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แต่เดิมที่ทําการศาลจังหวัดมหาสารคาม เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๓ ในบริเวณเดียวกับ
ศาลากลางจังหวัดมหาสารคามและอําเภอเมืองมหาสารคาม ภายหลังปรากฏว่าตัวอาคารเล็กและคับแคบไม่เพียงพอกับ
ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น จึงได้ก่อสร้างเพิ่มเติมอีก โดยต่อปีกขยายด้านข้างทั้งสองด้าน เพื่อใช้เป็นห้องพิจารณาและห้อง
เจ้าหน้าที่ธุรการ ต่อมาปรากฏว่าอาคารศาลเดิมชํารุดทรุดโทรมลงเป็นอันมาก จนไม่สามารถทําการซ่อมแซมให้คงสภาพ
ดีได้ เว้นแต่จะสร้างขึ้นใหม่ และหากจะใช้เป็นที่ทําการศาลต่อไปก็เกรงว่าจะพังลงมาเป็นอันตรายแก่ข้าราชการและ
ประชาชนที่มาศาล กระทรวงยุติธรรมจึงได้อนุมัติให้เช่าอาคารเดิม ซึ่งเดิมเป็นสถานีอนามัยชั้นหนึ่ง ของเทศบาลเมือง
มหาสารคามเป็นที่ทําการชั่วคราว ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๐๓ ในปี พ.ศ. ๒๕๐๔ กระทรวงยุติธรรมได้รับงบประมาณค่า
ก่อสร้างอาคารศาลจังหวัดมหาสารคามหลังใหม่เป็นอาคารตึก ๒ ชั้น หลังคาทรงไทย ขนาด ๔ บัลลังก์ ตามแบบแปลน
และรายการก่อสร้างของกรมโยธาธิการ นอกจากนั้นยังได้ก่อสร่างบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและบ้านพักผู้พิพากษา
เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท กําหนดสร้างเสร็จตามสัญญาภายในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๐๙ การก่อสร้างแล้วเสร็จตาม
สัญญา
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๘ ศาลจังหวัดมหาสารคามได้รับงบประมาณจากกระทรวงยุติธรรมทําการต่อเติม
และปรับปรุงอาคารศาลชั้นบนและชั้นล่าง โดยต่อเติมอาคารทางด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ๒ ด้าน และต่อเติม
มุมด้านหลังออกเป็น ๒ ชั้น ทําเป็นห้องผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและผู้พิพากษา ห้องรับรองใต้ถุนก่อสร้างเป็นห้องขังชาย
– หญิง ชนิด ห้อ งขั งโปร่ งเมื่ อต่ อ เติม แล้ วเป็น ศาลขนาด ๗ บั ลลั งก์ สํ าหรับอาคารศาลชั้น ล่ างเป็ นห้ อ งทํา การของ
เจ้าหน้าที่ธุรการ ห้องเก็บสํานวน ห้องสมุดศาล ห้องเก็บแบบพิมพ์ ห้องพักเวรยามศาล สําหรับห้องว่างอีก ๒ ห้อง กับ
ห้องขังชาย - หญิง กระทรวงยุติธรรม มีนโยบายที่จะตั้งแผนกคดีเด็กและเยาวชน พร้อมกันนี้ก็ได้รับงบประมาณก่อสร้าง
บ้านพักผู้พิพากษา ๒ หลัง บ้านพักรองจ่าศาล ๒ หลัง และเรือนแถวเจ้าหน้าที่ธุรการ จํานวน ๑๐ หน่วย เป็นเงิน
๑๒,๒๗๐,๔๐๐ บาทแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๒๙ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รับงบประมาณจากสํานักงานศาล
ยุติธรรม ก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการธุรการ จํานวน ๑๒ หน่วย เป็นเงิน ๑๖ ล้านบาทเศษ และขณะนี้ได้รับ
อนุมัติงบประมาณจํานวน ๒๒ ล้านบาท สําหรับสร้างบ้านพักตุลาการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ศาลจังหวัดมหาสารคาม ได้รับงบประมาณจากสํานักงานศาลยุติธรรม ในการ
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลตามแบบรูป และรายละเอียดของกองออกแบบและก่อสร้างสํานักงานศาลยุติธรรม เป็น
จํานวนเงิน ๓๗,๗๖๐,๐๐๐ บาท (สามสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาท) โดยกําหนดการสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐
วัน นับตั้งแต่วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป และได้รับงบประมาณเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างงานเพิ่มโรงอาหาร ที่
จอดรถ งานถนน เสาธง ป้ายชื่อศาล รั้ว และป้อมยาม เป็นเงิน ๑๑,๗๑๐,๐๐๐ บาท และได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาทํา
การปรับปรุงออกไปอีก ๒ ครั้ง รวมจํานวน ๒๐๕ วัน โดยสัญญาสิ้นสุด วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔
ที่ตั้ง ศาลจังหวัดมหาสารคาม ตั้งอยู่ถนนนครสวรรค์ ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม และตั้งอยู่ใกล้เคียง
สถานที่ราชการ คือ ศูนย์การเรียนรู้ฯ สํานักงานคุมประพฤติฯ และโรงเรียนสารคามพิทยาคม

ศาลจังหวัดมหาสารคาม มีเขตอํานาจตลอดพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม รวม ๑๓ อําเภอ ดังนี้

๑. อําเภอเมืองมหาสารคาม
2. อําเภอบรบือ
3. อําเภอโกสุมพิสัย
๔. อําเภอวาปีปทุม
๕. อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย
๖. อําเภอเชียงยืน
๗. อําเภอนาเชือก

8. อําเภอนาดูน
9. อําเภอกันทรวิชัย
10. อําเภอแกดํา
11. อําเภอยางสีสุราช
12. อําเภอกุดรัง
13. อําเภอชื่นชม

ปรระวัตเมื
เิ องมมหาสาารคามม
คําขวั
ข ญประจําจังหวัดมหาสสารคาม
"พุทธมลฑณอี
ท
ส ถิ่นฐานออารยธรรม ผ้าไหมล้ําเลออค่า ตักศิลานนคร"
สาน
ตราสัญ
ญลักษณ์จังหวั
ห ดมหาสารรคาม
เมืองมหหาสารคามถือว่าเป็นเมืองแหล่
ง งโบราณ
ณคดีที่สําคัญและยาวนาน
ญ
นมาหลายร้อยปี เพราะได้ด้พบหลักฐานนทาง
โบราณคดีที่ได้รัรับอิทธิพลทาางพุทธศาสนนา ตั้งแต่สมััยคุปตะตอนนปลายและปปาละวะของงอินเดียผ่านเมืองพุกามมมาใน
แ
ลปะสมั
ป ยทวาราวดี เช่น บริริเวณเมืองกันทรวิ
น ชัย (โคคกพระ) และะเมืองนครจําาปาศรี โดยพพบหลักฐาน เป็น
รูปแบบของศิ
พระะยืนกันทรวิชัชัย พระพิมพ์ดินเผา ตลอดดทั้งพระบรมมสารีริกธาตุ นอกจากนั้นแล้
น วยังได้รับบอิทธิพลของงศาสนาพราหหมณ์
ผ่านมาทางชนชา
น
าติขอม ในรูปแบบสมั
ป
ยลพพบุรี เช่น กู่สันตรัตน์ กู่บ้านเขวา
า
กู่บ้านแดง และกูกู่อื่นๆ รวมไปปจนถึงเทวรูปและ
ป
เครืองปั
อ่ ้นดินเผาขของขอมอยูตามผิ
ต่ วดินทั่ว ๆ ไปในจังหวั
ห ดมหาสารคคาม
เ อง พูดภาษษาอีสาน ชาววไทยย้อ และะชาว
มหาสารคามตัตัง้ อยู่ตอนกลาางของภาคอีสาน มีชนหลลายเผ่า เช่น ชาวไทยพื้นเมื
ผู้ไท ประชาชนส่สวนใหญ่นับถืือศาสนาพุทธ ปฏิบัติตามมขนบธรรมเนีนียมจารีตประะเพณี
ญ่ ใช้ชีวิตอย่างเรี
า ยบง่ายมีการไปมาหาาสู่กันช่วยเหลืลือพึ่งพาอาศัศัยกัน
"ฮีตสิบสอง" ประะกอบอาชีพด้านกสิกรรมเป็นส่วนใหญ
ตามมแบบของคนอีสานทั่วไป
ก าน
เมืองมหหาสารคามนี้ พระบาทสมมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยยู่หัว ได้มีพระบรมราชโอองการโปรดเกล้าฯ ให้ยกบ้
ญ่ขึ้นเป็นเมือ ง เมื่อวันที่ ๒๒
๒ สิงหาคมม ๒๔๐๘ โดดยแยกพื้นที่และพลเมือ งราวสองพันคนมาจากเ
น
เมือ ง
ลาดดกุดยางใหญ่
ร้อยเอ็
ย ด และโปรรดเกล้าฯ ให้ห้ท้าวมหาชัย (กวด ภวภภูตานนท์) เป็ป็นพระเจริญราชเดชเจ้
ญ
าเเมือง มีท้าวบับัวทอง เป็นผู้ช่วย
ขึ้นกับเมืองร้อยเออ็ด
ต่อมาโปรดเกล้าฯ ให้แยกกเมืองมหาสารคามขึ้นกับกรุ
บ งเทพฯ เมมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๑๒ และร้อยยเอ็ดได้แบ่งพลเมื
พ องให้อีกเจ็
ก ด
ค พลเมืองเดิมอพยพมาจากเมืองจําปาศั
ป กดิ์ ท้าวมมหาชัยและทท้าวบัวทองนันั้น เป็นหลานนโดยตรงของงพระยาขัติยวงศา
ว
พันคน
(สีลัง)ง เจ้าเมืองคคนที่ ๒ ของเมืองร้อยเอ็ด เดิมกองบัญชาการของเ
ญ
เมืองมหาสารรคามตั้งอยู่ททีี่เนินสูงแห่งหนึ
ห ่งใกล้กุดนางใย
ได้สร้างศาลเจ้าพ่พอหลักเมือง และศาลมเหหศักดิ์ขึ้นเป็นที่สักการะขอองชาวเมือง
ม างวัดดออนเมืองแล้วเปลี่ยนชื่อเป็ปนวัดข้าวฮ้าว (วัดธัญญาววาส) และได้ด้ย้ายกองบัญ
ญชาการไปอยูยู่ริมหนองกรระทุ่ม
ต่อมาสร้
ด้านเหนื
น อของวัดโพธิ
ด ์ศรีปัจจุบัน ในปี พ.ศศ. ๒๔๕๖ หม่
ห อมเจ้านพมมาศ นวรัตน์ เป็นปลัดมณ
ณฑลประจําจังหวัด โดยคความ
เห็นชอบของพระะมหาอํามาตยาธิบดี (เส็ง วิริยะศิริ) ได้ด้ย้ายศาลากลลางมาอยู่ ณ ที่ตั้งศาลากลลาง
ง ม (ที่ ว่ า การอํ
ก า เภอเมืมื อ งปั จ จุ บั น)
น และในปี พ.ศ. ๒๕๔ ๒ ได้ ย้ า ยศาาลากลางไปปอยู่ ณ ศู น ย์ ร าชการจั ง หวั ด
หลั งเดิ
มหาาสารคามซึ่งเป็ป็นที่ตั้งปัจจุบับน

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และสักการะของประชาชน

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ กรมศิลปากร และราษฎรในตําบลนาดูน ได้ขุดพบสถูป บริเวณพระบรมสารีริกธาตุจากเนินดิน
ซึ่งเป็นซากโบราณสถานในบริเวณที่นาของราษฎร ท้องที่หมู่ที่ ๑ ตําบลนาดูน อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม พระ
บรมสารีริกธาตุ มีสัณฐานขนาดปลายเมล็ดข้าวสารหัก ประดิษฐานในตลับ ๓ ชั้น ชั้นในเป็นทองคํา ชั้นกลางเป็นเงิน
ชั้นนอกเป็นสัมฤทธิ์ ซ้อนกันเรียงตามลําดับ และบรรจุอยู่ในสถูปจําลอง อีกชั้นหนึ่งเป็นสถูปโลหะทรงกลมสูง ๒๔.๔
เซนติเมตร ถอดออกเป็น ๒ ส่วน ส่วนยอดสูง ๑๒.๓ เซนติเมตร ส่วนองค์สถูปสูง ๑๒.๑ เซนติเมตร

ทําเนียบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมหาสารคาม
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจําศาลจังหวัดมหาสารคาม จนถึงปัจจุบันรวม ๔๖ คน ดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.

หลวงนารถอายัติ
หลวงนนท์ปริญญา
หลวงนารถอายัติ
หลวงนิติธานพิเศษ
หลวงดุลย์นิติศาสตร์โกศล
หลวงมนูทัดวิมลเหตุ
หลวงสุทธินารถนฤมันต์
หลวงอาธรคดีราษฎร์
หลวงศรีสัตยารักษ์
นายเสรี ลิมปนันทน์
นายบุศย์ ขันธวิทย์
นายสุธี โรจนธรรม
นายดวง ดีวาจิณ
นายสุเมธ นวบุศย์
นายยงยุทธ เลอลภ
นายแผลง สระวาสี
นายเจริญ น้อยพันธ์
นายประสม ศรีเจริญ
นายอํานวย อินทภูติ
นายไพจิตร วิเศษโกสิน
นายสํานอง โชติเชย
นายเธียร ยูงทอง
นายจองทรัพย์ เที่ยงธรรม
นายสุวรรณ ตระการพันธุ์
นายชัยนาท พันตาวงศ์
นายไพฑูรย์ แสงจันทร์เทศ
นายประสาร ปทุมบาล
นายทองหล่อ โฉมงาม
นายสุธี ตั้งศรีวงษ์
นายประสิทธิ์ ศรไชย
นายสมบัติ อรรถพิมล
นายประจักษ์ เกียรติอนุพงษ์
นายวีระชาติ เอี่ยมประไพ

พ.ศ. ๒๔๖๓ – ๒๔๖๔
พ.ศ. ๒๔๖๗ – ๒๔๖๖
พ.ศ. ๒๔๖๗ – ๒๔๖๘
พ.ศ. ๒๔๖๙ – ๒๔๗๐
พ.ศ. ๒๔๗๑ – ๒๔๗๒
พ.ศ. ๒๔๗๓ – ๒๔๗๔
พ.ศ. ๒๔๗๕ – ๒๔๗๖
พ.ศ. ๒๔๗๗ – ๒๔๗๙
พ.ศ. ๒๔๘๐ – ๒๔๘๙
พ.ศ. ๒๔๙๐ – ๒๔๙๒
พ.ศ. ๒๔๙๒ – ๒๔๙๔
พ.ศ. ๒๔๙๔ – ๒๔๙๖
พ.ศ. ๒๔๙๖ – ๒๔๙๙
พ.ศ. ๒๔๙๙ – ๒๕๐๑
พ.ศ. ๒๕๐๑ – ๒๕๐๔
พ.ศ. ๒๕๐๔ – ๒๕๐๖
พ.ศ. ๒๕๐๖ – ๒๕๐๘
พ.ศ. ๒๕๐๘ – ๒๕๑๐
พ.ศ. ๒๕๑๐ – ๒๕๑๒
พ.ศ. ๒๕๑๒ – ๒๕๑๔
พ.ศ. ๒๕๑๔ – ๒๕๑๖
พ.ศ. ๒๕๑๖ – ๒๕๑๘
พ.ศ. ๒๕๑๘ – ๒๕๒๐
พ.ศ. ๒๕๒๐ – ๒๕๒๒
พ.ศ. ๒๕๒๒ – ๒๕๒๔
พ.ศ. ๒๕๒๔ – ๒๕๒๗
พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๒๘
พ.ศ. ๒๕๒๘ – ๒๕๒๙
พ.ศ. ๒๕๒๙ – ๒๕๓๐
พ.ศ. ๒๕๓๐ – ๒๕๓๑
พ.ศ. ๒๕๓๑ – ๒๕๓๒
พ.ศ. ๒๕๓๒ – ๒๕๓๓
พ.ศ. ๒๕๓๓ – ๒๕๓๔

ทําเนียบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมหาสารคาม
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.
๔๗.
๔๘.

นายสุธี เทพสิทธา
นายพิทยา ลิ้มสุวัฒน์
นายวุฒิ เอกกิตติ
นายปกิต สุวรรณพรหมา
นายพงษ์ศักดิ์ กิติสมเกียรติ
นายสรชัย จตุภัทรวงศ์
นายพงศ์วริศ มีนพัฒนสันติ
นายเฉลิมพล ชอบธรรม
นายวินัส สุนนท์
นายเชื้อชาย โพธิ์กลิ่น
นายสมชาย วรรณลุ
นายสมยศ ชัยประเสริฐ
นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง
นายสราวุธ ยงใจยุทธ
นายพูนพล ชมศร

พ.ศ. ๒๕๓๔ – ๒๕๓๖
พ.ศ. ๒๕๓๖ – ๒๕๓๘
พ.ศ. ๒๕๓๘ – ๒๕๓๙
พ.ศ. ๒๕๓๙ – ๒๕๔๒
พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๔๓
พ.ศ. ๒๕๓๙ – ๒๕๔๒
พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๔๘
พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๔๙
พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๐
พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓
พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖
พ.ศ. ๒๕๕๖ – 2557
พ.ศ. 2558 – 2560
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน

1. โครงสร้างอํานาจหน้าที่
1.1 อํานาจหน้าที่ศาล
ศาลยุติธรรมมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง เว้นแต่คดีที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอํานาจ
ของศาลอื่น
ศาลยุติธรรมมี 3 ชั้น คือ ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา เว้นแต่ที่มีบัญญัติเป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญหรือตาม
กฎหมายอื่น
สํานักงานศาลยุติธรรม เป็นองค์กรอิสระที่ดูแลงานด้านธุรการของศาลยุติธรรม มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอิสระในการ
บริหารงานบุคคล การงบประมาณและการดําเนินการอื่น ตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยมีเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม
เป็นผู้บังคับบัญชา ขึ้นตรงต่อประธานศาลฎีกา
1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบและการแบ่งส่วนราชการภายในทางธุรการ ศาลจังหวัดมหาสารคาม
สํานักอํานวยการประจําศาล มีผู้อํานวยการสํานักเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่สูงกว่ากอง โดยอยู่ภายใต้การกํากับดูแลและคําสั่งให้ปฏิบัติราชการตามกฎหมาย
ของประธานศาลอุทธรณ์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค อธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น หรือผู้พิพากษาหัวหน้าศาล แล้วแต่กรณี
สํานักอํานวยการประจําศาลมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(ก) บริหารจัดการงานธุรการคดีและกิจการของศาลยุติธรรม
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านนิติการ เพื่อสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุติธรรม
(ค) ดําเนินการนําการระงับข้อพิพาททางเลือกมาใช้ นอกเหนือจากการพิจารณาพิพากษาคดี
(ง) ดําเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการงานธุรการคดีในสํานักอํานวยการ
ประจําศาล
(จ) ให้คําปรึกษา แนะนํา และบริการประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรม
(ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะของสํานัก
อํานวยการประจําศาล
(ช) บริหารงานทั่วไปของสํานักอํานวยการประจําศาล
(ซ) รายงานเกี่ยวด้วยคดีหรือรายงานกิจการอื่นตามคําสั่งของประธานศาลฎีกา ประธานศาลอุทธรณ์ ประธาน
ศาลอุทธรณ์ภาค อธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น อธิบดีผพู้ ิพากษาภาค และผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
(ฌ) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

1. ส่วนช่วยอํานวยการ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
- ปฏิบัติงานสารบรรณทั่วไปและสารบรรณคดี
- บริหารงานบุคคลเบื้องต้นและงานสวัสดิการของสํานักอํานวยการประจําศาล
- ดําเนินงานราชพิธี รัฐพิธี งานพิธีการ และงานเลขานุการนักบริหาร
- ประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมตลอดจนการประชุมเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านธุรการของ
ศาล
- ดําเนินงานรับ ส่งประเด็น การส่งสํานวน หรือเอกสารให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหน้าที่
ระหว่างศาลและสํานักงานศาลปกครอง
- ดําเนินการออกหนังสือรับรอง การขอแรงทนาย การยืมและส่งสํานวนศาลสูง
- ปฏิบัติงานสารสนเทศ จัดทําข้อมูลสถิติ และดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของสํานักอํานวยการประจํา
ศาล
- ปฏิบัติงานห้องสมุดของสํานักอํานวยการประจําศาล
- ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําแผนงาน โครงการ งานวิชาการของสํานักอํานวยการประจําศาล
- ศึ กษา วิเคราะห์ เพื่ อ สนับ สนุนการพัฒนาระบบงานศาล รวมทั้งการจัด ทําคํ าของบประมาณ
ประจําปี
- ปฏิบัติงานที่มิได้กําหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนใดโดยเฉพาะ
2. ส่วนคลัง
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
- ดําเนินการเกี่ยวกับการเงินงบประมาณ และการเงินนอกงบประมาณ
- รับ–จ่าย เงินรางวัลนําจับเงินในคดีและค่าป่วยการแก่ผู้มีสิทธิได้รับตามกฎหมายหรือระเบียบที่กําหนด
การสํารวจเงินกลางค้างจ่าย รวมทั้งการหักสินบนนําจับ และค่าใช้จ่ายในการดําเนินการให้แก่หน่วยงานเจ้าของรายได้

- ดําเนินงานปรับพินัย ปรับนายประกัน การเก็บและคืนหลักประกันการรักษาเงิน และเอกสารทางการ
เงิน
- ปฏิบัติงานบัญชีงบประมาณ บัญชีนอกงบประมาณการจัดทํางบเทียบยอด และการรายงานทาง
การเงิน
- ประสานการจัดทําคําของบประมาณประเภทงบประจําบริหารงบประมาณและการของบดําเนินการ
เพิ่มเติม
- ดําเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ตรวจเก็บรักษา เบิกจ่าย จัดทําทะเบียนคุมพัสดุและทรัพย์สินตลอดจนการ
ซ่อมบํารุงและจําหน่ายพัสดุ
- วิเคราะห์ ประเมินคุณภาพของพัสดุ บริหารสัญญาวางแผนการดําเนินงานและการจัดทําพัสดุประจําปี
- ดําเนินการรักษาความปลอดภัย งานอาคารสถานที่ และยานพาหนะ รวมทั้งดูแลระบบสาธารณูปโภค
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
- ให้บริการเขียนคําร้อง คําขอ คําแถลง และคําคู่ความ รวมทั้งให้คําปรึกษา
แนะนําด้านกฎหมายและสร้างความเข้าใจที่ดีแก่ประชาชน
- ปฏิบัติงานขอปล่อยชั่วคราว รับคําร้องการอุทธรณ์คําสั่งที่ศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว
- ดําเนินการจัดทําสัญญาค้ําประกันและสัญญาชั้นทุเลาการบังคับคดี การดําเนินการกรณี
ผิดสัญญาประกัน การแจ้งอายัดและถอนอายัด
- ดําเนินการประชาสัมพันธ์ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
- ปฏิบัติงานติดตามและสืบทรัพย์นายประกัน
- ดําเนินการในฐานะเจ้าหนี้ตามคําพิพากษา
- การคุ้มครองสิทธิประชาชนตามกฎหมาย
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ส่วนคดี
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
- ดําเนินการรับฟ้อง รับคําคู่ความ ผัดฟ้อง ฝากขัง และการยื่นคําร้องขอฟื้นฟู การพิมพ์คําสั่งเบิกตัว
ผู้ต้องหา
- ปฏิบัติงานตรวจสอบตัวผู้ต้องหาหรือจําเลย และการสอบคําให้การผู้ต้องหาหรือจําเลย
- คํานวณค่าธรรมเนียมและรับรองบัญชีค่าฤชาธรรมเนียม
- ดําเนินการออกหมายต่างๆ ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา
- ดําเนินการรับ–ส่งหมาย ติดตามผล บันทึกและแจ้งผลการส่งหมายปลดและจําหน่ายหมาย
- ดําเนินการส่งหมายทางไปรษณีย์และจัดทําบัญชีรับ–ส่ง หมายทางไปรษณีย์
- ดําเนินการเกี่ยวกับสารบบความและสารบบคําพิพากษา
- ดําเนินการโต้ตอบ รับคําร้องหลังมีคําพิพากษา และการรับรองคดีถึงที่สุด รวมทั้งการดําเนินการ
เกี่ยวกับสํานวนคดีสาขาหลังมีคําพิพากษา
- ตรวจสอบ จัดเก็บ จ่ายสํานวนความและเอกสารตรวจสํานวนก่อนและหลังการพิจารณาพิพากษา
คดี เสนอติดตามการจัดเก็บสํานวนคดี รวมทั้งการให้บริการคัดสําเนา และรับรองเอกสาร
- ดําเนินการเก็บสํานวนคดีดํา สํานวนคดีแดง เก็บรักษากากสํานวน

- ดําเนินการเกี่ยวกับงานในชั้นอุทธรณ์–ฎีกา ได้แก่ การรับฟ้อง การตรวจสํานวน และการจัดทําสา
รบาญ การรายงานเพื่อส่งสํานวนก่อนส่งศาลสูง การเบิกตัวจําเลย การนัดฟังคําพิพากษาและคําสั่ง การขอทุเลาการ
บังคับ การขยายระยะเวลาระหว่าง อุทธรณ์–ฎีกา
- ดําเนินการเกี่ยวกับคดีคุ้มครองผู้บริโภค
- ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
5. ส่วนช่วยพิจารณาคดี
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
- ค้นตัวบทกฎหมายและคําพิพากษาฎีกา บริการข้อมูลทางกฎหมายและวิชาการตลอดจนการเตรียม
ความพร้อมก่อนการพิจารณาคดี
- ปฏิบัติงานหน้าบัลลังก์และบันทึกคําพยาน การพิมพ์ และตรวจร่างคําพิพากษา
- ดําเนินการเตรียมสํานวนและตรวจสอบสํานวนก่อนวันนัด พิมพ์คําสั่งเบิกตัว จําเลย เก็บรักษาคํา
พิพากษาศาลสูงและงานปฏิบัติตามคําสั่งศาลในรายงานกระบวนพิจารณา
- ดําเนินการจัดทําแผนที่พพิ าทและเดินเผชิญสืบ การสืบเสาะและคุมประพฤติ และการประสานงาน
เกี่ยวกับล่าม นักจิตวิทยา และนักสังคมสงเคราะห์
- ปฏิบัติงานศูนย์นัดความและติดตามพยาน
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
6. ส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
- ดําเนินการเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
- การทําสัญญาประนีประนอมยอมความ
- จัดทําคําขอเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ประนีประนอม
- ปฏิบัติงานอื่นเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
- ดําเนินการศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

