ประจําวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559

ประธานศาลฎีกาตรวจราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดอ่างทอง สิงห์บุรี
สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2559 นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา พร้อมด้วยนายอธิคม อินทุภูติ
เลขาธิ การสํ านั กงานศาลยุ ติ ธรรม นางปิ ยนุ ช มนู รั งสรรค์ เลขาธิ การประธานศาลฎี กา นายจี ระพั ฒน์ พั นธุ์ ทวี
เลขานุ การศาลฎี กา และคณะ เดิ นทางไปตรวจราชการศาลจั งหวัดอ่ างทอง ศาลเยาวชนและครอบครัวจั งหวัดอ่ างทอง
ศาลจังหวัดสิงห์บุรี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี ศาลจังหวัดสระบุรี ศาลแขวงสระบุรี ศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดสระบุรี ศาลแรงงานภาค 1 ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และศาลแรงงานภาค 1 (สาขาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) โดยมีนายวัชรินทร์ สุขเกื้อ อธิบดี
ผู้พิพากษาภาค 1 นายภพพิสิษฐ สุขะพิสิษฐ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 1 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ผู้พิพากษา
ข้าราชการศาลยุติธรรมและเจ้าหน้าที่ในศาลดังกล่าว ร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้ ประธานศาลฎีกาและคณะได้ร่วมประชุม
รับฟังการบรรยายสรุปข้อมูลสถิติคดีและข้อขัดข้องในการทํางานของศาลเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข นอกจากนี้ประธาน
ศาลฎีกาได้กล่าวเน้นย้ําให้ความสําคัญของการเขียนคําพิพากษาและการให้เหตุผลในคําพิพากษาอย่างมีประสิทธิภาพ

ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมจัดกิจกรรมจิตอาสาทําริบบิ้นสีดํา
เมื่ อวั นที่ 22 - 23 พฤศจิ กายน 2559 ศู นย์ วิ ทยบริ การ
ศาลยุติธรรมจัดกิจกรรมจิตอาสาทําริบบิ้นสีดํา เพื่อแจกให้แก่
ผู้ที่ มาใช้ บริ การห้ องสมุ ดศู นย์ วิทยบริ การศาลยุ ติ ธรรมเฉลิ ม
พระเกียรติ และเป็นการน้อมเกล้าฯ รําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ในพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ 9 โดยมี
นางสาวสุวรรณี หลิกาพันธ์ ที่ปรึกษาระบบงานศาลยุติธรรม
มาเข้าร่วมทํากิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการ
ศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ อาคารศาลอาญา ชั้น 6
/สํานักกฎหมาย...
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สํานักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรมจัดการสัมมนาเชิงวิชาการ
เรื่อง “ประเด็นใหม่ในกฎหมายการแข่งขันทางการค้า”

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 สํานักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรมจัดการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “ประเด็น
ใหม่ในกฎหมายการแข่งขันทางการค้า” ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค โดยมีข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม บุคลากรหน่วยงาน
ในกระบวนการยุ ติ ธรรม นั กกฎหมายและนักวิ ชาการด้านกฎหมายธุ รกิจ เข้ าร่ วมการสั มมนา รวม 140 คน เพื่ อส่ งเสริ ม
การเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการแข่งขันทางด้านการค้าที่ไม่เป็นธรรม
โดยเฉพาะบทบัญญัติบางประการภายใต้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 ที่ไม่สอดคล้องกับรูปแบบ พฤติกรรม
ของการดําเนินธุรกิจ สภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน

ทุนอบรมภาคฤดูร้อนหลักสูตรกฎหมายระหว่างประเทศ ประจําปี 2560
ณ สถาบันกฎหมายระหว่างประเทศ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์
สํานักการต่างประเทศ แจ้งว่า สถาบันกฎหมายระหว่างประเทศ ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ (The Hague
Academy of International Law – HAIL) จะให้ทุนแก่นักกฎหมายไทยที่สมัครเข้าร่วมการอบรมภาคฤดูร้อนในหลักสูตร
กฎหมายระหว่างประเทศ ประจําปี 2560 จํานวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง (Public
International Law) ระหว่างวันที่ 10 - 28 กรกฎาคม 2560 และหลักสูตรกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล (Private
International Law) ระหว่ างวั นที่ 31 กรกฎาคม - 18 สิ งหาคม 2560 ณ กรุ งเฮก ประเทศเนเธอร์ แลนด์ โดยสถาบั นฯ
จะสนับสนุนทุนดังกล่าวเป็นเงินประมาณ 1,200 ยูโร สําหรับเป็นค่าที่พัก เบี้ยเลี้ยง และค่าธรรมเนียมลงทะเบียนอบรม (จํานวน
650 ยูโร) ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักกฎหมายระหว่างประเทศทั่วโลกได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และศึกษาเพิ่มเติ มเกี่ ยวกั บประเด็นด้านกฎหมายระหว่างประเทศที่สํ าคัญและเป็ นที่สนใจในปัจจุ บัน โดยมี
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศจากหลายสาขาที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับระดับโลกเป็นผู้บรรยาย จึงขอให้สํานักงาน
ศาลยุติธรรมพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครในเบื้องต้นและส่งรายชื่อผู้สมัครไม่เกินจํานวน 1 คน ให้สถาบันฯ พิจารณา ภายในวันที่ 15
มกราคม 2560 ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดหลักสูตรทางเว็บไซต์ของ The Hague Academy of International Law
(HAIL) ที่https://www.hagueacademy.nl/programmes/summer-courses/scholarships โดยผู้สมัครต้องกรอกข้อมูล
ใน Scholarship Registration Form
อนึ่ง หากมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากแหล่งทุนแล้วผู้รับทุนจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวด้วยตนเอง ทั้งนี้
ผู้สนใจสามารถแจ้งชื่อมายังกลุ่มงานกิจการต่างประเทศ สํานักการต่างประเทศ สํานักงานศาลยุติธรรม ภายในวันที่ 6 มกราคม
2560 โทร. 0 2541 2320 เพื่อสํานักงานศาลยุติธรรมจะพิจารณาคัดเลือกส่งรายชื่อผู้สมัครให้กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาต่อไป

สํานักงานศาลยุติธรรมร่วมช่วยเหลือเกษตรกร จัดจุดจําหน่ายข้าวสารคุณภาพดี
สํานักงานศาลยุติธรรมขอเชิญชวนข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม บุคลากรในสังกัดศาลยุติธรรม และประชาชน
เลือกซื้อข้าวสารคุณภาพดีจากกลุ่มชาวนาบ้านเมืองบัว จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในภาวะราคาตกต่ํา ในวันที่ 8 – 9
ธันวาคม 2559 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศาลอาญา

