ประจําวันที่ 12 เมษายน 2559

ประธานศาลฎีกานําคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร
และคณะกรรมาธิการถาวรของสมาคมกฎหมายอาเซียน ครั้งที่ 38

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2559 นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา นําคณะผู้แทนประเทศไทยจากหน่วยงานต่างๆ
ประกอบด้วย ศาลยุติธรรม สํานักงานอัยการสูงสุด กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงยุติธรรม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เนติบัณฑิตยสภาฯ และคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รวม 38 คน เข้าร่วม
การประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมาธิการถาวรของสมาคมกฎหมายอาเซียน ครั้งที่ 38 (38th Governing Council
Meeting ASEAN Law Association) ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
การประชุมในครั้งนี้มีการพิจารณาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการประชุมใหญ่ของสมาคมกฎหมายอาเซียน
ตามข้อเสนอของสาธารณรัฐสิงคโปร์ การพิจารณาข้อเสนอของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เกี่ยวกับกรอบความร่วมมือเพื่อให้เกิด
เสรีภาพของการปฏิบัติงานด้านกฎหมายในภูมิภาคอาเซียน (Harmonized Framework for the Liberalization of Law Practice
in ALL ASEAN States) และการเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมธรรมนูญของสมาคมกฎหมายอาเซียน โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในการ
ให้ความเห็นเกี่ยวกับการตีความกฎหมายและสนธิสัญญาที่เกี่ยวกับอาเซียน และพิจารณาข้อเสนอของสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามที่ให้เพิ่มบทบาทสมาคมกฎหมายอาเซียนในการดูแลเรื่องความปลอดภัยในภูมิภาค อนึ่ง ในการประชุมคณะกรรมาธิการ
ด้านต่างๆ นายมนตรี ศิลป์มหาบัณฑิต ผู้ช่วยผู้พิพากษาในศาลฎีกา ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการ
ด้ านการระงั บข้ อพิ พาททางเลื อก (Alternative Dispute Resolution) ด้ วยสํ าหรั บการประชุ มคณะกรรมการบริ หารและ
คณะกรรมาธิการถาวรของสมาคมกฎหมายอาเซียนครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่ประเทศบรูไน ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2560

สํานักงานศาลยุติธรรมจัดสัมมนาทางวิชาการระหว่างประเทศเนื่องในโอกาส 134 ปี ศาลยุติธรรม
สํานักงานศาลยุติธรรมจะจัดการสัมมนาทางวิชาการทางการศาลและการยุติธรรมระหว่างประเทศ เรื่อง“อาชญากรรม
ทางคอมพิวเตอร์” (Southeast Asia Judicial Workshop on Cybercrime) โดยความร่วมมือระหว่างสํานักงานศาลยุติธรรม
ฝ่ายความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายและยาเสพติดสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย และกระทรวง
ยุติธรรมแห่งสหรัฐอเมริกา เนื่องในโอกาส 134 ปี ศาลยุติธรรม ระหว่างวันที่ 25 – 29 เมษายน 2559 ณ โรงแรมเรเนซองส์
กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรจากประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจด้านการ
สืบสวนสอบสวน ตลอดจนการดําเนินคดีความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ และการทําให้กฎหมายและกระบวน
ยุติธรรมของแต่ละประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้แทนจากศาลในภูมิภาคอาเซียน โดยมี
ผู้แทนจากประเทศภูฏานและหน่วยงานระหว่างประเทศเข้าร่วมสังเกตการณ์ ผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาสามารถสอบถาม
รายละเอียดได้ที่ สํานักการต่างประเทศ โทร. 0 2541 2863
/การเปิดรับสมัคร...
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การเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนสํานักงานศาลยุติธรรมไปฝึกอบรม
หลักสูตร “การบริหารจัดการคดี (หลักนิติธรรม)” ณ มหาวิทยาลัยซึคุบะ ประเทศญี่ปุ่น
สํานักการต่างประเทศ แจ้งว่า สํานักงานศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครข้าราชการศาลยุติธรรมเพื่อรับทุนสํานักงาน
ศาลยุติธรรมไปฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการคดี (หลักนิติธรรม)” ณ มหาวิทยาลัยซึคุบะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 19
มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2559 โดยกําหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 – 27 เมษายน 2559 โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. รับราชการเป็นข้าราชการศาลยุติธรรมต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ในวันปิดรับสมัคร
2. ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนไปศึกษาหรือฝึกอบรมต่อต่างประเทศจากแหล่งทุนอื่นใด
3. ไม่อยู่ระหว่างการรับทุนฝึกอบรมหลักสูตร Mini LL.M. โดยความร่วมมือระหว่างสํานักงานศาลยุติธรรม Chicago –
Kent College of Law และ Kyushu University ซึ่งจัดโดยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
4. หากเคยได้รับทุนไปศึกษาและฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ จะต้องกลับมาปฏิบัติราชการแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวัน
ปิดรับสมัคร
กรณีได้รับทุนไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศเป็นครั้งที่ 3 และครั้งต่อไป จะต้องกลับมาปฏิบัติราชการแล้ว ไม่น้อยกว่า
3 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร แต่หากได้รับทุนฝึกอบรม ณ ต่างประเทศในหลักสูตรเดิม จะต้องกลับมาปฏิบัติราชการแล้วไม่น้อย
กว่า 5 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร เว้นแต่การฝึกอบรมในต่างประเทศนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการอบรมตามหลักสูตรจากสถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และการเดินทางไปต่างประเทศตามโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศสําหรับข้าราชการฝ่าย
ตุลาการศาลยุติธรรม
5. เป็นผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปดูงาน และฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไม่เกิน 2 ครั้ง
ตามระเบี ยบคณะกรรมการบริ หารศาลยุ ติ ธรรม ว่ าด้ วยหลั กเกณฑ์ การเดิ นทางไปดู งาน และฝึ กอบรม ณ ต่ างประเทศ
ของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2557
6. เป็ นผู้ ที่ ไม่ อยู่ ในระหว่ างถู กตั้ งกรรมการสอบสวนทางวิ นัยหรื อถู กฟ้องคดี อาญาเว้ นแต่กรณี ถู กฟ้ องคดี อาญา
ในความผิดที่ไม่อยู่ในข่ายต้องรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน
7. เป็นผู้ที่มีสุขภาพอนามัยดีพอที่จะไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศได้
8. เป็นผู้มีความเหมาะสมในการที่จะได้รับทุนโดยคํานึงถึงประโยชน์ของทางราชการศาลยุติธรรม และสํานักงาน
ศาลยุติธรรมเป็นสําคัญ รวมทั้งจะต้องได้รับคํารับรองจากผู้บังคับบัญชาว่าเป็นผู้ที่อุทิศเวลาให้กับทางราชการอย่างเต็มกําลัง
ความสามารถ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นผู้ที่สมควรจะได้รับทุน
9. ในกรณีที่เคยไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ จะต้องส่งรายงานให้กับสํานักการต่างประเทศแล้ว
10. คุณสมบัติผู้สมัครให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมกําหนด
ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติดังกล่าวก่อนยื่นใบสมัคร กรณีตรวจพบภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ
จะถูกตัดสิทธิในการรับทุนทันที
ข้าราชการศาลยุติธรรมที่สนใจสามารถกรอกใบสมัคร online (เท่านั้น) ทางหน้าเว็บไซต์ของสํานักงานศาลยุติธรรม
(http://www.coj.go.th) และสํานักการต่างประเทศ (http://www.iad.coj.go.th) ระหว่างวันที่ 12 - 27 เมษายน 2559 และจัดส่ง
หนังสือรับรองความเหมาะสมในการสมัครรับทุนจากผู้บังคับบัญชาถึงสํานักการต่างประเทศ สํานักงานศาลยุติธรรม ภายในวันที่
27 เมษายน 2559 เวลา 16.30 น. (ทางไปรษณีย์หรือด้วยตนเอง)
ทั้ งนี้ ผู้ ที่ สนใจสามารถสอบถามรายละเอี ยดเพิ่ มเติ มได้ ที่ กลุ่ มงานกิ จการต่ างประเทศ สํ านั กการต่ างประเทศ
โทร. 0 2541 2863, 0 2541 2876, 0 2541 2284 - 91 ต่อ 1269
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