ประจําวันที่ 15 ธันวาคม 2559

เปิดทําการศาลจังหวัดมหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย ศาลจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า
ศาลจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
สํานักงานศาลยุติธรรม แจ้งว่า คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประกาศเปิดทําการศาลจังหวัดมหาสารคาม สาขา
พยัคฆภูมิพิสัย ศาลจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า ศาลจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2560
เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
ศาลจังหวัดมหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย มีที่ทําการอยู่ ณ อาคารศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
มีอํานาจรับคดีแพ่งของศาลจังหวัดมหาสารคามซึ่งเกิดในเขตท้องที่อําเภอนาเชือก อําเภอนาดูน อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย และ
อําเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ดังต่อไปนี้ไว้พิจารณาพิพากษา คือ คดีที่จําเลยมีภูมิลําเนาหรือมูลคดีเกิดขึ้นในเขตท้องที่
ดังกล่าว คดีที่เกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิหรือประโยชน์อันเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์ที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ในเขต
ท้องที่ดังกล่าว รวมถึงคดีร้องขอให้แต่งตั้งผู้จัดการมรดกซึ่งเจ้ามรดกมีภูมิลําเนาหรือทรัพย์มรดกอยู่ในเขตพื้นที่ดังกล่าว
ศาลจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า มีที่ทําการอยู่ ณ อาคารศาลแขวงเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย มีอํานาจรับ
คดีแพ่งของศาลจังหวัดเชียงรายซึ่งเกิดในเขตท้องที่อําเภอแม่สรวย และอําเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ดังต่อไปนี้ไว้พิจารณา
พิพากษา คือ คดีที่จําเลยมีภูมิลําเนาหรือมูลคดีเกิดขึ้นในเขตท้องที่ดังกล่าว คดีที่เกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิหรือ
ประโยชน์อันเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์ที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ในเขตท้องที่ดังกล่าว รวมถึงคดีร้องขอให้แต่งตั้งผู้จัดการมรดก
ซึ่งเจ้ามรดกมีภูมิลําเนาหรือทรัพย์มรดกอยู่ในเขตพื้นที่ดังกล่าว
ศาลจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย มีที่ทําการอยู่ ณ อาคารศาลแขวงนครไทย จังหวัดจังหวัดพิษณุโลก มีอํานาจรับ
คดีแพ่งของศาลจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเกิดในเขตท้องที่อําเภอชาติตระการ และอําเภอเวียงนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ดังต่อไปนี้
ไว้พิจารณาพิพากษา คือ คดีที่จําเลยมีภูมิลําเนาหรือมูลคดีเกิดขึ้นในเขตท้องที่ดังกล่าว คดีที่เกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิ
หรือประโยชน์อันเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์ที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ในเขตท้องที่ดังกล่าว รวมถึงคดีร้องขอให้แต่งตั้งผู้จัดการ
มรดกซึ่งเจ้ามรดกมีภูมิลําเนาหรือทรัพย์มรดกอยู่ในเขตพื้นที่ดังกล่าว
ทั้ งนี้ สํ านั กคณะกรรมการตุ ลาการศาลยุ ติ ธรรมอยู่ ระหว่ างการจั ดทํ าคํ าสั่ งให้ ข้ าราชการตุ ลาการในศาลแขวง
พยัคฆภูมิพิสัย ศาลแขวงเวียงป่าเป้า และศาลแขวงนครไทยช่วยทํางานชั่วคราวในตําแหน่งผู้พิพากษาศาลจังหวัดมหาสารคาม
สาขาพยั คฆภู มิ พิ สั ย ผู้ พิ พากษาศาลจั งหวั ดเชี ยงราย สาขาเวี ยงป่ าเป้ า และผู้ พิ พากษาศาลจั งหวั ดพิ ษณุ โลก
สาขานครไทยอีกตําแหน่งหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2560 และอ่านประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเรื่องดังกล่าวได้ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/special/search_result.jsp?SID=64EE420980E99F9095F6B529A729A4E8

ครม. อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ. เกี่ยวกับการพ้นจากราชการของข้าราชการตุลาการ
และร่าง พ.ร.บ. หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ
ศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... (เกี่ยวกับการพ้นจากราชการของข้าราชการตุลาการ) และร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์
การแต่งตั้งและการดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... (เกี่ยวกับการกําหนดให้ข้าราชการตุลาการไปดํารง
ตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่มีอายุครบหกสิบห้าปี) รวม 2 ฉบับ ตามที่สํานักงานศาลยุติธรรมเสนอ
และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
/สาระสําคัญ...
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สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ
1. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... (เกี่ยวกับการพ้นจากราชการ
ของข้าราชการตุลาการ) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 ดังนี้
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ
ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543
-

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ
ศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...
เพิ่มเติมบทบัญญัติให้ข้าราชการตุลาการซึ่งมีอายุครบ 70 ปี
บริบูรณ์พ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ข้ าราชการ
ตุลาการผู้นั้นมีอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์

กําหนดให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตําแหน่งเมื่อพ้นจาก แก้ ไขเพิ่ มเติ มให้ ข้ าราชการตุ ลาการพ้ นจากตํ าแหน่ งเมื่ อ
ราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สิ้นปีงบประมาณที่ข้าราชการตุลาการผู้นั้นมีอายุครบ 70 ปี
บริบูรณ์
2. ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... (เกี่ยวกับ
การกําหนดให้ข้าราชการตุลาการไปดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่มีอายุครบหกสิบห้าปี) เป็นการแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส พ.ศ. 2542 ดังนี้
พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดํารง
ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดํารง
ตําแหน่งผู้พพิ ากษาอาวุโส พ.ศ. 2542
ตําแหน่งผู้พพิ ากษาอาวุโส (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
กําหนดให้ข้าราชตุลาการที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แก้ ไขเพิ่ มเติ มให้ ข้ าราชการตุ ลาการซึ่ งมี อายุ ครบ 60 ปี
สามารถดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสได้
บริบรู ณ์ขึ้นไปอาจขอไปดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสได้
เพิ่ มเติ มให้ ข้ าราชการตุ ลาการที่ มี อายุ ครบ 65 ปี บริ บู รณ์
พ้นจากตําแหน่งที่ดํารงอยู่และให้ไปดํารงตําแหน่งผู้พิพากษา
อาวุโสจนกว่าจะพ้นจากราชการตามกฎหมาย
กําหนดห้ามมิให้ผู้พิพากษาอาวุโสดํารงตําแหน่งหรือทําการ แก้ไขเพิ่มเติมกําหนดห้ามมิให้ผู้พิพากษาอาวุโสดํารงตําแหน่ง
แทนในตําแหน่งที่กําหนดในพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
หรื อทํ าการแทนในตํ าแหน่ งที่ กํ าหนดในพระธรรมนู ญ
ศาลยุติธรรม และเพิ่มเติมมิให้ผู้พิพากษาอาวุโสเป็นผู้ทําการ
แทนโดยอาศัยลําดับอาวุโสในตําแหน่งด้วย
กําหนดห้ามมิให้ผู้พิพากษาอาวุโสได้รับเลือกเป็นกรรมการ แก้ไขเพิ่มเติมกําหนดห้ามมิให้ผู้พิพากษาอาวุโสได้รับเลือก
ตุลาการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ต.
เป็ นกรรมการตุ ลาการผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ใน ก.ต. และเพิ่ มเติ ม
มิ ให้ ได้ รั บเลื อกเป็ นกรรมการบริ หารศาลยุ ติ ธรรมและ
กรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
ทั้งนี้ สํานักงานศาลยุติธรรมจะแจ้งความคืบหน้าของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวให้ทราบเป็นระยะๆ ต่อไป

