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บทที ่1 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในปัจจุบนัส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นธรรมชาติมีแนวโน้มถูกท าลายเพิ่มมากข้ึนในขณะเดียวกนั
ส่ิงแวดลอ้มทางวฒันธรรม (ท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน) กลบัเพิ่มมากข้ึนเป็นล าดบั ทั้งน้ีเน่ืองจากในปัจจุบนั
จ านวนประชากรมนุษยเ์พิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว มีการประดิษฐ์และพฒันาเทคโนโลยีมาใช้อ านวย
ประโยชน์ต่อมนุษยเ์พิ่มมากข้ึน ผลจากการท าลายส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติท าให้เกิดสภาวะโลกร้อน
ส่งผลกระทบต่อมนุษยห์ลายประการ เช่น ปัญหาการแปรปรวนของภูมิอากาศโลก การร่อยหรอของ
ทรัพยากรธรรมชาติภยัพิบติัมีแนวโน้มรุนแรงมากข้ึน มลพิษส่ิงแวดลอ้มขยายขอบเขตกวา้งขวาง
มากข้ึน ซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด ารงอยูแ่ละการมีคุณภาพชีวติท่ีดีของมนุษย ์ 

รองศาสตราจารยอุ์ดมศกัด์ิ  สินธิพงษ ์(2554:36) ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง ความเส่ือม
สลายในเชิงปริมาณและคุณภาพของส่ิงแวดลอ้มทั้งท่ีเป็นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ส่ิงแวดลอ้มทาง
ชีวภาพ และส่ิงแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม โดยมีสาเหตุมาจากการกระท าของ
มนุษยแ์ละจากสภาวะตามธรรมชาติ สาเหตุส าคญัท่ีท าใหเ้กิดปัญหาดงักล่าวมีดงัน้ี  

1. การเพิ่มของประชากร 
2. การขยายตวัทางเศรษฐกิจและความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ี
3. ภยัธรรมชาติ 

จะเห็นไดว้่า ปัญหาการก่อความเสียหายให้แก่ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มนบัวนั
จะทวีความรุนแรงเพิ่มข้ึนอนัเป็นผลมาจากการเพิ่มข้ึนของจ านวนประชากร และความตอ้งการในการ
ใชท่ี้ดินส าหรับการตั้งถ่ินฐานเพื่อการอยู่อาศยัและพื้นท่ีท ากิน ตลอดจนถึงการพฒันาพื้นท่ีเพื่อตอบสนอง
ต่อความตอ้งการของมนุษยใ์นลกัษณะต่างๆ เช่น การสร้างเมืองใหม่ การจดัตั้งนิคมอุตสาหกรรม การ
ก่อสร้างสนามบิน การจดัสรรท่ีดิน ท่าเทียบเรือ หรือการก่อตั้งศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ ฯลฯ ส่งผลให้มี
การบุกรุกในบางพื้นท่ี และเข้าไปก่อสร้างท าลายพื้นท่ีท่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติเน่ืองจากมีท่ีดิน 
ไม่เพียงพอต่อความต้องการ การก่อสร้างอาคารต่างๆ มีการปล่อยสารพิษสารเคมีท่ีมีผลกระทบต่อ 
ความเป็นอยูข่องประชาชน รวมทั้งระบบนิเวศวทิยาทั้งระบบ และโดยเหตุท่ีท่ีดินและทรัพยากรธรรมชาติ 
เป็นส่ิงท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั จึงท าให้เกิดการแยง่ชิงเพื่อให้ไดป้ระโยชน์ตามท่ีตอ้งการ และหากไม่สามารถ
ตกลงหรือหาขอ้ยุติไดปั้ญหาดังกล่าวก็จะลุกลามกลายเป็นกรณีพิพาทท่ีมีความรุนแรงตามมา จึง
กล่าวได้ว่า ปัญหาส่ิงแวดล้อมในปัจจุบนัเป็นส่ิงท่ีอยู่ใกล้ตวัมนุษย์เป็นอย่างมาก และปรากฏให ้
เห็นเด่นชัดข้ึนเร่ือยๆ ตราบใดท่ีมีการเพิ่มข้ึนของจ านวนประชากรและความต้องการท่ีดินเพื่อใช้
ประโยชน์ในด้านต่างๆ และหากรัฐไม่สามารถบริหารจัดการหรือหาวิธีระงับข้อพิพาทท่ีมี
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ประสิทธิภาพแล้วก็จะเป็นท่ีเช่ือได้ว่าคดีพิพาทดา้นส่ิงแวดลอ้มจะมีปริมาณเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ โดย 
มิอาจหลีกเล่ียงได ้

ดงันั้น ปัญหาส่ิงแวดล้อมปัญหาใดปัญหาหน่ึงอาจก่อให้เกิดผลกระทบตามมามากมาย  
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และบางกรณีอาจมีผลทางการเมืองด้วย เพื่อป้องกนัปัญหาดงักล่าว  
ในทุกประเทศจึงได้มีการบญัญติักฎหมายเก่ียวกบัการใช้ การดูแลรักษา และคุ้มครองป้องกัน
ส่ิงแวดลอ้ม  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 บญัญติัหลกัการส าคญัทางกฎหมาย
เก่ียวกบัสิทธิในส่ิงแวดลอ้มและอ านาจหน้าท่ีของรัฐไวใ้นมาตรา 66 มาตรา 67 และมาตรา 85 โดย
ก าหนดให้ชุมชน ชุมชนทอ้งถ่ิน หรือชุมชนทอ้งถ่ินดั้งเดิม มีส่วนร่วมกบัรัฐและชุมชนในการจดัการ
บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม รวมทั้ งความหลากหลาย 
ทางชีวภาพอย่างสมดุลและย ัง่ยืน ตลอดจนการก าหนดรับรองสิทธิของบุคคลหรือชุมชนในการ 
ด ารงชีพอยูไ่ดอ้ยา่งปกติและต่อเน่ืองในส่ิงแวดลอ้มท่ีจะไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพ สวสัดิภาพ
หรือคุณภาพชีวิตของมนุษย ์กรณีการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ชุมชนอยา่งรุนแรง ทั้งทางดา้นคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ 

จากเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญได้บญัญติัให้บทบาทอ านาจหน้าท่ีศาลปกครองให้มี
อ านาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาททางปกครองซ่ึงเป็นคดีพิพาทระหวา่งหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐกับเอกชน หรือระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐด้วยกัน 
อนัเน่ืองมาจากการใช้อ านาจทางปกครองตามกฎหมายหรือเน่ืองมาจากการด าเ นินกิจการทาง
ปกครองใหไ้ดรั้บการพิจารณาพิพากษาโดยศาลปกครองเป็นการเฉพาะ 

ส านักงานศาลปกครอง (2554:10-11) คดีพิพาททางปกครองท่ีอยู่ในอ านาจของศาล
ปกครองดังกล่าวน้ีเป็นคดีพิพาทท่ีหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐใช้อ านาจตาม
กฎหมายบงัคบัเหนือเอกชน หรือเป็นคดีพิพาทท่ีหน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐละเวน้
การกระท าตามอ านาจหน้าท่ีท่ีกฎหมายก าหนดไว ้หรือเป็นคดีพิพาทเก่ียวกบัสัญญาทางปกครอง 
หรือคดีพิพาทท่ีมีกฎหมายก าหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หน้าท่ีของรัฐฟ้องคดีต่อศาล
เพื่อบงัคบัใหบุ้คคลตอ้งกระท าหรือละเวน้การกระท าอยา่งหน่ึงอยา่งใด 

เม่ือพิจารณาบทกฎหมายต่างๆ อนัเป็นท่ีมาของอ านาจทางปกครองจะเห็นไดว้า่กฎหมาย
ในระดบัพระราชบญัญติัท่ีมีอยู่ประมาณ 600 กว่าฉบบัมีกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัส่ิงแวดล้อมอยู ่ 
50 กวา่ฉบบั บทกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มดงักล่าวไดบ้ญัญติัหลกัเกณฑ์ในการดูแลรักษา
คุม้ครองป้องกนัส่ิงแวดลอ้ม ทั้งยงัไดบ้ญัญติับทลงโทษกรณีมีการฝ่าฝืนไวด้ว้ย ในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืน
บทบญัญติัท่ีมีบทลงโทษดงักล่าว ผูฝ่้าฝืนจะตอ้งไดรั้บโทษทางอาญา หากการฝ่าฝืนบทบญัญติัของ
กฎหมายก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ผูก่้อให้เกิดความเสียหายตอ้งรับผิดทางแพ่งชดใชค้่าเสียหาย
ดงักล่าว อย่างไรก็ดีปัญหาส่ิงแวดล้อมส่วนหน่ึงเกิดจากความผิดพลาดบกพร่องของเจ้าหน้าท่ี 
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ในการใช้บงัคบักฎหมายซ่ึงก่อให้เกิดขอ้พิพาททางปกครองท่ีอยู่ในอ านาจของศาลปกครอง หาก
ศาลวางบรรทดัฐานในการแกไ้ขความผิดพลาดบกพร่องดงักล่าวไดเ้หมาะสมจะช่วยให้การดูแล
รักษาคุม้ครองป้องกนัส่ิงแวดลอ้มสัมฤทธ์ิผล ศาลจึงเป็นองคาพยพหน่ึงท่ีมีส่วนส าคญัในการดูแล
รักษาส่ิงแวดลอ้ม ศาลปกครองจึงไดต้ระหนกัถึงบทบาทภาระหน้าท่ีดงักล่าวและให้ความส าคญั 
ในการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มมาโดยตลอด  

แต่จากสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบนั ส่ิงแวดลอ้มนบัวนัมีแต่จะเส่ือมโทรมลงและ
ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมายดงัท่ีได้ทราบอยู่ทัว่ไป เช่น ภาวะโลกร้อน (Global Warming) 
หรือปัญหาขาดแคลนพลงังานเป็นตน้ ในเม่ือศาลปกครองเป็นกลไกหน่ึงท่ีมีส่วนช่วยในการดูแล
รักษาส่ิงแวดล้อมท าหน้าท่ีตดัสินคดีเม่ือมีข้อพิพาทเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมเพื่อคุ้มครองสิทธิของ
ประชาชนอนัเกิดจากการไดรั้บผลกระทบของส่ิงแวดลอ้ม 

ซ่ึงในปัจจุบนัปัญหาส่ิงแวดลอ้มเป็นส่ิงท่ีอยู่ใกลต้วัมนุษยเ์ป็นอย่างมาก และปรากฏให้
เห็นเด่นชดัข้ึนเร่ือยๆ ตราบใดท่ีมีการเพิ่มข้ึนของจ านวนประชากรและความตอ้งการท่ีดินเพื่อใช้
ประโยชน์ในดา้นต่างๆ และหากรัฐไม่สามารถบริหารจดัการหรือหาวิธีระงบัขอ้พิพาทท่ีมีประสิทธิภาพ
แลว้ก็จะเป็นท่ีเช่ือไดว้า่คดีพิพาทดา้นส่ิงแวดลอ้มจะมีปริมาณเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ โดยมิอาจหลีกเล่ียงได ้
ไม่วา่จะเป็นน ้ าเสียจากการอุปโภคและบริโภคจากบา้นเรือน มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม  น ้ าเสีย 
ควนั เสียง และกล่ิน  ดงันั้น ปัญหาส่ิงแวดลอ้มปัญหาใดปัญหาหน่ึงอาจก่อให้เกิดผลกระทบตามมา
มากมาย ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และบางกรณีอาจมีผลทางการเมืองรวมถึงชีวิตความเป็นอยู่
ของมนุษย ์สัตว ์ฯลฯ ดว้ย  ดงันั้น เพื่อป้องกนัปัญหาดงักล่าว ในทุกภาคส่วนไม่วา่จะเป็นภาคประชาชน 
ภาคการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน จึงได้มีการบญัญติักฎหมายเก่ียวกบัการใช้การดูแลรักษาและ
คุม้ครองป้องกนัส่ิงแวดลอ้มข้ึน จากปัญหาส่ิงแวดลอ้มก่อให้เกิดขอ้พิพาททางสังคม ซ่ึงอาจแกไ้ข
ปัญหาส่ิงแวดลอ้มน้ีโดยภาคเอกชนเอง หรือโดยภาครัฐหรือหน่วยงานปกครอง หรือโดยศาล  

โดยเฉพาะหากเป็นการกระท าท่ีเก่ียวขอ้งกบัรัฐหรือหน่วยงานทางปกครองโดยการใช้
อ านาจทางปกครองหรือการปฏิบติัหนา้ท่ีอนัเก่ียวเน่ืองกบัส่ิงแวดลอ้มแลว้ก่อให้เกิดความเดือดร้อน
เสียหายก็มีสิทธิมาฟ้องคดีท่ีศาลปกครองได ้ ดงันั้นในปัจจุบนัจึงมีคดีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มเขา้มาสู่
ศาลปกครองเพิ่มมากข้ึน เน่ืองจากศาลปกครองเป็นองค์กรท่ีมีความส าคญัในการพิจารณาคดี 
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายอนัเกิดจากผลของการกระท าทางปกครอง ผูศึ้กษาจึงเห็นถึง
ความจ าเป็นในการศึกษาเก่ียวกบับทบาทของศาลปกครองกบัคดีส่ิงแวดลอ้มในคร้ังน้ี 

 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาบทบาทของศาลปกครองในการพิจารณาคดีปกครองเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 

2. เพื่อศึกษาขอบเขตอ านาจศาลปกครองในการพิจารณาคดีปกครองเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 
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3. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการพิจารณาคดีปกครองเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมของ 
ศาลปกครอง 

 

ความส าคัญของการศึกษา 

จากสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบนั ส่ิงแวดล้อมนับวนัมีแต่เส่ือมโทรมลงและ
ก่อใหเ้กิดปัญหาต่างๆ มากมาย เช่น สภาวะโลกร้อนปัญหาขาดแคลนพลงังาน ปัญหามลพิษเป็นตน้ 
จากสภาพการณ์ดงักล่าว ศาลปกครองจึงเป็นกลไกลหน่ึงท่ีมีส่วนช่วยในการคุม้ครองดูแลรักษา
ส่ิงแวดลอ้มท าหนา้ท่ีตดัสินคดีเม่ือมีขอ้พิพาทเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 

 
กรอบแนวคิดในการศึกษา 

การศึกษาในคร้ังน้ีไดใ้ชร้ะเบียบวจิยัเชิงคุณภาพ โดยมีแผนผงัในการศึกษาดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสรุปความเพื่อสร้างองคค์วามรู้ใหม่ 

หรือสมมติฐาน 

 

 
การวเิคราะห์ปรากฏการณ์ 
หรือขอ้มูลเพื่อคน้หา 
ขอ้สรุปเชิงนามธรรม 
จากขอ้มูลท่ีเป็นรูปธรรม 
ในแหล่งกรณีศึกษา 
 

 

การสร้างสมมติฐานชัว่คราว 

 

การก าหนดกรอบ

แนวคิดในการวจิยั  
- การเขา้หาปรากฏการณ์ 
- การสัมผสัรูปธรรมและรวบรวมขอ้มูล 
โดยการสังเกต, การสัมภาษณ์, การใช้
เคร่ืองมือวดัผล, การทบทวนเอกสาร 
และส่ือประเภทต่างๆ  
- การตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล 
 

การก าหนดกลุ่ม 

เป้าหมายในการวจิยั 
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สมมติฐานในการศึกษา 

ศาลปกครองเป็นศาลท่ีมีความเหมาะสมในการพิจารณาพิพากษาคดีท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 
เพราะเหตุวา่ ขอ้พิพาทท่ีเก่ียวกบัคดีส่ิงแวดลอ้มมกัจะเก่ียวขอ้งกบัการใชอ้  านาจรัฐ หรือรัฐมีหนา้ท่ี
ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้ม และมกัมีผลกระทบในวงกวา้ง และท่ีส าคญัคือระบบการพิจารณาคดี
แบบไต่สวนท่ีศาลปกครองมีอ านาจและบทบาทเขา้ไปแสวงหาขอ้เท็จจริงไดด้ว้ยตนเอง นอกเหนือจาก
ท่ีคู่ความในคดีจะน าเสนอต่อศาล ย่อมจะท าให้เกิดความเป็นธรรมและยงัรวมถึงผลท่ีจะเกิดข้ึน 
ในการพิพากษาหรือบงัคบัให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐต้องกระท าหรือการ 
ละเวน้กระท าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการสาธารณะส่งผลกบัส่ิงแวดล้อมในเหตุพิพาทนั้น ค าพิพากษา 
ของศาลปกครองยงัเป็นแนวทางในการบริหารราชการแผ่นดินท่ีจะมีผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
สอดคลอ้งกบัปัญหาเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีจะมีข้ึนในอนาคต ดงันั้น ศาลปกครองจึงมีบทบาทส าคญั
โดยผลแห่งค าพิพากษาศาลจะสร้างผลกระทบใดๆ ท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มทั้งทางตรงและทางออ้ม  

 

ขอบเขตของการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ี ได้ศึกษาแนวทางคดีด้านส่ิงแวดล้อมซ่ึงเข้ามาสู่การพิจารณาของ 
ศาลปกครอง ซ่ึงเป็นข้อพิพาทท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
ใช้อ านาจตามกฎหมายในการอนุรักษ์ การจดัการ หรือการควบคุมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแลว้ส่งผล
กระทบต่อสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญท่ีไดบ้ญัญติัรับรองและคุม้ครองไว ้โดยศึกษาจาก
การสัมภาษณ์เอกสารทางวชิาการต่างๆ และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

การศึกษาในคร้ังน้ี ท าให้ทราบถึงบทบาทและขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของศาลปกครองกับ 
คดีส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงปัญหาและอุปสรรคแนวทางการปฏิบติังานของศาลปกครองในการพิจารณา
คดีส่ิงแวดลอ้มเพื่อเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารจดัการคดีส่ิงแวดลอ้มของ
ศาลปกครองใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 

 
นิยามศัพท์ 

บทบาท หมายถึง อ านาจหนา้ท่ีท่ีบุคคลหรือคณะบุคคลกระท าตามท่ีกฎหมายให้อ านาจไว ้
เป็นการปฏิบติัหนา้ท่ีภายใตเ้ขตอ านาจของกฎหมาย   

ศาล หมายถึง ตุลาการศาลปกครองชั้นตน้ และตุลาการศาลปกครองสูงสุดท่ีมีบทบาท 
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หนา้ท่ีในการพิจารณาส่ิงแวดลอ้ม 
ศาลปกครอง หมายถึง ศาลท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีในการพิจารณาคดีปกครองซ่ึงเป็นคดีพิพาท

ระหวา่งหน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐกบัเอกชน หรือระหวา่งหน่วยงานทางปกครอง
หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐดว้ยกนัเอง  

หน่วยงานทางปกครอง หมายถึง หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน หรือส่วนราชการอ่ืนท่ีด าเนินงานแทนหน่วยงานของรัฐ 

ขอบเขต หมายถึง เขตอ านาจหนา้ท่ีในการพิจารณาคดีของศาลปกครอง 

คดีปกครอง หมายถึง คดีพิพาทระหว่างหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจา้หน้าท่ีของรัฐกบัเอกชน หรือ
ระหวา่งหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือองคก์รตาม
รัฐธรรมนูญ หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐดว้ยกนั อนัเน่ืองมาจากการใชอ้  านาจทางปกครองหรือการด าเนิน
กิจการทางปกครอง 

คดีส่ิงแวดล้อม หมายถึง คดีปกครองเก่ียวกบัส่ิงแวดล้อม ซ่ึงเป็นคดีพิพาทระหว่าง
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกิจ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือองคก์รตามรัฐธรรมนูญ 
หรือเจา้หน้าท่ีของรัฐกบัเอกชน หรือระหว่างหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือองคก์รตามรัฐธรรมนูญ หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐดว้ยกนั อนัเน่ืองมาจากการ
ใช้อ านาจทางปกครองหรือการด าเนินกิจการทางปกครองตามบทบญัญติัของกฎหมายท่ีเก่ียวกบั
ส่ิงแวดลอ้ม 

ตุลาการเจ้าของส านวน หมายถึง ตุลาการผูท้  าหน้าท่ีในการแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อ
ประกอบการวนิิจฉยัคดี รวมทั้งพิจารณาร่วมกบัองคค์ณะในการวินิจฉยัเพื่อมีค าพิพากษาหรือค าสั่ง
ในคดีต่างๆ 

ตุลาการผูแ้ถลงคดี หมายถึง ตุลาการผูท้  าหนา้ท่ีตรวจสอบส านวนคดีเพื่อเสนอความเห็น
ต่อองคค์ณะเพื่อประกอบการพิจารณาพิพากษาหรือการมีค าสั่งต่างๆ อนัเป็นการถ่วงดุลองคค์ณะ 

 


