ประจําวันที่ 10 มิถุนายน 2559

การสัมมนา เรื่อง “ผ่าตัดคดีแพทย์ : สิทธิแพทย์ สิทธิผู้ป่วย”

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 นายศิริชัย วัฒนโยธิน ประธานศาลอุทธรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา เรื่อง
“ผ่าตัดคดีแพทย์ : สิทธิแพทย์ สิทธิผู้ป่วย” โดยมีนายอธิคม อินทุภูติ เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม กล่าวรายงาน พร้อม
ด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม บุคลากรทางการแพทย์ นักวิชาการ และสื่อมวลชน รวมจํานวน 280 คน เข้าร่วมการ
สัมมนา ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนา
รพีพัฒนศักดิ์จัดการสัมมนาขึ้น เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายความรับผิดทางการแพทย์ของไทยในปัจจุบัน
การคุ้มครองสิทธิของทุกฝ่าย และระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไปพัฒนาหลักเกณฑ์ทางกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิด
ของแพทย์ ก่อให้เกิดหลักประกันในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและยังสามารถคุ้มครองสิทธิและ
ความปลอดภัยให้แก่ประชาชน

สํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 ออกนิเทศงานในระบบพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง
ณ ศาลจังหวัดนครปฐม

เมื่อวันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2559 นายสมศักดิ์ คุณเลิศกิจ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 พร้อมด้วยรองอธิบดีผู้พิพากษา
ภาค 7 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 และคณะ ออกนิเทศงานในระบบพิจารณาคดีครบ
องค์คณะและต่อเนื่อง ณ ศาลจังหวัดนครปฐม โดยมีคณะอนุกรรมการส่งเสริมระบบการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานคดีร่วมสนับสนุนการนิเทศงานด้วย
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ผลจากการนิเทศงานในครั้งนี้พบว่ากลุ่มคดีค้างเกิน 1 ปีขึ้นไป ในศาลจังหวัดนครปฐม ปรากฏว่า มีคดีแพ่งค้าง
พิจารณา 7 เรื่อง คดีผู้บริโภคค้างพิจารณา 3 เรื่อง คดีอาญาค้างพิจารณา 1 เรื่อง และไม่มีคดีอาญาที่จําเลยต้องขังระหว่าง
พิจารณาเกิน 6 เดือน ซึ่งคณะผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดนครปฐมนําระบบพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง
มาช่วยบริหารจัดการคดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การนิเทศงานเกิดประโยชน์ในการอํานวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน
มากที่สุด

ศาลอาญากรุงเทพใต้จัดโครงการให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและบริการทันตกรรม

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ศาลอาญากรุงเทพใต้จัดโครงการ “ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและบริการทันตกรรม”
โดยมีนายอธิคม อินทุภูติ เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และมีนายสุภัทร์ สุทธิมนัส
อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ กล่าวรายงาน ณ ศาลอาญากรุงเทพใต้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี ในวั นที่ 9 มิถุ นายน 2559 ซึ่ งได้รั บความสนใจ
จากข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเป็นจํานวนมาก โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือกันระหว่างศาลอาญากรุงเทพใต้
กับโรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ สํานักงานศาลยุติธรรม เป็นการจัดแพทย์และเจ้าหน้าที่มาให้บริการตรวจสุขภาพ รักษา
โรคทั่วไปและบริการทันตกรรมแก่บุคลากรของศาลอาญากรุงเทพใต้และศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของ
ศาลยุติธรรมมีคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมที่จะให้บริการประชาชนได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ หากประชาชนที่มาติดต่อราชการศาล
เกิดอาการเจ็บป่วยกะทันหันก็สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลเบื้องต้นได้ทันท่วงที

การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบังคับตามคําสั่งศาลในคดีอาญา พ.ศ. ...
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 สํานักงานศาลยุติธรรม โดยสํานักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม จัดการประชุม
เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สํานักงานอัยการสูงสุด กระทรวงยุติธรรม สํานักงานตํารวจ
แห่ งชาติ สํ านั กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา และฝ่ ายกฎหมายและกระบวนการยุ ติ ธรรม คณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ
เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบังคับตามคําสั่งศาลในคดีอาญา พ.ศ. ... ณ ห้องประชุม
สํานักงานศาลยุติธรรม โดยเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมมอบหมายให้นายชาญณรงค์ ปราณีจิตต์ ผู้พิพากษาหัวหน้า
คณะในศาลอุทธรณ์ประจําสํานักประธานศาลฎีกา เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว
การจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกต พร้อมทั้งตอบข้อซักถาม
ของผู้เข้าร่วมการประชุม เพื่อรวบรวมความคิดเห็นและข้อสังเกตของหน่วยงานต่างๆ เสนอให้คณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติที่สํานักงานศาลยุติธรรมเสนอต่อไป
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ร่างพระราชบัญญัติการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบังคับตามคําสั่งศาลในคดีอาญา พ.ศ. ... มีหลักการเพื่อให้มี
กฎหมายว่าด้วยการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบังคับตามคําสั่งศาลในคดีอาญา โดยให้นําเงินค่าปรับตามคําพิพากษา
ในคดีอาญามาใช้เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกํากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว และการติดตามจับกุมผู้ต้องหาหรือจําเลยที่หลบหนี
ในชั้นศาล และมีสาระสําคัญดังนี้
1. กํ าหนดให้ ศาลอาจมี คํ าสั่ งแต่ งตั้ งบุคคลใดเป็ นผู้กํากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่ วคราวเพื่ อให้ปฏิ บัติตามเงื่ อนไขก็ ได้
โดยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้กํากับดูแลให้เป็นไปตามที่กําหนดในระเบียบ ก.บ.ศ.
2. กําหนดให้ผู้ที่ได้ รับแต่ งตั้งเป็ นผู้กํากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย เว้นแต่
ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวได้หลบหนีหรือไปก่อภัยอันตรายหรือความเสียหายขึ้น และผู้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ต้องมิใช่เจ้าพนักงานซึ่งมีอํานาจหน้าที่โดยตรงในการกํากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวหรือผู้ประกันหรือบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของ
หลักประกันในการขอปล่อยชั่วคราว
3. กําหนดให้ผู้แจ้งความนําจับมีสิทธิได้รับเงินสินบน และเจ้าหน้าที่ผู้จับมีสิทธิได้รับเงินรางวัล ทั้งนี้ เมื่อมีการจับกุม
ผู้ต้องหาหรือจําเลยที่ได้รับการปล่อยชั่วคราวในชั้นศาลซึ่งหลบหนีและได้ส่งตัวต่อศาลแล้ว
4. กําหนดหลักเกณฑ์การขอรับเงินค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย และหลักเกณฑ์การขอรับเงินสินบนหรือเงินรางวัล
โดยให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินยื่นคําร้องต่อศาลชั้นต้นที่พิจารณาคดีภายในสิบห้าวันนับแต่เสร็จสิ้นภารกิจ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และอัตรา
เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในระเบียบ ก.บ.ศ. โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
5. กําหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย เงินสินบนและเงินรางวัลแก่ผู้มีสิทธิได้รับ โดยให้เป็นไป
ตามระเบียบที่ ก.บ.ศ. กําหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
ทั้งนี้ สํานักงานศาลยุติธรรมได้เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้วเมื่อวันที่ 3
พฤษภาคม 2559 ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
ศู นย์ วิ ทยบริ การศาลยุ ติ ธรรมจะจั ดงานเรี ยนรู้ ตามรอยพระยุ คลบาท ระหว่ างวั นที่ 23 – 24 มิ ถุ นายน 2559
ณ ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการออกร้าน
จําหน่ายหนังสือโดยร้านค้าชั้นนํา เช่น ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ คิโนะคูนิยะ ฯลฯ ในราคาพิเศษ เพื่อส่งเสริมการอ่านและสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้แก่บุคลากร
ของศาลยุติธรรม นอกจากนี้ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 – 12.00 น. ยังมีการจัดกิจกรรม Talk show หัวข้อ
“พระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” โดย พลตํารวจเอก วสิษฐ เดชกุญชร และนายดนัย จันทร์เจ้าฉาย ผู้สนใจ
เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม โทร. 0 2541 0206

ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ “คุยกันนอกศาล”
กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ “คุยกันนอกศาล” ออกอากาศทางสถานีวิทยุรัฐสภา F.M. 87.5 MHz.
ทุกวันเสาร์ ระหว่างเวลา 20.00 – 21.00 น. สําหรับวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2559 เป็นการนําเสนอเรื่อง “กฎหมายชะลอฟ้อง ประชาชน
ได้อะไร” โดยนายสุพิศ ปราณีตพลกรัง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ และนางสาวอัมภัสชา ดิษฐอํานาจ ผู้พิพากษา
ศาลชั้นต้นประจําสํานักประธานศาลฎีกา

