
คูมือการใชโปรแกรมการรายงานและบริหารสํานวนคดีดวยระบบอิเลก็ทรอนิกส 
ของสํานักงานอธิบดผีูพิพากษาภาค ๒ (สําหรับผูใชประจําศาล) 

Electronic Case Reporting & Management (ECRM) 

 

1. การเขาใชงานโปรแกรม ใหเขาเวบ็ไซตสํานกังานอธบิดีผูพิพากษาภาค ๒ (https://jor2.coj.go.th) 
เลือกเมนู “การบรกิาร” และเลือก “ระบบงานภายใน”    

 

2. ท่ีหนาจอระบบงานภายในภาค 2 เลือกเมน ู“โปรแกรมการรายงานและบริหารสํานวนคดีดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (ECRM)” เพ่ือเขาสูโปรแกรม 

 

 



 

3. ท่ีหนาตางโปรแกรม คลิกท่ีเมน ู“เขาสูระบบ” ท่ีแถบเมนดูานซายมอื  

 

4. กรอกขอมูล ช่ือผูใช และ รหัสผาน และคลิกท่ีปุม “เขาสูระบบ” (ผูใชท่ียังไมมี ช่ือผูใช และ รหัสผาน 
สามารถตดิตอ นักวชิาการคอมพิวเตอร/พนักงานคอมพิวเตอร หรือผูดแูลระบบประจําศาล) 

  

 

 



 

5. เมื่อเขาสูระบบไดแลว จะปรากฏหนาจอดังภาพดานบน โดยจะเปนหนา Dashboard แสดงขอมูล
รายละเอียดภาพรวมของจํานวนคดีท่ีรายงานเขาสูระบบ และดานซายมือประกอบดวยเมนูตางๆ ดังนี้ 

 

5.1 เมนู “รายงานคดีสําคัญท้ังหมด” เมนูนี้จะแสดงรายการคดีสําคัญท้ังหมดท่ีรายงานเขาสู
ระบบ โดยไมมีการแยกสถานะใดๆ โดยปุม “ติดตามสํานวน” สามารถตรวจสอบขอมูลคดีผานโปรแกรม 
ระบบติดตามสํานวนคดี (Tracking System) ของทางสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศได การเพ่ิมขอมูล 
การรายงานคดีสําคัญได ใหผูใชคลิกท่ีปุม “เพ่ิมขอมูล” สีเขียวดานขวามือ 

 

 

 

 

 



 

ท่ีหนาตางเพ่ิมขอมูล กรอกรายละเอียดของขอมูลคดีใหครบทุกชอง โดยชองท่ีมีเครื่องหมาย *  
สีแดง จะเปนชองท่ีจําเปนตองกรอกขอมูล เมื่อกรอกขอมูลครบถวนแลว กดปุม “บันทึก” (การแกไข
ขอมูล หรือ ลบขอมูล ท่ีเมนูนี้ จะสามารถทําไดในกรณีท่ีรายการคดีท่ีรายงานเขามาในระบบนั้น ยังไมมี
การดําเนินการตรวจสอบใดๆ จากทางเจาหนาท่ีภาค) 

 

 การแนบไฟลในคดีท่ีรายงาน ทําไดโดยคลิกท่ีปุม “เพ่ิมเอกสาร” โดยท่ีหนาจอเพ่ิมเอกสารแนบ 
ใหเลือกประเภทไฟลแนบ และเลือกไฟลท่ีตองการแนบ (โดยรองรับเฉพาะไฟล PDF เทานั้น) เสร็จแลว 
กดปุม “บันทึก” โดยสามารถดูรายละเอียดไฟลแนบ หรือลบไฟลแนบ ท่ีตองการไดจากรายละเอียดขอมูล
ไฟลแนบดานลาง ในกรณีท่ีตองการลบไฟลแนบ ใหกดปุม “ลบไฟลแนบ” (การลบไฟลแนบ จะลบได
เฉพาะไฟลท่ีผูใชอัพเขาสูระบบ) 

 

 

 



 

5.2 เมนู “รายงานคดีสําคัญรอการตรวจ” เมนูนี้จะแสดงรายการเฉพาะคดีสําคัญท่ีรายงานเขาสู
ระบบ และรอการตรวจสอบเบื้องตนจากทางเจาหนาท่ีภาค (เมนูนี้ ผูใชสามารถ แกไข และ ลบ ขอมูลได) 

 

5.3 เมนู “รายงานคดีสําคัญไมผานการตรวจ” เมนูนี้จะแสดงรายการคดีสําคัญท่ีรายงานเขา 
สูระบบและไมผานการตรวจสอบในเบื้องตนจากทางเจาหนาท่ีภาค โดยผูใชสามารถกดปุม “ตรวจสอบ
สถานะ” เพ่ือดูหมายเหตุท่ีไมผานการตรวจสอบเบื้องตนไดท่ีหัวขอ หมายเหตุแจงศาล (เมนูนี้ ผูใชสามารถ
แกไขขอมูลไดเทานั้น ไมสามารถลบขอมูลได) 

 

 

 

 

 



5.4 เมนู “รายงานคดีสําคัญผานการตรวจและรอคําส่ัง”  เมนูนี้จะแสดงรายการเฉพาะคดีสําคัญ 
ท่ีผานการตรวจสอบเบื้องตนจากทางเจาหนาท่ีภาค และรออธิบดีผูพิพากษาภาค ๒ มีคําส่ัง (เมนูนี้ ผูใช 
ไมสามารถ แกไข หรือ ลบ ขอมูลได) 

 

5.5 เมนู “รายงานคดีสําคัญมีคําส่ังแลวและรอศาลสงสํานวน” เมนูนี้จะแสดงรายการเฉพาะคดี
สําคัญท่ีอธิบดีผูพิพากษาภาค ๒ มีคําส่ังแลว โดยสามารถตรวจสอบคําส่ังไดท่ีปุม “ตรวจสอบสถานะ” 
และสามารถพิมพรายงานไดโดยกดท่ีปุม “พิมพ”  สําหรับปุม “เสร็จ/จําหนายคดี” จะใชในกรณีท่ีคดี
นั้นๆ เสร็จส้ินโดยการ ถอนฟอง จําหนายคดี หรือศาลมีคําพิพากษาตามยอม โดยเมื่อผูใชคลิกท่ีปุม
ดังกลาวจะมีหนาตางใหผูใชกรอกขอมูล และเมื่อผูใชกรอกขอมูลและกดปุม “บันทึก” ขอมูลจะถูกสงไป
ใหอธิบดีผูพิพากษาภาค ๒ ทราบ และหากผูใชตองการเพ่ิมเอกสารท่ีเกี่ยวของ ใหกดปุม “เพ่ิมเอกสาร”   

 

 

ท่ีเมนูนี้ จะมีความสําคัญอีกประการหนึ่งคือ หลังจากอธิบดีผูพิพากษาภาค ๒ มีคําส่ังแลว เมื่อ
ศาลทําการพิจารณาคดีท่ีรายงานคดีสําคัญผานระบบจนเสร็จเรียบรอย และจะดําเนินการสงสําเนา 
คําพิพากษามาใหภาคตรวจ หรือมีขอมูลท่ีสามารถกรอกตามแบบฟอรมได ศาลจะตองมาท่ีเมนูนี้และ 
คลิกท่ีปุม “เพ่ิมเติมขอมูลกอนสงสํานวน” เพ่ือกรอกขอมูลในสวนท่ีทางภาคจะตองใชขอมูลในการจัดทํา
ขอมูลใหกับผูพิพากษาหัวหนาศาลประจําภาค รองอธิบดีผูพิพากษาภาค และอธิบดีผูพิพากษาภาค ๒  

 

 



 

 

กรอกขอมูลเพ่ิมเติมใหครบถวนและกดปุม “บันทึก” การแนบไฟลสํานวนคดี ใหคลิกท่ีปุม  
“เพ่ิมเอกสาร” เลือกประเภทไฟลแนบ ไฟลสํานวนคดี เลือกเอกสารท่ีตองการแนบ และกดปุม “บันทึก”
(การเลือกผูพิพากษา เจาของสํานวน/องคคณะ จะเปนการระบุผูพิพากษาท่ีมีสิทธิ์ในการสงราง 
คําพิพากษาผานระบบ ECRM หากรายช่ือผูพิพากษาไมปรากฏ กรุณาติดตอ นักวิชาการคอมพิวเตอร/
พนักงานคอมพิวเตอร หรือผูดูแลระบบประจําศาล เพ่ือเพ่ิมขอมูลผูพิพากษา)  

 

 

 



 

 เมื่อกรอกขอมูลกอนสงสํานวนเรียบรอยแลวจะปรากฏปุม “ยืนยันสงสํานวน” ใหกดท่ีปุมนี้ 
เพ่ือยืนยันการสงสํานวน 

 

5.6 เมนู “รายงานคดีสําคัญสงสํานวนแลวและรอสงคืน” เมนูนี้จะแสดงรายการเฉพาะรายงานคดี
สําคัญท่ีศาลกดปุม “ยืนยันการสงสํานวน” และผูพิพากษาเจาของสํานวนสงรางคําพิพากษาผานระบบ 
ECRM และรอการสงรางคําพิพากษาท่ีผานการตรวจจากสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค 2  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.7 เมนู “รายงานคดีสําคัญเสร็จ/จําหนายคดี” เมนูนี้จะแสดงรายการเฉพาะคดีสําคัญท่ีผูใช 
กดปุม “เสร็จ/จําหนายคดี” กรอกขอมูล และกดปุม “บันทึก” โดยผูใชยังสามารถแกไข หรือเพ่ิมเอกสาร
ท่ีเกี่ยวของได และเมื่ออธิบดีผูพิพากษาภาค 2 ทราบ ขอมูลจะยายไปสูเมนู “รายงานคดีสําคัญปฏิบัติ 
เสร็จส้ิน” 

 

 5.8 เมนู “รายงานคดีสําคัญรอสงสําเนาคําพิพากษา” เมนูนี้จะแสดงรายการเฉพาะคดีสําคัญท่ี
สํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค 2 ตรวจสํานวนและสงไฟลรางคําพิพากษา (หลังตรวจ) คืนศาล 
เสร็จเรียบรอยแลว  

 

 



 

 5.9 เมนู “รายงานคดีสําคัญปฏิบัติเสร็จส้ิน” เมนูนี้จะแสดงรายการเฉพาะคดีสําคัญท่ีปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการรายงานคดีสําคัญท้ังหมดเสร็จส้ิน 

 

 5.10 เมนู “รายงานคดีสําคัญไมเขาเกณฑท่ีตองรายงาน” เมนูนี้จะแสดงรายการเฉพาะคดีสําคัญ
ท่ีเจาหนาท่ีภาค 2 ตรวจสอบแลวไมเขาเกณฑท่ีตองรายงานคดีสําคัญ (หากตองการรายงานตามคําส่ัง
หัวหนาศาลหรือเหตุอื่น กรุณาติดตอสวนวิชาการและงานคดี สํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 2) 

 

 

 



 

5.11 การพิมพรายงาน กดท่ีเมนู “รายงาน” เลือก “พิมพรายงาน” เลือกชวงวันท่ี ท่ีตองการ  
กดปุม “แสดงรายงาน” โปรแกรมจะแสดงขอมูลการรายงานคดีสําคัญตามชวงวันท่ีท่ีระบุ  

 

กดปุม “พิมพรายงาน” เพ่ือสรางรายงานในรูปแบบ PDF 

  

 

 

 



 

 

6. ผูใชสามารถแกไขช่ือผูใชงาน รหัสผาน หรือขอมูลสวนตัวตางๆ ไดโดยคลิกท่ีชื่อผูใชดานมุมขวา 
และกดปุม “แกไขขอมูล” หรือหากตองการออกจากระบบใหคลิกท่ีปุม “ออกจากระบบ”  

 

 

 

 


