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หลักเกณฑในการกําหนดประเภทคดีสิ่งแวดลอมในศาลอุทธรณภาค 1
ตามที่ประธานศาลอุทธรณภาค ๑ ไดมีคําสั่งศาลอุทธรณภาค ๑ ที่ ๓๑/๒๕๔๙ เรื่อง กําหนด
ประเภทคดีที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของแผนกคดีสิ่งแวดลอมในศาลอุทธรณภาค ๑ สั่ง ณ วันที่
๑ กันยายน ๒๕๔๙ และใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ เปนตนไป เพื่อรองรับการจัดตั้ง
แผนกคดีสิ่งแวดลอมในศาลอุทธรณภาค ๑ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง การจัดตั้ง
แผนกในศาลอุ ท ธรณ แ ละศาลอุท ธรณ ภ าค ประกาศ ณ วั น ที่ ๓๐ มิ ถุ น ายน ๒๕๔๙ ซึ่ งกํ าหนดให
แผนกคดีสิ่งแวดลอมในศาลอุทธรณภาค ๑ เริ่มทําการตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ เปนตนไป โดยคําสั่ง
ศาลอุทธรณภาค ๑ ดังกลาวกําหนดประเภทคดีสิ่งแวดลอมใหหมายถึงคดีแพงและคดีอาญาที่มีผลกระทบ
ตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามกลุมกฎหมายสิ่งแวดลอมดานทรัพยากรธรรมชาติและมลพิษ
และตอมาประธานศาลฎีกาไดมีคําแนะนําเกีย่ วกับการดําเนินคดีสิ่งแวดลอม ประกาศ ณ วันที่ ๙ มีนาคม
๒๕๕๔ โดยกําหนดใหคดีสิ่งแวดลอมหมายถึง คดีแพงที่อาจเกิดขึ้น จากการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
บทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย พระราชบัญญัติ หรือประกาศของคณะปฏิวัติ ซึ่งมี
บทบัญญัติเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ หรือมลพิษ โดยมิไดกําหนดใหหมายความรวมถึง
คดีอาญาแตอยางใด นั้น
เพื่อใหการพิจารณาพิพากษาคดีสิ่งแวดลอมของศาลอุทธรณภาค ๑ แผนกคดีสิ่งแวดลอม
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับหลักเกณฑที่กําหนดไวในคําแนะนําของประธานศาลฎีกาและ
คําสั่งศาลอุทธรณ ภาค ๑ ดังกลาว สมควรจัด ทําสรุปหลักเกณฑในการพิจารณากําหนดประเภทคดี
สิ่งแวดลอมในศาลอุทธรณภาค ๑ ดังนี้
๑. คดีอาญาสิ่งแวดลอม หมายถึง คดีอาญาที่ มีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดลอมตามกลุมกฎหมายสิ่งแวดลอมดานทรัพยากรธรรมชาติและมลพิษ ตามคําสั่งศาลอุทธรณ
ภาค ๑ ที่ ๓๑/๒๕๔๙ จํานวน ๒๔ ฉบับ ไดแก
๑.๑ กฎหมายหมายสิ่งแวดลอมดานทรัพยากรธรรมชาติ
๑.๑.๑ พระราชบัญญัติรกั ษาคลองรัตนโกสินทรศก ๑๒๑ (พ.ศ. ๒๔๔๕)
๑.๑.๒ พระราชบัญญัตปิ าไม พ.ศ. ๒๔๘๔
๑.๑.๓ พระราชบัญญัตอิ ุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
๑.๑.๔ พระราชบัญญัตปิ าสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗
๑.๑.๕ พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๕
๑.๑.๖ พระราชบัญญัตแิ ร พ.ศ. ๒๕๑๐
๑.๑.๗ พระราชบัญญัตปิ โตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔
๑.๑.๘ พระราชบัญญัตกิ ารเดินเรือในนานน้ําไทย พ.ศ. ๒๔๕๖
๑.๑.๙ พระราชบัญญัตกิ ารชลประทานหลวง พ.ศ. ๒๔๘๕
๑.๑.๑๐ พระราชบัญญัตนิ ้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐
/๑.๑.๑๑...
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๑.๑.๑๑ พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐
๑.๑.๑๒ พระราชบัญญัตกิ ารขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
๑.๑.๑๓ พระราชบัญญัตกิ ารสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
๑.๒ กลุมกฎหมายสิ่งแวดลอมดานมลพิษ
๑.๒.๑ ประกาศคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๒๘ (๒๔ ธันวาคม ๒๕๑๔)
๑.๒.๒ พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒
๑.๒.๓ พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔
๑.๒.๔ พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ พ.ศ. ๒๕๓๐
๑.๒.๕ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
๑.๒.๖ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
๑.๒.๗ พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒
๑.๒.๘ พระราชบัญญัติควบคุมการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
๑.๒.๙ พระราชบั ญ ญั ติ รั ก ษาความสะอาดและความเป น ระเบี ย บเรี ย บร อ ย
ของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕
๑.๒.๑๐ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
๑.๒.๑๑ พระราชบัญ ญั ติสงเสริมและรักษาคุณ ภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.
๒๕๓๕
ทั้ ง นี้ หากคดี ที่ ฟ อ งมี ห ลายฐานความผิ ด แต บ างฐานความผิ ด ไม เกี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล อ ม
ใหพิจารณาดูขอหาหลักวาอยูในบังคับของกฎหมายฉบับใด หากขอหาหลักเปนคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
ก็ใหรับฟองอุทธรณคดีนั้นเปนคดีอาญาสิ่งแวดลอม
๒. คดี แ พ ง สิ่ ง แวดล อ ม หมายถึ ง คดี แ พ ง ที่ มี ผ ลกระทบต อ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม ไดแก
๒.๑ คดีแพงที่มีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามกลุมกฎหมาย
สิ่งแวดลอมดานทรัพยากรธรรมชาติและมลพิษ ตามคําสั่งศาลอุทธรณภาค ๑ ที่ ๓๑/๒๕๔๙ จํานวน ๒๔
ฉบับ (รายละเอียดปรากฏในขอ ๑.๑ และ ๑.๒)
๒.๒ คดีแพงที่มีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยวาดวยละเมิด เชน
๒.๒.๑ ความรับผิดฐานละเมิดที่เกี่ยวของกับปญหาคุณภาพสิ่งแวดลอม มาตรา ๔๒๐
๒.๒.๒ การใชสิทธิเกินสวนที่เกี่ยวของกับปญหาคุณภาพสิ่งแวดลอม มาตรา ๔๒๑
๒.๒.๓ ความเสียหายอันเกิดจากทรัพยอันตราย มาตรา ๔๓๗
๒.๓ คดีแพงที่มีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยวาดวยทรัพยสิน เชน
๒.๓.๑ การกอเหตุเดือดรอนรําคาญ มาตรา ๑๓๓๗
/๒.๓.๒...

มาตรา ๑๓๔๐

3
๒.๓.๒ การเก็บ กั กและระบายน้ํ าระหวางที่ ดิ น ขางเคียง มาตรา ๑๓๓๙ และ
๒.๓.๓ การปองกันการรั่วซึมของน้ําและสิ่งโสโครก มาตรา ๑๓๔๒
๒.๓.๔ การใชน้ําเพื่อประโยชนที่ดินติดทางน้ํา มาตรา ๑๓๕๕

๒.๔ คดีแพงตามคําแนะนําของประธานศาลฎีกา ประกาศ ณ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔
โดยเปนคดีที่อาจเกิดขึ้นจากการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
พระราชบัญญัติ หรือประกาศของคณะปฏิวัติ ที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ
หรือมลพิษ และคดีดังกลาวมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
๒.๔.๑ คดีแพงที่การกระทําตามฟองกอใหเกิดความเสียหายแกโจทกอันเนื่องมาจาก
การทําลายหรือเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมของชุมชน หรือระบบนิเวศ
๒.๔.๒ คดีแพงที่โจทกมคี ําขอใหจําเลยกระทําการหรืองดเวนกระทําการเพื่อคุมครอง
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดลอมของชุมชน
๒.๔.๓ คดีแพงที่โจทกมีคําขอใหจําเลยชดใชคาสินไหมทดแทนหรือคาเสียหาย
เพื่อขจัดมลพิษที่เกิดขึ้นหรือฟนฟูสภาพแวดลอม หรือเพื่อมูลคาของทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไป
๒.๔.๔ คดีแพงที่มีคําขอใหจําเลยชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายตอชีวิต
รางกาย สุขภาพอนามัย หรือสิทธิใดๆ ของโจทก อันเกิดจากมลพิษที่จําเลยเปนผูกอหรือตองรับผิด
๓. คดีอื่นๆ ซึ่งทานประธานศาลอุทธรณภาค ๑ เห็นสมควรใหอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษา
ของศาลอุทธรณภาค ๑ แผนกคดีสิ่งแวดลอม หมายถึง คดีอื่นๆ ซึ่งไมไดมีขอหาหรือฐานความผิดตามขอ ๑
หรือขอ ๒ หากทานประธานศาลอุทธรณภาค ๑ เห็นวาเปนคดีที่มีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมก็สามารถกําหนดใหนําคดีดังกลาวเขาสูการพิ จารณาของศาลอุทธรณ ภาค ๑ แผนกคดี
สิ่งแวดลอมได ทั้งนี้ เพื่อเปนการปองกันปญหาเรื่องขอบเขตคดีสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
๔. การกําหนดหมายเลขคดีดําคดีสิ่งแวดลอมในศาลอุทธรณภาค ๑ เนื่องจากคําแนะนํา
ของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับคดีสิ่งแวดลอม ประกาศ ณ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔ ขอ ๑๓ กําหนดให
สํานักงานศาลยุติธรรมออกประกาศกําหนดเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานทางธุรการคดีที่จําเปนแกการดําเนิน
กระบวนพิจารณาคดีสิ่งแวดลอม และตอมาไดมีประกาศสํานักงานศาลยุติธรรม เรื่อง วิธีปฏิบัติงาน
ธุรการคดีสิ่งแวดลอม ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ กําหนดใหในคดีสิ่งแวดลอมตองใชคํายอ
วา “สว.(พ)” นําหนาทั้งหมายเลขคดีดําและหมายเลขคดีแดง
ดังนั้น ในงานธุรการคดีสิ่งแวดลอมของศาลอุทธรณภาค ๑ ใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของใชคํายอ
วา “สว.(พ)” นําหนาหมายเลขคดีดําคดีแพงสิ่งแวดลอม สวนคดีอาญาสิ่งแวดลอม สํานักงานศาลยุติธรรม
มิไดออกประกาศกําหนดคํายอไว แตเพื่อใหการจัดทําสารบบรับอุทธรณเปนระบบเดียวกัน เห็นควรใหใช
คํายอวา “สว.(อ)” นําหนาหมายเลขคดีดําคดีอาญาสิ่งแวดลอม สวนหมายเลขคดีแดงใหเปนไปตาม
สารบบเดิม (ไมมคี ํายอนําหนาหมายเลขคดีแดง)

