อำนำจหน้ำที่และกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยใน
สำนักอำนวยกำรประจำศำลแขวงพระนครเหนือ
สำนักอำนวยกำรประจำศำลแขวงพระนครเหนือ มีอำนำจหน้ำที่ดังนี้
(ก) บริหำรจัดกำรงำนธุรกำรคดีและกิจกำรของศำลยุติธรรม
(ข) ดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนด้ำนนิติกำร เพื่อสนับสนุนกำรพิจำรณำพิพำกษำคดีของศำลยุติธรรม
(ค) ดำเนินกำรนำระบบกำรระงับข้อพิพำททำงเลือกมำใช้นอกเหนือจำกกำรพิจำรณำพิพำกษำคดี
(ง) ดำเนินกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อนำมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรงำนธุรกำรคดี
ในสำนักอำนวยกำรประจำศำล
(จ) ให้คำปรึกษำ แนะนำ และบริกำรประชำชนเกี่ยวกับกระบวนกำรพิจำรณำคดีของศำลยุติธรรม
(ฉ) ดำเนินกำรเกี่ยวกับงบประมำณ กำรเงิน กำรบัญชี กำรพัสดุ อำคำรสถำนที่และยำนพำหนะ
ของสำนักอำนวยกำรประจำศำล
(ช) บริหำรงำนทั่วไปของสำนักอำนวยกำรประจำศำล
(ซ) รำยงำนเกี่ยวกับคดีหรือรำยงำนกิจกำรอื่นตำมคำสั่งของประธำนศำลฎีกำ ประธำนศำลอุทธรณ์
อธิบดีผู้พิพำกษำภำค และผู้พิพำกษำหัวหน้ำศำล
(ฌ) ปฏิบัติงำนอื่นใดตำมที่กฎหมำยกำหนด
(ญ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมำย
แบ่งส่วนรำชกำรภำยในออกเป็น ๖ ส่วน ได้แก่
(๑) ส่วนช่วยอำนวยกำร มีหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบ ดังนี้
(ก) ปฏิบตั ิงำนสำรบรรณทั่วไปและสำรบรรณคดี
(ข) บริหำรงำนบุคคลเบือ้ งต้นและงำนสวัสดิกำรของสำนักอำนวยกำร
(ค) ดำเนินงำนรำชพิธี รัฐพิธี งำนพิธีกำร และงำนเลขำนุกำรนักบริหำร
(ง) ประสำนควำมร่วมมือด้ำนกำรยุติธรรมตลอดจนกำรประชุมเกี่ยวกับกำรบริหำร

จัดกำรด้ำนธุรกำรของศำล
(จ) ดำเนินงำนรับ ส่งประเด็น และกำรส่งสำนวนหรือเอกสำรให้คณะกรรมกำรวินิจฉัย
ชี้ขำดอำนำจหน้ำที่ระหว่ำงศำล และสำนักงำนศำลปกครอง
(ฉ) ดำเนินกำรออกหนังสือรับรอง กำรขอแรงทนำย กำรยืมและส่งสำนวนศำลสูง
(ช) ปฏิบัตงิ ำนสำรสนเทศ จัดทำข้อมูลสถิติ และดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักอำนวยกำร
(ซ) ปฏิบัติงำนห้องสมุดของสำนักอำนวยกำร
(ฌ) ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดทำแผนงำน โครงกำรงำนวิชำกำรของสำนักอำนวยกำร
(ญ) ศึกษำ วิเครำะห์ เพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำระบบงำนศำล รวมทั้งกำรจัดทำคำขอ
งบประมำณประจำปี
(ฎ) ปฏิบัติงำนที่มไิ ด้กำหนดให้เป็นหน้ำที่ของส่วนใดโดยเฉพำะ
(๒) ส่วนคลัง มีหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบ ดังนี้
(ก) ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเงินงบประมำณ และกำรเงินนอกงบประมำณ
(ข) รับ – จ่ำย เงินรำงวัลนำจับ เงินในคดี และค่ำป่วยกำรแก่ผู้มีสิทธิได้รับตำมกฎหมำย
หรือระเบียบที่กำหนด กำรสำรวจเงินกลำงค้ำงจ่ำย รวมทั้งกำรหักสินบนนำจับและค่ำใช้จ่ำยในกำร
ดำเนินกำรให้แก่หน่วยงำนเจ้ำของรำยได้
(ค) ดำเนินงำนปรับพินัย ปรับนำยประกัน กำรเก็บและคืนหลักประกันกำรรักษำเงินและ
เอกสำรทำงกำรเงิน
(ง) ปฏิบตั ิงำนบัญชีงบประมำณ บัญชีนอกงบประมำณ กำรจัดทำงบเทียบยอดและ
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน
(จ) ประสำนกำรจัดทำคำของบประมำณประเภทงบประจำบริหำรงบประมำณและกำร
ของบดำเนินกำรเพิ่มเติม
(ฉ) ดำเนินกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง ตรวจเก็บรักษำ เบิกจ่ำย จัดทำทะเบียนคุมพัสดุและ
ทรัพย์สิน ตลอดจนกำรซ่อมบำรุงและจำหน่ำยพัสดุ
(ช) วิเครำะห์ ประเมินคุณภำพของพัสดุ บริหำรสัญญำ วำงแผนกำรดำเนินงำนและกำร
จัดทำพัสดุประจำปี

(ซ) ดำเนินกำรรักษำควำมปลอดภัย งำนอำคำรสถำนที่และยำนพำหนะรวมทัง้ ดูแล
ระบบสำธำรณูปโภค
(๓) ส่วนบริกำรประชำชนและประชำสัมพันธ์ มีหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบ ดังนี้
(ก) ให้บริกำรเขียนคำร้อง คำขอ คำแถลง และคำคู่ควำม รวมทั้งให้คำปรึกษำแนะนำ
กฎหมำยและสร้ำงควำมเข้ำใจที่ดีแก่ประชำชน
(ข) ปฏิบัติงำนขอปล่อยชั่วครำว รับคำร้องอุทธรณ์คำสัง่ ศำลไม่อนุญำตให้ปล่อยชั่วครำว
(ค) ดำเนินกำรจัดทำสัญญำค้ำประกันและสัญญำชัน้ ทุเลำกำรบังคับ กำรดำเนินกำรกรณี
กำรผิดสัญญำประกัน กำรแจ้งอำยัดและถอนอำยัด
(ง) ดำเนินกำรประชำสัมพันธ์ ผลิตสื่อประชำสัมพันธ์
(จ) ปฏิบัตงิ ำนติดตำมและสืบทรัพย์นำยประกัน
(ฉ) ดำเนินงำนในฐำนะเป็นเจ้ำหนีต้ ำมคำพิพำกษำ
(ช) กำรคุ้มครองสิทธิประชำชนตำมกฎหมำย
(๔) ส่วนคดี มีหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบ ดังนี้
(ก) ดำเนินกำรรับฟ้อง รับคำคู่ควำม ผัดฟ้อง ฝำกขัง และกำรยื่นคำร้องขอฟื้นฟู กำรพิมพ์
คำสั่งเบิกตัวผูต้ ้องหำ
(ข) ปฏิบัติงำนตรวจสอบตัวผู้ต้องหำหรือจำเลย และกำรสอบคำให้กำรผู้ต้องหำหรือจำเลย
(ค) คำนวณค่ำธรรมเนียมและรับรองบัญชีค่ำฤชำธรรมเนียม
(ง) ดำเนินกำรออกหมำยต่ำงๆ ทัง้ คดีแพ่ง และคดีอำญำ
(จ) ดำเนินกำรรับ – ส่งหมำย ติดตำมผล บันทึกและแจ้งผลกำรส่งหมำยปลดและ
จำหน่ำยหมำย
(ฉ) ดำเนินกำรส่งหมำยทำงไปรษณีย์และจัดทำบัญชีรับ – ส่งหมำยทำงไปรษณีย์
(ช) ดำเนินกำรเกี่ยวกับสำรบบควำมและสำรบบคำพิพำกษำ
(ซ) ดำเนินกำรโต้ตอบ รับคำร้องหลังคำพิพำกษำ และกำรรับรองคดีที่สุดรวมทั้งกำร

ดำเนินกำรเกี่ยวกับสำนวนคดีสำขำหลังคำพิพำกษำ
(ฌ) ตรวจสอบ จัดเก็บ จ่ำยสำนวนควำมและเอกสำร ตรวจสำนวนก่อนและหลังกำร
พิจำรณำพิพำกษำคดี เสนอติดตำมกำรจัดเก็บสำนวนคดี รวมทัง้ กำรให้บริกำรคัดสำเนำและรับรอง
เอกสำร
(ญ) ดำเนินกำรจัดเก็บสำนวนคดีดำ สำนวนคดีแดง เก็บรักษำกำกสำนวน
(ฎ) ดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนในชัน้ อุทธรณ์ – ฎีกำ ได้แก่ กำรรับฟ้อง กำรตรวจสำนวน
และสำรบำญ กำรรำยงำนเพื่อส่งสำนวนก่อนส่งศำลสูง กำรเบิกตัวจำเลย กำรนัดฟังคำพิพำกษำและ
คำสั่ง กำรขอทุเลำกำรบังคับ กำรขยำยระยะเวลำระหว่ำงอุทธรณ์ – ฎีกำ
(ซ) ดำเนินกำรเกี่ยวกับคดีคุ้มครองผู้บริโภค

(๕) ส่วนช่วยพิจำรณำคดี มีหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบ ดังนี้
(ก) ค้นตัวบทกฎหมำยและคำพิพำกษำฎีกำ บริกำรข้อมูลทำงกฎหมำยและวิชำกำร
ตลอดจนกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรพิจำรณำคดี
(ข) ปฏิบัติงำนหน้ำบัลลังก์และบันทึกคำพยำน กำรพิมพ์ และตรวจร่ำงคำพิพำกษำ
(ค) ดำเนินกำรเตรียมสำนวนและตรวจสอบสำนวนก่อนวันนัด พิมพ์คำสั่งเบิกตัวจำเลย
เก็บรักษำคำพิพำกษำศำลสูง และงำนปฏิบัตติ ำมคำสั่งศำลในรำยงำนกระบวนกำรพิจำรณำ
(ง) ดำเนินกำรจัดทำแผนที่พิพำทและเดินเผชิญสืบ กำรสืบเสำะและคุมประพฤติ และ
กำรประสำนงำนเกี่ยวล่ำม นักจิตวิทยำ และนักสังคมสงเครำะห์
(จ) ปฏิบัตงิ ำนศูนย์นดั ควำมและติดตำมพยำน
(๖) ส่วนไกล่เกลีย่ และประนอมข้อพิพำท มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้
(ก) ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพำท
(ข) กำรทำสัญญำประนีประนอมยอมควำม
(ค) จัดทำคำขอเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนผูป้ ระนีประนอม
(ง) ปฏิบตั ิงำนอื่น เกี่ยวกับกำรไกล่เกลีย่ และประนอมข้อพิพำท

(๗) ส่วนคดีนักท่องเที่ยว มีหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบ ดังนี้
(ก) ให้คำแนะนำและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในกำรจัดทำคำฟ้องและคำร้องต่ำงๆ ใน
กรณีที่เป็นคดีแพ่งและคดีผู้บริโภค
(ข) ดูแลกำรนัดพิจำรณำ เพื่อให้คดีเข้ำสู่กำรไกล่เกลี่ยได้ภำยในวันรุ่งขึ้นที่ศำลเปิดทำ
กำรหรือโดยเร็วที่สุดเท่ำที่จะทำได้และสำมำรถดำเนินกำรต่อไปได้อย่ำงต่อเนื่องจนกว่ำคดีจะเสร็จกำร
พิจำรณำ รวมทั้งกำรดำเนินกำรเพื่อสนับสนุนกำรสืบพยำนที่เป็นนักท่องเที่ยวไว้ล่วงหน้ำ
(ค) ประสำนงำนกับผู้แทนกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ สำนักงำนอัยกำรสูงสุด และ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตำมผู้ถูกฟ้องหรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้มำศำลโดยเร็ว
(ง) รับผิดชอบในกำรส่งหมำยเรียกและสำเนำคำฟ้องให้แก่ผู้ถูกฟ้องและกำรแจ้งวันนัด
หรือคำสั่งศำลให้แก่นักท่องเที่ยว ผู้ถูกฟ้อง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินกำรทำงโทรศัพท์ โทรสำร
ไปรษณีย์ จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศอื่น
(จ) ประสำนงำนกับล่ำมหรือผู้ไกล่เกลี่ยที่ต้องมำปฏิบัติหน้ำที่นอกเวลำทำกำร
(ฉ) ให้ควำมช่วยเหลือแนะนำนักท่องเที่ยวในกรณีที่นักท่องเที่ยวที่ต้องกำรแต่งตั้งผู้แทน
ส่วนรำชกำรเป็นผู้รับมอบอำนำจเพื่อดำเนินคดีต่อไปในกรณีที่นักท่องเที่ยวต้องเดินทำงกลับ
(ช) ประสำนงำนแจ้งผลคดีไปยังนักท่องเที่ยวหรือผู้แทนส่วนรำชกำรที่เป็นผู้รับมอบ
อำนำจเพื่อแจ้งให้นักท่องเที่ยวทรำบ รวมทั้งให้คำแนะนำแก่บุคคลดังกล่ำวหำกต้องมีกำรบังคับคดีต่อไป
(ซ) ประสำนงำนกับพนักงำนสอบสวนหรือพนักงำนอัยกำรในกรณีที่มีข้อพิพำทเกี่ยวพัน
กับคดีอำญำโดยนักท่องเที่ยวเป็นผู้เสียหำย เพื่อให้รับเรื่องรำวร้องทุกข์และดำเนินกำรสืบพยำนที่เป็น
นักท่องเที่ยวไว้ล่วงหน้ำรวมทั้งให้คำแนะนำแก่นักท่องเที่ยวในกำรแต่งตั้งผู้แทนส่วนรำชกำรเป็นผู้รับ
มอบอ ำนำจเพื่ อ ด ำเนิ น คดี ต่ อ ไป และแจ้ ง ผลคดี ใ ห้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วหรื อ ผู้ แ ทนทรำบผ่ ำ นกระทรวง
กำรท่องเที่ยวและกีฬำ ในกรณีที่นักท่องเที่ยวเดินทำงกลับแล้ว
(ฌ) ประสำนงำนกับผู้แทนกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำหรือหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในกำรดำเนินกำรกรณีนักท่องเที่ยวตกเป็นผู้ต้องหำหรือจำเลยในคดีอำญำ และมีควำมประสงค์แจ้งให้
สถำนเอกอัครรำชทูตหรือสถำนกงสุลทรำบ
(ญ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมำย

