ส่วนงานคดีนักท่องเที่ยว
.. ศาลจังหวัดสุโขทัย ..
TOURIST CASE SECTION
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สำนักงำนศำลยุติธรรม จึงมีนโยบำยให้เปิดส่วนคดีนักท่องเที่ยวในศำลจังหวัดสุโขทัยขึ้น
ซึ่งถือเป็นจังหวัดที่มีสถำนที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกจังหวั ดหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งมีกำหนดเปิด
ทำกำรส่วนคดีนักท่องเที่ยวในศำลจังหวัดสุโขทัย ในวันที่ 31 มกรำคม พ.ศ.2560 โดยได้รับ
เกียรติจำก ท่ำนอธิคม อินทุภูติ เลขำธิกำรสำนักงำนศำลยุติธรรม ให้เกียรติมำเป็นประธำนในพิธี
เปิดทำกำรส่วนคดีนักท่องเที่ยวในวันดังกล่ำว

ตำมที่สำนักงำนศำลยุติธรรมมีนโยบำยในกำรอำนวยควำมยุติธรรมให้แก่นักท่องเที่ยวที่
ได้รับควำมเดือดร้อนและมีข้อจำกัดด้ำนระยะเวลำในกำรเดินทำงและกำรพำนักในประเทศไทย
โดยกำหนดให้มีกำรจัดตั้งเป็นส่วนคดีนักท่องเที่ยวขึ้นในศำลจังหวัดสุโขทัย ซึ่งถือเป็นจังหวัด
ที่มสี ถำนที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยด้วย โดยมีกำหนดเปิดทำกำรส่วนคดี
นักท่องเที่ยวในศำลจังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่
31 มกรำคม พ.ศ. 2560 ที่ ผ่ ำ นมำ
ได้ รั บ เกี ย รติ จ ำกท่ ำ นอธิ ค ม อิ น ทุ ภู ติ
เลขำธิกำรสำนักงำนศำลยุติธรรม ให้เกียรติ
มำเป็นประธำนในพิธีเปิด ทำกำรส่วนคดี
นักท่องเที่ยวในวันดังกล่ำว
ดั ง นั้ น เพื่ อ เป็ น กำรรองรั บ คดี ที่
เกี่ยวกับนักท่องเที่ยวให้สำมำรถดำเนินกำร
ได้อย่ำงรวดเร็วและเป็นธรรม อันเป็นกำรคุ้มครองสิทธิ เสรีภำพของนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นผู้เสียหำย
หรือคู่กรณี
ทั้งที่เป็นคนต่ำงชำติและคนไทยในคดีแพ่ง และคดีอำญำ ซึ่งเป็นผู้พำนักอยู่ใน
สถำนที่ท่องเที่ยวภำยในเขตอำนำจศำลจังหวัดสุโขทัย ในช่วงระยะเวลำสั้นๆ ให้ได้รับกำรดูแลใน
กำรพิจำรณำ พิพำกษำคดีของศำลในเวลำอันรวดเร็ว และเพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ในศำลจังหวัดสุโขทัยมี
แนวทำงปฏิบัติเดียวกันจึงเห็นควรออกแนวปฏิบัติส่วนคดีนักท่องเที่ยว ดังนี้

แนวปฏิบัติงานสาหรับเจ้าหน้าที่ของส่วนคดีนักท่องเที่ยว
ศาลจังหวัดสุโขทัย
ข้อ 1 ในแนวปฏิบัตินี้
“นักท่องเที่ยว” หมำยถึง บุคคลที่เดินทำงจำกท้องถิ่นที่อยู่โดยปกติของตนไปยังท้องที่อื่น
เป็นกำรชั่วครำวด้วยกำรสมัครใจและด้วยวัตถุประสงค์อันมิใช่เพื่อประกอบอำชีพหรือหำรำยได้
เช่น กำรพักผ่อนหย่อนใจ กำรศึกษำหำควำมรู้ กำรบันเทิง หรือกำรอื่นใด
“คดีนักท่องเที่ยว” หมำยควำมว่ำ
(1) คดีแพ่งที่นักท่องเที่ยวเป็นคู่กรณี
(2) คดีผู้บริโภคที่มีนักท่องเที่ยวเป็นคู่กรณี ตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีพิจำรณำคดีผู้บริโภค
(3) คดีอำญำที่มีนักท่องเที่ยวเป็นผู้เสียหำย ผู้ต้องหำ หรือจำเลย
(4) ผู้แทนหรือเจ้ำที่ประจำกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ ให้หมำยรวมถึงผู้แทนหรือ
เจ้ำหน้ำที่ประจำสำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดสุโขทัย

ข้อ 2 กระบวนการ หรือขั้นตอนในการดาเนินคดี
กระบวนกำรพิจำรณำคดีนักท่องเที่ยวเหมือนกับคดีอื่นของศำล แตกต่ำงที่วิธีกำรบริหำร
จัดกำรคดีแบบช่องทำงพิเศษ (Fast track) เพื่อให้เหมำะสมกับประเภทคดี เนื่องจำกนักท่องเที่ยว
มีระยะเวลำจำกัดในกำรท่องเที่ยว หรือพำนักในประเทศไทยชั่วครำว จึงจำเป็นจะต้องให้ควำม
ช่วยเหลืออำนวยควำมสะดวกแก่นักท่องเที่ยวอย่ำงรวดเร็วซึ่งขั้นตอนในกำรดำเนินคดีนักท่องเที่ยว
สำมำรถจำแนกได้เป็น 2 กรณี ดังนี้
2.1 กำรดำเนินคดีอำญำ
2.1.1 กรณีที่นักท่องเที่ยวเป็นจำเลยในคดีอำญำ
คือ กรณีคดีที่เข้ำสู่ช่องทำงกำรดำเนินกระบวนพิจำรณำปกติ (ผ่ำนทำงรับฟ้อง) ซึ่ง
ศำลจะดำเนินกระบวนพิจำรณำ ตลอดจนมีคำพิพำกษำไปตำมกระบวนพิจำรณำปกติ โดยขั้นตอน
กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ส่วนคดีท่องเที่ยวมีดังนี้

(1) เจ้ำหน้ำที่งำนรับฟ้อง-ฝำกขัง ตรวจดูคำร้องขอฝำกขังหรือคำฟ้องที่เข้ำมำ
ใน แต่ละวันว่ำ คดีใดเป็นคดีนักท่องเที่ยว หำกพบว่ำเป็นคดีนักท่องเที่ยวให้ประทับตรำยำงด้วย
สีแดง “คดีนักท่องเที่ยว” ลงในคำฟ้อง หรือคำร้องขอฝำกขังแล้วแต่กรณี และแจ้งเจ้ำหน้ำที่ส่วน
คดีนักท่องเที่ยว ทรำบ
(2) เจ้ำหน้ำที่งำนรับฟ้อง-ฝำกขังประสำนไปยังเจ้ำหน้ำที่ส่วนคดีนักท่องเที่ยว
เพื่ อ ตรวจสอบค ำร้อ งขอฝำกขั ง หรือ ค ำฟ้อ งว่ ำ มี นั กท่ อ งเที่ ย วตกเป็ น ผู้ ต้อ งหำ หรือ จ ำเลยใน
คดีอำญำหรือไม่
(3) หำกพบว่ำมีนักท่องเที่ยวตกเป็นจำเลย ให้เจ้ำหน้ำที่จัดทำสำเนำคำฟ้อง
และติดต่อขอเข้ำพบนักท่องเที่ยวเพื่อสอบข้อเท็จจริง และให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับกำรดำเนิน
กระบวนพิจำรณำในศำล
(4) ในกรณีที่นักท่องเที่ยวต้องกำรควำมช่วยเหลือ เช่น ต้องกำรให้ประสำนกับ
ทำงสถำนทูต หรือต้องกำรหำล่ำมแปลภำษำ ให้เจ้ำหน้ำที่ประสำนผู้แทนกระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬ ำเพื่ อ แจ้ ง ให้ ส ถำนเอกอั ครรำชทู ต หรือ สถำนกงสุ ลทรำบต่ อ ไป หรื อ จัด หำล่ ำ มตำมที่
นักท่องเที่ยวร้องขอ ทั้งนี้ เจ้ำหน้ำที่จะบันทึกกำรสอบข้อเท็จจริง และกำรให้คำแนะนำ หรือให้
ควำมช่วยเหลือในแบบฟอร์มรำยงำนเจ้ำหน้ำที่
2.1.2 กรณีนักท่องเที่ยวเป็นผู้เสียหำยในคดี
ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวซึ่งตกเป็นผู้เสียหำยในคดีอำญำจะมีข้อจำกัดในเรื่ องเวลำใน
กำรพักอำศัยในเขตพื้นที่ที่อยู่ในอำนำจพิจำรณำพิพำกษำของศำลจังหวัดสุโขทัย 1 เป็นระยะสั้น ๆ
ดังนั้น หำกนักท่องเที่ยวมีควำมประสงค์จะฟ้องคดี ให้เจ้ำหน้ำที่แนะนำและแจ้งนักท่องเที่ยวให้
ทรำบถึงขั้นตอนในกำรดำเนินกระบวนพิจำรณำตำมกฎหมำย และแจ้งให้ผู้แทนกระทรวงกำร
ท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ ำด ำเนิ น กำรช่ ว ยเหลื อ ในกำรร้ อ งทุ ก ข์ ต่ อ พนั ก งำนสอบสวน รวมทั้ ง กำร
ประสำนงำนกับพนักงำนอัยกำรเพื่อขอให้ศำลสืบพยำนที่เป็นนักท่องเที่ยวไว้เป็นกำรล่วงหน้ำตำม
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ มำตรำ 237 ทวิ
---------------------------------------------------------------1
ศำลจังหวัดสุโขทัย มีเขตอำนำจพิจำรณำพิพำกษำคดีในจังหวัดสุโขทัย 5 อำเภอ ดังต่อไปนี้
1. อำเภอเมืองสุโขทัย 3 .อำเภอศรีสำโรง
2. อำเภอคีรีมำศ

4 .อำเภอกงไกรลำศ

5. อำเภอบ้ำนด่ำนลำนหอย

2.2 การดาเนินคดีแพ่ง
กรณี ที่นั ก ท่ อ งเที่ ย วเข้ ำ มำพบเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ส่ ว นคดี นั ก ท่ อ งเที่ ย วด้ ว ยตนเอง หรื อ
เจ้ำหน้ำที่กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำประสำนส่งเรื่องมำยังส่วนคดีนักท่องเที่ยว ซึ่งขั้นตอน
กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ส่วนคดีนักท่องเที่ยวมีดังนี้
2.2.1 ให้เจ้ำหน้ำทีส่ อบถำมนักท่องเที่ยวก่อนว่ำ นักท่องเที่ยวผู้นั้นสำมำรถสื่อสำร
ภำษำไทย หรือมีล่ำมภำษำต่ำงประเทศมำด้วยหรือไม่ หำกพบว่ำไม่สำมำรถสื่อสำรภำษำไทยได้
หรือไม่มีล่ำมภำษำต่ำงประเทศมำด้วย ให้เจ้ำหน้ำที่ติดต่อกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำเพื่อ
ประสำนขอล่ำม หรือหำกนักท่องเที่ยวมีข้อจำกัดในเรื่องระยะเวลำ ไม่สำมำรถอยู่รอล่ำมได้ ให้
เจ้ำหน้ำที่โทรศัพท์ติดต่อประสำนเพื่อช่วยแปลผ่ำนทำงโทรศัพท์
2.2.2 เมื่อนักท่องเที่ยวมีควำมประสงค์จะฟ้องคดี ให้เจ้ำหน้ำที่แนะนำและ
ช่วยเหลือในกำรจัดทำคำฟ้องรวมทั้งเอกสำรที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อย และในกรณีที่นักท่องเที่ยว
มอบอำนำจให้บุคคลใดเป็นผู้ดำเนินคดีแทน ให้สอบถำมที่อยู่และวิธีกำรติดต่อผู้รับมอบอำนำจ
แล้วบันทึกลงในหนังสือมอบอำนำจไว้ให้ชัดเจน
2.2.3 คดี นั ก ท่อ งเที่ ยวทุ ก คดี ใ ห้ เริ่ม ด้ ว ยกำรนั ดไกล่ เกลี่ ย ก่ อนฟ้ อ ง โดยให้
เจ้ำหน้ำที่ ให้ควำมช่วยเหลือในกำรจัดทำคำขอไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องแล้ วออกเลขคำขอไกล่เกลี่ย
ก่อนฟ้องคดีท่องเที่ยว แล้วบันทึกลงในคำขอโดยใช้อักษรย่อ “กฟ.ท.” ตำมด้วยลำดับกำรขอไกล่
เกลี่ยพร้อมทั้งบันทึกกำรรับเรื่องออกเลขรับคำขอพร้อมกับกำหนดวันนัดไกล่เกลี่ย ลงในสำรบบ
รับคำขอ และใช้ปกหน้ำสำนวนสีเขียวอ่อน
2.2.4 ให้กำหนดนัดไกล่เกลี่ยในวันรุ่งขึ้นที่ศำลเปิดทำกำรหรือโดยเร็วที่สุดเท่ำทีจะ
ทำได้ และให้เจ้ำหน้ำที่แจ้งวันเวลำนัดให้นักท่องเที่ยว และ/หรือผู้รับมอบอำนำจ (ถ้ำมี) ทรำบ
และแจ้งวันนัดให้ผู้ถูกร้องทรำบทำงโทรศัพท์ โทรสำร ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อเทคโนโลยี
สำรสนเทศอื่น
ในกรณีที่ไม่สำมำรถติดต่อผู้ถูกร้องได้ ให้กำหนดวันเวลำนัดไกล่เกลี่ยใหม่และแจ้ง
ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว และ/หรือ ผู้ รับ มอบอ ำนำจ (ถ้ ำ มี ) ทรำบ และในกรณีที่นั ก ท่ อ งเที่ ย วมี ค วำม
จำเป็นต้องเดินทำงกลับประเทศ หรือต้องออกนอกเขตพื้นที่ที่อยู่ในอำนำจพิจำรณำพิพำกษำของ
ศำลจังหวัดสุโขทัย ก่อนวันนัดไกล่เกลี่ยใหม่ ให้เจ้ำหน้ำที่แนะนำให้นักท่องเที่ยวแต่งตั้งบุคคลใด
บุคคลหนึ่งหรือผู้แทนกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำเป็นผู้รับมอบอำนำจเพื่อติดตำมและแจ้งผล

คดีให้ทรำบต่อไป จำกนั้นให้ทำหนังสือเชิญไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องแจ้งกำหนดวันเวลำนัดไกล่เกลี่ยเพื่ อ
ส่งไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ของผู้ถูกร้องโดยเร็วที่สุด
2.2.5 ให้เจ้ำหน้ำที่จัดเตรียมห้องไกล่เกลี่ยและประสำนงำนแจ้งวันเวลำนัดให้
ผู้ ป ระนี ป ระนอมประจ ำศำลทรำบ ซึ่ ง อำจประสำนผู้ ป ระนี ป ระนอมที่ ส ำมำรถสื่ อ สำร
ภำษำต่ำงประเทศ เพื่อทำกำรไกล่เกลี่ย ในกรณีที่มีควำมจำเป็นต้องใช้ล่ำมในกำรไกล่เกลี่ยก็ให้แจ้ง
ผู้แทนกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำดำเนินกำรจัดหำล่ำมมำให้ทันในวันนัด
2.2.6 ในชั้นไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง
(ก) ในกรณีที่ผู้ถูกร้องไม่มำศำลในวันนัดไกล่เกลี่ย
หำกตรวจสอบแล้วพบว่ำไม่มีเหตุอันสมควรที่ทำให้ผู้ถูกร้องไม่ส ำมำรถมำในวันนัด
ไกล่เกลี่ยได้ให้เจ้ำหน้ำที่จัดทำรำยงำนเจ้ำหน้ำที่ และจำหน่ำยคดีออกจำกสำรบบควำม แล้วบันทึก
เลขแดงลงในสำรบบ ทั้ งนี้ ให้ เจ้ำหน้ำ ที่ดำเนิ นกำรจัด ทำคำฟ้ องรวมทั้ งเอกสำรที่เกี่ย วข้องให้
เรียบร้อย และในกรณีถ้ำนักท่องเที่ยวมีควำมจำเป็นต้องเดินทำงกลับประเทศ หรือออกนอกเขตพื้นที่
ที่อยู่ในอำนำจพิจำรณำพิพำกษำของศำลจังหวัดสุโขทัยให้เจ้ำหน้ำที่แนะนำให้นักท่องเที่ยวแต่งตั้งให้
บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือผู้แทนกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำเป็นผู้รับมอบอำนำจเพื่อติดตำมและ
แจ้งผลคดีให้ทรำบต่อไป
(ข) ในกรณีที่ผู้ถูกร้องมำศำลในวันนัดไกล่เกลี่ย
ถ้ำผู้ถูกร้องมำศำลในวันนัดไกล่เกลี่ย และสำมำรถตกลงกันได้ ให้เจ้ำหน้ำที่บันทึก
ผลกำรไกล่เกลี่ยลงในรำยงำนเจ้ำหน้ำที่ ให้คู่ควำมลงชื่อ และลงสำรบบควำมบันทึกผลไกล่เกลี่ย
และบันทึกลงในคำขอโดยใช้อักษรย่อ “กฟ.ท.” ตำมด้วยลำดับกำรออกเลขแดงต่อไป
ในกรณีที่คู่ควำมไม่สำมำรถตกลงกันได้ให้เจ้ำหน้ำที่บันทึกผลกำรไกล่เกลี่ยลงใน
รำยงำนเจ้ำหน้ำที่ให้คู่ควำมลงชื่อ บันทึกลงในสำรบบ และออกเลขแดงไปตำมลำดับต่อไป จำกนั้น
ให้เจ้ำหน้ำที่ดำเนินกำรจัดทำคำฟ้องรวมทั้งเอกสำรที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อย
ในกรณีที่นักท่องเที่ยวมีควำมจำเป็นต้องเดินทำงกลับประเทศ หรือออกนอกเขต
พื้นที่อยู่ในอำนำจพิจำรณำพิพำกษำของศำลจังหวัดสุโขทัย ให้เจ้ำหน้ำที่แนะนำนักท่องเที่ยว
แต่งตั้งให้ บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือผู้แทนกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำเป็นผู้รับมอบอำนำจเพื่อ
ติดตำมและ แจ้งผลคดีให้ทรำบต่อไป ทั้งนี้ หำกจำเป็นต้องมีกำรสืบพยำนก่อนฟ้องไว้ล่วงหน้ำ ให้

เจ้ำหน้ำที่จัดทำ คำร้องขอหรือคำร้องให้ศำลมีคำสั่งให้สืบพยำนล่วงหน้ำ ตำมประมวลกฎหมำยวิธี
พิจำรณำควำมแพ่งมำตรำ 101 หรือตำมพระรำชบัญญัติวิธีพิจำรณำคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551
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อนึ่ง กรณีคดีนัดไกล่เกลี่ยที่ผู้ถูกร้องไม่มำศำล หรือคู่ควำมมำศำลทั้งสองฝ่ำยแต่
ไม่สำมำรถตกลงกันได้ เป็นคดีผู้บริโภคให้ประสำนเจ้ำพนักงำนคดีเพื่อส่งต่อเรื่องให้เจ้ำพนักงำนคดี
จัดเตรียมคำฟ้องคดีผู้บริโภค และเอกสำรที่เกี่ยวข้องต่อไป คู่ควำมทั้งสองฝ่ำยสำมำรถแสดงควำม
คิดเห็นในแบบสอบถำมภำษำไทยพร้อมภำษำอังกฤษ
2.3 การปฏิบัติงานเมื่อเสร็จกระบวนการไกล่เกลี่ยและการปฏิบัติงานอื่น
(ก) เจ้ำหน้ำที่ส่วนคดีนักท่องเที่ยวจัดเก็บเก็บรวบรวมสถิติคดีไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง
ประจ ำเดื อ น และคดี ที่ เ ข้ ำ สู่ ศ ำลแต่ ล ะวั น รวบรวมเป็ น รำยเดื อ นเพื่ อ ส่ ง ให้ หั ว หน้ ำ ส่ ว นคดี
นักท่องเที่ยวจัดทำรำยงำนสถิติประจำเดือน/ประจำปี เพื่อรำยงำนต่อไปยังผู้อำนวยกำรฯ และผู้
พิพำกษำหัวหน้ำศำลต่อไป
(ข) หัวหน้ำส่วนคดีนักท่องเที่ยวเป็นผู้รับผิดชอบงำนของส่วนคดีนักท่องเที่ยว

ข้อ 3 การติดต่อขอล่ามภาษาต่างประเทศ
กรณีตำม ข้อ 2 ผู้พิพำกษำหัวหน้ำศำลจังหวัดสุโขทัย ผู้พิพำกษำเวรชี้ หรือผู้พิพำกษำ
เจ้ำของสำนวน อำจใช้ดุลพินิจประสำนใช้ล่ำมภำษำต่ำงประเทศจำกกระทรวงกำรท่องเที่ยวและ
กีฬำ หรือ จำกล่ำมที่ขึ้นทะเบียนไว้ที่ศำลจังหวัดสุโขทัยหรือจำกกองกำรต่ำงประเทศ สำนักงำน
ศำลยุ ติ ธ รรม โดยมำเป็ น ล่ ำ มแปลภำษำที่ ศ ำลโดยตรงหรื อ ด ำเนิ น กำรแปลภำษำทำงวี ดิ โ อ
คอนเฟอร์เรนซ์ ก็ได้
3.1 กำรจ่ำยค่ำป่วยกำรล่ำมแปลภำษำจำกกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ ให้
เบิกจ่ำยตำมระเบียบของต้นสังกัด
3.2 กำรจ่ำยค่ำป่วยกำรล่ำมที่ขึ้นทะเบียนไว้ที่ศำลจังหวัดสุโขทัยหรือจำกกองกำร
ต่ำงประเทศ สำนักงำนศำลยุติธรรม ให้เบิกจ่ำยตำมระเบียบสำนักงำนศำลยุติธรรม ว่ำด้วยกำร
จ่ำยค่ำป่วยกำร ค่ำพำหนะเดินทำง และค่ำเช่ำที่พักแก่ล่ำมที่ศำลจัดหำให้ พ.ศ. 2555

ข้อ 4 ในกรณีที่มีปัญหำว่ำคดีใดเป็นคดีนักท่องเที่ยวหรือไม่ ให้ผู้พิพำกษำหัวหน้ำศำล
จังหวัดสุโขทัย เป็นผู้วินิจฉัย แต่ทั้งนี้ไม่กระทบถึงกระบวนพิจำรณำใดๆ ที่ได้กระทำไปก่อนที่จะมี
คำวินิจฉัยนั้น
ข้อ 5 การใช้อักษรย่อคดีนักท่องเที่ยว
เมื่อมีกำรยื่นคำฟ้องคดีนักท่องเที่ยวให้เจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยจัดทำสำนวนคดีโดยใช้
ปกสีม่วงอ่อน และคดีนักท่องเที่ยวให้แยกประเภทอักษรย่อ “ท” ไว้หน้ำอักษรย่อควำมแต่ละ
ประเภทตำม (1) (2) (3) และ (4) แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตำมประกำศสำนักงำนศำลยุติธรรม เรื่อง
กำรก ำหนดอั ก ษรย่ อ ของส ำนวนควำมในศำล (ฉบั บ ที่ 1) ลงวั น ที่ 1 เมษำยน 2557 และ
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 2 มิถุนำยน 2557
เขตอานาจศาลจังวัดสุโขทัย
1. อาเภอเมืองสุโขทัย (ตำบลธำนี, ตำบลบ้ำนสวน,ตำบลเมืองเก่ำ ,ตำบลปำกแคว,ตำบลยำง
ซ้ำย, ตำบลบ้ำนกล้วย,ตำบลบ้ำนหลุม,ตำบลตำลเตี้ย,ตำบลปำกพระ,ตำบลวังทองแดง)
2. อาเภอคีรีมาศ (ตำบลโตนด,ตำบลทุ่งหลวง,ตำบลบ้ำนป้อม,ตำบลสำมพวง,ตำบลศรีคีรี
มำศ,ตำบลหนองจิก,ตำบลนำเชิงคีรี,ตำบลหนองกระดิ่ง,ตำบลบ้ำนน้ำพุ,ตำบลทุ่งยำงเมือง)
3. อาเภอศรีสาโรง (ตำบลคลองตำล,ตำบลวังลึก,ตำบลสำมเรือน,ตำบลบ้ำนนำ,ตำบลวังทอง
,ตำบล นำขุนไกร,ตำบลเกำะตำเลี้ยง,ตำบลวัดเกำะ,ตำบลบ้ำนไร่,ตำบลทับผึ้ง,ตำบลบ้ำนซ่ำน,
ตำบลวังใหญ่,ตำบล รำวต้นจันทร์)
4. อาเภอกงไกรลาศ (ตำบลกง,ตำบลบ้ำนกร่ำง,ตำบลไกรนอก,ตำบลไกรกลำง,ตำบลไกรใน
,ตำบล ดงเดือย,ตำบลป่ำแฝก,ตำบลกกแรต,ตำบลท่ำฉนวน,ตำบลหนองตูม,ตำบลบ้ำนใหม่สุข
เกษม)
5. อาเภอบ้านด่านลานหอย (ตำบลลำนหอย,ตำบลบ้ำนด่ำน,ตำบลวังตะคร้อ,ตำบลวังน้ำขำว
,ตำบลตลิ่งชัน,ตำบลหนองหญ้ำปล้อง,ตำบลวังลึก)
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