แนวทางการดําเนินโครงการเปดทําการศาลนอกเวลาราชการ
เพื่อเรงรัดการพิจารณาพิพากษาคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สําหรับศาลชั้นตน
ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมวาดวยการจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ พ.ศ. 2545 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2555 กําหนดวาในกรณีที่มีเหตุผล
ความจําเปนพิเศษที่ตองมีการเรงรัดการพิจารณาพิพากษาคดีโดยการเปดทําการศาลนอกเวลาราชการให
สํานักงานศาลยุติธรรมจัดทําเปนโครงการเปดทําการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเรงรัดการพิจารณาพิพากษาคดี
เสนอคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมใหความเห็นชอบ และเมื่อโครงการไดรับความเห็นชอบแลวใหสํานักงาน
ศาลยุติธรรมประกาศกําหนดแนวทางในการดําเนินงานตามโครงการโดยใหผูมีอํานาจอนุมัติใหขาราชการ
ฝายตุลาการศาลยุติธรรมอยูปฏิบัติงานนอกเวลาราชการไดตองคํานึงถึงความจําเปนประโยชนของทางราชการ
และประชาชน รวมทั้งความเหมาะสมของผูปฏิบัติงาน
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมไดมีมติเห็นชอบในหลักการใหดําเนินโครงการเปดทําการ
ศาลนอกเวลาราชการเพื่อเรงรัดการพิจารณาพิพากษาคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในการประชุม
ครั้งที่ 16/2560 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 และเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายผูบริหารศาลยุติธรรม
ที่มุงเนนการพิจารณาพิพากษาคดีภายใตหลักนิติธรรมใหเปนไปอยางเปดเผย ถูกตองตามกฎหมายมีมาตรฐาน
ที่ชัดเจนและเหมาะสมแกประเภทคดี และสอดรับกับระบบและวิธีการจัดการงบประมาณแบบมุงเนนงาน
ตามยุทธศาสตรกลาวคือคดีในศาลชั้นตนในระบบพิจารณาคดีตอเนื่องใชระยะเวลารอการพิจารณาภายใน
เกณฑที่กําหนด รวมทั้งเงื่อนไขของการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการไดตอเมื่อมีปริมาณงานมากจนไมสามารถ
ทําใหสําเร็จไดในเวลาทําการปกติ สํานักงานศาลยุติธรรมจึงไดกําหนดแนวทางการดําเนินโครงการเปดทําการ
ศาลนอกเวลาราชการเพื่อเรงรัดการพิจารณาพิพากษาคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สําหรับศาลชั้นตน
ซึ่งไมรวมถึงศาลเยาวชนและครอบครัวกลางและศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด ดังตอไปนี้
1. หลักเกณฑการขอรับการจัดสรรงบประมาณโครงการฯ ในประเภทคดีจัดการพิเศษ อาทิ
คดีไมมีขอยุงยาก คดีไมมีขอพิพาท คดีที่ศาลอาจมีคําสั่งใหโจทกสงพยานหลักฐานแทนการสืบพยานหรือ
สืบพยานหลักฐานโจทกไปฝายเดียว หรือคดีรองขอตั้งผูจัดการมรดก คดีนัดไตสวนมูลฟอง เปนตน
การขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเฉพาะประเภทคดีนี้ใหศาลที่มีรายชื่อตามเอกสาร
แนบ 1 ที่ประสงคเขารวมโครงการจัดทําคําของบประมาณตามแบบที่กําหนดและจัดสงไปยังสํานักงาน
ศาลยุติธรรม (กรณีศาลใหญในกทม.และศาลชํานัญพิเศษ) หรือสํานักงานอธิบ ดีผูพิพากษาภาคภายใน
กําหนดแลวแตกรณีตามรอบการดําเนินการ ดังนี้
 รอบที่ 1 เพื่อดําเนินการระหวางเดือนธันวาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561
 รอบที่ 2 เพื่อดําเนินการระหวางเดือนเมษายน – 15 กันยายน 2561

-2สําหรับกรณีศาลชั้นตนที่สังกัดสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค สํานักงานศาลยุติธรรม
จะพิจารณาอนุมัติจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณใหแกสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาคเพื่อจัดสรรใหแกศาล
ในสังกัดตามรอบดําเนินการ ดังนี้
รอบที่ 1 ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2560
รอบที่ 2 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561
ปรากฏรายละเอียดการดําเนินโครงการฯ ดังนี้
 ศาลชั้นตนที่ไมสังกัดสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค
ใหจัดสงคําขอรับจัดสรรงบประมาณไปยังสํานักงานศาลยุติธรรมเพื่อตรวจสอบ
ความถูกตองใหคําแนะนําและการแกไขวิเคราะหความเปนไปไดของปริมาณคดี ความคุมคาของงบประมาณ
และประโยชนที่ประชาชนจะไดรับ รวมทั้งอนุมัติปริมาณคดีและงบประมาณใหกับศาลชั้นตนที่ไมสังกัด
สํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค โดยกําหนดจัดสงคําขอเปน 2 รอบ (ทุก 6 เดือน) สําหรับเปดทําการศาล
นอกเวลาราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้
รอบที่ 1 (เดือนธันวาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561)
ใหศาลชั้นตนที่ไมสังกัดสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค จัดทําคําขอรับการจัดสรร
งบประมาณตามปริมาณคดีที่กําหนดไวในแนวทางโครงการฯ สงไปยังสํานักงานศาลยุติธรรม ภายในวันที่
10 พฤศจิกายน 2560 เพื่อใหสํานักงานศาลยุติธรรมเปนผูตรวจสอบความถูกตองใหคําแนะนําและการ
แกไขวิเคราะหความเปนไปไดของปริมาณคดีความคุมคาของงบประมาณ และประโยชนที่ประชาชนจะไดรับ
รวมทั้ ง เป น ผู พิ จ ารณาอนุ มั ติ ป ริ ม าณคดี แ ละงบประมาณให กั บ ศาลชั้ น ต น ที่ ไ ม สั ง กั ด สํ า นั ก งานอธิ บ ดี
ผูพิพากษาภาค สําหรับดําเนินการนัดพิจารณาคดีเพื่อเปด ทําการศาลนอกเวลาราชการในประเภทคดี
ตามขอ 1 ระหวางเดือนธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561
ทั้งนี้ สํานักงานศาลยุติธรรม จะแจงยอดงบประมาณที่ตองจัดสรรใหกับศาล
ไปยังสํานักการคลัง ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2560
รอบที่ 2 (เดือนเมษายน ถึงวันที่ 15 กันยายน 2561)
ใหศาลชั้นตนที่ไมสังกัดสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค จัดทําคําขอรับการจัดสรร
งบประมาณตามปริมาณคดีที่กําหนดไวในแนวทางโครงการฯ สงไปยังสํานักงานศาลยุติธรรม ภายในวันที่
1 มีนาคม 2561 เพื่อใหสํานักงานศาลยุติธรรมเปนผูตรวจสอบความถูกตองใหคําแนะนําและการแกไข
วิเคราะหความเปนไปไดของปริมาณคดีความคุมคาของงบประมาณ และประโยชนที่ประชาชนจะไดรับ
รวมทั้ง เปน ผูพิจ ารณาอนุมัต ิป ริม าณคดีแ ละงบประมาณใหกับ ศาลชั้น ตน ที่ไ มสัง กัด สํา นัก งานอธิบ ดี
ผูพิพากษาภาคตามที่เห็น สมควรและเหมาะสม สําหรับ ดําเนิน การนัด พิจารณาคดีเพื่อเปด ทําการศาล
นอกเวลาราชการในประเภทคดีตามขอ 1 ระหวางเดือนเมษายน 2561 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2561
ทั้งนี้ สํา นักงานศาลยุติธรรม จะแจงยอดงบประมาณที่ตองจัดสรรใหกับศาล
ไปยังสํานักการคลัง ภายในวันที่ 9 เมษายน 2561

-3 ศาลชั้นตนที่สังกัดสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค
ใหจ ัด สง คํ า ขอรับ จัด สรรงบประมาณไปยัง สํ า นัก งานอธิบ ดีผู พิ พากษาภาค
เพื่อตรวจสอบความถูกตองใหคําแนะนําและการแกไขวิเคราะหความเปนไปไดของปริมาณคดีความคุมคา
ของงบประมาณ และประโยชนที่ประชาชนจะไดรับ รวมทั้งเปนผูพิจารณาอนุมัติปริมาณคดีและงบประมาณ
ใหกับศาลชั้นตนในสังกัด โดยใหศาลจัดสงคําขอแบงเปน 2 รอบ (ทุก 6 เดือน) สําหรับนัดพิจารณาคดี
เพื่อเปดทําการศาลนอกเวลาราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้
รอบที่ 1 (เดือนธันวาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561)
ใหศาลชั้นตนในสังกัดสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค จัดทําคําขอรับการจัดสรร
งบประมาณตามปริมาณคดีที่กําหนดไวในแนวทางโครงการฯ สงไปยังสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาคที่ศาล
สังกัด ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เพื่อใหสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาคเปนผูตรวจสอบความ
ถูกตองใหคําแนะนําและการแกไขวิเคราะหความเปนไปไดของปริมาณคดีความคุม คาของงบประมาณ
และประโยชนที่ประชาชนจะไดรับ รวมทั้งเปนผูพิจารณาอนุมัติปริมาณคดีและงบประมาณใหกับศาลชั้นตน
ในสังกัด สําหรับดําเนินการนัดพิจารณาคดีเพื่อเปดทําการศาลนอกเวลาราชการในประเภทคดีตามขอ 1
ระหวางเดือนธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561
กรณีกรอบวงเงินที่สํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาคไดรับจัดสรรไมเพียงพอในรอบ
ดําเนินการที่ 1 ขอใหแจงไปยังสํานักงานศาลยุติธรรม ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2561 โดยขอใหแนบแบบ
รายงานผลการดําเนินการของศาลในสังกัดระหวางเดือนธันวาคม 2560 - 31 มกราคม 2561
กรณี ศ าลเป ด ทํ า การนอกเวลาราชการตามโครงการฯ ในรอบดํ า เนิ น การที่ 1
ประเภทคดีจัดการพิเศษ เกินหรือเต็มตามกรอบปริมาณคดีที่สํานักงานศาลยุติธรรมกําหนด จะไมอนุมัติให
เปดทําการศาลนอกเวลาราชการตามโครงการฯ ในรอบดําเนินการที่ 2 ประเภทคดีจัดการพิเศษ หากศาลใด
มีความจําเปนจะตองดําเนินการใหจัดทําคําขอตามแบบฟอรมขอรับจัดสรรงบประมาณโครงการฯ พรอมทั้ง
ชี้แจงเหตุผลความจําเปนและแนบเอกสารประกอบการพิจารณาไปยังสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาคและ
ใหสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาคจัดทําความเห็นประกอบการพิจารณาสงไปยังสํานักงานศาลยุติธรรม
ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เพื่อพิจารณาเปนรายกรณี
กรณีศาลเปดทําการนอกเวลาราชการตามโครงการฯ เกินกวาปริมาณคดีที่ไดรับอนุมัติ
จากสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาคจะไมไดรับอนุมัติงบประมาณโครงการฯ เพิ่มเติม
ทั้งนี้ ใหสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค แจงยอดงบประมาณที่ตองจัดสรรใหกับ
ศาลไปยังสํานักการคลัง ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 และสําเนาเอกสารดังกลาวพรอมทั้งปริมาณคดี
ที่ไดอนุมัติใหศาลในสังกัดดําเนินการตามโครงการฯ จัดสงไปยังสํานักสงเสริมงานตุลาการ

-4รอบที่ 2 (เดือนเมษายน ถึงวันที่ 15 กันยายน 2561)
ใหศาลชั้นตนในสังกัดสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค จัดทําคําขอรับการจัดสรร
งบประมาณตามปริมาณคดีที่กําหนดไวในแนวทางโครงการฯ สงไปยังสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาคที่ศาล
สังกัด ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2561 เพื่อใหสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาคเปนผูตรวจสอบความถูกตอง
ใหคําแนะนําและการแกไขวิเคราะหความเปนไปไดของปริมาณคดีความคุมคาของงบประมาณและประโยชนที่
ประชาชนจะไดรับ รวมทั้งเปนผูพิจารณาอนุมัติปริมาณคดีและงบประมาณใหกับศาลชั้นตนในสังกัดตามที่
เห็นสมควรและเหมาะสม สําหรับดําเนินการนัดพิจารณาคดีเพื่อเปดทําการศาลนอกเวลาราชการในประเภทคดี
ตามขอ 1 ระหวางเดือนเมษายน ถึงวันที่ 15 กันยายน 2561
กรณีกรอบวงเงินที่สํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาคไดรับจัดสรรไมเพียงพอในรอบ
ดําเนินการที่ 2 ขอใหแจงไปยังสํานักงานศาลยุติธรรม ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 โดยขอใหแนบ
แบบรายงานผลการดําเนินการของศาลในสังกัดระหวางวันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2561
กรณีศาลเปดทําการนอกเวลาราชการตามโครงการฯ เกินกวาปริมาณคดีที่ไดรับอนุมัติ
จากสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาคจะไมไดรับอนุมัติงบประมาณโครงการฯ เพิ่มเติม
ทั้งนี้ ใหสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค แจงยอดงบประมาณที่ตองจัดสรรใหกับ
ศาลไปยังสํานักการคลัง ภายในวันที่ 9 เมษายน 2561 และสําเนาเอกสารดังกลาวพรอมทั้งปริมาณคดี
ที่ไดอนุมัติใหศาลในสังกัดดําเนินการตามโครงการฯ จัดสงไปยังสํานักสงเสริมงานตุลาการ
ปริมาณคดีที่นัดพิจารณาในวันเปดทําการศาลนอกเวลาราชการ
กรณีเปดทําการศาลนอกเวลาราชการในวันทําการปกติ
(1) คดี ที่ ศ าลอาจมี คํ า สั่ ง ให โ จทก ส ง พยานหลั ก ฐานแทนการสื บ พยานหรื อ สื บ
พยานหลักฐานโจทกไปฝายเดียว หรือคดีรองขอตั้งผูจัดการมรดก ใหนัดพิจารณาคดีไมนอยกวา วันละ 6 คดี
ทั้งตอคดีที่มีผูพิพากษาคนเดียวเปนองคคณะ และคดีที่มีผูพิพากษาสองคนเปนองคคณะ
(2) คดีนัดไตสวนมูลฟองใหนัดพิจารณาตามจํานวนที่เหมาะสม
กรณีเปดทําการศาลนอกเวลาราชการในวันหยุดราชการ
(1) คดี ที่ ศาลอาจมี คํ าสั่ งให โจทก ส งพยานหลั กฐานแทนการสื บพยานหรื อสื บพยาน
หลักฐานโจทกไปฝายเดียว หรือคดีรองขอตั้งผูจัดการมรดก ใหนัดพิจารณาคดีไมนอยกวา วันละ 12 คดี
ทั้งตอคดีที่มีผูพิพากษาคนเดียวเปนองคคณะ และคดีที่มีผูพิพากษาสองคนเปนองคคณะ
(2) คดีนัดไตสวนมูลฟองใหนัดพิจารณาตามจํานวนที่เหมาะสม

-52. หลักเกณฑการขอรับการจัดสรรงบประมาณโครงการฯ ในประเภทคดีที่นัดพิจารณา
คดีตอเนื่องในระบบการพิจารณาคดีครบองคคณะและตอเนื่อง
การขออนุมัติจัดสรรงบประมาณประเภทคดีนี้ ใหศาลที่ประสงคเขารวมโครงการจัดทํา
คําของบประมาณตามแบบที่กําหนดและจัดสงไปยังสํานักงานศาลยุติธรรมหรือสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค
ภายในกําหนดแลวแตกรณีภายในกําหนดของแตละรอบดําเนินการตามประเภทคดีขอ 1
กรณีศาลชั้นตนที่สังกัดสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาคใหสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค
เปนผูตรวจสอบความถูกตองใหคําแนะนําและการแกไขวิเคราะหความเปนไปไดของปริมาณคดีความคุมคา
ของงบประมาณ และประโยชนที่ประชาชนจะไดรับ รวมทั้งเปนผูพิจารณาอนุมัติงบประมาณใหกับศาลชั้นตน
ในสังกัดตามที่เห็นสมควรเหมาะสม และตามรอบการดําเนินการ
ประเภทคดีที่ดําเนินการตามโครงการได เปนคดีที่นัดพิจารณาคดีตอเนื่องในระบบ
การพิจารณาคดีครบองคคณะและตอเนื่องเกินเกณฑมาตรฐาน ดังนี้
(๑) ศาลจังหวัดที่มีคดีคางพิจารณาเกิน ๑ ปขึ้น ไป ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2560/
ศาลแขวงที่มีคดีคางพิจารณาเกิน 6 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และตองนัดสืบพยานใหแลวเสร็จ
ภายในวันที่ 15 กันยายน 2561
(๒) คดีอาญาที่จําเลยคนใดคนหนึ่งตองขังระหวางพิจารณาและมีจําเลยคนใดคนหนึ่ง
ใหการปฏิเสธ ซึ่งตองมีการสืบพยาน และตองนัดสืบพยานใหแลวเสร็จภายในวันที่ 15 กันยายน 2561
(3) คดีคามนุษยที่จําเลยคนใดคนหนึ่งใหการปฏิเสธ ซึ่งตองมีการสืบพยาน และตองนัด
สืบพยานใหแลวเสร็จภายในวันที่ 15 กันยายน 2561
อนึ่ง คดีที่นัดพิจารณาคดีตอเนื่องแตละคดี ตามที่กําหนดไวในขอ ๒ สามารถกําหนด
นัด ทั้ ง ในวั น เป ด ทํ า การศาลนอกเวลาราชการในวั น ทํ าการปกติ แ ละในวั นหยุ ด ราชการได และคดี
ที่เปดทําการนอกเวลาราชการตามโครงการฯ แลว ไมสามารถนํามาขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อเปดทําการ
ศาลนอกเวลาราชการในปงบประมาณถัดไปไดอีก
3. หลัก เกณฑ การขอรับ การจั ดสรรงบประมาณโครงการฯ ในประเภทคดี ไ กลเ กลี่ ย
ที่คูความฝายใดฝายหนึ่งเปนบุคคลหรือกลุมเดียวกันและมีปริมาณคดีมาก ไดแก คดีกองทุนเงินใหกูยืม
เพื่อการศึกษา (กยศ.) และคดีกองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายไดในอนาคต (กรอ.) ที่ศาลรับฟองแลว
การขออนุมัติจัดสรรงบประมาณประเภทคดีนี้ ดําเนินการดังตอไปนี้
3.1 ใหหนวยงานที่ประสงคขอรับการจัดสรรงบประมาณจัดทําคําของบประมาณตามแบบ
ที่กําหนด โดยใชฉบับเดียวกันทั้งสองคดี ใหนับปริมาณคดีรวมกัน และจัดสงไปยังสํานักงานศาลยุติธรรมหรือ
สํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค แลวแตกรณี ได ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 และ
ตองดําเนินการไกลเกลี่ยในชวงเวลาเดียวกับโครงการสงเสริมการระงับขอพิพาทของภาคและศาล กิจกรรม
จัดสัปดาหหรือเดือนแหงการไกลเกลี่ยขอพิพาทของสํานักสงเสริมงานตุลาการ สํานักงานศาลยุติธรรมจนถึง
วันที่ 15 กันยายน 2561 เทานั้น และการเปดทําการศาลนอกเวลาราชการตองเปนคดีที่คูความสมัครใจ
เขารวมโครงการเทานั้น

-63.2 ให สํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรมหรื อ สํ า นั ก งานอธิ บ ดี ผู พิ พ ากษาภาคแล ว แต ก รณี
เปนผูตรวจสอบความถูกตอง ใหคําแนะนําและการแกไข วิเคราะหความเปนไปไดของปริมาณคดี ความคุมคา
ของงบประมาณ และประโยชน ที่ ป ระชาชนจะได รั บ รวมทั้ ง เป น ผู พิ จารณาอนุ มั ติ ง บประมาณให กั บ
ศาลชั้นตนในสังกัดตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม
ปริมาณคดีที่นัดพิจารณาในวันเปดทําการศาลนอกเวลาราชการ
สํ าหรั บผู พิ พากษาคนเดี ยวเป นองค คณะให นั ดพิ จารณาคดี จํ านวนไม น อยกว า 50 คดี /
ตอองคคณะ/ตอวัน
สําหรับผูพิพากษาสองคนเปนองคคณะ ใหนัดพิจารณาคดีจํานวนไมนอยกวา 50 คดี/
ตอองคคณะ/ตอวัน
4. หลังจากประกาศวันเปดทําการศาลนอกเวลาราชการแลว
หากวันใดที่ไมสามารถนัดพิจารณาคดีได ใหประกาศยกเลิกการเปดทําการศาลนอกเวลา
ราชการในวันนั้นหากวันใดมีคดีที่นัดพิจารณาไดไมถึงเกณฑที่กําหนดไวตามขอ 1 ใหเปดทําการศาลนอกเวลา
ราชการในวันนั้นได ทั้งนี้ ใหเบิกจายคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระยะเวลาที่ปฏิบัติงานจริง
ตามขอ 5 วรรคสอง อยางเครงครัด
5. การเบิกเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
การปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับการนั่งพิจารณาคดีในวันเปดทําการศาลนอกเวลา
ราชการ ใหหมายรวมถึง การเตรียมสํานวนและการเขียนคําพิพากษา/คําสั่งดวย
การเบิก เงิน คา ตอบแทนการปฏิบ ัติง านนอกเวลาราชการใหเ บิก ตามระยะเวลาที่
ปฏิบัติงานจริงโดยคิดเปนรายชั่วโมง หากปฏิบัติงานไมครบชั่วโมง เศษของชั่วโมงใหปดทิ้ง
หนว ยงานจะสามารถเปด ทํ า การศาลนอกเวลาราชการในปง บประมาณ
พ.ศ. 2561 ไดตอเมื่อไดรับหนังสืออนุมัติงบประมาณแลวเทานั้น และในกรณีที่มีงบประมาณคงเหลือ
จากรอบดําเนินการเดิมที่ไดรับอนุมัติไวแลว หามมิใหนํางบประมาณคงเหลือดังกลาวไปเบิกจายในรอบ
ดําเนินการถัดไป เวนแตจะไดรับการพิจารณาอนุมัติจัดสรรจากสํานักงานศาลยุติธรรมหรือสํานักงาน
อธิบดีผูพิพากษาภาคแลวแตกรณีเทานั้น จึงจะสามารถเบิกจายงบประมาณคงเหลือนั้นได
6. ผูที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
อธิบดีผูพิพากษาศาลชั้นตน หรือผูพิพากษาหัว หนาศาลแลว แตกรณี มีอํานาจอนุมัติ
ใหข าราชการตุลาการ ขาราชการศาลยุติ ธรรม ลูกจาง และพนั กงานราชการที่อยูในบั งคั บบัญชาเป นผู ที่
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ดังตอไปนี้
6.1 ขาราชการตุลาการและ/หรือดะโตะยุติธรรมตามจํานวนองคคณะที่จะนั่งพิจารณาคดี
6.2 ขาราชการศาลยุติธรรม ลูกจาง และพนักงานราชการ
(1) เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานหนาบัลลังก จํานวน 1 คน ตอ 1 องคคณะตามจํานวน
องคคณะที่นั่งพิจารณาคดี

-7(2) เจาหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ (ไมรวมเจาหนาที่หนาบัลลังก)
2.1) การปฏิบัต ิง านในประเภทคดีต ามขอ 1 และขอ 2 กํา หนดใหมี
เจาหนาที่อื่นที่เกี่ยวของจํานวน 3 ถึง 5 คน/ตอวันตามปริมาณคดีและความเหมาะสม
2.2) การปฏิบัติงานในประเภทคดีตามขอ 3 ที่มีปริมาณคดีมาก กําหนดให
มีเจาหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ จํานวนไมเกิน 10 คน/ตอวัน ในกรณีที่มีการดําเนินการประเภทคดีตามขอ 1
และขอ 2 ในวันเดียวกันนี้ดวย การกําหนดจํานวนเจาหนาที่ที่เกี่ยวของใหใชหลักเกณฑตามขอนี้ เพียงขอเดียว
เทานั้น ทั้งนี้ ใหเปนไปตามความเหมาะสมของปริมาณคดี และตองขออนุมัติจากสํานักงานศาลยุติธรรมหรือ
อธิบดีผูพิพากษาภาคหรืออธิบดีผูพิพากษาศาลชั้นตนแลวแตกรณี
7. การรายงานผลการดําเนินงาน
ใหศาลที่ไดรับการอนุมัติงบประมาณรายงานผลการดําเนินงานในแตละรอบดําเนินการ
ตามแบบที่กําหนดภายในเวลาที่กําหนด ดังนี้
7.1 ศาลที่ไมสังกัดสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค
ใหศาลจัดสงรายงานผลทุกสิ้นเดือนไปยังสํานักงานศาลยุติธรรมและเมื่อสิ้นรอบ
ดําเนินการแตละรอบ (ทุก 6 เดือน) ใหศาลจัดสงรายงานสรุปผลการดําเนินการไปยังสํานักงานศาลยุติธรรม
ภายใน 10 วันนับแตวันสิ้นรอบดําเนินการแตละรอบ โดยสํานักงานศาลยุติธรรมมีหนาที่ตรวจสอบความ
ถูกตอง
7.2 ศาลที่สังกัดสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค
ใหศาลจัด สงรายงานผลทุกสิ้นเดือนไปยังสํานักงานอธิบ ดีผูพิพากษาภาคและ
เมื่อสิ้นรอบดํา เนิน การแตล ะรอบ (ทุก 6 เดือ น) ใหศ าลจัด สง รายงานสรุป ผลการดํา เนิน การไปยัง
สํา นัก งานอธิบ ดีผูพิพากษาภาค ภายใน ๑0 วันนับแตวันสิ้นรอบดําเนินการแตละรอบ โดยใหสํานักงาน
อธิบดีผูพิพากษาภาคมีหนาที่ตรวจสอบความถูกตอง วิเคราะหผลและหากมีขอแกไขใหดําเนินการใหแลวเสร็จ
แลวสงรายงานสรุปตามแบบที่กําหนดมายังสํานักงานศาลยุติธรรม ภายใน 20 วันนับแตวันสิ้นรอบดําเนินการ
แตละรอบ
8. การสํารวจความพึงพอใจในการรับบริการ
ใหศาลที่ไดรับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของคูความ
และประชาชนที่มารับบริการตามโครงการตามแบบทีก่ ําหนด โดยใหคูความและประชาชนเปนผูกรอกแบบสํารวจ
และจัดสงสรุปผลคะแนนความพึงพอใจจากการสํารวจดังกลาวตามระยะเวลาที่กําหนด ดังตอไปนี้
- ศาลที่ไมสังกัดสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค จํานวนแบบสํารวจความพึงพอใจของ
คูความและประชาชน ใหเปนไปตามปริมาณคดีที่ศาลดําเนินการในโครงการ แตไมนับจํานวนคดีที่ดําเนินการ
ตามขอ 3 และจัดสงไปยังสํานักงานศาลยุติธรรมภายในวันที่ ๑0 นับแตวันสิ้นรอบดําเนินการแตละรอบ
เพื่อใหสํานักงานศาลยุติธรรมเปนผูตรวจสอบความถูกตอง รวมทั้งวิเคราะหผล

-8- ศาลที่สังกัดสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค จํานวนแบบสํารวจความพึงพอใจของ
คูความและประชาชน ใหเปนไปตามปริมาณคดีที่ศาลดําเนินการในโครงการ แตไมนับจํานวนคดีที่ดําเนินการ
ตามขอ 3 และใหสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาคเปนผูตรวจสอบความถูกตอง รวมทั้งวิเคราะหผลแลวรายงาน
ผลไปยังสํานักงานศาลยุติธรรมภายในวันที่ ๑0 นับแตวันสิ้นรอบดําเนินการแตละรอบ
9. ระเบียบและวิธีการเบิกเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
หนวยงานทีไ่ ดรับการอนุมัตจิ ัดสรรงบประมาณดําเนินการเบิกจายคาใชจายในการปฏิบัติงาน
ภายในวงเงินที่ไดรับอนุมัติโดยเครงครัด ตามระเบียบและหนังสือเวียน ดังตอไปนี้
9.1 การเบิกจายคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามโครงการเปดทําการศาล
นอกเวลาราชการเพื่อเรงรัดการพิจารณาพิพากษาคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ใหเปนไปตาม
ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดวยการจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
พ.ศ. 2545 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2555
9.2 การเบิกจายคาตอบแทนการปฏิบัติงานฯ ใหคํานึงถึงจํานวนงบประมาณที่ไดรับ
จัดสรรของแตละรอบการดําเนินการ (วันนัดสืบพยานในคดีตอเนื่องที่กําหนดใหแลวเสร็จทั้งคดี) ประกอบกับ
ผลการปฏิบัติราชการตามแนวทางการดําเนินโครงการและความเหมาะสมคุมคาของทางราชการ
9.3 หากขาราชการผูใดมีสิทธิไดรับคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหลาย
ประเภทหรือหลายครั้งในประเภทเดียวกัน ใหขาราชการผูนั้นมีสิทธิเบิกเงินคาตอบแทนตามระเบียบคณะกรรมการ
บริหารศาลยุติธรรม วาดวยการจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2545 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2555 เพียงประเภทเดียวหรือเพียงครั้งเดียวในวันหนึ่ง
9.4 หากขาราชการผูใดมีสิทธิไดรับคาตอบแทนตามระเบียบอื่นในชวงเวลาเดียวกับ
ที่ตองอยูปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามโครงการนี้ ใหขาราชการผูนั้นมีสิทธิเบิกคาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดวยการจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ พ.ศ. 2545 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2555 ได เมื่องดเบิกคาตอบแทนตาม
ระเบียบอื่น
9.5 หั ว หน า ส ว นราชการของหน ว ยงานที่ ไ ด รั บ จั ด สรรงบประมาณโครงการฯ
มีหนาที่ใ นการตรวจสอบและรับรองความถูกตองการเบิกจายงบประมาณตามระเบียบที่เกี่ยวของและ
แนวทางการดําเนินงานฯ กําหนด
9.6 กรณีผูพิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลางและศาลแรงงานภาค มาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการใหเบิกจายคาตอบแทนตามพระราชกฤษฎีกาคาปวยการ คาพาหนะเดินทาง คาเชาที่พัก และ
คาตอบแทนอยางอื่นของผูพิพากษาสมทบในศาลแรงงาน พ.ศ. 2553 จากงบประมาณงานประจํางานชวยเหลือ
และคุมครองสิทธิเสรีภาพของคูความตามกฎหมาย กิจกรรมชวยเหลือและคุมครองสิทธิเสรีภาพของคูความ
ตามกฎหมาย

-99.7 กรณีผูพิพากษาสมทบในศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง
มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหเบิกจายคาตอบแทนตามพระราชกฤษฎีกาคาปวยการ คาพาหนะเดินทาง
คาเชาที่พัก และคาตอบแทนอยางอื่นของผูพิพากษาสมทบในศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวาง
ประเทศกลาง พ.ศ. 2541 จากงบประมาณงานประจํา งานชวยเหลือและคุมครองสิทธิเสรีภาพของคูความ
ตามกฎหมาย กิจกรรมชวยเหลือและคุมครองสิทธิเสรีภาพของคูความตามกฎหมาย
10. กรณีคดีกองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายไดในอนาคต (กรอ.) และคดีกองทุน
เงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ตามโครงการนี้ หากมีการไกลเกลี่ย ผูดําเนินการไกลเกลี่ย ไดแก ผูพิพากษา
เจาพนักงานคดี หรือนิติกร
11. ใหศาลชั้นตนที่จะเปดทําการศาลนอกเวลาราชการตามโครงการเปดทําการศาลนอกเวลา
ราชการเพื่อเรงรัดการพิจารณาพิพากษาคดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 แจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
รวมทั้งประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงการเปดทําการศาลนอกเวลาราชการเปนการลวงหนาตามสมควร
12. กรณี มี เหตุ ทํ าใหศาลที่ ประสงค เข าร วมโครงการมี ข อขั ดข องที่ ไม สามารถดํ าเนิ นการ
ตามแนวทางการดําเนินโครงการเปดทําการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเรงรัดการพิจารณาพิพากษาคดี ประจําป
งบประมาณพ.ศ. 2561 สํา หรับ ศาลชั้น ตน ได ใหมีห นัง สือ แจง มายัง สํา นัก งานศาลยุติธ รรมหรือ
สํา นัก งานอธิบ ดีผูพิพ ากษาภาคแลวแตกรณี เพื่อพิจารณาทําความเห็น เปนรายกรณี แลวแจงให
สํานักงานศาลยุติธรรมพิจารณา ทั้งนี้ เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมเปนผูมีอํานาจวินิจฉัย
13. ในป งบประมาณต อไป ศาลจะเป ดทํ าการศาลนอกเวลาราชการได ต อเมื่ อสํ านั กงาน
ศาลยุติธรรมประกาศแนวทางการดําเนินโครงการเปดทําการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเรงรัดการพิจารณา
พิพากษาคดีประจําปงบประมาณนั้นๆ แลวเทานั้น
****************************************

เอกสารแนบ 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายชื่อศาลและกรอบปริมาณคดีที่สามารถเปดนัดพิจารณาคดีจัดการพิเศษนอกเวลาราชการได
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ศาลในสังกัดสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค 1
ลําดับที่

ศาล

กรอบปริมาณคดีที่สามารถเปด
ทําการศาลนอกเวลาได
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ไมเกิน คดี : ศาล)

1

ศาลจังหวัดธัญบุรี

5,600

2

ศาลจังหวัดมีนบุรี

9,400

3

ศาลจังหวัดนนทบุรี

2,000

4

ศาลจังหวัดสมุทรปราการ

1,500

5

ศาลจังหวัดสระบุรี

800

6

ศาลจังหวัดปทุมธานี

1,500

7

ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

200

8

ศาลจังหวัดชัยนาท

600

9

ศาลจังหวัดพระโขนง

800

10

ศาลแขวงพระนครเหนือ

600

11

ศาลแขวงลพบุรี

300

12

ศาลแขวงสระบุรี

2,000

13

ศาลแขวงธนบุรี

4,800

14

ศาลแขวงนนทบุรี

6,700

15

ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา

2,400

16

ศาลแขวงสมุทรปราการ

6,700

17

ศาลแขวงดอนเมือง

2,400

รายชื่อศาลและกรอบปริมาณคดีที่สามารถเปดนัดพิจารณาคดีจัดการพิเศษนอกเวลาราชการได
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ศาลในสังกัดสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค 2
ลําดับที่

ศาล

กรอบปริมาณคดีที่สามารถเปด
ทําการศาลนอกเวลาได
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ไมเกิน คดี : ศาล)

1

ศาลจังหวัดกบินทรบุรี

500

2

ศาลจังหวัดจันทบุรี

1,300

3

ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา

1,600

4

ศาลจังหวัดนครนายก

800

5

ศาลจังหวัดปราจีนบุรี

800

6

ศาลจังหวัดระยอง

4,200

7

ศาลจังหวัดสระแกว

1,300

8

ศาลจังหวัดชลบุรี

100

9

ศาลจังหวัดพัทยา

600

10

ศาลจังหวัดตราด

500

11

ศาลแขวงชลบุรี

4,100

12

ศาลแขวงพัทยา

2,600

รายชื่อศาลและกรอบปริมาณคดีที่สามารถเปดนัดพิจารณาคดีจัดการพิเศษนอกเวลาราชการได
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ศาลในสังกัดสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค 3
ลําดับที่

ศาล

กรอบปริมาณคดีที่สามารถเปดทํา
การศาลนอกเวลาได
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ไมเกิน คดี : ศาล)

1

ศาลจังหวัดกันทรลักษ

1,000

2

ศาลจังหวัดชัยภูมิ

1,500

3

ศาลจังหวัดบัวใหญ

600

4

ศาลจังหวัดบุรรี ัมย

2,300

5

ศาลจังหวัดนางรอง

600

6

ศาลจังหวัดภูเขียว

1,300

7

ศาลจังหวัดยโสธร

1,100

8

ศาลจังหวัดรัตนบุรี

800

9

ศาลจังหวัดศรีสะเกษ

2,000

10

ศาลจังหวัดสีคิ้ว
ศาลจังหวัดสีคิ้ว (ปากชอง)

1,400

11

ศาลจังหวัดอํานาจเจริญ

1,400

12

ศาลจังหวัดเดชอุดม

1,300

13

ศาลจังหวัดนครราชสีมา

2,100

14

ศาลจังหวัดสุรินทร

700

15

ศาลจังหวัดอุบลราชธานี

600

16

ศาลจังหวัดพิมาย

500

17

ศาลแขวงนครราชสีมา

4,700

18

ศาลแขวงสุรินทร

1,400

19

ศาลแขวงอุบลราชธานี

3,400

รายชื่อศาลและกรอบปริมาณคดีที่สามารถเปดนัดพิจารณาคดีจัดการพิเศษนอกเวลาราชการได
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ศาลในสังกัดสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค 4
ลําดับที่

ศาล

กรอบปริมาณคดีที่สามารถเปด
ทําการศาลนอกเวลาได
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ไมเกิน คดี : ศาล)

1

ศาลจังหวัดกาฬสินธุ

2,100

2

ศาลจังหวัดนครพนม

800

3

ศาลจังหวัดบึงกาฬ

900

4

ศาลจังหวัดพล

2,300

5

ศาลจังหวัดมหาสารคาม

2,000

6

ศาลจังหวัดมุกดาหาร

800

7

ศาลจังหวัดรอยเอ็ด

3,400

8

ศาลจังหวัดเลย

1,500

9

ศาลจังหวัดสกลนคร

1,400

10

ศาลจังหวัดสวางแดนดิน

1,300

11

ศาลจังหวัดหนองคาย

1,300

12

ศาลจังหวัดหนองบัวลําภู

1,400

13

ศาลจังหวัดขอนแกน

2,200

14

ศาลจังหวัดอุดรธานี

1,700

15

ศาลแขวงขอนแกน

3,000

16

ศาลแขวงอุดรธานี

2,100

รายชื่อศาลและกรอบปริมาณคดีที่สามารถเปดนัดพิจารณาคดีจัดการพิเศษนอกเวลาราชการได
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ศาลในสังกัดสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค 5
ลําดับที่

ศาล

กรอบปริมาณคดีที่สามารถเปด
ทําการศาลนอกเวลาได
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ไมเกิน คดี : ศาล)

1

ศาลจังหวัดเชียงราย

900

2

ศาลจังหวัดเทิง

500

3

ศาลจังหวัดนาน
ศาลจังหวัดนาน (สาขาปว)

700

4

ศาลจังหวัดพะเยา

1,300

5

ศาลจังหวัดแพร

1,200

6

ศาลจังหวัดลําปาง

500

7

ศาลจังหวัดฝาง

300

8

ศาลจังหวัดฮอด

400

9

ศาลแขวงเชียงใหม

2,800

10

ศาลแขวงลําปาง

1,400

รายชื่อศาลและกรอบปริมาณคดีที่สามารถเปดนัดพิจารณาคดีจัดการพิเศษนอกเวลาราชการได
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ศาลในสังกัดสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค 6
ลําดับที่

ศาล

กรอบปริมาณคดีที่สามารถเปด
ทําการศาลนอกเวลาได
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ไมเกิน คดี : ศาล)

1

ศาลจังหวัดพิจิตร

1,000

2

ศาลจังหวัดเพชรบูรณ

600

3

ศาลจังหวัดสุโขทัย

300

4

ศาลจังหวัดแมสอด

300

5

ศาลจังหวัดอุตรดิตถ

600

6

ศาลจังหวัดอุทัยธานี

1,200

7

ศาลจังหวัดวิเชียรบุรี

900

8

ศาลจังหวัดนครสวรรค

600

9

ศาลจังหวัดพิษณุโลก

600

10

ศาลจังหวัดกําแพงเพชร

500

11

ศาลจังหวัดตาก

200

12

ศาลจังหวัดหลมสัก

600

13

ศาลแขวงนครสวรรค

2,000

14

ศาลแขวงพิษณุโลก

2,400

รายชื่อศาลและกรอบปริมาณคดีที่สามารถเปดนัดพิจารณาคดีจัดการพิเศษนอกเวลาราชการได
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ศาลในสังกัดสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค 7
ลําดับที่

ศาล

กรอบปริมาณคดีที่สามารถเปด
ทําการศาลนอกเวลาได
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ไมเกิน คดี : ศาล)

1

ศาลจังหวัดกาญจนบุรี

1,500

2

ศาลจังหวัดเพชรบุรี

200

3

ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม

200

4

ศาลจังหวัดหัวหิน

300

5

ศาลจังหวัดนครปฐม

200

6

ศาลจังหวัดราชบุรี

800

7

ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี

500

8

ศาลจังหวัดสมุทรสาคร

800

9

ศาลแขวงนครปฐม

2,600

10

ศาลแขวงราชบุรี

2,000

11

ศาลแขวงสุพรรณบุรี

2,100

รายชื่อศาลและกรอบปริมาณคดีที่สามารถเปดนัดพิจารณาคดีจัดการพิเศษนอกเวลาราชการได
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ศาลในสังกัดสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค 8
ลําดับที่

ศาล

กรอบปริมาณคดีที่สามารถเปด
ทําการศาลนอกเวลาได
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ไมเกิน คดี : ศาล)

1

ศาลจังหวัดกระบี่

2,400

2

ศาลจังหวัดชุมพร

1,000

3

ศาลจังหวัดไชยา

400

4

ศาลจังหวัดตะกั่วปา

100

5

ศาลจังหวัดปากพนัง

200

6

ศาลจังหวัดภูเก็ต

2,700

7

ศาลจังหวัดระนอง

900

8

ศาลจังหวัดเกาะสมุย

100

9

ศาลจังหวัดหลังสวน

500

10

ศาลจังหวัดเวียงสระ

600

11

ศาลจังหวัดทุงสง

12

ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช

800

13

ศาลจังหวัดสุราษฎรธานี

200

14

ศาลจังหวัดพังงา

300

15

ศาลแขวงนครศรีธรรมราช

2,200

16

ศาลแขวงสุราษฎรธานี

1,700

17

ศาลแขวงทุงสง

1,400

500

รายชื่อศาลและกรอบปริมาณคดีที่สามารถเปดนัดพิจารณาคดีจัดการพิเศษนอกเวลาราชการได
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ศาลในสังกัดสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค 9
ลําดับที่

ศาล

กรอบปริมาณคดีที่สามารถเปด
ทําการศาลนอกเวลาได
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ไมเกิน คดี : ศาล)

1

ศาลจังหวัดตรัง

2,200

2

ศาลจังหวัดนราธิวาส

200

3

ศาลจังหวัดปตตานี

200

4

ศาลจังหวัดพัทลุง

3,100

5

ศาลจังหวัดสตูล

800

6

ศาลจังหวัดนาทวี

2,000

7

ศาลจังหวัดสงขลา

1,300

8

ศาลจังหวัดยะลา

500

9

ศาลแขวงสงขลา

2,800

