
กองกฎหมาย ส านักงานอธกิารบด ี

มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

แผนการด าเนนิการ 

กรณีการด าเนินคดีอาญา คดีแพ่ง คดีปกครอง 

๑. คดีอาญา 

ล าดับ กระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน หมายเหตุ 
๑. รับเรื่องจากหน่วยงานที่เกีย่วข้อง ไม่เกิน ๗ วัน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและกฎหมาย  

กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง  
นิติกรที่ได้รับ
มอบหมาย 

๒. ขอข้อมูลเพิ่มเติม ไม่เกิน ๓ วัน ข้อข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม 
๓.  ขออนุมัติ ขออนุญาต หรือขอความ

เห็นชอบการด าเนินการ 
ไม่เกิน ๓ วัน เสนออธิการบดมีอบอ านาจให้นิตกิรด าเนินการ

แจ้งความร้องทุกข์ 
๔.  แจ้งความร้องทุกข ์ ไม่เกิน ๕ วัน ส่งหนังสือถึงสถานีต ารวจท้องที่ท่ีรับผิดชอบ 

ติดตามความคืบหน้าในการ
ด าเนินการ 

ทุก ๓ เดือน หมายเหตุ  
เว้นแต่มีการติดต่อจากพนักงานสอบสวนก็
สามารถด าเนินการขั้นตอนต่อไปได้เลย 

๕. เข้าให้ถ้อยค าสอบสวนกับพนักงาน
สอบสวน 

ตามที่พนักงาน
สอบสวนก าหนด 

เข้าให้ถ้อยค าในฐานะผูเ้สียหายต่อพนักงาน
สอบสวน 

ติดตามความคืบหน้าในการ
ด าเนินการ 

 ทุก ๓ เดือน ติดตามความคืบหน้าในการด าเนินการ 

๖. ให้ถ้อยค าเป็นพยานในช้ันศาล ตามที่ศาล
ก าหนด 

เป็นพยานในช้ันศาล 

๗. ฟังค าพิพากษา ตามที่ศาล
ก าหนด 

จัดท าหนังสือขออนุญาตไปฟังค าพิพากษาและ
มอบอ านาจในการคัดถ่ายค าพิพากษา 

๘. อุทธรณ์  ภายใน ๓๐ วัน ๑. สรบุประเด็นค าพิพากษา ประเด็นโต้แย้งใน
อุทธรณ ์เฉพาะในกรณีที่อุทธรณ ์
๒. เสนออธิการบดีให้ความเห็นชอบ 
๓. แจ้งให้ส านักงานอัยการด าเนินการอุทธรณ ์

๙. ฎีกา ภายใน ๓๐ วัน ๑. สรบุประเด็นค าพิพากษา ประเด็นโต้แย้งใน
ฎีกา 
๒. เสนออธิการบดีให้ความเห็นชอบ 
๓. แจ้งให้ส านักงานอัยการด าเนินการฎีกา 

๙. รายงานผลคด ี ภายใน ๑๕ วัน รายงานผลคดเีสนออธิการบด ี
กรณไีม่มีการอุทธรณห์รือฎีกา 

 

 

 

 



๒ 

 

๒. คดีแพ่ง 

ล าดับ กระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน หมายเหตุ 
๑. รับเรื่องจากหน่วยงานที่เกีย่วข้อง ไม่เกิน ๑๕ วัน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง  
นิติกรที่ได้รับ
มอบหมาย 

๒. ขอข้อมูลเพิ่มเติม ไม่เกิน ๑๕ วัน ข้อข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม 
๓.  รวบรวมพยานหลักฐานและเอกสารที่

เกี่ยวข้อง 
ไม่เกิน ๑ เดือน ๑. รวบรวมพยานหลักฐานและเอกสารที่

เกี่ยวข้องทั้งหมด 
๒. ส าเนาเอกสารส่งส านักงานอัยการ 

๔.  ขออนุมัติ ขออนุญาต หรือขอความ
เห็นชอบการด าเนินการ 

ไม่เกิน ๙ วัน ๑. เสนออธิการบดีขอความเห็นชอบในการ
ด าเนินการ 
๒. จัดท าหนังสือน าส่งข้อเท็จจริงและเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
๓. ไปส่งข้อมูลและเอกสารแก่พนกังานอัยการ 

๕. เข้าให้ข้อมูลหรือส่งเอกสารหลักฐาน
เพิ่มเตมิต่อพนักงานอัยการ 

ตามที่พนักงาน
อัยการก าหนด 

เข้าให้ข้อมูลหรือส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเตมิต่อ
พนักงานอัยการ 

๖. ให้ถ้อยค าเป็นพยานในช้ันศาล ตามที่ศาล
ก าหนด 

เป็นพยานในช้ันศาล 

๗. ฟังค าพิพากษา ตามที่ศาล
ก าหนด 

จัดท าหนังสือขออนุญาตไปฟังค าพิพากษาและ
มอบอ านาจในการคัดถ่ายค าพิพากษา 

๘. อุทธรณ์  ภายใน ๓๐ วัน ๑. สรบุประเด็นค าพิพากษา ประเด็นโต้แย้งใน
อุทธรณ ์เฉพาะในกรณีที่อุทธรณ ์
๒. เสนออธิการบดีให้ความเห็นชอบ 
๓. แจ้งให้ส านักงานอัยการด าเนินการอุทธรณ ์

๙. ฎีกา ภายใน ๓๐ วัน ๑. สรบุประเด็นค าพิพากษา ประเด็นโต้แย้งใน
ฎีกา เฉพาะในกรณีที่ฎีกา 
๒. เสนออธิการบดีให้ความเห็นชอบ 
๓. แจ้งให้ส านักงานอัยการด าเนินการฎีกา 

๑๐. รายงานผลคด ี ภายใน ๑๕ วัน รายงานผลคดเีสนออธิการบด ี
กรณไีม่มีการอุทธรณห์รือฎีกา 

๑๑. ส่งเรื่องให้ส านักงานอัยการสูงสดุ
บังคับคดี 

ภายใน ๑๕ วัน ๑. เสนออธิการบดีขอความเห็นชอบ 
๒. รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
๓. จัดท าหนังสือน าส่ง 
๔. จัดส่งให้พนักงานอัยการ 
หมายเหตุ ภายใน ๑๐ ปี ใหร้ายงานผลการ
ด าเนินการใหผู้้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะๆ 

 

 



๓ 

 

๓. คดีปกครอง 
ล าดับ กระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน หมายเหตุ 

๑. รับเรื่องจากหน่วยงานที่เกีย่วข้อง ไม่เกิน ๑๕ วัน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง  

นิติกรที่ได้รับ
มอบหมาย 

๒. ขอข้อมูลเพิ่มเติม ไม่เกิน ๑๕ วัน ข้อข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม 
๓.  รวบรวมพยานหลักฐานและเอกสารที่

เกี่ยวข้อง 
ไม่เกิน ๑ เดือน ๑. รวบรวมพยานหลักฐานและเอกสารที่

เกี่ยวข้องทั้งหมด 
๒. ส าเนาเอกสารส่งส านักงานอัยการ 

๓.  ขออนุมัติ ขออนุญาต หรือขอความ
เห็นชอบการด าเนินการ 

ไม่เกิน ๙ วัน ๑. เสนออธิการบดีขอความเห็นชอบในการ
ด าเนินการ 
๒. จัดท าหนังสือน าส่งข้อเท็จจริงและเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
๓. ไปส่งข้อมูลและเอกสารแก่พนกังานอัยการ 

๔. เข้าให้ข้อมูลหรือส่งเอกสารหลักฐาน
เพิ่มเตมิต่อพนักงานอัยการ 

ตามที่พนักงาน
อัยการก าหนด 

เข้าให้ข้อมูลหรือส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเตมิ 
ต่อพนักงานอัยการ 

๕. ส่งฟ้องหรือแก้ค าให้การ ภายในอายุความ
ที่กฎหมาย
ก าหนด 

๑. เสนอขออธิการบดีขอความเหน็ชอบ 
๒. ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าธรรมเนยีมศาล 
๓. น าส่งพนักงานอัยการ 

๖. สิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริงของ
ศาล 

ตามที่ศาล
ก าหนด 

๑. ตรวจสอบข้อเท็จจริง เอกสารหรือหลักฐาน
ต้องแถลงหรือส่งต่อศาล 
๒. แจ้งพนักงาน 

๗. ศาลนั่งพิจารณาคดคีรั้งแรกของศาล ตามที่ศาล
ก าหนด 

๑. เสนออธิการบด ี
๒. เข้าฟังศาลออกนั่งพิจารณาคดคีรั้งแรก 

๗. ฟังค าพิพากษา ตามที่ศาล
ก าหนด 

จัดท าหนังสือขออนุญาตไปฟังค าพิพากษาและ
มอบอ านาจในการคัดถ่ายค าพิพากษา 

๘. อุทธรณ์  ภายใน ๓๐ วัน ๑. สรบุประเด็นค าพิพากษา ประเด็นโต้แย้งใน
อุทธรณ ์เฉพาะในกรณีที่อุทธรณ ์
๒. เสนออธิการบดีให้ความเห็นชอบ 
๓. แจ้งให้ส านักงานอัยการด าเนินการอุทธรณต์่อ
ศาลปกครองสูงสุด 

๙. รายงานผลคด ี ภายใน ๑๕ วัน รายงานผลคดเีสนออธิการบดี กรณีไม่มีอุทธรณ ์
๑๐. ด าเนินการตามค าพิพากษาของศาล

ปกครองสูงสุด 
ภายใน ๑๕ วัน ๑. เสนออธิการบดีขอความเห็นชอบ 

๒. รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
๓. จัดท าหนังสือน าส่ง 
๔. จัดส่งให้พนักงานอัยการ 
หมายเหตุ ภายใน ๑๐ ปี ใหร้ายงานผลการ
ด าเนินการใหผู้้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะๆ 



๔ 

 
 


