ประจําวันที่ 3 ตุลาคม 2559

เปิดทําการศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษและศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง

วั นที่ 3 ตุ ลาคม 2559 นายชาติ ชาย อั ครวิ บู ลย์ รองประธานศาลฎี กา พร้ อมด้ วยคณะผู้ บริ หารศาลยุ ติ ธรรม
ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเปิดทําการศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ และในวันเดียวกัน นายอธิคม อินทุภูติ เลขาธิการสํานักงาน
ศาลยุติธรรม ได้มอบพระพุทธยุติธรรมโลกนาถ ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว ให้แก่นางเมทินี ชโลธร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
ช่วยทํ างานชั่ วคราวในตํ าแหน่งประธานศาลอุ ทธรณ์ คดี ชํ านั ญพิ เศษ และนายอํ านาจ พวงชมภู อธิบดี ผู้ พิ พากษาภาค 2
ช่วยทํางานชั่วคราวในตําแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง เพื่อเป็นสิริมงคลและยึดเหนี่ยวจิตใจ
ของบุคลากรในศาลดังกล่าว

ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการดําเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
สํานักงานศาลยุติธรรม แจ้งว่า ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยวิธีการดําเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
พ.ศ. 2559 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนที่ 87 ก วันที่ 1 ตุลาคม 2559 แล้ว โดยมีสาระสําคัญ คือ ในการยื่น
อุ ทธรณ์ หรื อฎี กาของจํ าเลยซึ่ งไม่ ได้ ถู กคุ มขั งจะต้ องมาแสดงตนต่ อเจ้ าพนั กงานศาล รวมไปถึ งหากจะมี การพิ จารณา
การถอนฟ้องคดี จะต้องคํานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะและความเสียหายที่มีผลกระทบต่อรัฐเป็นสําคัญ การสืบพยาน
ก่อนฟ้องคดี การไต่สวนมูลฟ้อง หรือการพิจารณาคดีในกรณีที่ศาลอนุญาตให้พยานเบิกความที่ศาลอื่นหรือสถานที่ทําการ
ของทางราชการหรือสถานที่แห่งอื่น โดยจัดให้มีการถ่ายทอดสดภาพและเสียงในลักษณะการประชุมทางจอภาพ ให้นําข้อบังคับ
ของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการสืบพยานคดีอาญาในลักษณะการประชุมทางจอภาพ พ.ศ. 2556 หรือข้อกําหนดของประธาน
ศาลฎีกา ว่าด้วยแนวทางการสืบพยานหลักฐานและการสืบพยานบุคคลที่อยู่นอกศาลโดยระบบการประชุมทางจอภาพ พ.ศ.
2556 แล้ ว แต่ ก รณี มาใช้ บั ง คั บ เท่ า ที่ ไ ม่ ขั ด หรื อ แย้ ง กั บ ข้ อ บั ง คั บ นี้ ทั้ ง นี้ สามารถอ่ า นรายละเอี ย ดได้ ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/087/1.PDF
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เยาวชนจากโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 29 มาทัศนศึกษาระบบงานศาลยุติธรรม

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 นายอธิคม อินทุภูติ เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม ให้การต้อนรับและกล่าว
บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ระบบศาลยุติธรรมในประเทศไทยกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน” แก่คณะเยาวชนจาก
โครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 29 ซึ่งเดินทางมาทัศนศึกษาระบบงานศาลยุติธรรม จํานวน 320 คน ณ ห้องประชุมสัญญา
ธรรมศักดิ์ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม โดยมีคณะผู้บริหารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ
ศาลยุติธรรมร่วมให้การต้อนรับด้วย

ปรับปรุงเว็บไซต์ศาลยุติธรรมและเว็บไซต์หน่วยงานศาลยุติธรรม
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศได้ปรับปรุงเว็บไซต์ศาลยุติธรรม
www.coj.go.th และเว็ บ ไซต์ หน่ วยงานในสั งกั ดสํ านั ก งาน
ศาลยุติธรรม ในการแสดงผลหน้าเว็บไซต์และตําแหน่งของเมนูต่างๆ
ภายในเว็บไซต์ให้มีความเหมาะสม เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้าชม
เว็บไซต์ สามารถแสดงข้อมูลได้ครบถ้วนในทุกเบราเซอร์ โดยการ
คงรู ปแบบเมนู ต่ างๆ ของเว็ บไซต์ เดิ มไว้ ทั้ งนี้ สามารถเข้ าชม
เว็ บไซต์ ผ่ านเครื่ องคอมพิ วเตอร์ โทรศั พท์ มื อถื อ และแท็ บเล็ ต
ได้ทาง www.coj.go.th

โครงการสวัสดิการอาวุธปืนศาลยุติธรรม ระยะที่ 2
กองสวัสดิการศาลยุติธรรมแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการสั่งจองอาวุธปืนตามโครงการสวัสดิการอาวุธปืนศาลยุติธรรม
ระยะที่ 2 ดังนี้
1. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เดิมที่เปลี่ยนแปลงการสั่งซื้อจากยี่ห้อรูเกอร์ และยี่ห้อสมิธ แอนด์ เวสสัน มาเป็นยี่ห้อกล็อก
ให้สั่งซื้อทางเว็บไซต์ http://www.gun-e-service.coj.go.th (ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานเท่านั้น) ตั้งแต่วันที่
1 – 15 ตุลาคม 2559
2. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ รายใหม่สามารถสั่งซื้ออาวุธปืนยี่ห้อกล็อก ได้ทางเว็บไซต์ http://www.gun-e-service.coj.go.th
(ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานเท่านั้น) ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2559 (โควตาอาวุธปืนมีจํานวนจํากัด)
ทั้งนี้ ขอให้ผู้สั่งซื้ออาวุธปืนฯ กรอกรายละเอียดข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนทุกขั้นตอน และเมื่อได้สั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว
ให้ ชํ าระค่ าอาวุ ธปื นผ่ านธนาคารกรุ งไทย จํ ากั ด สาขาศาลอาญา ในนาม “โครงการสวั สดิ การอาวุ ธปื นศาลยุ ติ ธรรม”
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 860 - 0 - 07336 - 7 ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้สั่งซื้ออาวุธปืน และส่งสําเนาใบโอนเงินไปที่
กองสวัสดิการศาลยุติธรรมทางโทรสารหมายเลข 0 2541 2785 หากพ้นกําหนดระยะเวลาที่กําหนดจะถือว่าสละสิทธิในการสั่งซื้อ
อาวุธปืนในครั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองสวัสดิการศาลยุติธรรม โทร. 0 2541 2786

