สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ ๕
แบบฟอร์มรายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ

ลาดับ

๑.

หน่วยงานศาล

หน่วยงานที่เข้าร่วม

โครงการส่งเสริมการ
รายชื่อผู้เข้าร่วม
ประสานงานความร่วมมือ ศาลจังหวัดหล่มสัก
ด้านการยุติธรรม ประจาปี 1. นายเวทย์ พัฒนชัยวงษ์คูณ
พ.ศ.๒๕๖๑
2. นายจุลวัชร พื้นผล
วันที่ ๑๐ สิงหาคม
3. นายทวัตร์ ทัศนา
๒๕๖๑
4. นางสาวสิริมาส ชาตรี
เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 5. นางสาวธนิตา ณ น่าน
ณ ห้องประชุม โรงแรม
6. นางสาววัลยา พุ่มประสาท
หล่มสัก ณัฐติรัตน์ แกรนด์ 7. ส.ต.ท.วิเชียร มั่นคง
โฮเต็ล ตาบลหล่มสัก
8. นางสาวพัชรินทร์ ไหลงาม
อาเภอหล่มสัก จังหวัด
9. นางรุ่งนรินทร์ อุบลศักดิ์
เพชรบูรณ์
10. นางสาวพัชรี ตัง้ จิตรวยกุล
11. นางสาวประกอบ สาหร่าย
12. นางสาวธัญญรัตน์ สวัสดิแ์ ดง
13. นางสาวหนึ่งณิศศา วุฒิ
14. นายมานบ นุเรืองรัมย์
15. นางสาวอรธิมา คาจันทร์ดา
16. นางสาววราพันธ์ วุฒิชา
17. นายวัชรศักดิ์ ดอหล้า
18. นางสาววาสนา บุญต้อ
19. นางสาววริศรา ชัยสิทธิ์
20. นายสนธยา อาสมะ
21. นายสุชาติ กลิ่นนาค
22. นายพชร กรณ์วณิช
23. นางสาวธัญญารัตน์ เกษามูล
24. นายปิญณัฐ นามวงศ์
25. ว่าที่ร้อยตรีนิมติ ร บุญกิจ

งบประมาณ (บาท)

กิจกรรม/การดาเนินงาน

๑. จัดประชุม/สัมมนาเพื่อประสานความร่วมมือและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง
ในทางปฏิบัติระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภายในจังหวัด
(ขอให้ระบุประเด็นปัญหาที่สาคัญ ๆ ในแต่ละเรื่องโดยสังเขป)
๑) ปัญหาขัดข้องระหว่างศาลกับพนักงานอัยการ
๑. การฟ้องคดีที่มีผดั ฟ้อง – ฝากขัง
๒. สานวนที่มีการส่งตัวพร้อมฟ้อง
๓. คดีที่มีผู้เสียหาย ทางสานักงานอัยการไม่ได้แจ้งที่อยู่ผู้เสียหายมาใน
คาฟ้อง จึงทาให้ไม่สามารถแจ้งสิทธิแก่ผู้เสียหายได้ เพราะทางศาลจะต้องพิมพ์
หนังสือแจ้งสิทธิส่งให้แก่ผู้เสียหายเพื่อผู้เสียหายทราบวันนัดคุ้มครองสิทธิ
๔. บัญชีพยานระบุที่อยู่ของพยานไม่ชัดเจน เช่น ไม่มีหมู่ ไม่มีถนนหรือ
ตรอก/ซอย ทาให้ไม่สามารถส่งหนังสือแจ้งเตือนพยานทาง ไปรษณีย์ได้
๕. การเตรียมพยานก่อนเข้าเบิกความ
๖. ขอให้ระบุหมายเลขโทรศัพท์ของพยาน
๗. กรณีมีการยกเลิกวันนัดสืบพยาน
แนวทางการแก้ไข
๑. ขอความร่วมมือพนักงานอัยการ สานวนใดที่มีการฝากขังที่ศาลควร
ฟ้องล่วงหน้า ก่อนวันครบกาหนดฝากขัง เพื่อศาลจะได้เบิกตัวจาเลยมาศาลใน
วันรุ่งขึ้นหรือวันครบฝากขัง
๒. ขอให้อัยการส่งฟ้องก่อนเวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา
๓. ขอความอนุเคราะห์ให้ทางสานักงานอัยการแจ้งชื่อที่อยู่ผู้เสียหายมา
ท้ายคาฟ้อง รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ดว้ ย
๔. ขอความอนุเคราะห์ทางสานักงานอัยการ ใส่ชื่อ ที่อยู่ของพยาน ให้
ชัดเจน ครบถ้วน
๕. ขอความอนุเคราะห์ทางพนักงานอัยการ
๖. ขอความอนุเคราะห์จากพนักงานอัยการ ระบุหมายเลขโทรศัพท์ของ
พยานเพื่อศาลจะได้ช่วยติดตามพยานอีกช่องทางหนึ่ง เช่น ทางไลน์ ทาง SMS

ลาดับ

หน่วยงานศาล

หน่วยงานที่เข้าร่วม

สภาทนายความ
26. นายสุทธิกาญจน์ ชมชื่น
27. นางสาวทองใหม่ ขวัญหมื่น
28. นางจุฑาทิพย์ กันแต่ง
29. นายไพศล จันทรภักดี
เรือนจาอาเภอหล่มสัก
๓๐. นางวัลยา รัตนาชัยศิริ
๓๑. นายกันตพัฒน์ ซึมซาบ
๓๒. นายวรินทร จันทร์อ่อน
๓๓. นายสุรศักดิ์ เหล่าวิลัย
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์
สาขาหล่มสัก
๓๔. นายไกรสิงห์ ลียากาศ
๓๕. นางอลิษา คาเครือ
สานักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์
สาขาหล่มสัก
๓๖. นางสาววราพร พรรณราย
๓๗. นางตันติมา เพชรแสง
สถานีตารวจภูธรบ้านกลาง
๓๘. พ.ต.ต.ชาตรี เหลือจาด
๓๙. ร.ต.อ.พิทักษ์ ดีแซง
สถานีตารวจภูธรบ้านติ้ว
๔๐. พ.ต.ท.ทศพร สมวันดี
๔๑. ร.ต.อ.เด่นชัย สายจันยูร

งบประมาณ (บาท)

กิจกรรม/การดาเนินงาน

๗. ขอความอนุเคราะห์ทางสานักงานอัยการแจ้งการยกเลิกวันนัดให้พยาน
ทราบด้วย พยานจะไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาที่ศาล
๒) ปัญหาขัดข้องระหว่างสานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ
ประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ (หล่มสัก
- การฟ้องคดีขอจัดการมรดก
แนวทางการแก้ไข
- ในการฟ้องแต่ละครั้ง จะฟ้องเข้ามาหลายเรื่อง อาจจะมีปัญหาเรื่องวัน
นัด ไม่สามารถนัดวันเดียวกันได้ทุกคดี และขอความอนุเคราะห์ให้ตรวจสอบ
ภูมิลาเนาของผู้ตายด้วย
๓) ปัญหาขัดข้องระหว่างศาลกับสถานีตารวจ
๑. การยื่นคาร้องขอหมายจับ – หมายค้น ทั้งในเวลาราชการและนอก
เวลาราชการ
๒. พนักงานสอบสวนที่มาเบิกความเป็นพยาน
๓. แจ้งวันนัดและเหตุยกเลิกวันนัด
๔. การยื่นคาร้องขอผัดฟ้อง ฝากขัง ครั้งแรกหรือฟื้นฟู
๕. การยื่นคาร้องฝากขังครั้งที่ ๕,๖,๗
๖. แจ้งวันนัดและเหตุยกเลิกวันนัด
๗. การยื่นคาร้องขอผัดฟ้อง ฝากขัง ครั้งแรกหรือฟื้นฟู
๘. การยื่นคาร้องฝากขังครั้งที่ ๕,๖,๗
๙. การติดต่อประสานงานในงานราชการ
๑๐. การยื่นคาร้องขอฝากขังต่อศาล
๑๑. การยื่นคาร้องขอฝากขังต่อศาล
๑๒ การประทับตราในคาร้องผัดฟ้อง ฝากขัง
๑๓. การรายงานผลการดาเนินการตามหมายค้น หมายจับ
๑๔. การฝากขังคดียาเสพติด (เมทแอมเฟตามีน) กรณีไม่เกิน ๑๕ หน่วย
การใช้ (เม็ด)
๑๕. การมาเป็นพยานศาลของเจ้าหน้าที่ตารวจ

ลาดับ

หน่วยงานศาล

หน่วยงานที่เข้าร่วม

โรงพยาบาลเขาค้อ
๔๒. นายอนุพงษ์ เพียรพลาวุธ
๔๓. นางสาววชิราภรณ์ เพ็ดรหาร
โรงพยาบาลน้าหนาว
๔๔. นางวิจิตรา แพงขา
๔๕. นางสาวอรอนงค์ สิงโตทอง
ผู้ประนีประนอมประจาศาลจังหวัดหล่มสัก
๔๖. นางสุวพีร์ บุญบรรเจิดพงษ์
๔๗. นางสาวพัชรินทร์ พูลสวัสดิ์
สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๒๑
สนภ.๕นทพ.
๔๘. น.อ.หญิงคชพรรณ เน้นสุข
๔๙. ร.ท.หญิงชิตชญา คาสิงห์
๕๐. พ.จ.อ.อาทิตย์ นันตา
๕๑. จ.ส.อ.พัฒนพงษ์ บัวงาม
สานักงานทีด่ ินจังหวัดเพชรบูรณ์
สาขาหล่มสัก
๕๒. นายสมนึก เมืองพระฝาง
สานักงานทีด่ ินจังหวัดเพชรบูรณ์
สาขาหล่มสัก ส่วนแยกเขาค้อ
๕๓. นางเมธาพร พยาวงศ์
สถานีตารวจภูธรหล่มสัก
๕๔. พ.ต.ท.ชูชีพ พัสกุล
๕๕. ร.ต.อ.พนมพร สัมแก้ว
๕๖. พ.ต.ท.สุวทิ ย์ พันหลง

งบประมาณ (บาท)

กิจกรรม/การดาเนินงาน

๑๖. ขอความร่วมมือพนักงานสอบสวนประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งสิทธิแก่
ผู้ต้องหาเกี่ยวกับการขอปล่อยชั่วคราวด้วยการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สาหรับ
ตรวจสอบและจากัดการเดินทางของบุคคล หรือ อุปกรณ์ EM ซึ่งสามารถใช้
แทนการวางหลักประกันหรือใช้ร่วมกับการวางหลักประกันบางส่วนในการขอ
ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหรือจาเลย
๑๗. การจ่ายเงินรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ผู้จับถูกปล่อยชั่วคราวโดยศาลที่
หลบหนี ตามพระราชบัญญัติมาตรการกากับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการ
ปล่อยชั่วคราวโดยศาล พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอให้จัดเตรียมเอกสารตามที่กลุ่มงานคลัง
ศาลจังหวัดหล่มสักกาหนดไว้
๑๘ ขอชื่นชมหน่วยงาน สถานีตารวจภูธร หล่มสักในการจัดเตรียม
เอกสารการขอรับเงินรางวัลฯ ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกมีความ
เรียบร้อยดีมาก
แนวทางการแก้ไข
๑. ขอให้โทรประสานมาล่วงหน้า บางทีผู้พิพากษาติดนั่งพิจารณา เวรชี้
เวรสั่งในห้องพิจารณาคดี เกรงว่าพนักงานสอบสวนจะต้องรอนานเกิน
๒. ขอความร่วมมือพนักงานสอบสวนที่มาเบิกความเป็นพยานควรรักษา
เวลาเพื่อให้การพิจารณาคดีเป็นไป
โดยรวดเร็ว
๓. ขอความร่วมมือพนักงานสอบสวนทุกสถานีให้เข้าร่วมไลน์กลุ่มติดตาม
พยานของศาลจังหวัดหล่มสัก เพื่อจะได้แจ้งวันนัดและยกเลิกวันนัดให้ทราบ
๔. ขอความร่วมมือขอให้พนักงานสอบสวนมาศาล เนื่องจากเป็นครั้งแรก
ศาลอาจมีการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
๕. ขอความร่วมมือขอให้พนักงานสอบสวนมาศาล เพราะอาจมีการไต่
สวนเพิ่มเติม
๖. ขอความร่วมมือพนักงานสอบสวนทุกสถานีให้เข้าร่วมไลน์กลุ่มติดตาม
พยานของศาลจังหวัดหล่มสัก เพื่อจะได้แจ้งวันนัดและยกเลิกวันนัดให้ทราบ
๗. ขอความร่วมมือขอให้พนักงานสอบสวนมาศาล เนื่องจากเป็นครั้งแรก
ศาลอาจมีการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและเป็นพนักงานสอบสวนที่ทราบ
เรื่องที่จะยื่นไม่จาเป็นพนักงานสอบสวนที่รับผิดชอบ

ลาดับ

หน่วยงานศาล

หน่วยงานที่เข้าร่วม

๕๗. ร.ต.อ.นิติธร กันหาทอง
๕๘. ร.ต.อ.สวรรค์ ไพรแก่น
๕๙. ร.ต.อ.หญิง วิรินทร์ญา กุลนนท์เลิศสิน
๖๐. ด.ต.สุรัตน์ วงศ์ศรีรักษ์
สถานีตารวจภูธรหล่มเก่า
๖๑. พ.ต.ท.จาเนียน คาวิเศษ
๖๒. ร.ต.อ.กิตติศักดิ์ คาสนิท
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๕ (นาพอสอง)
๖๓. นายสมชาย ครุฑเกษ
๖๔. นายชิษณุพงศ์ ณธรวิสุทธิ์
เทศบาลเมืองหล่มสัก
๖๕. นายพงศ์ศักดิ์ ศรีจริยา
โรงพยาบาลหล่มสัก
๖๖. นายศักรินทร์ ธนเกียรติสกุล
๖๗. นายธภัทร พลเยี่ยม
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า
๖๘. นางสาวกฤติยา โฉมอุปฮาด
๖๙. นางสาวประเมิน นวลการ
เขตรักษาพันธ์สตั ว์ป่าภูผาแดง
จังหวัดเพชรบูรณ์
๗๐. นายสมโภชน์ ท้าววิลาส
สานักงานอัยการจังหวัดหล่มสัก
๗๑. นายวิชาญ สวยสม
๗๒. นายณฐพงษ์ กองแก้ว

งบประมาณ (บาท)

กิจกรรม/การดาเนินงาน

๘. ขอความร่วมมือขอให้พนักงานสอบสวนมาศาล เพราะอาจมีการไต่สวน
เพิ่มเติม
๙. ขอความร่วมมือจากสถานีตารวจทุกสถานีแจ้งรายชื่อผู้ประสานงานและ
หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้สาหรับติดต่อราชการ
๑๐. ขอความร่วมมือให้พนักงานสอบสวนยื่นคาร้องขอฝากขังต่อศาล
ล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ วัน เพื่อให้ศาลมีเวลาตรวจสอบและเบิกผู้ต้องหามาทา
การฝากขังผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เร้นท์
๑๑. ขอความร่วมมือช่วยตรวจสอบหมายเลขคดี ชื่อผู้ต้องหา วันทีย่ ื่นฝากขัง
วันที่ครบยื่นฝากขัง ฝากขังได้กี่วัน และแบบฟอร์มขอให้ใช้แบบฟอร์มของศาล
๑๒. ขอความร่วมมือจากสถานีตารวจทุกสถานีขอให้รายงานผลการ
ดาเนินการตามหมายค้น หมายจับ
ภายใน ๓ วันทาการ เนื่องจากจะต้องรวบรวมสถิติเพื่อรายงานทางสานักงาน
อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ ทราบทุกเดือน
๑๓. ขอความร่วมมือจากสถานีตารวจทุกสถานีขอให้ฝากขังไม่เกิน ๔ ครั้ง
๑๔. ขอความร่วมมือจากพนักงานสอบสวนทุกคนทุกสถานีที่ต้องมาเป็น
พยานศาลมาให้ตรงตามเวลาและไม่ควรเลื่อนการเป็นพยาน
๔) ปัญหาขัดข้องระหว่างศาลกับสานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์
สาขาหล่มสัก
๑. ขอชื่นชมสานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก ที่ให้
ความร่วมมือในการส่งซองสืบเสาะและพินิจเร็วขึ้น
๒. การรายงาน กรณีจาเลยผิดเงื่อนไขคุมประพฤติ
๓. ขอความร่วมมือในการส่งหนังสือราชการก่อนเวลา ๑๕ นาฬิกา
แนวทางการแก้ไข
- กรณีที่รายงานจาเลยผิดเงื่อนไขคุมประพฤติ บางสานวนรายงานมาแล้ว
ก็ยังรายงานมาซ้าอีก จึงทาให้ต้องเสนอศาลซ้าอีก จึงขอความร่วมมือทาง
สานักงานคุมประพฤติฯ ตรวจสานวนที่ห้องเก็บสานวนก่อนที่จะรายงานเข้ามา

ลาดับ

หน่วยงานศาล

หน่วยงานที่เข้าร่วม

สานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ
ทางกฎหมายฯ
๗๓. นางสาวนีรนุช อันทวงษา
๗๔. นายอรรถพล วิไลโรจน์
สถานีตารวจภูธรเขาค้อ
๗๕. พ.ต.ท.วัชรินทร์ อินทรประพันธ์
๗๖. ร.ต.อ.วันชัย สีหะสิงห์
๗๗. ร.ต.อ. สงัด กุมภาพันธ์
๗๘. ร.ต.อ.สาเริง บุญโท
๗๙. ร.ต.อ.วิเชียร หุมมา
สถานีตารวจภูธรน้าหนาว
๘๐. พ.ต.อ.อดิศักดิ์ เห็มทิพย์
รวมจานวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด
๗๓ คน

หน่วยงานที่เข้าร่วม
๑. ศาลจังหวัดหล่มสัก
๒.สานักงานอัยการจังหวัดหล่มสัก
๓. สานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ
ทางกฎหมายฯ
๔. เทศบาลเมืองหล่มสัก
๕. สถานีตารวจภูธรหล่มสัก
๖. สถานีตารวจภูธรหล่มเก่า
๗. สถานีตารวจภูธรเขาค้อ
๘. สถานีตารวจภูธรน้าหนาว

งบประมาณ (บาท)

กิจกรรม/การดาเนินงาน

๕) ปัญหาขัดข้องระหว่างศาลกับเรือนจาอาเภอหล่มสัก
๑. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ประสานงานติดต่อรับหมายและผู้ต้องหา
๒. กรณีคดีเดียวแต่มีจาเลยหลายคน เรือนจาฯ จะทาหนังสือขอย้าย
ผู้ต้องขังโทษสูงมาหลายฉบับ
๓. กรณีจาเลยคนเดียว แต่กระทาความผิดหลายคดี ทาหนังสือมาเพียงฉบับ
เดียวทาให้ไม่สามารถเสนอหนังสือได้ ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ต้องถ่ายเอกสารเพิ่มให้
ครบตามจานวนคดีแล้วจึงจะนาเสนอศาลได้
แนวทางการแก้ไข
๑. ขอความร่วมมือจากเรือนจาอาเภอหล่มสัก มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่มี
ความเชี่ยวชาญเพื่อรับหมาย รับตัวผู้ต้องหา
และจาเลย
๒. ขอความร่วมมือจากเรือนจาอาเภอหล่มสักทาหนังสือมาฉบับเดียว
๓. ขอความร่วมมือทางเรือนจาอาเภอหล่มสักทาหนังสือแยกตามสานวน
เพราะเจ้าหน้าที่ศาลจะได้เสนอศาลในแต่ละสานวน
๖) ปัญหาขัดข้องระหว่างศาลกับสภาทนายความ
๑. กรณีอ้างพยานซึ่งถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจา ขอให้ตรวจสอบว่า ปัจจุบัน
ยังคงถูกควบคุมตัวอยู่หรือไม่ ในคดีหมายเลขใด
๒. ใบแต่งทนายความไม่ได้มีการระบุรหัสไปรษณีย์และหมายเลข
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ทาให้ไม่สะดวกในการส่งหนังสือแจ้งเตือนวันนัดแก่ทนาย
๓. การให้คาปรึกษาของทนายความขอแรง
๔. การทายอมก่อนวันนัด
๕. การจ่ายเงินรางวัลทนายความขอแรงในช่วงสิ้นปีงบประมาณ ขอความ
ร่วมมือจากทนายความทุกคนไม่ให้ยื่นคาร้องขอรับเงินรางวัลตัง้ แต่วันที่ ๑๕
กันยายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป จะยื่นได้ประมาณตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไปได้
๖. การให้บริการรับชาระเงินด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต และการรับโอนเงิน
ทางอินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Banking)
- การรับชาระค่าธรรมเนียมศาล
- การรับชาระค่าปรับ
- การรับชาระเงินกลาง เช่น เงินประกันตัว วางชาระหนี้ ฯลฯ

ลาดับ

หน่วยงานศาล

หน่วยงานที่เข้าร่วม

๙. สถานีตารวจภูธรบ้านกลาง
๑๐. สถานีตารวจภูธรบ้านติ้ว
๑๑. เรือนจาอาเภอหล่มสัก
๑๒. สานักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์
สาขาหล่มสัก
๑๓. สานักงานคุมประพฤติจังหวัด
เพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก
๑๔. คณะผู้ประนีประนอมประจา
ศาลจังหวัดหล่มสัก
๑๕. สภาทนายความจังหวัด
หล่มสัก
๑๖. สานักงานยุติธรรมจังหวัด
เพชรบูรณ์
๑๗. สานักงานคณะอนุกรรมการ
ฟื้นฟูยาเสพติดอาเภอหล่มสัก
๑๘. สถานีวิทยุ ๙๒๑ จังหวัด
เพชรบูรณ์
๑๙. สานักทรัพยากรป่าไม้
จังหวัดเพชรบูรณ์
๒๐. สานักงานที่ดินจังหวัด
เพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก
๒๑. สานักงานที่ดินจังหวัด
เพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก ส่วนแยกเขาค้อ
๒๒. โรงพยาบาลหล่มสัก
๒๓. โรงพยาบาลเขาค้อ
๒๔. โรงพยาบาลน้าหนาว
จานวน รวม ๒๔ หน่วยงาน

งบประมาณ (บาท)

กิจกรรม/การดาเนินงาน

๗. การยื่นฟ้องคดี
- แบบฟอร์ม
- ประเภทคดี
- การจัดเรียงเอกสาร
- เวลาในการยื่นฟ้อง
๘. การขอตรวจดูสานวน
๙. การยื่นคาร้องขอขยายอุทธรณ์/ฎีกา และการยื่นอุทธรณ์/ฎีกาต่อศาล
แนวทางการแก้ไข
๑. ขอความร่วมมือจากทนายความให้ตรวจสอบให้พยานว่ายังถูกควบคุม
ตัวอยู่ที่เรือนจาหรือไม่ และอยู่ใน
คดีหมายเลขใด
๒. ขอความร่วมมือให้ทนายความทุกคนใส่หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนทีท่ ี่
เป็นปัจจุบันและสามารถติดต่อได้ในใบแต่งทนายความ เพื่อสะดวกในการติดต่อ
ราชการ
๓. ขอความร่วมมือทนายความที่ได้รับหนังสือขอแรงจากศาลนัดพบกับ
จาเลยก่อนถึงวันนัดคุ้มครองสิทธิ
เพื่อประโยชน์ของ ตัวจาเลยและทุกฝ่าย
๔. ขอความร่วมมือทนายที่ประสงค์จะพาคู่ความมาทายอมก่อนวันนัด
โทรศัพท์แจ้งล่วงหน้า เจ้าหน้าที่จะได้เตรียมสานวนและดาเนินการรอ
เพื่อความสะดวก รวดเร็วของทุกฝ่าย
๕. ขอความร่วมมือจากทนายความทุกคนให้ใช้แบบฟอร์มสาหรับศาลใช้ใน
การพิมพ์ฟ้อง และจัดเรียงเอกสารการฟ้องตามลาดับให้ถูกต้อง และควรยื่น
ฟ้องภายในเวลาราชการ
๖. ขอให้ยื่นคาร้องขอตรวจสานวน มีบัตรคิว และต้องเป็นทนายความใน
คดีนั้นๆ ถึงจะสามารถตรวจดูสานวนความได้
๗. ขอความร่วมมือจากทนายความในการยื่นคาร้องขอขายอุทธรณ์/ฎีกา
ยื่นก่อนกาหนดหรือภายในเวลากาหนด

ลาดับ

หน่วยงานศาล

หน่วยงานที่เข้าร่วม

งบประมาณ (บาท)

กิจกรรม/การดาเนินงาน

๗) ปัญหาขัดข้องระหว่างศาลกับเทศบาลเมืองหล่มสัก
- การประสานงานระหว่างศาลจังหวัดหล่มสักกับเทศบาลเมืองหล่มสักใน
การให้ความอนุเคราะห์
แนวทางการแก้ไข
- ในการยื่นขอรับเงินรายได้ฯ เอกสารและแบบฟอร์มเราได้สาเนาตัวอย่างให้
แล้ว และขอให้ยื่นคาร้องขอรับเงิน
ทุกเดือน
๘) ปัญหาขัดข้องระหว่างศาลกับหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๕ (นาพอสอง)
- การออกหนังสือรับรองมอบคืนพื้นที่ป่าที่เกิดเหตุจากจาเลย
แนวทางการแก้ไข
- ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๕ ช่วยเข้าไปดูพื้นที่
และถ่ายรูปส่งมาให้ศาล ดูด้วย จะได้รู้ว่าสภาพจริงเป็นอย่างไร
๙) ปัญหาขัดข้องระหว่างศาลกับสานักงานทีด่ ิน
๑. การจัดทาแผนที่พิพาทตามคาสั่งศาล
๒. การออกหมายเรียกให้มาเป็นพยานศาล
แนวทางการแก้ไข
๑. ขอความอนุเคราะห์ทาแผนที่พิพาทและจัดส่งให้ทันก่อนวันนัด
๒. ขอให้ศาลแจ้งรายละเอียดในการที่จะมาเป็นพยานศาลให้ทราบด้วย เช่น
โฉนดทีด่ ินเลขอะไร เกี่ยวข้องกับโจทก์จาเลยชื่ออะไรบางทีก็มีโทรศัพท์มาแจ้ง
ยกเลิกว่าไม่ต้องไปเป็นพยานศาลแล้ว ขอให้ศาลออกเป็นหนังสือแจ้งแทน
โทรศัพท์แจ้งได้หรือไม่
๑๐) ปัญหาขัดข้องระหว่างศาลกับโรงพยาบาล
- การวินิจฉัยโรคของผู้ต้องหาหรือจาเลย ขอให้วินิจฉัยด้วยความถูกต้อง
และเป็นจริงมายังศาล

ลาดับ

หน่วยงานศาล

หน่วยงานที่เข้าร่วม

งบประมาณ (บาท)

กิจกรรม/การดาเนินงาน

๒. จัดกิจกรรมด้านการพัฒนาเครือข่ายระบบกระบวนการยุติธรรม (ถ้ามี/
ขอให้ระบุรายละเอียดเนื้อหากิจกรรมและผลการดาเนินงานโดยสังเขป)
- จัดตั้งกลุ่มไลน์เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรม
๓. จัดบรรยายความรู้กฎหมายใหม่แก่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
ภายในจังหวัด (ถ้ามี/ขอให้ระบุหัวข้อเรื่องที่จัดบรรยาย
๓.๑ ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายค่าพาหนะ
ค่าป่วยการ และค่าเช่าที่พักแก่พยานซึ่งมาศาลตามหมายเรียกในคดีอาญา
พ.ศ. ๒๕๖๑
๓.๒ ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยคุณสมบัติ
ลักษณะต้องห้ามการแต่งตัง้ และการปฏิบัติหน้าที่ของผู้กากับดูและผู้ถูกปล่อย
ชั่วคราว ค่าพาหนะแก่ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวที่ยากไร้เงินสินบนแก่ผู้แจ้งความนา
จับ และเงินรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ผู้จับกุมผู้ถูกปล่อยชั่วคราวโดยศาลที่หลบหนี
พ.ศ. ๒๕๖๑
๓.๓ พระราชบัญญัติมาตรการกากับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อย
ชั่วคราวโดยศาล พ.ศ. ๒๕๖๐
๓.๔ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยชั่วคราวโดยกาหนดให้ใช้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใด ที่สามารถใช้ตรวจสอบหรือจากัดการเดินทาง
ของผู้ถูกปล่อยชั่วคราว

หมายเหตุ ขอให้ท่านพิมพ์รายละเอียดเนื้อหาต่าง ๆ ในตารางแบบฟอร์มตามที่ได้อธิบายความไว้ข้างต้น โดยใช้แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด ๑๒

