1. ถาม ประเภทคดี เพื่ อ จะใช้ ให้ ต รงตามอั ก ษรย่ อ จะแยกอย่ างไร เช่ น คดี แ พ่ ง คดี ผู้ บ ริ โภค
คดี พ าณิ ช ย์ คดีม โนสาเร่ และคดี ไม่มี ข้ อยุ่ งยาก มี ข้ อก าหนด เลื อ กใช้ อัก ษรย่อ แต่ ล ะประเภท
อย่างไร
ตอบ การแยกสานวนความให้แยกสานวนตามประเภทคดีตามประกาศสานักงานศาลยุติธรรม
ในข้อ 4 (ก) – (ค) ซึ่งเป็นคดีหลัก
1. เมื่อแยกสานวนตามประเภทคดีหลักได้แล้ว ว่าเป็นประเภทคดีใด ๆ การใช้อักษรย่อให้ใช้
ตามประเภทคดีหลักนั้น ๆ
2. โดยไม่ต้องมีจุดตามหลังตัวอักษร
เช่น ตามประกาศสานักงานศาลยุติธรรมข้อ 4 (ข) ความแพ่ง ซึ่งเป็นประเภทคดีหลัก
(1) คดีแพ่ง
(2) คดีครอบครัวและมรดกความตามกฎหมายอิสลาม
(3) คดีผู้บริโภค
(4) คดีพาณิชย์
(5) คดีมโนสาเร่
(6) คดีไม่มีข้อยุ่งยาก
เมื่อทราบประเภทคดีหลักแล้ว การใช้อักษรย่อให้ใช้ตามประเภทคดีหลักนั้น ๆ
(1) คดีแพ่ง
อักษรย่อ พ
(2) คดีครอบครัวและมรดกความตามกฎหมายอิสลาม อักษรย่อ คอ
(3) คดีผู้บริโภค
อักษรย่อ ผบ
(4) คดีพาณิชย์
อักษรย่อ พณ
(5) คดีมโนสาเร่
อักษรย่อ ม
(6) คดีไม่มีข้อยุ่งยาก
อักษรย่อ มย
2. ถาม ศาลเยาวชนและครอบครัว คดีแพ่ง และคดีอาญา จะใช้อักษรย่อในข้อใด
ตอบ ตามประกาศสานักงานศาลยุติธรรม ข้อ 4 (ค) ความอื่น ๆ
(6) คดีเยาวชนและครอบครัว (แพ่ง) อักษรย่อ ยชพ
(7) คดีเยาวชนและครอบครัว (อาญา) อักษรย่อ ยชอ

3. ถาม ขอความอนุเคราะห์สานักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม จัดทาคู่มือการแยกประเภท
คดีและการเลือกใช้หมวดหมู่ตัวย่อคดี
ตอบ เพื่อให้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ทางสานักกฎหมายเเละวิชาการศาลยุติธรรมได้มี
เอกสารซักซ้อมความเข้าใจการกาหนดอักษรย่อของสานวนความในศาลตามประกาศดังกล่าวไว้
แล้ว ทั้งนี้ สามารถดาว์โหลดเอกสารซักซ้อมความเข้าใจฯ ได้ที่เว็บไซต์สานักกฎหมายเเละ
วิชาการศาลยุติธรรม (ที่ ศย ๐๑๖/ว ๑๘๑(ป) เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการกาหนดอักษร
ย่อของสานวนความตามประกาศสานักงานศาลยุติธรรม เรื่อง การกาหนดอักษรย่อของ
สานวนความในศาล พ.ศ. ๒๕๖๑)

4. ถาม สอบถามรายละเอียดในการออกเลขดา เลขแดง
ตอบ ให้สอบถามไปยัง สานักเทคโนโลยีสารสนเทศที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข 0-2938-2753
คุณอารีย์ หรือ คุณโทน
5. ถาม คดีดาที่ค้างในปี ๒๕๖๑ ซึ่งต้องออกเลขแดงปี ๒๕๖๒ จะต้องออกอย่างไร
ตอบ สานักเทคโนฯ เเจ้งเกี่ยวกับระบบการออกเลขคดีดาของปี ๒๕๖๑ ซึ่งต้องออกเลขเเดง
ตั้งเเต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไปนั้น ให้คงใช้อักษรย่อเดิม เเละออกเลขเเดงในระบบเดิม
6. ถาม คดียาเสพติดของศาลเยาวชนฯ จะใช้อักษรย่ออย่างไร
ตอบ ตาม พ.ร.บ. วิธีพิจารณายาเสพติดไม่ให้ใช้กับศาลเยาวชน ดังนั้น คดียาเสพติดของศาล
เยาวชนฯ ให้ใช้อักษรย่อ ยชอ อนึ่ง ตาม พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ฯ มาตรา ๓ ไม่รวมถึง
คดีที่อยู่ในเขตอานาจศาลเยาวชนฯ ดังนั้น คดีค้ามนุษย์ต้องใช้อักษรย่อว่า ยชอ

7. ถาม คดีพาณิ ชย์ หากมีทุนทรัพย์ไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท จะให้เเยกเป็นคดีพาณิ ชย์ หรือคดีมโนสาเร่
ตอบ เจตนารมณ์ของการกาหนดอักษรย่อของสานวนความในศาล เพื่อให้ศาลยุติธรรมใช้อักษรย่อเเต่ละ
ประเภทคดีให้เป็นเเนวทางเดียวกัน สาหรับศาลใดที่มีการเเยกคดีพาณิชย์อยู่เเล้ว หรือประสงค์จะเเยกสานวน
คดีพาณิชย์ออก เพื่อความชัดเจนรองรับการจัดตั้งเเผนกคดีพาณิชย์ในอนาคต ก็ให้ใช้อั กษรย่อสานวนว่า พณ
หากศาลใดไม่ป ระสงค์จะเเยกเป็ น คดีพ าณิ ชย์ก็ส ามารถใช้อักษรย่อตามเเต่ล ะประเภทคดีได้ เช่น คดีเเพ่ ง
ใช้อักษรย่อ พ ,คดีมโนสาเร่ ใช้อักษรย่อ ม เป็นต้น
8. ถาม คดีอาญาที่ฟ้องความผิดตาม พ.ร.บ. ยาเสพติด เเละมีความผิดฐานอื่นๆ ร่วมด้วยในคาฟ้องจะใช้
อักษรย่ออย่างไร
ตอบ ให้ใช้อักษรย่อ คดียาเสพติด ย

9. ถาม คดีสงิ่ แวดล้อมคือคดีใดบ้าง
ตอบ มีดังนี้

คดีสิ่งแวดล้อม (อาญา)
1. พระราชบัญญัตริ ักษาคลองรัตนโกสินทรศก 121 (พ.ศ. 2445)
2. พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย พ.ศ. 2456
3. พระราชบัญญัติสาหรับรักษาช้างป่า พ.ศ. 2464
4. พระราชบัญญัตวิ ่าด้วยสิทธิการประมงในเขตต์การประมงไทย พ.ศ 2482
5. พระราชบัญญัตปิ ่าไม้ พ.ศ. 2484
6. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485
7. ประมวลกฎหมายทีด่ ิน เฉพาะความผิดตามมาตรา 9 มาตรา 108 มาตรา 108 ทวิ
8. ประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะความผิดตามมาตรา 237, 238, 375, 380 และ389
9. พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
10. พระราชบัญญัตโิ บราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
พ.ศ. 2504
11. พระราชบัญญัตปิ ่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
12. พระราชบัญญัติกกั พืช พ.ศ. 2507
13. พระราชบัญญัตปิ ิโตรเลียม พ.ศ. 2514
14. ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28 (29 ธันวาคม 2514)

15. พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518
16. พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
17. พระราชบัญญัตนิ ้าบาดาล พ.ศ. 2520
18. พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522
19. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
20. พระราชบัญญัตริ ักษาคลองประปา พ.ศ. 2526
21. พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528
22. พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530
23. พระราชบัญญัติสงวนและคุม้ ครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
24. พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535
25. พระราชบัญญัตวิ ัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
26. พระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ. 2535
27. พระราชบัญญัตริ ักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
28. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
29. พระราชบัญญัติสง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
30. พระราชบัญญัตโิ รคพิษสุนขั บ้า พ.ศ. 2535
31. พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535
32. พระราชบัญญัติควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542
33. พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
34. พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543
35. พระราชบัญญัติเลือ่ ยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545
36. พระราชบัญญัตงิ าช้าง พ.ศ. 2558
37. พระราชบัญญัตโิ รคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
38. พระราชบัญญัติสง่ เสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558
39. พระราชบัญญัตโิ รคติดต่อ พ.ศ. 2558
40. พระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558
41. พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559
42. พระราชบัญญัตแิ ร่ พ.ศ. 2560

คดีสิ่งแวดล้อม (แพ่ง)
1. ความรับผิดฐานละเมิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มาตรา 420
(ยกเว้น คดีอุบตั ิเหตุ สิ่งปลูกสร้าง และละเมิดทัว่ ไป)
2. การใช้สิทธิเกินส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มาตรา 421
3. ความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์อันตราย มาตรา 437
4. การก่อเหตุเดือดร้อนราคาญ มาตรา 1337
5. การเก็บกักและระบายน้าระหว่างที่ดนิ ข้างเคียง มาตรา 1339, 1340
6. การป้องกันการรั่วซึมของน้าและสิ่งโสโครก มาตรา 1342
7. การใช้นาเพื
้ ่อประโยชน์ที่ดนิ ติดทางน้า มาตรา 1355
8. พระราชบัญญัตปิ ่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดแก่
ทรัพยากรธรรมชาติ มาตรา 26/4
9. พระราชบัญญัติสง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
(1) ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากมลพิษ มาตรา 96
(2) ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดแก่ทรัพยากรธรรมชาติ มาตรา 97
10. พระราชบัญญัตวิ ัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
(1) ข้อควรระวังของผู้ผลิต ผู้นาเข้า ขนส่ง และมีไว้ในครอบครอง มาตรา 59 ถึง 62
(2) ความเสียหายจากวัตถุอนั ตรายซึ่งอยู่ในความครอบครอง มาตรา 63
(3) ความรับผิดต่อผู้รับมอบวัตถุอันตราย มาตรา 64
(4) ความรับผิดต่อความเสียหายจากการทาละเมิดของผู้อนื่ มาตรา 65
(5) การฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนโดยรัฐ มาตรา 69
10. ถาม คดีของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางทีย่ ื่นฟ้องต่อศาลจังหวัด ให้
ใช้ตัวอักษรย่อใด
ตอบ เป็นกรณีที่ศาลจังหวัดมีอานาจรับฟ้องคดีแทนศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
กลางเพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้แก่คู่ความในคดี ดังนัน้ เพื่อความสะดวกในการปฏิบตั ิงานให้
ศาลจังหวัดที่รับฟ้องแยกสารบบความคดีที่ฟ้องออกจากสารบบความปกติของศาลจังหวัด และลงเลขคดี
ที่ยื่นต่อศาลจังหวัดเป้นเลขคดีพิเศษของศาลจังหวัด โดยในคดีอาญาให้ใช้อักษรย่อ ศปก.อ. และคดี
แพ่งให้ใช้อักษรย่อ ศปก.พ. อนึ่ง ตามประกาศสานักงานศาลยุตธิ รรม เรื่องการกาหนดอักษรย่อของ
สานวนความในศาล พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔ (ก) (๑๓) คดีอาญาต่างจังหวัด ใช้อกั ษรย่อ อต นัน้ หมายถึง
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางเป็นผู้ใช้อักษรย่อนี้เท่านั้น

