี�ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง และ
พจิารณาเรื�องการสั �งฟ้องคดไีปพรอ้มกนั เวน้แต่การล่าชา้จะทําใหเ้สยีหาย ใหด้ําเนินการดงักล่าวใน
ภายหลงั 

ในการดําเนินคดีอาญาตามกฎหมายเกี�ยวกับสิ�งแวดล้อม เมื�อพนักงานอัยการได้รบั
ความเหน็และสํานวนจากพนักงานสอบสวนแลว้ หากพนักงานอยัการมคีําสั �งใหพ้นักงานสอบสวน
ดําเนินการสอบสวนเพิ�มเตมิ หรอืส่งพยานคนใดมาให้ซกัถามตามมาตรา ๑๔๓ แห่งประมวล
กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา ใหพ้นักงานสอบสวนดําเนินการโดยไม่ชกัชา้ ทั .งนี. ใหพ้นักงาน
สอบสวนประสานงานกบัพนกังานอยัการอยา่งใกลช้ดิ 

ในกรณีที�พนักงานอยัการเห็นควรสั �งฟ้องผู้ต้องหาที�ยงัเรยีกหรอืจบัตัวไม่ได้ตาม มาตรา 
๑๔๑วรรคสี� แห่งประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา และไดแ้จง้ใหผู้บ้ญัชาการตํารวจแห่งชาต ิ
หรอืผู้ว่าราชการจงัหวดัเพื�อจดัการให้ได้ตวัผู้ต้องหามาภายในกําหนดอายุความแล้วให้พนักงาน
สอบสวนเรง่รดัดาํเนินการใหไ้ดต้วัผูต้อ้งหามาดาํเนินคดต่ีอไปโดยเรว็ 
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ในกรณทีี�พนกังานอยัการผูพ้จิารณาสาํนวนมคีําสั �งใหพ้นักงานสอบสวนดําเนินการสอบสวน
ผูต้อ้งหาในขอ้หาอื�นที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัความผดิอาญาตามกฎหมายเกี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้มเพิ�มเตมิ 
หรือแนะนําให้พนักงานสอบสวนดําเนินคดีกับบุคคลอื�นที�เกี�ยวข้องในคดีดงักล่าวเพิ�มเติม ให้
พนักงานสอบสวนเร่งรดัดําเนินคดตีามคําสั �งของพนักงานอัยการโดยเรว็ ให้พนักงานอัยการ
ประสานงาน ใหค้วามรู ้ใหค้าํปรกึษา แนะนํา ชี.แจง ขอ้บกพรอ่ง วธิป้ีองกนัแก้ไข ตลอดจนใหบ้รกิาร
ด้านกฎหมายเกี�ยวกบัการดําเนินคดเีกี�ยวกบัสิ�งแวดล้อมแก่พนักงานสอบสวน หน่วยงานของรฐั  
เจา้พนกังานทอ้งถิ�น องคก์รเอกชน และประชาชนในจงัหวดั 

มาตรา ๒๒ หากพบว่ามผีู้กระทําความผดิหลายราย ให้พนักงานสอบสวนและพนักงาน
อยัการ รวบรวมขอ้มลูเพื�อดาํเนินคดใีหค้รบถว้น เท่าที�จะมพียานหลกัฐานที�เพยีงพอ 

มาตรา ๒๓ หากพนกังานอยัการพบเหน็ว่ากจิกรรมหรอืโครงการที�เกี�ยวขอ้งกบัการกระทํา
ความผิดอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายปกครอง ให้รบีแจ้งให้หน่วยงานของรฐัที�เกี�ยวข้อง
พจิารณาออกคาํสั �งทางปกครองเพื�อระงบัเหตุแห่งความเสยีหายตามอํานาจหน้าที�โดยทนัท ีเช่น การ
สั �งปิดหรอืพกัใชห้รอืเพกิถอนใบอนุญาต หรอืการสั �งใหห้ยุดใช ้ หรอืทําประโยชน์ดว้ยประการใด ๆ 
เพื�อระงบัเหตุแห่งความเสยีหายนั .น 

มาตรา ๒๔ กรณีจําเป็นและเพื�อประโยชน์ในการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี.  
เจ้าพนักงานอาจร้องขอให้พนักงานเจ้าหน้าที�ตามกฎหมายว่าด้วยการกระทําความผดิเกี�ยวกับ
คอมพวิเตอร์ดําเนินการให้ได้มาซึ�งขอ้มูลคอมพวิเตอร์เพื�อใช้เป็นพยานหลกัฐาน ในการพสิูจน์
ความผดิและการดาํเนินคดตีามพระราชบญัญตันีิ. 

เมื�อพนักงานเจา้หน้าที�ตามกฎหมายว่าดว้ยการกระทําความผดิเกี�ยวกบัคอมพวิเตอรไ์ดร้บั
การรอ้งขอดงักล่าว ใหพ้นกังานเจา้หน้าที�มอีํานาจดําเนินการตามคํารอ้งขอโดยปฏบิตัติามวธิกีารใน
กฎหมายดงักล่าว 

เจา้พนักงานผูใ้ดเปิดเผยหรอืส่งมอบขอ้มลูคอมพวิเตอรท์ี�ไดม้าตามวรรคหนึ�งใหแ้ก่ บุคคล
อื�นอนัมใิช่เพื�อประโยชน์ในการดาํเนินคดกีบัผูก้ระทําความผดิตามพระราชบญัญตันีิ. หรอืกระทําโดย
ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื�นล่วงรูข้้อมูลคอมพวิเตอร์ดงักล่าว ต้องระวางโทษเช่นเดยีวกบัพนักงาน
เจา้หน้าที�ตามกฎหมายว่าดว้ยการกระทาํความ ผดิเกี�ยวกบัคอมพวิเตอร ์

มาตรา ๒๕ ในกรณทีี�พนกังานสอบสวนไดย้ดึสิ�งของไวต้ามกฎหมาย ใหพ้นักงานสอบสวน
ส่งสิ�งของที�ยดึนั .นภายในสามวนัทําการนับแต่เวลาที�พนักงานสอบสวนได้รบัสิ�งของนั .นไว้เป็นของ
กลางในคด ีเพื�อใหผู้ช้าํนาญการพเิศษตรวจพสิูจน์และทําความเหน็เป็นหนังสอืรวมไวใ้นสํานวนการ
สอบสวน เว้นแต่มเีหตุสุดวสิยัหรอืมเีหตุจําเป็นอย่างอื�นที�ไม่อาจส่งสิ�งของที�ยดึนั .น ภายใน
กําหนดเวลาดงักล่าวได้โดยให้บนัทกึเหตุสุดวสิยัหรอืเหตุจําเป็นที�ไม่อาจดําเนินการดงักล่าวไว้ใน
สาํนวนการสอบสวนดว้ย 



 

-๘- 

 

มาตรา ๒๖ การฟ้องคดแีพ่งเกี�ยวเนื�องกบัคดอีาญาสามารถกระทําไดต้ามหลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีารตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 

ในคดอีาญาที�พนักงานอยัการเป็นโจทก์ พนักงานอยัการมสีทิธฟ้ิองคดแีพ่งเกี�ยวเนื�องกบั
คดีอาญาเพื�อเรียกค่าเสียหายแก่บุคคลที�ได้รบัผลกระทบในลักษณะปจัเจกและค่าเสียหายต่อ
ส่วนรวมได ้

 

มาตรา ๒๗ เพื�อคุม้ครองประโยชน์ของชุมชน ตวัแทนชุมชนที�มคีุณสมบตัติามที�กําหนดไว้
ในขอ้กําหนดประธานศาลฎกีา ซึ�งอยูใ่นสิ�งแวดลอ้มที�อาจไดร้บัผลกระทบหรอืไดร้บัผลกระทบแลว้ มี
สทิธทิี�จะฟ้องคดอีาญาในความผดิที�เกี�ยวขอ้งกบัสิ�งแวดลอ้มของชุมชนได ้โดยใหถ้อืว่าเป็นผูเ้สยีหาย
ในคดอีาญาดว้ย 

การฟ้องคดอีาญาโดยตวัแทนชุมชนตามวรรคแรกต้องมกีารไต่สวนมลูฟ้องตามกฎหมายวธิี
พจิารณาความอาญา 

หากศาลรบัฟ้องคดขีองตวัแทนชุมชนแล้ว ให้ศาลหมายเรยีกพนักงานอยัการมาเป็นโจทก์
รว่มดว้ย 

มาตรา ๒๘ เพื�อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ ให้องค์กรเอกชนทางสิ�งแวดล้อมฟ้อง
คดอีาญาสิ�งแวดล้อมที�อยู่ในขอบเขตวตัถุประสงค์ขององค์กรได้ โดยให้ถือว่าองค์กรเอกชนทาง
สิ�งแวดลอ้มเป็นผูเ้สยีหายในคดอีาญาดว้ย 

การฟ้องคดีอาญาโดยองค์กรเอกชนทางสิ�งแวดล้อมตามวรรคแรกต้องมีการไต่สวน 
มลูฟ้องตามกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 

หากศาลรบัฟ้องคดีขององค์กรเอกชนทางสิ�งแวดล้อมแล้ว ให้ศาลหมายเรยีกพนักงาน
อยัการมาเป็นโจทกร์ว่มดว้ย 

มาตรา ๒๙ สําหรบัการกระทําอนัเป็นความผดิหลายกรรมต่างกนัในความผดิที�เกี�ยวเนื�อง
กัน และบางกรรมไม่อยู่ในภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี.  ศาลจะรับพิจารณาพิพากษา 
ทุกกรรม หรอืไมร่บัพจิารณาพพิากษาเฉพาะกรรมใดกรรมหนึ�งหรอืหลายกรรมที�ไม่อยู่ในบงัคบัแห่ง
พระราชบญัญตันีิ. โดยให้โจทก์แยกฟ้องเป็นคดใีหม่ยงัศาลที�มอีํานาจก็ได้ ทั .งนี. ให้คํานึงถงึความ
สะดวกและเพื�อประโยชน์แห่งความยตุธิรรมเป็นสาํคญั 

มาตรา ๓๐ ในกรณีที�ผู้ต้องหาว่ากระทําความผิดอาญาซึ�งมีอัตราโทษอย่างสูงตามที�
กฎหมายกําหนดไวใ้หจ้าํคุกไม่เกนิสบิปี ไม่ว่าจะมโีทษปรบัดว้ยหรอืไม่กต็าม ถ้าปรากฏว่าผูต้้องหา
ไมเ่คยไดร้บัโทษจาํคุกโดยคาํพพิากษาถงึที�สุดใหจ้าํคุก เวน้แต่เป็นความผดิที�ไดก้ระทําโดยประมาท
หรอืความผดิลหุโทษ หากผูต้อ้งหารบัสารภาพก่อนฟ้องคด ีเมื�อคํานึงถงึอายุ ประวตั ิความประพฤต ิ
สติปญัญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจติ อาชพี ฐานะ และเหตุแห่งการกระทําความผดิ 



 

-๙- 

 

เช่น ผู้ต้องหามฐีานะยากจนกระทําความผดิเพื�อการยงัชพีเพยีงเล็กน้อย หรอืเป็นกลุ่มชาติพนัธุ ์
ที�ขาดความรู้ความเข้าใจกฎหมาย หรอืกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอื�นๆ และการกระทําไม่ก่อให้เกิดความ
เสยีหายต่อสิ�งแวดลอ้มอยา่งรนุแรง หากพนักงานอยัการเหน็ว่าผูต้้องหาอาจกลบัตวัเป็นคนดไีดโ้ดย
ไมต่อ้งฟ้องคดอีาญาสิ�งแวดลอ้ม ใหคู้่ความทุกฝ่ายร่วมกนัจดัทําแผนบําบดัฟื.นฟูเยยีวยา เพื�อใหเ้กดิ
การฟื.นฟูเยยีวยาผู้เสียหาย การชดเชยฟื.นฟูเยยีวยาสิ�งแวดล้อม และการแก้ไขบําบดัผู้ต้องหา  
แทนการฟ้องคดกี็ได้ ทั .งนี. ผู้กระทําผดิต้องให้การรบัสารภาพและยนิยอมกระทําตามแผน รวมทั .ง
ผู้เสียหายต้องยนิยอม หรอืในกรณีที�เป็นรฐัเป็นผู้เสียหาย เจ้าหน้าที�ผู้มอีํานาจหน้าที�จกัต้องไม่
คดัคา้น ศาลอาจสั �งใหเ้ขา้กระบวนการพเิศษดงักล่าวแทนการฟ้องคด ีและหากมกีารดําเนินการตาม
แผนอยา่งถูกตอ้ง จนเกดิผลตามแผนที�วางไว ้ใหศ้าลมคีาํสั �งจาํหน่ายคดอีอกจากสารบบความ 

ในการดําเนินการจดัทําแผนบําบัดฟื.นฟูเยยีวยา ศาลอาจตั .งผู้ประสานงานในคดีอาญา 
เพื�อจดัทาํและตดิตามผลการดาํเนินการตามแผนได ้

ผู้ประสานงานในคดีอาญาที�ไม่ใช่เจ้าพนักงานคดี มีสิทธิได้รบัค่าป่วยการ ค่าพาหนะ
เดนิทาง และค่าเช่าที�พกัตามระเบยีบที�คณะกรรมการบรหิารศาลยตุธิรรมกําหนด 

มาตรา ๓๑ ในการพพิากษาลงโทษจาํเลยในคดอีาญาสิ�งแวดลอ้ม นอกเหนือจากการโทษ
ตามที�กฎหมายอาญากําหนดแลว้ ศาลยงัอาจเลอืกมาตรการอื�นๆ เพื�อการแก้ไขเปลี�ยนแปลงความ
ประพฤต ิจติสาํนึก หรอืทศันคตขิองผูก้ระทาํผดิ รวมทั .งเพื�อป้องกนัการกระทาํความผดิอกี แทนหรอื
เพิ�มเตมิการลงโทษตามกฎหมายอาญากไ็ด ้ ไดแ้ก่ การเพกิถอนใบอนุญาตประกอบการต่างๆ การ
ตดัโอกาสในการเป็นคู่สญัญากบัรฐับาล การยดึทรพัยส์นิตามมูลค่าความเสยีหายที�ได้กระทํา หรอื
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที�ผู้ก่อความเสียหายได้รบัจากการก่อความเสียหายหรอืการละเมิด
กฎหมาย  การเผยแพร่โฆษณาข่าวสารการกระทําความผดิของผู้กระทําความผดิให้สาธารณชน
ทราบ การส่งผู้กระทําความผิดไปฝึกอบรมความรู้เกี�ยวกับสิ�งแวดล้อม การกําหนดให้ผู้กระทํา
ความผดิจดัทาํโครงการหรอืจดัตั .งกองทุนดา้นการอนุรกัษ์สิ�งแวดลอ้ม เป็นตน้ 

ศาลพงึนํามาตรการเพื�อความปลอดภยัตามกฎหมายอาญามาใช ้หากปรากฏขอ้เทจ็จรงิว่า
ยงัมภียัหรอืความเสยีหายต่อสิ�งแวดลอ้มอยูต่่อไปในอนาคต 

มาตรา ๓๒ ให้หน่วยงานศาลและหน่วยงานคุมประพฤติ รวมทั .งหน่วยงานของรฐัที�มี
อํานาจหน้าที�คุม้ครอง ส่งเสรมิ อนุรกัษ์และรกัษาสิ�งแวดลอ้มตามกฎหมายและหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 
ร่วมกนัพฒันารูปแบบและวธิกีารการทําแผนบําบดัฟื.นฟูในกรณีมกีารทํามาตรการพเิศษแทนการ
ดําเนินคดีอาญา และพัฒนาวิธีการคุมประพฤติ เพื�อให้เกิดการแก้ไขพฤตินิสยัและการเปลี�ยน
จติสํานึกของผู้กระทําความผดิ การฟื.นฟูเยยีวยาสิ�งแวดล้อม และการฟื.นฟูเยยีวยาฝ่ายที�เสยีหาย
อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

โปรแกรมเพื�อการแก้ไขบําบดัฟื.นฟู เพื�อให้ผู้เข้าทํามาตรการพเิศษดําเนินการ หรอืการ
บรกิารสงัคมหรอืกจิกรรมต่างๆ ที�จะกําหนดให้ผู้ถูกคุมประพฤตดิําเนินการ ควรเชื�อมโยงกบัเรื�อง
การคุ้มครองป้องกนั แก้ไขปญัหาและการบําบดัฟื.นฟูสิ�งแวดล้อม ทั .งการทรพัยากรธรรมชาติและ



 

-๑๐- 

 

ระบบนิเวศ การฟื.นฟูศิลปวฒันธรรมและโบราณสถาน การก่อสร้างหรอืผงัเมอืงหรอืภูมทิศัน์ของ
ชุมชนและสงัคม รวมถงึการฟื.นฟูชวีติ รา่งกายสุขภาพ และทรพัยส์นิของผูท้ี�ไดร้บัผลกระทบ 

หน่วยงานศาลและหน่วยงานคุมประพฤตติอ้งสนบัสนุนใหห้น่วยงานในกระบวนการยุตธิรรม
ทางสิ�งแวดลอ้มอื�น รวมทั .งเครอืขา่ยชุมชนจากภายนอกเขา้มสี่วนรว่มในการตดิตามแผนหรอืตดิตาม
การคุมประพฤตทิี�ไดว้างมาตรการไว ้

มาตรา ๓๓ ในกรณีที�ศาลมคีําพพิากษาให้ลงโทษปรบั ให้พนักงานอยัการร้องขอให้ศาล
ออกหมายบงัคบัคดีเพื�อแต่งตั .งเจ้าพนักงานบงัคบัคดขีองกรมบงัคบัคดดีําเนินการยดึหรอือายดั
ทรพัยส์นิของผูต้อ้งโทษแทนค่าปรบัได ้

การบงัคบัคดตีามวรรคหนึ�ง ให้นําประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่งมาใช้บงัคบัโดย
อนุโลม โดยใหพ้นกังานอยัการหรอืหน่วยงานที�มหีน้าที�เกี�ยวขอ้งมอีํานาจตรวจสอบทรพัยส์นิและให้
ถอืว่าเป็นเจา้หนี.ตามคาํพพิากษา แลว้แต่กรณ ี

บทบญัญตัมิาตรานี. ไม่กระทบต่อการที�ศาลจะมคีําสั �งขงัผูต้้องโทษแทนค่าปรบัตามประมวล
กฎหมายอาญา 

ส่วนที# ๒ 
คดีแพ่ง 

มาตรา ๓๔ ในคดแีพ่ง คู่ความทุกฝ่ายโดยความสมคัรใจร่วมกนัมสีทิธเิลอืกใช้การระงบั 
ขอ้พพิาททางเลอืก ไม่ว่าจะเป็นการเจรจาต่อรอง การประนอมขอ้พพิาท การไกล่เกลี�ย การชี.ขาด
โดยอนุญาโตตุลาการ การใหค้ําปรกึษา \การแต่งตั .งคนกลางเพื�อคน้หาความจรงิ การประเมนิผลคดี
ในเบื.องตน้โดยคนกลาง หรอืการระงบัขอ้พพิาททางเลอืกรปูแบบอื�นได ้

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารของการดําเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบยีบที�ประธานศาลฎกีา
กําหนด 

มาตรา ๓๕ ในคดทีี�เกี�ยวข้องกบัประโยชน์สาธารณะ หน่วยงานของรฐัที�มอีํานาจหน้าที�
คุม้ครอง ส่งเสรมิ อนุรกัษ์และรกัษาสิ�งแวดลอ้มตามกฎหมายสามารถเลอืกใชว้ธิกีารระงบัขอ้พพิาท
ทางเลอืกได้ แต่ต้องพจิารณาอย่างรอบคอบว่าการดําเนินการดงักล่าวกบัการดําเนินคดตีามปกติ
อย่างใดจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมมากกว่ากนั และพึงระวงัมใิห้เกิดข้อตกลงที�ทําให้ประโยชน์
สาธารณะตอ้งลดน้อยถอยลงอยา่งเหมาะสม 

มาตรา ๓๖ ในกรณีที�การมสี่วนร่วมของตวัแทนชุมชนหรอืองค์กรเอกชนทางสิ�งแวดล้อม
หรือหน่วยงานของรฐัหรือหน่วยงานอื�นใดอาจจะเป็นประโยชน์ต่อคดีเพื�อประโยชน์แห่งความ
ยตุธิรรม ศาลอาจหมายเรยีกบุคคลหรอืองคก์รเหล่านั .นเขา้มาในคดกีไ็ด ้

มาตรา ๓๗ เมื�อศาลสั �งรบัคําฟ้องแล้ว ให้ศาลกําหนดวนันัดพิจารณาโดยเร็ว และออก
หมายเรยีกจําเลยใหม้าศาลตามกําหนดนัดเพื�อดําเนินกระบวนการระงบัขอ้พพิาททางเลอืก ให้การ 



 

-๑๑- 

 

และสบืพยานในวนัเดยีวกนั ทั .งนี. ให้ศาลส่งสําเนาคําฟ้องหรอืสําเนาบนัทกึคําฟ้องให้จําเลย และ 
สั �งใหโ้จทกม์าศาลในวนันดัพจิารณานั .นดว้ย 

จาํเลยจะยื�นคาํใหก้ารเป็นหนงัสอืก่อนวนันดัพจิารณาตามวรรคหนึ�งกไ็ด ้

มาตรา ๓๘ ในวนันดัพจิารณา เมื�อโจทกแ์ละจาํเลยมาพรอ้มกนัแลว้ใหเ้จา้พนักงานคดหีรอื
บุคคลที�ศาลกําหนดหรอืที�คู่ความตกลงกนัทําการไกล่เกลี�ย หรอืดําเนินกระบวนการระงบัขอ้พพิาท
ทางเลอืกแบบอื�น 

มาตรา ๓๙ ผู้รบัผดิชอบในการดําเนินกระบวนการระงบัข้อพพิาททางเลอืกพงึระวงัมใิห้
คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งใช้สทิธเิหนือคู่ความอกีฝ่ายอย่างไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะกรณีที�คู่ความแต่ละ
ฝา่ยมอีํานาจต่อรองที�ไมเ่ท่าเทยีมกนั 

มาตรา ๔๐ ผู้ร ับผิดชอบในการดําเนินกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก ที�มิใช่ 
เจ้าพนักงานคดีมีสิทธิได้รบัค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที�พกัตามระเบียบที� 
คณะกรรมการบรหิารศาลยตุธิรรมกําหนด 

มาตรา ๔๑ ผู้รบัผดิชอบในการดําเนินกระบวนการระงบัขอ้พพิาททางเลอืก ไม่ว่าจะเป็น 
ผูไ้กล่เกลี�ย ผูป้ระนีประนอม อนุญาโตตุลาการ หรอืคนกลางต่างๆ อาจคดัเลอืกมาจากผู้เชี�ยวชาญ
ดา้นสิ�งแวดลอ้ม หรอืบุคคลอื�นที�มคีุณสมบตัเิหมาะสม 

มาตรา ๔๒ เมื�อมหีรอือาจจะมขีอ้โตแ้ยง้เกดิขึ.น เกี�ยวกบัสทิธหิรอืหน้าที�หรอืประโยชน์ของ
บุคคลใดตามกฎหมายที�เกี�ยวข้องกบัคดสีิ�งแวดล้อม หรอืบุคคลใดจะต้องใช้สทิธดิงักล่าวทางศาล 
บุคคลนั .นชอบที�จะเสนอคดขีองตนต่อศาลที�มเีขตอํานาจได ้ตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมายนี. 

มาตรา ๔๓ การฟ้องคดแีพ่งเพื�อประโยชน์ส่วนตนของผู้ฟ้องคดใีนลกัษณะปจัเจก ซึ�งมใิช่
เพื�อผลประโยชน์ของส่วนรวม บุคคลอาจรวมกนัฟ้องในลกัษณะคดแีบบกลุ่มกไ็ด ้

หลกัเกณฑ์และวธิกีารในการฟ้องคดแีบบกลุ่มให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการฟ้องคดี
แบบกลุ่ม 

มาตรา ๔๔ ตวัแทนชุมชนที�มคีุณสมบตัิตามที�กําหนดไว้ในข้อกําหนดประธานศาลฎีกา  
มสีทิธฟ้ิองคดต่ีอศาลเพื�อขอให้กําหนดมาตรการเพื�อป้องกนัหรอืหยุดยั .งการก่อความเสยีหายทาง
สิ�งแวดลอ้ม ขอใหจ้ดัการแกไ้ขปญัหาและกระทําการฟื.นฟูเยยีวยาสิ�งแวดลอ้มของชุมชน รวมทั .งการ
ขอใหช้ดใชค้่าใชจ้า่ยในการขจดัมลพษิ หรอืขอใหก้ระทาํการอื�นๆ ในเรื�องที�เกี�ยวขอ้ง  

มาตรา ๔๕ เพื�อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ ใหอ้งค์กรเอกชนทางสิ�งแวดล้อมมสีทิธฟ้ิอง
คดสีิ�งแวดล้อมที�อยู่ในขอบเขตวตัถุประสงค์ขององค์กรเพื�อขอให้กําหนดมาตรการเพื�อป้องกนัหรอื
หยุดยั .งการก่อความเสยีหายทางสิ�งแวดลอ้ม ขอให้จดัการแก้ไขปญัหาและกระทําการฟื.นฟูเยยีวยา
สิ�งแวดลอ้มของสงัคม รวมทั .งการขอให้ชดใชค้่าใชจ้่ายในการขจดัมลพษิ หรอืขอใหก้ระทําการอื�นๆ 
ในเรื�องที�เกี�ยวขอ้งได ้
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มาตรา ๔๖ หากตวัแทนชุมชนหรอืองคก์รเอกชนทางสิ�งแวดลอ้มประสงคจ์ะใชส้ทิธฟ้ิองคดี
ตามสองมาตราขา้งต้น จกัต้องไปเรยีกรอ้งให้หน่วยงานของรฐัที�มอีํานาจหน้าที�คุ้มครอง ส่งเสรมิ 
อนุรกัษ์และรกัษาสิ�งแวดลอ้ม ตามกฎหมายนั .นๆ เขา้ดาํเนินการตามกฎหมายก่อน หากเจา้หน้าที�ไม่
ดําเนินการใน ๓๐ วนั ตวัแทนชุมชนหรอืองค์กรเอกชนทางสิ�งแวดล้อมดงักล่าวมสีทิธไิปฟ้องรอ้ง
หรอืดาํเนินคดเีอง เวน้แต่เป็นกรณีเร่งด่วนที�หากล่าชา้จะเกนิผลเสยีหายรา้ยแรง ตวัแทนชุมชนหรอื
องคก์รเอกชนทางสิ�งแวดลอ้มสามารถฟ้องคดไีดท้นัทโีดยไมต่อ้งจดัทาํขอ้เรยีกรอ้งดงักล่าว 

ในกรณีที�หน่วยงานของรฐัที�มอีํานาจหน้าที�คุม้ครอง ส่งเสรมิ อนุรกัษ์และรกัษาสิ�งแวดลอ้ม 
ตามกฎหมายมกีารฟ้องคดอียู่แลว้ ตวัแทนชุมชนและองคก์รเอกชนทางสิ�งแวดลอ้มดงักล่าวอาจขอ
เขา้เป็นคู่ความร่วมไดอ้ย่างช้าในวนัชี.สองสถาน หรอืวนัสบืพยานในกรณีที�ไม่มกีารชี.สองสถานโดย
ใหศ้าลพจิารณาสั �งการตามความเหมาะสม 

มาตรา ๔๗ หน่วยงานของรฐัที�มอีํานาจหน้าที�คุ้มครอง ส่งเสรมิ อนุรกัษ์และรกัษา
สิ�งแวดลอ้มตามกฎหมายมอีํานาจฟ้องคดต่ีอศาลเพื�อขอใหศ้าลกําหนดใหผู้ก่้อภยัหรอืความเสยีหาย
ต่อสิ�งแวดล้อมดําเนินการเพื�อป้องกนัหรอืหยุดยั .งการก่อภยัหรอืความเสยีหาย การจดัการแก้ไข
ปญัหาและกระทําการฟื.นฟูเยยีวยา หรอืฟ้องเรยีกค่าใช้จ่ายในการขจดัมลพษิ หรอืฟื.นฟูเยยีวยา
สิ�งแวดลอ้ม หรอืฟ้องเรยีกค่าเสยีหายทางสิ�งแวดลอ้ม และมลูค่าทรพัยากรธรรมชาตทิี�เสยีหายได ้ 

ในกรณีที�เกิดภัยหรือความเสียหายแก่สิ�งแวดล้อมที�เกี�ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม และ
โบราณสถาน การก่อสร้างหรอืการผงัเมอืงหรอืภูมทิศัน์ของชุมชนและสงัคม ให้หน่วยงานตาม
กฎหมายมอีํานาจฟ้องเพื�อเรยีกค่าเสยีหายหรอืเรยีกให้ดําเนินการแก้ไขปญัหาหรอืฟื.นฟูเยยีวยาได้
เช่นเดยีวกนั 

ในกรณีที�มผีู้ก่อภยัหรอืความเสยีหายหลายรายที�เกี�ยวเนื�องกนั ให้หน่วยงานที�มอีํานาจ
หน้าที�คุม้ครอง ส่งเสรมิ อนุรกัษ์และรกัษาสิ�งแวดลอ้มตามกฎหมายรวบรวมขอ้มูลและดําเนินการ
ฟ้องรอ้งคดแีพ่งใหค้รบถว้นทุกกรณ ี

ในกรณีที�หน่วยงานของรฐัที�มอีํานาจหน้าที�คุม้ครอง ส่งเสรมิ อนุรกัษ์และรกัษาสิ�งแวดลอ้ม
ตามกฎหมายต้องเสยีค่าใช้จ่ายเพื�อการ ขจดัมลพษิหรอืฟื.นฟูเยยีวยาสิ�งแวดล้อม หรอืต้องรบัผดิ
แทนผูก่้อความเสยีหายโดยที�มไิดเ้ป็นผูก่้อความเสยีหายเองโดยตรง ใหห้น่วยงานของรฐัฟ้องไล่เบี.ย
เพื�อเรยีกรอ้งค่าเสยีหายใหค้รบถว้นเพื�อใหผู้ก่้อมลพษิที�แทจ้รงิตอ้งรบัผดิต่อไป 

เมื�อมคีวามเสียหายทางสิ�งแวดล้อมเกิดขึ.น ให้พนักงานอัยการรวบรวมข้อเท็จจรงิและ 
มหีน้าที�หลกัในการประสานงานกับหน่วยงานของรฐัทุกฝ่ายที�มอีํานาจตามกฎหมายต่างๆ เพื�อ
ดาํเนินการฟ้องคดเีรยีกรอ้งค่าเสยีหายต่างๆ ใหค้รบถว้น ในคราวเดยีวกนั 

มาตรา ๔๘ โจทกจ์ะฟ้องดว้ยวาจาหรอืเป็นหนงัสอืกไ็ด ้ในกรณทีี�โจทก์ประสงคจ์ะฟ้องดว้ย
วาจา ให้เจา้พนักงานคดจีดัใหม้กีารบนัทกึรายละเอยีดแห่งคําฟ้องแล้วใหโ้จทก์ลงลายมอืชื�อไว้เป็น
สาํคญั 
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คําฟ้องต้องมขีอ้เทจ็จรงิที�เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดรีวมทั .งคําขอบงัคบัชดัเจนพอที�จะทําให้
เขา้ใจได ้หากศาลเหน็ว่าคําฟ้องนั .นไม่ถูกต้องหรอืขาดสาระสําคญับางเรื�อง ศาลอาจมคีําสั �งใหโ้จทก์
แกไ้ขคาํฟ้องในส่วนนั .นใหถู้กตอ้งหรอืชดัเจนขึ.นกไ็ด ้

มาตรา ๔๙ ภายหลงัที�ไดม้กีารฟ้องคดสีิ�งแวดลอ้มแลว้ หากมกีารเสนอคําฟ้องเขา้มาในคดี
ดงักล่าวไม่ว่าโดยวธิฟ้ีองเพิ�มเตมิ ฟ้องแย้ง หรอืโดยสอดเขา้มาในคด ีหรอืหากศาลมคีําสั �งให้รวม
พจิารณาคดแีพ่งอื�นใดเขา้กบัคดสีิ�งแวดลอ้ม ใหถ้อืว่าคดใีนส่วนที�เกี�ยวกบัคําฟ้องซึ�งไดย้ื�นภายหลงั
และคดทีี�ศาลสั �งใหร้วมพจิารณาเหล่านั .นเป็นคดสีิ�งแวดลอ้มตามพระราชบญัญตันีิ.ดว้ย 

มาตรา ๕๐ ในกรณีที�ทําให้ความเสยีหายเกิดขึ.นต่อชีวติ ร่างกาย สุขภาพ หรอือนามยั 
โดยผลของสารที�สะสมอยู่ในร่างกายของผู้เสยีหายหรอืเป็นกรณีที�ต้องใช้เวลาในการแสดงอาการ 
ผู้เสยีหายหรอืผู้มอีํานาจฟ้องคดแีทนผู้เสยีหายต้องใช้สทิธเิรยีกร้องภายในสามปี นับแต่วนัที�รู้ถึง
ความเสยีหายและรูต้วัผูท้ี�ตอ้งรบัผดิ แต่ไมเ่กนิสบิปีนบัแต่วนัที�รูถ้งึความเสยีหาย 

มาตรา ๕๑ ระยะเวลาตามที�กําหนดไว้ในพระราชบญัญตันีิ.หรอืกฎหมายอื�นที�บทบญัญตัิ
แห่งพระราชบญัญตันีิ.ใหนํ้ามาใชบ้งัคบั หรอืระยะเวลาตามที�ศาลกําหนดไว ้เมื�อศาลเหน็สมควรหรอื
เมื�อคู่ความรอ้งขอ ศาลมอีํานาจย่นหรอืขยายระยะเวลาได้ตามความจําเป็นและเพื�อประโยชน์แห่ง
ความยตุธิรรม 

มาตรา ๕๒ การดําเนินการทางศาลตามพระราชบญัญตัินี. ให้ได้รบัยกเว้นค่าฤชาธรรม
เนียมทั .งปวง 

มาตรา ๕๓ วธิกีารชั �วคราวก่อนฟ้อง ก่อนพพิากษา และการบงัคบัคดตีามคาํพพิากษาหรอื
คาํสั �งใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตันีิ.และขอ้กําหนดของประธานศาลฎกีาตามมาตรา ๔ 

มาตรา ๕๔ ในกรณีที�ศาลเหน็สมควรกําหนดมาตรการหรอืวธิกีารใดๆ เพื�อบรรเทาทุกข ์
บรรเทาความเสียหายหรอืป้องกันเหตุที�จะก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่คู่ความหรอืประโยชน์
สาธารณะเป็นการชั �วคราวก่อนการพพิากษาคด ีไม่ว่าจะมคีํารอ้งขอหรอืไม่ ใหศ้าลมอีํานาจกําหนด
มาตรการหรอืวธิกีารชั �วคราว และออกคําสั �งไปยงัคู่ความหรอืผูท้ี�มหีน้าที�เกี�ยวขอ้งใหป้ฏบิตัไิด ้ทั .งนี. 
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที�กําหนดโดยขอ้กําหนดของประธานศาลฎกีา 

มาตรา ๕๕ ก่อนฟ้องคดี ถ้ามีเหตุเช่นเดียวกับที�โจทก์มีสิทธิยื�นคําขอให้ศาลมีคําสั �ง
คุ้มครองชั �วคราวก่อนพพิากษาตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง มาตรา ๒๕๔ หรอื
มาตรา ๒๖๔ ผูม้สีทิธเิสนอคดชีอบจะยื�นคํารอ้งขอต่อศาลไดเ้ช่นกนั โดยใหนํ้าประมวลกฎหมายวธิี
พจิารณาความแพ่ง ภาค ๔ ลกัษณะ ๑ วธิกีารชั �วคราวก่อนพพิากษามาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

เมื�อศาลมคีําสั �งคุ้มครองชั �วคราวก่อนพิพากษาตามวรรคหนึ�งแล้ว หากได้มกีารฟ้องคดี
ภายในหนึ�งเดอืนนับแต่วนัยื�นคํารอ้งขอตามวรรคหนึ�ง ให้คําสั �งศาลนั .นมผีลต่อไปเสมอืนเป็นคําสั �ง
คุม้ครองชั �วคราวก่อนพพิากษาตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง 



 

-๑๔- 

 

หากมไิด้มกีารฟ้องคดต่ีอศาลสิ�งแวดล้อมภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ให้คําสั �งศาลนี.
เป็นอนัยกเลกิไป 

ในระหว่างพจิารณาคําร้องขอตามวรรคหนึ�ง แม้จะมกีารฟ้องคดภีายในกําหนดเวลาตาม
วรรคสองแล้ว ก็ให้ศาลดําเนินกระบวนพจิารณาตามคําร้องนี.ต่อไป และหากศาลมคีําสั �งคุ้มครอง
ชั �วคราวก่อนพพิากษา กใ็หค้าํสั �งนี.มผีลบงัคบัต่อไปตามวรรคสอง 

มาตรา ๕๖ ห้ามมใิห้ศาลพิพากษาหรอืสั �งเกินไปกว่าหรอืนอกจากที�ปรากฏในคําฟ้อง  
เวน้แต่ในกรณีที�ศาลเหน็สมควรเพื�อความเป็นธรรมแก่คู่ความหรอืเพื�อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ
จะพพิากษาหรอืสั �งเกนิคาํขอบงัคบัหรอืที�มไิดก้ล่าวในคาํฟ้องกไ็ด ้

มาตรา ๕๗ คําพพิากษาหรอืคําสั �งใด ๆ ในคดสี่วนแพ่งให้ถือว่าผูกพนัเฉพาะคู่ความใน
กระบวนพจิารณาของศาลที�พพิากษาหรอืมคีําสั �ง แต่ศาลจะกําหนดให้คําพพิากษาหรอืคําสั �งนั .น
ผกูพนัผูอ้ื�นซึ�งมผีลประโยชน์รว่มกนัในมลูความแห่งคดหีรอืมหีน้าที�เกี�ยวขอ้งตามกฎหมายดว้ยกไ็ด ้

มาตรา ๕๘ กรณีที�ทําใหค้วามเสยีหายเกดิขึ.นแก่ร่างกาย สุขภาพ หรอือนามยัและในเวลา
ที�พพิากษาคดเีป็นการพ้นวสิยัจะหยั �งรูไ้ด้แน่ว่าความเสยีหายนั .นมแีทจ้รงิเพยีงใด ศาลอาจกล่าวใน
คาํพพิากษาหรอืคาํสั �งว่ายงัสงวนไวซ้ึ�งสทิธทิี�จะแกไ้ขคาํพพิากษาหรอืคาํสั �งนั .นอกีภายในระยะเวลาที�
ศาลกําหนด โดยกําหนดใหจ้าํเลยวางหลกัประกนัความเสยีหายที�อาจจะมขีึ.นในอนาคตตามจาํนวนที�
เหน็สมควรกําหนดก็ได้ ทั .งนี. ต้องไม่เกนิสบิปีนับแต่วนัที�ศาลมคีําพพิากษาหรอืคําสั �ง แต่ก่อนการ
แกไ้ขตอ้งใหโ้อกาสคู่ความอกีฝา่ยที�จะคดัคา้น 

มาตรา ๕๙ ในกรณีที�ข้อเท็จจรงิปรากฏชดัว่าการดําเนินกิจการใดๆ ของจําเลยยงัอาจ 
ก่อภยัหรอืความเสยีหายไดใ้นอนาคต ใหศ้าลมอีํานาจกําหนดมาตรการต่างๆ หรอืกําหนดเงื�อนไขให้
ดําเนินการหรอืงดเว้นดําเนินการอย่างใดที�เหมาะสมเพื�อป้องกนัมใิห้ผูก่้อความเสยีหายการกระทํา
ความผดิเช่นนั .นอกี หรอืเพื�อป้องกนัภยัและความเสยีหายที�จะเกดิในอนาคตได ้

มาตรา ๖๐ ศาลมอีํานาจกําหนดค่าเสยีหายทางแพ่งที�เกดิขึ.นในกรณีที�บุคคลที�ไดร้บัความ
เสยีหายต่อชวีติ ร่างกาย และสุขภาพอย่างเป็นธรรม ซึ�งต้องรวมถงึค่าเสยีโอกาสในทางเศรษฐกจิ
ดว้ย เช่น ค่าเสยีโอกาสในการทาํงานในอนาคต หรอืค่าเสยีโอกาสที�ต้องเสยีชวีติก่อนวยัอนัควร เป็น
ตน้ 

ศาลมอีํานาจกําหนดค่าเสยีหายทางแพ่งที�เกดิขึ.นในกรณีที�บุคคลที�ได้รบัความเสยีหายต่อ
ทรพัยส์นิอยา่งเป็นธรรม 

ศาลมอีํานาจกําหนดค่าเสยีหายทางแพ่งอื�นๆ ที�เกี�ยวเนื�อง ทั .งในส่วนค่าใช้จ่ายในการที�ผู้
ได้รบัผลกระทบต้องยา้ยที�อยู่อาศยั และค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบรโิภคที�เพิ�มขึ.น เพราะผลกระทบ
ทางสิ�งแวดลอ้ม รวมทั .งการจดัทําสิ�งต่างๆ เพื�อประเมนิหรอืพสิูจน์ความเสยีหายที�เกดิขึ.น หรอืการ
ป้องกนัความเสยีหายในอนาคตดว้ย 



 

-๑๕- 

 

มาตรา ๖๑ ในคดีที�มีก าร ฟ้องเ รียกค่ า เสียหายสํ าหรับมูลค่ าสิ�ง แวดล้อมที� เ ป็น
ทรพัยากรธรรมชาต ิและระบบนิเวศ นอกเหนือจากค่าเสยีหายที�คู่ความรอ้งขอแลว้ เพื�อประโยชน์
แห่งความเป็นธรรมทางสิ�งแวดล้อม ศาลมอีํานาจกําหนดค่าเสียหายทางแพ่งอื�นให้ครอบคลุม
ค่าเสยีหายที�เกดิขึ.นแลว้และพงึจะเกดิขึ.นในอนาคต ดงัต่อไปนี. 

(๑) ค่าเสยีหายที�เป็นมลูค่าในเชงิความสาํคญัของสิ�งที�สญูเสยีต่อระบบนิเวศ ห่วงโซ่อาหาร 
และความเชื�อมโยงของวงจรธรรมชาต ิ

(๒) ค่าเสียหายที�เป็นมูลค่าในเชิงประโยชน์ใช้สอยของประชาชน ทั .งเพื�อการดํารงชีพ  
การท่องเที�ยว และการชื�นชมทศันียภาพ และความรื�นรมยใ์นทางธรรมชาต ิ

(๓) ค่าเสียหายที�เป็นมูลค่าหากคํานวณในเชิงเศรษฐกิจการค้า รวมทั .งค่าเสียโอกาส 
ในเชงิเศรษฐกจิ 

ในคดีที�มีการเรียกร้องค่า เสียหายทางสิ�งแวดล้อมสําหรับสิ�งที� เ ป็นคุณค่าในทาง
สุนทรยีศาสตร ์ประวตัศิาสตร ์หรอืคุณค่าทางวฒันธรรมความเชื�อต่างๆ ของชุมชนและสงัคม ใหศ้าล
พจิารณาค่าเสยีหายใหต้ามความเหมาะสมเพื�อการชดเชยและการฟื.นฟูเยยีวยา 

มาตรา ๖๒ ในกรณทีี�ผูก่้อความเสยีหายจงใจหรอืประมาทเลนิเล่ออย่างแรงทําใหเ้กดิความ
เสยีหายต่อสิ�งแวดลอ้ม ศาลอาจกําหนดค่าเสยีหายในเชงิลงโทษไดด้ว้ย 

มาตรา ๖๓ ในการพจิารณากําหนดค่าเสียหายทางสิ�งแวดล้อม ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ.นจาก
ผลกระทบทางสิ�งแวดลอ้มและมลูค่าทรพัยากรธรรมชาต ิหรอืค่าเสยีหายอื�นๆ ใหศ้าลเลอืกใชว้ธิกีาร
คํานวณความเสียหายทางสิ�งแวดล้อมให้ถูกต้องตามหลักวิชาเศรษฐศาสตร์สิ�งแวดล้อม 
เศรษฐศาสตรส์ุขภาพ ความรูท้างวทิยาศาสตร ์หรอืวชิาการอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง โดยอาจขอใหท้ี�ปรกึษา
ทางสิ�งแวดลอ้มของศาลเสนอความคดิเหน็ประกอบได ้

ในคดทีี�มกีารเรยีกรอ้งค่าเสยีหายทางแพ่งเกี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้ม ใหศ้าลพจิารณาว่าผูท้ี�ไดร้บั
ผลกระทบไดร้บัการเยยีวยาอยา่งเหมาะสมและพอเพยีงหรอืไม ่โดยใหศ้าลพจิารณาถงึการไดร้บัการ
ชดเชยเยยีวยาจากศาลอื�นหรอืในส่วนอื�นๆ ประกอบเข้ามาด้วย ทั .งนี. ให้ศาลพจิารณาภาพรวมที�
จาํเลยจกัตอ้งรบัผดิชอบในคดสีิ�งแวดลอ้มทั .งมวลประกอบการกําหนดค่าเสยีหายอย่างเหมาะสมและ
ไดส้ดัส่วน ทั .งในส่วนการไดร้บัการลงโทษทางคดอีาญา หรอืโทษปรบัทางปกครอง เท่าที�จะมขีอ้มูล
เขา้มาในคด ี

มาตรา ๖๔ ในกรณีที�ศาล เห็นว่ าการแก้ ฟื. น ฟู เยียวยาสภาพสิ�งแวดล้อม ที� เ ป็น
ทรพัยากรธรรมชาตแิละระบบนิเวศในบรเิวณที�เสยีหายใหก้ลบัสู่สภาพเดมิไม่สามารถกระทําไดอ้กี
แล้วหรอืกระทําได้ยากอย่างยิ�งเพื�อประโยชน์แห่งความยุติธรรมทางสิ�งแวดล้อม ศาลอาจสั �งให ้
ผู้ก่อความเสยีหายจดัหาสถานที�อื�น ที�มลีกัษณะและสภาพธรรมชาต ิและบุคคลสามารถใช้หรอืได้
ประโยชน์ในลักษณะเดียวกันมาชดเชย แทนการแก้ไขฟื.นฟูเยียวยาในที�เดิมได้ ทั .งนี.  ต้องให้
สอดคลอ้งและสมประโยชน์แก่ผูเ้สยีหายดว้ย 



 

-๑๖- 

 

มาตรา ๖๕ ศาลอาจใชดุ้ลพนิิจกําหนดในคาํพพิากษาใหแ้บ่งชําระค่าเสยีหายและค่าใชจ้่าย
ต่างๆ ออกเป็นส่วนๆ ตามระยะเวลาและจํานวนเงนิที�ต้องชําระในแต่ละคราวตามที�ศาลเหน็สมควร 
เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถของผูก่้อความเสยีหายตามสภาพความเป็นจรงิ 

มาตรา ๖๖ ภายหลงัที�ได้มคีําสั �งหรอืคําพพิากษาถึงที�สุดในคดสีิ�งแวดล้อมแล้ว ศาลอาจ
แต่งตั .งให้ที�ปรกึษาทางสิ�งแวดล้อมของศาลหรอืหน่วยงานในกระบวนการยุตธิรรมทางสิ�งแวดล้อม
รวมทั .งเครอืขา่ยชุมชนจากภายนอกเขา้มามสี่วนรว่มในการตดิตามการบงัคบัคดสีิ�งแวดลอ้มได ้

หากความปรากฏแก่ศาลว่า ไม่อาจบงัคบัคดีตามคําพิพากษาหรอืคําสั �งได้หรือมคีวาม
จาํเป็นตอ้งกําหนดวธิกีารอย่างหนึ�งอย่างใดเพื�อบงัคบัใหเ้ป็นไปตามคําพพิากษาหรอืคําสั �ง ใหศ้าลมี
อํานาจออกคําสั �งใดๆ เพื�อแก้ไขข้อขดัข้องดงักล่าวได้ตามที�เห็นสมควร เพื�อประโยชน์แห่งความ
ยตุธิรรม 

ในกรณีที�ประโยชน์สาธารณะจะเสยีหายอย่างรา้ยแรง หากไม่มกีารกระทําตามคําสั �งหรอื 
คําพพิากษา ศาลอาจสั �งให้บุคคลอื�นมาแก้ไขบําบดัป้องกนัภยัทางสิ�งแวดล้อม โดยให้ลูกหนี.ตาม 
คาํพพิากษาเป็นผูร้บัผดิชอบในค่าใชจ้า่ยนั .นโดยเรว็กไ็ด ้

ส่วนที# ๓ 
วิธีพิจารณาคดีที#ใช้ร่วมกนัทั 7งในส่วนแพ่งและอาญา 

มาตรา ๖๗ ถ้าบุคคลใดเกรงว่าพยานหลกัฐานที�ตนอาจต้องอ้างองิในภายหน้าจะสูญหาย
หรอืยากแก่การนํามาเมื�อมคีดสีิ�งแวดลอ้มเกดิขึ.น หรอืถ้าคู่ความฝ่ายใดในคดเีกรงว่าพยานหลกัฐาน
ที�ตนจาํนงจะอา้งองิจะสญูหายเสยีก่อนที�จะนํามาสบืหรอืเป็นการยากที�จะนํามาสบืในภายหลงับุคคล
นั .นหรอื คู่ความฝ่ายนั .นอาจยื�นคําขอต่อศาลโดยทําเป็นคําร้องขอหรอืคําร้องให้ศาลมคีําสั �งให ้
สืบพยานหลักฐานนั .นไว้ทันทีเท่านั .น ให้ศาลหมายเรียกผู้ขอและคู่ความอีกฝ่ายหนึ� งหรือ
บุคคลภายนอกที�เกี�ยวข้องมาศาล และเมื�อได้ฟงับุคคลเหล่านั .นแล้ว ให้ศาลสั �งคําขอตามที�
เห็นสมควร ถ้าศาลสั �งอนุญาตตามคําขอแล้วให้สบืพยานหลกัฐานไปตามที�บญัญตัิไว้ในกฎหมาย 
ส่วนรายงานและเอกสารอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการนั .นใหศ้าลเกบ็รกัษาไว ้

มาตรา ๖๘ ในกรณีมเีหตุฉุกเฉิน เมื�อมกีารยื�นคําขอตามมาตรา ๖๗ ผู้ยื�นคําขอจะยื�นคํา
รอ้งรวมไปดว้ยเพื�อใหศ้าลมคีําสั �งหรอืออกหมายตามที�ขอโดยไม่ชกัชา้ และถ้าจําเป็นจะขอใหศ้าลมี
คําสั �งให้ยดึหรอือายดัเอกสารหรอืวตัถุที�จะใชเ้ป็นพยานหลกัฐานที�ขอสบืไวก่้อนโดยมเีงื�อนไขอย่าง
ใดอยา่งหนึ�งตามที�ศาลเหน็สมควรกไ็ด ้

ให้นํามาตรา ๒๖๑ ถึงมาตรา ๒๖๓ และมาตรา ๒๖๗ ถึงมาตรา ๒๖๙ แห่งประมวล
กฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่งมาใชแ้ก่กรณตีามวรรคหนึ�งโดยอนุโลม 

มาตรา ๖๙ เพื�อประโยชน์แห่งความยุติธรรมในอันที�จะให้ได้ความแจ้งชดัในข้อเท็จจรงิ 
แห่งคด ีใหศ้าลมอีํานาจเรยีกพยานหลกัฐานมาสบืไดเ้องตามที�เหน็สมควร และศาลมอีํานาจซกัถาม
พยานเพิ�มเตมิไดจ้นสิ.นขอ้สงสยั 



 

-๑๗- 

 

ให้ศาลดําเนินการนั �งพจิารณาคดตีิดต่อกนัไปโดยไม่เลื�อนคดจีนกว่าจะเสรจ็การพจิารณา 
เว้นแต่มเีหตุจําเป็นอนัมอิาจก้าวล่วงเสยีได้และศาลจะเลื�อนครั .งหนึ�งได้ไม่เกนิเจด็วนั และเมื�อเสรจ็
การพจิารณาคด ีใหศ้าลรบีทาํคาํพพิากษาหรอืคาํสั �งโดยเรว็ 

มาตรา ๗๐ ในกรณีที�พยานบุคคลมีความเสี�ยงภัยอันตราย ให้ศาลพิจารณาออกคําสั �ง
เพื�อให้เกิดการคุ้มครองพยานอย่างเหมาะสม ทั .งนี.เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในกฎหมายว่าด้วยการ
คุม้ครองพยาน 

มาตรา ๗๑ ผู้เชี�ยวชาญในคดีสิ�งแวดล้อมต้องเป็นผู้เชี�ยวชาญซึ�งเป็นที�ยอมรบัในสาขา
ต่างๆ และความเชี�ยวชาญดงักล่าวเกี�ยวพนักบัประเดน็แห่งคดพีพิาท และผู้เชี�ยวชาญต้องมคีวาม
เป็นกลางในการแสดงความคดิเหน็ และเขา้มาในคดเีพื�อช่วยศาลและคู่ความทุกฝ่ายในการค้นหา
ความจรงิในคด ีมใิช่เพื�อช่วยเหลอืฝา่ยใดฝา่ยหนึ�ง 

ผู้เชี�ยวชาญในคดสีิ�งแวดล้อม อาจเขา้มาในคดใีนฐานะพยานผู้เชี�ยวชาญของคู่ความฝ่าย
ต่างๆ หรอืในฐานะที�ปรกึษาทางสิ�งแวดลอ้มของศาลกไ็ด ้

ในคดทีี�ตอ้งอาศยัความรูค้วามชาํนาญเป็นพเิศษ ศาลอาจขอใหท้ี�ปรกึษาทางสิ�งแวดลอ้มของ
ศาลใหค้วามเหน็เพื�อประกอบการพจิารณาพพิากษาคด ีโดยที�ปรกึษาทางสิ�งแวดลอ้มของศาลมสีทิธิ
ในการเขา้ถงึเอกสารและขอ้มลูในคดทีี�จาํเป็นเพื�อใหม้ขีอ้มลูที�เพยีงพอในการเสนอความคดิเหน็ โดย
ในคดหีนึ�งอาจมทีี�ปรกึษาหลายคนหรอืหลายสาขาขึ.นอยูก่บัตามพฤตกิารณ์แห่งรปูคด ี

มาตรา ๗๒ ที�ปรกึษาทางสิ�งแวดลอ้มของศาลมสีทิธไิดร้บัค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดนิทาง 
และค่าเช่าที�พกัตามระเบยีบที�คณะกรรมการบรหิารศาลยตุธิรรมกําหนด 

มาตรา ๗๓ ในกรณีที�ข้อเท็จจรงิบางเรื�องต้องเกี�ยวพนักบัหลายสาขาวชิาที�เกี�ยวพนักับ 
ข้อพพิาท ซึ�งคู่ความอาจอ้างพยานผู้เชี�ยวชาญที�หลากหลาย หรอืศาลอาจมกีารตั .งที�ปรกึษาทาง
สิ�งแวดล้อมของศาลด้วยนั .น ศาลอาจจดัให้มกีารประชุมเพื�อพสิูจน์ความจรงิในคดรี่วมกนั และให้
คู่ความแต่ละฝา่ยมโีอกาสโตแ้ยง้ตามความเหมาะสม 

รปูแบบและวธิกีารดาํเนินการดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามระเบยีบที�ประธานศาลฎกีากําหนด 

มาตรา ๗๔ พยานหลกัฐานที�ไดจ้ากสถานที�เกดิเหตุ ทั .งก่อนและหลงัการเกดิความเสยีหาย
อาจจดัเก็บโดยประชาชนทั �วไป หรอืผู้มหีน้าที�หรอืผู้เชี�ยวชาญ แต่ต้องมวีธิกีารที�ถูกต้องเหมาะสม
ตามหลกัวชิาจงึจะรบัฟงัได ้

มาตรา ๗๕ ในกรณีที�มคีวามจําเป็นเพื�อให้ได้มาซึ�งข้อมูลที�ถูกต้อง ศาลอาจใช้ดุลพินิจ 
ส่งบุคคลหรอืวตัถุไปรบัการตรวจในสถานพยาบาล หอ้งปฏบิตักิาร หน่วยวเิคราะหโ์รค สถาบนัดา้น
นิตวิทิยาศาสตร ์หรอืสถานที�อื�นๆ ที�มมีาตรฐานที�ด ีตามที�เหน็สมควรได ้



 

-๑๘- 

 

มาตรา ๗๖ หน่วยงานที�ดําเนินกจิการสถานพยาบาล ห้องปฏบิตักิาร หน่วยวเิคราะหโ์รค 
สถาบนัดา้นนิตวิทิยาศาสตร ์หรอืสถานที�อื�นๆ ในทาํนองเดยีวกนั ที�ดาํเนินกจิกรรมตามที�ศาลรอ้งขอ 
มสีทิธไิดร้บัค่าบรกิารตามระเบยีบที�คณะกรรมการบรหิารศาลยตุธิรรมกําหนด 

มาตรา ๗๗ ใหส้ํานักงานศาลยุตธิรรมจดัทําทะเบยีนผูเ้ชี�ยวชาญในคดสีิ�งแวดล้อม รวมทั .ง 
สถานพยาบาล หอ้งปฏบิตักิาร หน่วยวเิคราะหโ์รค สถาบนัดา้นนิตวิทิยาศาสตร ์หรอืสถานที�อื�นๆ ที�
เกี�ยวข้อง เพื�อให้ศาลทั �วประเทศและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทางสิ�งแวดล้อมสามารถ
นําไปใชง้านได ้

มาตรา ๗๘ ในกรณีที�คู่ความแต่ละฝ่ายประสงค์จะนําพยานผู้เชี�ยวชาญที�มีความเห็น
แตกต่างกนัมาสบื หากศาลเหน็สมควรเพื�อให้ได้ขอ้มูลที�แจง้กระจ่างอย่างรอบด้าน ศาลอาจสั �งให ้
นําพยานผูเ้ชี�ยวชาญของทุกฝา่ยมาสบืพรอ้มกนัในคราวเดยีว โดยใหเ้ป็นไปตามวธิกีารในขอ้กําหนด
ของประธานศาลฎกีา ทั .งนี. ศาลอาจขอให้ที�ปรกึษาทางสิ�งแวดลอ้มของศาลอยู่ร่วมในการสบืพยาน
และใหค้วามเหน็ต่อศาลกไ็ด ้

มาตรา ๗๙ ในกรณีที�มีความจําเป็น เพื�อให้ได้ข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอรอบด้าน หาก
คู่ความที�เกี�ยวขอ้งรอ้งขอ หรอืศาลเหน็เป็นการสมควร ศาลอาจจะเดนิเผชญิสบืพยานหลกัฐานใน
สถานที�ที�เกี�ยวข้องได้ ทั .งนี. ศาลอาจมอบเจา้หน้าที� หรอืที�ปรกึษาทางสิ�งแวดล้อมของศาลร่วม 
เดนิเผชญิสบืดว้ย หรอืทาํการแทนกไ็ด ้

ในการเดนิเผชญิสบืโดยศาล ใหศ้าลพงึคน้หาขอ้มลูที�ถูกตอ้งแทจ้รงิดว้ยวธิกีารที�เหมาะสม 

หากมีความจําเป็นเพื�อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ให้ศาลมอีํานาจสอบถามบุคคลใน
บรเิวณที�เกดิเหตุ ตรวจเกบ็พยานหลกัฐานต่างๆ หรอืแสวงหาขอ้เทจ็จรงิต่างๆไดต้ามที�เหน็สมควร 

มาตรา ๘๐ ในการรบัฟงัพยานเอกสารของทางราชการที�เกี�ยวขอ้งกบัคดสีิ�งแวดล้อม ให้
ศาลตระหนักถงึความไม่สมบูรณ์ในการจดัทําเอกสาร หรอืโอกาสที�เจา้หน้าที�อาจจะกระทําโดยไม่
สุจรติหรอืประพฤตมิชิอบประกอบดว้ย 

มาตรา ๘๑ เมื�อได้สืบพยานตามที�จําเป็นแล้ว ให้ถือว่าการพิจารณาเป็นอันสิ.นสุด แต่
คู่ความอาจแถลงการณ์ปิดคดดี้วยวาจาในวนัเสรจ็การพจิารณานั .นได้ แล้วให้ศาลอ่านคําพพิากษา
หรอืคาํสั �งภายในเวลาสามวนันบัแต่วนันั .น 

ก่อนที�ศาลอ่านคําพพิากษาหรอืคําสั �ง ถ้าศาลเหน็สมควรเพื�อประโยชน์แห่งความยุตธิรรม 
ศาลอาจทาํการพจิารณาต่อไปอกีได ้

มาตรา ๘๒ คําพิพากษาหรือคําสั �งของศาลให้ทําเป็นหนังสือและต้องกล่าวหรือแสดง
ขอ้เทจ็จรงิที�ฟงัไดโ้ดยสรปุและคาํวนิิจฉยัในประเดน็แห่งคดพีรอ้มดว้ยเหตุผลแห่งคาํวนิิจฉยันั .น 

ในการจดัทําคําพิพากษาหรือคําสั �งในคดีสิ�งแวดล้อม โดยเฉพาะการกําหนดโทษ หรือ
มาตรการต่างๆ ทั .งทางแพ่งและทางอาญาแก่ผูก่้อความเสยีหาย ใหศ้าลคาํนึงถงึเรื�องต่างๆ ดงันี. 



 

-๑๙- 

 

(๑) พฤติกรรมของผู้กระทําความผดิหรอืก่อให้เกิดความเสยีหาย และลกัษณะของการ
กระทาํที�เกี�ยวขอ้ง รวมทั .งความสามารถในการเหน็ภยัล่วงหน้าและการป้องกนัภยั 

(๒) เจตนาของผูก่้อความเสยีหาย หากยิ�งเจตนารา้ย จงใจใหเ้กดิความเสยีหาย ยิ�งต้องมี
โทษหรอืมาตรการที�เขม้ขน้ 

(๓) ความรา้ยแรงของผลกระทบที�เกดิต่อสิ�งแวดลอ้มทั .งที�เกี�ยวขอ้งกบัทรพัยากรธรรมชาต ิ
และระบบนิเวศ หรอืผลกระทบต่อบุคคลทั .งทางชวีติ ร่างกาย สุขภาพทรพัยส์นิ หรอืผลกระทบทาง
สุนทรยีศาสตร ์ประวตัศิาสตร ์หรอืคุณค่าทางวฒันธรรมความเชื�อต่างๆ ของชุมชนและสงัคม 

(๔) ประวตัเิกี�ยวกบัการปฏบิตัหิรอืไมป่ฏบิตัติามกฎหมายสิ�งแวดลอ้ม 
(๕) ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที�ผู้ก่อความเสยีหายได้รบัจากการก่อความเสยีหายหรอื

การละเมดิกฎหมาย 
(๖) การยอมรบัผดิในสิ�งที�ไดก้ระทาํไป การสาํนึกผดิ และความพยายามในการแกไ้ข 

หมวด ๓ 
อทุธรณ์ 

มาตรา ๘๓ ในกรณีจําเป็นเพื�อประโยชน์แห่งความยุติธรรม เมื�อคู่ความร้องขอหรอืศาล
เห็นสมควร ศาลอุทธรณ์แผนกคดีสิ�งแวดล้อมหรือศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดีสิ�งแวดล้อมอาจ
พจิารณาจดัใหม้คีน้หาความจรงิเพิ�มเตมิ รวมถงึการสบืพยานเพิ�มเตมิจากสํานวนคดทีี�ส่งมาจากศาล
ชั .นตน้กไ็ด ้

มาตรา ๘๔ ภายใต้บงัคบัแห่งพระราชบญัญตัินี.และข้อกําหนดของประธานศาลฎกีาตาม
มาตรา ๖ ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่งหรอืประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา  
คําพิพากษาหรือคําสั �งของศาลนั .น ให้อุทธรณ์ไปยงัศาลอุทธรณ์แผนกคดีสิ�งแวดล้อมหรอืศาล
อุทธรณ์ภาคแผนกคดสีิ�งแวดล้อมได้ภายในกําหนดหนึ�งเดอืนนับแต่วนัที�ได้อ่านคําพพิากษาหรอื
คาํสั �งนั .น 

มาตรา ๘๕ คดแีพ่งที�ราคาทรพัยส์นิหรอืจํานวนทุนทรพัยท์ี�พพิาทกนัในชั .นอุทธรณ์ไม่เกนิ
สองแสนบาทหรอืไม่เกนิจาํนวนที�กําหนดในพระราชกฤษฎกีา ห้ามมใิหคู้่ความอุทธรณ์คําพพิากษา
ในปญัหาขอ้เทจ็จรงิ 

มาตรา ๘๖ คดอีาญาที�มอีตัราโทษอย่างสูงตามที�กฎหมายกําหนดไวใ้หจ้าํคุกไม่เกนิสามปี
หรอืปรบัไม่เกินหกหมื�นบาท หรอืทั .งจําทั .งปรบั ห้ามมใิห้อุทธรณ์คําพิพากษาของศาลชั .นต้น
สิ�งแวดลอ้มในปญัหาขอ้เทจ็จรงิ เวน้แต่กรณต่ีอไปนี.ใหจ้าํเลยอุทธรณ์ในปญัหาขอ้เทจ็จรงิได ้

(๑) จาํเลยตอ้งคาํพพิากษาใหล้งโทษจาํคุกหรอืลงโทษกกัขงัแทนโทษจาํคุก 
(๒) จาํเลยตอ้งคาํพพิากษาใหล้งโทษจาํคุก แต่ศาลรอการลงโทษไว ้
(๓) ศาลพพิากษาว่าจาํเลยมคีวามผดิ แต่ศาลรอการกําหนดโทษไว ้
(๔) จาํเลยตอ้งคาํพพิากษาใหล้งโทษปรบัเกนิหนึ�งหมื�นบาท 



 

-๒๐- 

 

มาตรา ๘๗ คดอีาญาที�โจทก์ฟ้องว่าจําเลยกระทําผดิหลายกรรมต่างกัน และกรรมใด 
กรรมหนึ�งเป็นความผดิเกี�ยวกบัคดสีิ�งแวดลอ้ม หากมกีารอุทธรณ์ในความผดิเกี�ยวกบัคดสีิ�งแวดลอ้ม
พรอ้มความผดิอื�น ให้ยื�นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์แผนกคดสีิ�งแวดล้อมหรอืศาลอุทธรณ์ภาคแผนก 
คดสีิ�งแวดลอ้ม และใหศ้าลอุทธรณ์แผนกคดสีิ�งแวดลอ้มหรอืศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดสีิ�งแวดลอ้มมี
อํานาจพจิารณาพพิากษาในความผดิอื�นซึ�งมใิช่ความผดิเกี�ยวกบัคดสีิ�งแวดลอ้มดว้ย 

มาตรา ๘๘ ในกรณีที�ผูอุ้ทธรณ์เหน็ว่าคดตี้องหา้มอุทธรณ์ตามมาตรา ๘๕ และมาตรา ๘๖ 
ผูอุ้ทธรณ์อาจยื�นคาํขอโดยทาํเป็นคาํรอ้งเพื�อขออนุญาตอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์แผนกคดสีิ�งแวดลอ้ม
หรอืศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดสีิ�งแวดลอ้มไปพรอ้มกบัอุทธรณ์กไ็ด้ ในกรณีเช่นว่านี. เมื�อศาลชั .นต้น
ตรวจอุทธรณ์แลว้เหน็ว่าเป็นอุทธรณ์ที�ต้องหา้ม กใ็หส้่งอุทธรณ์และคําขอดงักล่าวไปยงัศาลอุทธรณ์
แผนกคดสีิ�งแวดลอ้มหรอืศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดสีิ�งแวดลอ้มเพื�อพจิารณา แต่ถา้ศาลชั .นต้นเหน็ว่า
อุทธรณ์ดงักล่าวไมต่อ้งหา้มกใ็หม้คีาํสั �งรบัอุทธรณ์นั .นไวด้าํเนินการต่อไป 

ในกรณทีี�ศาลชั .นต้นสั �งไม่รบัอุทธรณ์เพราะเหตุต้องหา้มอุทธรณ์ตามมาตรา ๘๕ และมาตรา 
๘๖ ผู้อุทธรณ์อาจยื�นคําขอโดยทําเป็นคําร้องเพื�อขออนุญาตอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์แผนก 
คดสีิ�งแวดล้อมหรอืศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดสีิ�งแวดล้อมภายในกําหนดสบิห้าวนันับแต่วนัที�ศาล
ชั .นตน้มคีาํสั �งกไ็ด ้ถา้คู่ความยื�นคาํขอดงักล่าวแลว้ จะอุทธรณ์คาํสั �งไมร่บัอุทธรณ์ไมไ่ด ้

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารยื�นคาํขอและการพจิารณาคําขอของศาลอุทธรณ์แผนกคดสีิ�งแวดลอ้ม
หรอืศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดสีิ�งแวดลอ้มตามวรรคหนึ�งและวรรคสองใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดของ
ประธานศาลฎกีา 

มาตรา ๘๙ การพจิารณาพพิากษาคดสีิ�งแวดลอ้มในศาลอุทธรณ์แผนกคดสีิ�งแวดลอ้มหรอื
ศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดสีิ�งแวดล้อมต้องดําเนินการให้เสรจ็สิ.นโดยเรว็ ทั .งนี. ตามข้อกําหนดของ
ประธานศาลฎกีา 

ภายใต้บงัคบัมาตรา ๙๒ คําพพิากษาหรอืคําสั �งของศาลอุทธรณ์แผนกคดสีิ�งแวดล้อมและ
ศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดสีิ�งแวดลอ้มใหเ้ป็นที�สุด 

คดอีาญา คําพพิากษาหรอืคําสั �งของศาลอุทธรณ์แผนกคดสีิ�งแวดลอ้มหรอืศาลอุทธรณ์ภาค
แผนกคดสีิ�งแวดลอ้มในการกระทํากรรมอื�นซึ�งมใิช่ความผดิเกี�ยวกบัคดสีิ�งแวดลอ้ม คู่ความอาจฎกีา
ไดภ้ายใตบ้ทบญัญตัวิ่าดว้ยการฎกีาตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 

มาตรา ๙๐ ให้นําบทบัญญัติในหมวด ๒ วิธีพิจารณาคดีสิ�งแวดล้อมในศาลชั .นต้นมา 
ใช้บังคับแก่การอุทธรณ์และการพิจารณาพิพากษาชี.ขาดตัดสินคดีของศาลอุทธรณ์แผนก 
คดสีิ�งแวดลอ้มและศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดสีิ�งแวดลอ้มโดยอนุโลม 

 



 

-๒๑- 

 

หมวด ๔ 
ฎีกา 

มาตรา ๙๑ ในกรณีจําเป็นเพื�อประโยชน์แห่งความยุติธรรม เมื�อคู่ความร้องขอหรอืศาล
เหน็สมควร ศาลฎกีาแผนกคดสีิ�งแวดลอ้มอาจพจิารณาจดัใหม้คีน้หาความจรงิเพิ�มเตมิ รวมถงึการ
สบืพยานเพิ�มเตมิจากสาํนวนคดทีี�ส่งมาจากศาลชั .นตน้กไ็ด ้

มาตรา ๙๒ คดสีิ�งแวดลอ้มที�ศาลอุทธรณ์แผนกคดสีิ�งแวดลอ้มหรอืศาลอุทธรณ์ภาคแผนก
คดสีิ�งแวดลอ้มมคีาํพพิากษาหรอืคําสั �งแลว้ คู่ความอาจยื�นคํารอ้งไปพรอ้มกบัฎกีาต่อศาลฎกีาแผนก
คดสีิ�งแวดล้อมเพื�อขอให้พจิาณารบัฎีกาในปญัหาข้อเท็จจรงิหรอืในปญัหาข้อกฎหมายไว้วนิิจฉัย 
ภายในกําหนดหนึ�งเดอืนนบัแต่วนัทไีดอ่้านหรอืถอืว่าไดอ้่านคําพพิากษาหรอืคําสั �งนั .นใหคู้่ความฝ่าย
ที�ขออนุญาตฎกีาฟงั เพื�อขอใหพ้จิารณารบัฎกีาไวว้นิิจฉยักไ็ด ้

เมื�อมคีํารอ้งขอตามวรรคหนึ�ง ศาลฎกีาแผนกคดสีิ�งแวดลอ้มอาจพจิารณารบัฎกีาในปญัหา
เรื�องหนึ�งเรื�องใดไวว้นิิจฉัยกไ็ด ้หากเหน็ว่าเป็นเรื�องที�เกี�ยวพนักบันโยบายสาธารณะหรอืเป็นปญัหา
สาํคญัที�ศาลฎกีาควรจะไดว้นิิจฉยั 

คดทีี�ศาลฎกีาแผกคดสีิ�งแวดลอ้มมคีําสั �งไม่รบัฎกีาไวว้นิิจฉัย ใหเ้ป็นที�สุดตั .งแต่วนัที�ไดอ่้าน
หรอืถอืว่าไดอ่้านคําพพิากษาหรอืคําสั �งของศาลอุทธรณ์แผนกคดสีิ�งแวดล้อมหรอืศาลอุทธรณ์ภาค
แผนกคดสีิ�งแวดลอ้ม แลว้แต่กรณ ี

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารยื�นคําขอ ตลอดจนการพจิารณาและมคีําสั �งอนุญาตหรอืไม่อนุญาตให้
ฎกีาตามวรรคหนึ�ง ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบที�ประชุมใหญ่ศาลฎกีา ทั .งนี. ในระเบยีบดงักล่าวอย่างน้อย
ต้องระบุเงื�อนเวลาของการสั �งไม่อนุญาตที�ไม่ขดัหรอืแย้งต่อการปฏบิตัติามมาตรา ๒๖๒ แห่ง
ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 

ระเบยีบตามวรรคสี� เมื�อไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

มาตรา ๙๓ ในคดทีี�ไดร้บัอนุญาตใหฎ้กีาเฉพาะปญัหาขอ้กฎหมาย หากศาลฎกีาแผนกคดี
สิ�งแวดลอ้มเหน็ว่าคําพพิากษาหรอืคําสั �งของศาลอุทธรณ์แผนกคดสีิ�งแวดลอ้มหรอืศาลอุทธรณ์ภาค
แผนกคดีสิ�งแวดล้อมไม่ถูกต้องไม่ว่าทั .งหมดหรือบางส่วน ศาลฎีกาแผนกคดีสิ�งแวดล้อมจะม ี
คําวินิจฉัยแต่เฉพาะในปญัหาข้อกฎหมายและยกคําพิพากษาหรอืคําสั �งของศาลอุทธรณ์แผนก 
คดสีิ�งแวดลอ้มหรอืศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดสีิ�งแวดลอ้มหรอืศาลชั .นต้น แลว้มคีําสั �งใหศ้าลอุทธรณ์
แผนกคดีสิ�งแวดล้อมหรอืศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดีสิ�งแวดล้อมหรอืศาลชั .นต้นแล้วแต่กรณี ทํา 
คาํพพิากษาหรอืคาํสั �งใหมภ่ายใตก้รอบคาํวนิิจฉยัของศาลฎกีากไ็ด ้

มาตรา ๙๔ ให้นําบทบญัญตัิในหมวด ๒ วธิีพจิารณาคดีสิ�งแวดล้อมในศาลชั .นต้นมาใช้
บงัคบัแก่การพจิารณาพพิากษาชี.ขาดตดัสนิคดขีองศาลฎกีาโดยอนุโลม 



 

-๒๒- 

 

หมวด ๕ 
เจ้าพนักงานคดีสิ#งแวดล้อม 

มาตรา ๙๕ ใหม้เีจา้พนักงานคดสีิ�งแวดล้อมประจําศาลยุตธิรรมชั .นต้นที�มอีํานาจพจิารณา
พพิากษาคดสีิ�งแวดล้อม และมคีดสีิ�งแวดล้อมเป็นจํานวนมาก เพื�อทําหน้าที�ช่วยเหลอืศาลในการ
ดาํเนินคดสีิ�งแวดลอ้มตามที�ศาลมอบหมาย ดงัต่อไปนี. 

(๑) ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลกัฐาน 
(๒) การบนัทกึคาํพยาน 
(๓) สรปุขอ้มลูและขอ้เสนอแนะความเหน็ใหแ้ก่ผูพ้พิากษาในเบื.องตน้ 
(๔) ดาํเนินการคุม้ครองสทิธขิองคู่ความทั .งก่อนและระหว่างการพจิารณา 
(๕) ดาํเนินการระงบัขอ้พพิาททางเลอืก  
(๖) ดําเนินการในส่วนของมาตรการพิเศษทางอาญาเช่นการเป็นผู้ประสานงานใน

คดอีาญา เพื�อช่วยเหลอืในการจดัทาํแผนบาํบดัฟื.นฟูเยยีวยา ฯลฯ 
(๗) ปฏบิตัหิน้าที�อื�นตามพระราชบญัญตันีิ.หรอืตามขอ้กําหนดของประธานศาลฎกีาในการ

ทาํหน้าที�ช่วยเหลอืนั .น 

ในการปฏบิตัหิน้าที�ตามพระราชบญัญตันีิ. ให้เจา้พนักงานคดสีิ�งแวดล้อมเป็นเจา้พนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญาและให้มอีํานาจมหีนังสอืเรยีกบุคคลใดบุคคลหนึ�งมาให้ขอ้มูล หรอืให้
จดัส่งเอกสาร เพื�อประกอบการพจิารณาเรื�องใดเรื�องหนึ�งตามอํานาจหน้าที� 

หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติหน้าที�ของเจ้าพนักงานคดีให้เป็นไปตามที�กําหนดไว้ใน
ขอ้กําหนดของประธานศาลฎกีา 

มาตรา ๙๖ ผู้ที�จะได้รบัแต่งตั .งเป็นเจ้าพนักงานคดี ต้องมคีุณสมบตัิอย่างหนึ�งอย่างใด 
ดงัต่อไปนี. 

(๑) สําเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโททางวทิยาศาสตร ์วศิวกรรมศาสตร ์สถาปตัยกรรม-
ศาสตร ์หรอืสาขาอื�นที�เกี�ยวข้องกบัสิ�งแวดล้อม การก่อสรา้ง และการผงัเมอืง โดยได้ใบอนุญาต
ประกอบวชิาชพีตามกฎหมายครบถ้วน หากมกีฎหมายกําหนด และไดป้ระกอบวชิาชพีที�เกี�ยวขอ้ง
เป็นเวลาไมน้่อยกว่าสองปี 

(๒) สําเร็จการศึกษาระดบัปรญิญาโททางแพทยศาสตร์ เภสชัศาสตร์ พยาบาลศาสตร ์
วทิยาศาสตร ์ที�เกี�ยวข้องกบัเรื�องสุขภาพอนามยั พษิวทิยา ระบาดวทิยา ฯลฯ โดยได้ใบอนุญาต
ประกอบวชิาชพีตามกฎหมายครบถว้น หากมกีฎหมายกําหนด 

(๓) สําเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญาโทในสาขาวิชาอื�นที� ก.ศ. กําหนด และได้ประกอบ
วชิาชพีตามที� ก.ศ. กําหนดเป็นเวลาไมน้่อยกว่าสองปี 

ใหเ้ลขาธกิารสาํนักงานศาลยุตธิรรมมอีํานาจพจิารณาแต่งตั .งบุคคลซึ�งมคีุณสมบตัติามวรรค
หนึ�งเป็นเจา้พนกังานคด ีโดยใหต้ําแหน่งเจา้พนักงานคดเีป็นตําแหน่งที�มเีหตุพเิศษตามกฎหมายว่า



 

-๒๓- 

 

ดว้ยระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน และในการกําหนดใหไ้ดร้บัเงนิเพิ�มสําหรบัตําแหน่งที�มเีหตุพเิศษ
ตอ้งคาํนึงถงึภาระหน้าที� คุณภาพของงาน และการดํารงตนอยู่ในความยุตธิรรมโดยเปรยีบเทยีบกบั
ค่าตอบแทนของผู้ปฏบิตังิานอื�นในกระบวนการยุตธิรรมด้วย ทั .งนี. ให้เป็นไปตามระเบยีบที� ก.ศ. 
กําหนด 

บทเฉพาะกาล 

มาตรา ๙๗ บรรดาคดสีิ�งแวดล้อมซึ�งค้างพจิารณาอยู่ในศาลก่อนวนัที�พระราชบญัญตันีิ.ใช้
บงัคบัให้ศาลนั .นมอีํานาจพิจารณาพิพากษาต่อไป และให้บงัคบัตามกฎหมายซึ�งใช้อยู่ก่อนวนัที�
พระราชบญัญตันีิ.ใชบ้งัคบัจนกว่าคดนีั .นจะถงึที�สุด 


