ประจําวันที่ 29 กันยายน 2559

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนคําพิพากษาและการให้เหตุผลในคําพิพากษา :
ประสบการณ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา”

วันที่ 29 กันยายน 2559 สํานักประธานศาลฎีกาจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนคําพิพากษาและการ
ให้เหตุผลในคําพิพากษา : ประสบการณ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา” ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์
กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจากนายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา และมี
Judge Clifford Wallace ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 9 แห่งสหรัฐอเมริกา นายโอภาส อนันตสมบูรณ์
ผู้พิพากษาศาลฎีกา นายไพจิตร สวัสดิสาร ผู้พิพากษาศาลฎีกา นายวรวุฒิ ทวาทศิน รองประธานแผนกคดียาเสพติด
ในศาลอุทธรณ์ เป็นวิทยากรการสัมมนา มีนายเสถียร รุ่งทองคํากุล ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจําสํานักประธานศาลฎีกา
ดําเนินการอภิ ปราย พร้อมด้วยข้าราชการตุ ลาการในศาลฎีกา ศาลอุทธรณ์ และศาลอุทธรณ์ภาค 1 – ภาค 9 เข้าร่วม
การสัมมนา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้ทราบถึงรูปแบบการเขียนคําพิพากษาและการให้เหตุผล
จากประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถนํามาประยุกต์ใช้กับศาลยุติธรรมไทยได้อย่างเหมาะสม
ซึ่งในปัจจุบันมีการฟ้องร้องคดีจํานวนมากเข้าสู่การพิจารณาพิพากษาคดีของศาล ข้าราชการตุลาการในศาลฎีกา ศาลอุทธรณ์
และศาลอุทธรณ์ภาคมีบทบาทและสร้างบรรทัดฐานคําพิพากษา ต้องดําเนินการพิจารณาพิพากษาคดีด้วยความรอบคอบ
และมีประสิทธิภาพดํารงไว้ซึ่งความยุติธรรม การเขียนคําพิพากษาและการให้เหตุผลในคําพิพากษาจึงนับเป็นศาสตร์สําคัญ
ที่ต้องช่วยกันพัฒนาโดยยังคงรักษารูปแบบตามที่กฎหมายกําหนด ตรงกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสํานวนคดี ต้องมีเหตุผล
แห่งคําวินิจฉัยอันชอบด้วยกฎหมายและอยู่บนพื้นฐานของหลักนิติธรรม
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ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

ตามที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดวันเปิดทําการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง พ.ศ. 2559 ให้เปิดทําการ
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ซึ่งมีผลกระทบต่อคดีทุจริตและประพฤติมิชอบที่เกิดใน
ราชอาณาจักร ในวันนี้ (29 กันยายน 2559) นายอํานาจ พวงชมภู อธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 ช่วยทํางานชั่วคราวในตําแหน่ง
อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง และคณะ จึงร่วมกันประชุมทางไกลผ่านจอภาพเพื่อซักซ้อม
ความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกับสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 ถึงภาค 9 และศาลแขวง
ทั่วประเทศ ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการดําเนินการแต่ละขั้นตอนพอสรุปได้ดังนี้
การยื่นคําร้องขอออกหมายจับ หมายค้น สามารถยื่นได้ที่ศาลอาญาคดีทุจริตฯ กลาง หรือศาลชั้นต้นแห่งท้องที่
ที่จะทําการจับหรือค้น
การยื่นคําร้องขอผัดฟ้องหรือฝากขัง การออกหมายขัง การขอปล่อยชั่วคราวและการสั่งบังคับตามสัญญาประกัน
ศาลชั้นต้นมีอํานาจสั่งได้เหมือนคดีทั่วไป โดยให้มีอักษรย่อ “ท” กํากับ
การยื่นคําฟ้อง
กรณีที่ราษฎรเป็นโจทก์ สามารถยื่นคําฟ้องต่อศาลชั้นต้นอื่นที่มิใช่ศาลอาญาคดีทุจริตฯ กลาง ศาลชั้นต้นนั้นจะตรวจ
รับคําฟ้องในเบื้องต้นแล้วส่งต่อไปยังศาลอาญาคดีทุจริตฯ กลาง ทางโทรสารหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อพิจารณาสั่งต่อไป
กรณีหน่วยงานของรัฐเป็นโจทก์ สามารถยื่นคําฟ้องต่อศาลชั้นต้นอื่นที่มิใช่ศาลอาญาคดีทุจริตฯ กลาง ศาลชั้นต้นนั้น
จะตรวจรับคําฟ้องและสํานวนการสอบสวนหรือสํานวนการไต่สวนข้อเท็จจริง สอบถามเรื่องทนายความ คําให้การ พร้อมทั้ง
รายงานข้อมูลเบื้องต้นให้ศาลอาญาทุจริตฯ กลาง ทางโทรสารหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อพิจารณาสั่งต่อไป
คดีที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี และจังหวัด
ปทุมธานี ไม่ว่าราษฎรหรือหน่วยงานของรัฐเป็นโจทก์ต้องยื่นคําฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตฯกลางเท่านั้น
การดําเนินกระบวนพิจารณาภายหลังจากสั่งรับคําฟ้อง เมื่อศาลอาญาคดีทุจริตฯ กลาง สั่งรับคดีไว้พิจารณาแล้ว
จะมีคําสั่งให้ออกไปทําการไต่สวนมูลฟ้อง นั่งพิจารณาและพิพากษาคดีที่ศาลอาญาคดีทุจริตฯ กลาง หรือทําการไต่สวนมูลฟ้อง
นั่งพิจารณาและพิพากษาคดีที่ศาลชั้นต้นนั้น หรือโดยระบบการประชุมทางจอภาพ (Video Conference) ที่ศาลชั้นต้นนั้นตามที่
เห็นสมควร
คดีที่ค้างพิจารณาก่อนเปิดทําการ บรรดาคดีที่อยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลอาญาคดีทุจริตฯ กลาง ที่ค้าง
พิจารณาอยู่ในศาลชั้นต้นก่อนที่ศาลอาญาคดีทุจริตฯ กลาง เปิดทําการ ให้ศาลชั้นต้นนั้นๆ มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่ค้าง
อยู่ต่อไปจนเสร็จ
อนึ่ง ศาลอาญาคดีทุจริตฯกลางจะเปิดทําการในวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ณ อาคารศาลแขวงดุสิต (แห่งใหม่) ซอยสีคาม
ถนนนครไชยศรี แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร แต่ในเบื้องต้นเพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศาลอาญาคดีทุจริตฯ กลาง จะใช้สถานที่ทําการ 2 แห่ง คือ ที่ศาลอาญาคดีทุจริตฯ กลาง และที่ศาลอาญา
ถนนรั ชดาภิ เษก โดยสามารถยื่ นคําฟ้ องหรื อคําร้องขอออกหมายต่างๆ ได้ทั้งสองแห่ง ทั้ งนี้ เพื่อให้บริการแก่ ผู้ ที่มาติ ดต่อ
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยที่ทําการศาลอาญาคดีทุจริตฯกลาง โทร. 0 2241 0616 โทรสาร 0 2241 0635 ที่ทําการ
ศาลอาญา โทร. 0 2541 2354 โทรสาร 0 2541 2355
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แนวทางการดําเนินการเปิดทําการศาลนอกเวลาราชการสําหรับศาลชั้นต้น
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตามที่ คณะกรรมการบริ หารศาลยุ ติ ธรรมได้ มี มติ เห็ นชอบในหลั กการให้ สํ านั กงานศาลยุ ติ ธรรมดํ าเนิ นโครงการ
เปิดทําการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในการประชุมครั้งที่
16/2559 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 คณะกรรมการพิจารณาแนวทางและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการดําเนินโครงการ
เปิดทําการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้มีการประชุมเพื่อ
พิจารณาแนวทางการดําเนินโครงการเปิดทําการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ได้ทบทวนและปรับปรุงแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องที่เกิดจากการดําเนินการเปิดทําการศาลนอกเวลาราชการ
สําหรับศาลชั้นต้นให้มีความเหมาะสมและเกิดความคุ้มค่าของงบประมาณ สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้
1. มอบอํานาจให้สํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาคเป็นผู้ตรวจสอบ ให้คําแนะนํา วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของปริมาณคดี
ความคุ้มค่าของงบประมาณ และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากคําของบประมาณเพื่อเปิดทําการศาลนอกเวลาราชการ
ของศาลในสังกัดสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค
2. มอบอํ านาจให้ สํ านั กงานอธิ บดี ผู้ พิ พากษาภาคเป็ นผู้ อนุ มั ติ งบประมาณให้ แก่ ศาลในสั งกั ดสํ านั กงานอธิ บดี
ผู้พิพากษาภาค ทั้งนี้ เพื่อให้สํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาคมีเครื่องมือในการติดตามตรวจสอบ กํากับดูแลการพิจารณาพิพากษา
คดีของศาลในสังกัด
3. เปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาของการจัดทําคําของบประมาณจากเดิม ให้ศาลที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ จัดทํา
คําของบประมาณ “รายไตรมาส” แก้ไขเป็น ให้ศาลที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ จัดทําคําขอ “ทุกรอบ 6 เดือน”
4. กําหนดแนวทางในการดําเนินงานตามโครงการเปิดทําการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยปรับปรุงเกณฑ์ให้ศาลที่สามารถจัดทําคําของบประมาณเพื่อเปิดทําการศาลนอกเวลาราชการ
ในประเภทคดีจัดการพิเศษ ดังนี้
- ศาลที่ สามารถจั ดทํ าคํ าของบประมาณจะต้ องมี ปริ มาณคดี ที่ เข้ าสู่ การพิ จารณาของศาลเกิ นเกณฑ์ มาตรฐาน
การจัดอัตรากําลังที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมกําหนดตามรายชื่อศาลแนบท้ายแนวทางเท่านั้น
- กําหนดเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ําของปริมาณคดีที่ศาลจะเปิดทําการนอกเวลาราชการ เช่น กรณีเปิดทําการในวันทําการ
ปกติ จะต้ องนัดพิ จารณาคดี ไม่ น้ อยกว่ าวั นละ 6 คดี /องค์ คณะ กรณี เปิ ดทํ าการในวั นหยุ ดราชการจะต้องนัดพิ จารณาคดี
ไม่น้อยกว่าวันละ 12 คดี/องค์คณะ
- กําหนดเกณฑ์มาตรฐานขั้นสูงของปริมาณคดีที่ศาลสามารถขอรับงบประมาณเพื่อเปิดทําการศาลนอกเวลาราชการได้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ทั้งนี้ เพื่อให้การเปิดทําการศาลนอกเวลาราชการในประเภทคดีจัดการพิเศษเป็นไปด้วยความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์
ต่อประชาชนอย่างแท้จริง จึงเห็นสมควรแจ้งแนวทางการดําเนินโครงการเปิดทําการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณา
พิพากษาคดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้สํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1-9 และศาลที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ ได้
ศึกษาและจัดเตรียมข้อมูลเพื่อดําเนินการต่อไป

ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ “คุยกันนอกศาล”
กองสารนิ เทศและประชาสั มพั นธ์ ขอเชิ ญรั บฟั งรายการวิ ทยุ “คุ ยกั นนอกศาล” ออกอากาศทางสถานี วิ ทยุ รั ฐสภา
F.M. 87.5 MHz. ทุกวันเสาร์ ระหว่างเวลา 20.00 – 21.00 น. สําหรับวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นการนําเสนอเรื่อง “ศาลอาญา
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง” โดยนายอํานาจ พวงชมภู อธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 ช่วยทํางานชั่วคราวในตําแหน่งอธิบดี
ผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง

