“Fast track : ช่องทางพิเศษ”
กระบวนการพิจารณาคดีนักท่องเที่ยวเหมือนกับ
คดีอื่นของศาล แตกต่างที่วิธีการบริหารจัดการคดี
แบบช่องทางพิเศษ (Fast track)
เพื่อให้เหมาะสมกับประเภทคดี
เนื่องจากนักท่องเที่ย วมีระยะเวลาจากัดในการ
ท่องเที่ยว หรือพานักในประเทศไทยชั่วคราว
จึงจาเป็นจะต้องให้ความช่วยเหลือ
อานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวอย่างรวดเร็ว
Tourist case has specific characteristics of
the parties-either party has to a tourist.
Due to the specific characteristics in
tourist case, there are several limitations
to prosecute such as limitations of
communication, limitations on the period
of stay in Thailand. For these reasons,
Court of Justice has a policy to establish
a tourist protection section, which located
at the tourist attractions.
The core purpose of establishment is to
manage legal proceeding appropriate to
the case brought to the court.The tourist
protection section have a policy of justice
to travelers, using the alternative method
of dispute resolution by means of
mediation prior lawsuit proceeding in
tourist protection section .
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“นักท่องเที่ยว”

“เครือข่ายคุ้มครองสิทธิของนักท่องเที่ยว
ของศาลจังหวัดสุโขทัย”
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อเครือข่ายฯ
สานักงานอัยการฯ
กองบังคับการตารวจภูธรฯ
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาฯ
สภาทนายความฯ
สถานีตารวจท่องเที่ยวพิษณุโลก
สถานีตารวจภูธรเมืองเก่า
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยฯ
สานักงานประชาสัมพันธ์ฯ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยฯ

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคาแหง
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวรรควรนายก

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปา่ ถาเจ้าราม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ
สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
สุโขทัยพรเจริญรีสอร์ทแอนด์สปา
เอนกาย บูทีค โฮเทล
กลุ่มโอมสเตย์เมืองเก่า

055-610016
055-621774
055-614260
055-013359
055-322646
055-697088
055-616366
055-612286
055-611413
055-679310
055-679211
055-691026
055-641571
055-689024
055-019611
055-910248
055-611789
055-691338
055-016553
099-2987163

หมายถึง บุคคลที่เดินทางจากท้องถิ่นที่อยู่โดยปกติของตน
ไปยังท้องที่อื่นเป็นการชั่วคราวด้วยการสมัครใจและด้วย
วัตถุประสงค์อันมิใช่เพื่อประกอบอาชีพหรือหารายได้ เช่น
การพักผ่อนหย่อนใจ การศึกษาหาความรู้ การบันเทิง
หรือการอื่นใด.
“Tourist” means a person who travels from
his or her domicile to other places
temporarily, voluntarily and with
non-occupational or earning purposes, such
as recreation, entertainment, and so forth.

การนาคดีนักท่องเที่ยวเข้าสู่ศาล
(1) นักท่องเที่ยวมาฟ้องด้วยตนเอง
(2) รับเรื่องจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(3) รับเรื่องจากงานรับฟ้อง กรณีพบว่านักท่องเที่ยว
ตกเป็นจาเลยหรือผูเ้ สียหายในคดี
The Court’s Channels on Receiving Cases
1.Directly receiving such cases from
tourists.
2.Receiving such cases from Ministry of
Tourism and Sport or other concerned
government agencies such as Tourist Police
or Inquiry Official.
3.Receiving such cases from the Complaint
Segment within the Court when found that
the defendants or the injured persons are
tourists.
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โดยมีการลงนามระหว่าง 4 หน่วยงาน
ในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ
ในการอานวยความยุติธรรมคุ้มครองสิทธิของนักท่องเที่ยว
ในจังหวัดสุโขทัย (MOU) ระหว่าง
ศาลจังหวัดสุโขทัย
สานักงานอัยการจังหวัดสุโขทัย
กองบังคับการตารวจภูธรจังหวัดสุโขทัย
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย

