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ศาลปกครอง เตรียมพร้อมเปิ ดทาการศาลปกครองยะลา
ซึ่งกาหนดเปิ ดทาการ ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ เป็ นวันแรก
มีเขตอานาจครอบคลุมจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิ วาส
ศาลปกครอง เตรียมพร้อมเปิ ดทาการศาลปกครองยะลา ซึ่ งเป็ นศาลปกครองในภูมิภาค
ลาดับที่ ๑๔ ตัง้ แต่ วนั ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ เป็ นต้ นไป มีเขตอานาจครอบคลุมพื้นที่ ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ได้ แก่ จัง หวัด ปั ตตานี จัง หวัด ยะลา และจัง หวัด นราธิ วาส โดยจัด สัมมนา
ตุลาการศาลปกครองและบุคลากรเจ้าหน้ าที่ ที่จะไปปฏิ บตั ิ งาน ณ ศาลปกครองยะลา ให้มีความรู้
ความเข้าใจในขนบธรรมเนี ยมประเพณี วัฒนธรรม วิ ถีชีวิตความเป็ นอยู่ รวมทัง้ หลักกฎหมาย
อิ สลาม และกฎหมายพิ เศษที่ ใช้ ในเขตพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ การอานวยความ
ยุติธรรมทางปกครองแก่ประชาชนในพื้นที่เป็ นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิ ทธิ ภาพสูงสุด
นางสาวสายทิ พย์ สุ ค ติ พัน ธ์ ตุ ล าการหัว หน้ าคณะศาลปกครองนครศรี ธ รรมราช
ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากประธานศาลปกครองสูงสุดได้มีประกาศ
เปิ ดทาการศาลปกครองยะลา ตัง้ แต่ วนั ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ เป็ นต้ นไป โดยให้ตงั ้ อยู่ท่เี ลขที่
๑๙๙ หมู่ ๑ ตาบลท่าสาป อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา และมีเขตอ านาจครอบคลุ มพื้นที่จงั หวัด
ปตั ตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส นัน้
ส านั ก งานศาลปกครองจึง ได้ จ ัด ให้ ม ีโ ครงการสัม มนาตุ ล าการศาลปกครองและเจ้า หน้ า ที่
ศาลปกครองที่จะไปปฏิบ ัติหน้ าที่ท่ีศาลปกครองยะลา เมื่อ ระหว่ างวันที่ ๖ - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
และวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่ผ่ านมา โดยได้รบั การสนับสนุ นจากมูลนิธ ิคอนราด อาเดนาวร์ฯ
เพื่อให้ตุลาการศาลปกครองและเจ้าหน้ าที่ศาลปกครองมีความรู้ความเข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรม วิถีชีว ิตความเป็ นอยู่ รวมทัง้ หลักกฎหมายอิส ลาม และกฎหมายพิเศษที่ใช้ใ นเขตพื้นที่
๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้การอานวยความยุตธิ รรมทางปกครองแก่ประชาชนในพืน้ ที่เป็ นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุ ด ซึ่งการสัมมนาดังกล่ าวได้ร บั เกียรติจากผู้ทรงคุ ณวุ ฒ ิของ
ศาลปกครองและหน่ ว ยงานภายนอก ร่ ว มบรรยายให้ ค วามรู้ อาทิ นายสัน ติ เสื อ สมิ ง ประธาน
คณะอนุกรรมการคณะผูท้ รงคุณวุฒจิ ุฬาราชมนตรี สานักจุฬาราชมนตรี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร
รองเลขาธิการศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พันตารวจเอก ณรงค์ ธนานันทกุล
รองผูบ้ งั คับการตารวจตระเวนชายแดนภาค ๔ และนายไพโรจน์ มิ นเด็น อธิบดีศาลปกครองสงขลา เป็ นต้น
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ในส่ ว นของภารกิ จ ของศาลปกครองยะลาที่ จ ะเปิ ดท าการนั ้น นางสาวสายทิ พ ย์ฯ
กล่าวว่า ตัง้ แต่ วนั ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ ผู้ฟ้องคดีที่มีภมู ิ ลาเนาหรือมีมูลคดีที่เกิ ดขึ้นในพื้นที่
จังหวัด ยะลา จังหวัด ปั ตตานี และจังหวัดนราธิ วาส จะต้ องนาคดี ไปยื่ นฟ้ องต่ อศาลปกครอง
ยะลาซึ่งเป็ นศาลที่มีเขตอานาจเหนื อพื้นที่ดงั กล่าวแล้ว ส่วนคดีทอ่ี ยู่ในเขตอานาจของศาลปกครอง
ยะลาซึง่ ได้มกี ารฟ้องทีศ่ าลปกครองสงขลาหรือศาลปกครองในภูมภิ าคแห่งอื่นไว้ก่อนวันทีศ่ าลปกครอง
ยะลาเปิดทาการ ยังสามารถดาเนินการพิจารณาพิพากษาต่อไปในศาลทีไ่ ด้ย่นื คาฟ้องไว้เดิม แต่ค่กู รณี
ฝา่ ยผูถ้ ูกฟ้องคดีอาจยืน่ คาขอให้โอนคดีไปยังศาลปกครองยะลาได้
สาหรับการยื่นคาฟ้องคดีใหม่ หากผู้ฟ้องคดีไม่สะดวกที่จะเดินทางไปยื่นคาฟ้องคดีปกครอง
ด้วยตนเองต่อพนักงานเจ้าหน้าทีข่ องศาลปกครอง อาจยื่นคาฟ้องโดยส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนก็ได้
โดยตามกฎหมายให้ถอื ว่าวันที่ส่งคาฟ้องแก่เจ้าพนักงานไปรษณียเ์ ป็ นวันทีย่ ่นื คาฟ้องต่อศาลปกครอง
ซึ่ง ในเรื่อ งนี้ น ายสุ ช าติ ศรี ว รกร อธิ บ ดี ศ าลปกครองชัน้ ต้ น ประจ าศาลปกครองสูง สุด และ
นายฉั ตรชัย นิ ติ ภกั ดิ์ รองอธิ บดี ศาลปกครองชัน้ ต้ นประจาศาลปกครองสูงสุด ได้หารือร่วมกับ
นางนั ย นา ศิ ริสุวรรณ รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ บริ ษัท ไปรษณี ย์ไ ทย จ ากัด เพื่อ ประสาน
ความร่ว มมือ ในการอ านวยความสะดวกให้แก่ ประชาชนในพื้นที่จงั หวั ดชายแดนภาคใต้ท่ปี ระสงค์
จะยื่นคาฟ้องคดีปกครองต่อศาลปกครองยะลาทางไปรษณียล์ งทะเบียน ให้สามารถเข้าถึงแบบฟอร์ม
คาฟ้ อ งและคาร้อ งเกี่ยวกับคดีปกครองได้โดยสะดวกมากยิง่ ขึ้น โดยอาจจัด ให้มแี บบฟอร์มค าฟ้ อ ง
คาร้อง และเอกสารแนะนาเกีย่ วกับคดีปกครองไว้ทท่ี ท่ี าการไปรษณียบ์ างแห่งด้วย
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กลุม่ สื่อมวลชนสัมพันธ์ สานักประชาสัมพันธ์
อาคารศาลปกครอง เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
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