ประจําวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 1/2560
สํานักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมแจ้งผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 1/2560 (การประชุม ก.ศ. สัญจร) ระหว่าง
วันที่ 25 – 27 มกราคม 2560 ณ ดอยตุง ลอดจ์ อําเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มีผลการประชุม ดังนี้
1. รั บทราบปั ญหาข้ อขัดข้ องและข้ อเสนอแนะเกี่ ยวกั บการบริ หารงานบุ คคลของหน่ วยงานในเขตอํ านาจอธิ บดี
ผู้พิพากษาภาค 5
2. รั บทราบรายงานผลการดํ าเนินการของคณะอนุกรรมการข้ าราชการศาลยุ ติธรรมเพื่ อพิ จารณาคุ ณสมบั ติและ
ประเมินผลงานของบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการศาลยุติธรรมขึ้นแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประจําเดือนธันวาคม
2559
3. รั บทราบรายงานผลการดํ าเนิ นการของคณะอนุ กรรมการข้ าราชการศาลยุ ติ ธรรมผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ด้ านกฎหมาย
เพื่อพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลเพื่อให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
ประจําเดือนธันวาคม 2559
4. รับทราบรายงานสรุปปริมาณงานและความก้าวหน้าของงานวินัย ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2559
5. รับทราบรายงานผลการดําเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงของข้าราชการศาลยุติธรรม จํานวน 1 ราย
6. เห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคล
เพื่อเลื่อนข้าราชการศาลยุติธรรมขึ้นแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ จํานวน 7 คณะ ดังนี้
1) ตําแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการ (คณะที่ 1)
2) ตําแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการ (คณะที่ 6)
3) ตําแหน่งนิติกรชํานาญการ (คณะที่ 1)
4) ตําแหน่งนิติกรชํานาญการ (คณะที่ 2)
5) ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ และชํานาญการพิเศษ
6) ตําแหน่งสถาปนิกชํานาญการ และชํานาญการพิเศษ
7) ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
และเห็นชอบให้คณะอนุกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลเพื่อ
เลื่อนข้าราชการศาลยุติธรรมขึ้นแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการในระดับที่สูงขึ้น ตําแหน่งนักจิตวิทยาชํานาญการพิเศษ
มีอํานาจหน้าที่ในการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการศาลยุติธรรมขึ้นแต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่งนักจิตวิทยาชํานาญการ อีกหน้าที่หนึ่ง โดยให้มีวาระการดํารงตําแหน่งตามคําสั่งเดิม
7. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมดําเนินการคัดเลือกข้าราชการศาลยุติธรรมขึ้นแต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน (ตําแหน่งนายช่างโยธาชํานาญงาน)
8. เห็นชอบรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
ในสํานักงานศาลยุติธรรม จํานวน 20 ราย
9. ที่ประชุมได้พิจารณาการขออนุมัติยกเว้นในการแต่งตั้งข้าราชการศาลยุติธรรมให้ดํารงตําแหน่งตามแผนอัตรา
กําลังใหม่ โดยมีมติดังนี้
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1) เห็นชอบให้กําหนดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการศาลยุติธรรมเป็นการชั่วคราวเพื่อแต่งตั้งผู้ดํารง
ตําแหน่งปัจจุบัน ทั้งนี้ เมื่อผู้ดํารงตําแหน่งพ้นไปให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการศาลยุติธรรมต่อไป
2) เห็นชอบให้ยกเว้นกรณีข้าราชการศาลยุติธรรมที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงการกําหนดประเภท
สายงาน และระดับตําแหน่ง ให้ข้าราชการศาลยุติธรรมผู้นั้นดํารงตําแหน่งตามกรอบอัตรากําลังเดิมได้ และเห็นชอบแนวทาง
ในการดําเนินการปรับเปลี่ยนตําแหน่งตามที่สํานักงานศาลยุติธรรมเสนอ
สําหรับข้าราชการศาลยุติธรรมที่มีคุณวุฒิไม่ตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง และได้รับยกเว้นในการแต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่งดังกล่าวตามมติคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมแล้ว ให้สามารถแต่งตั้งข้าราชการศาลยุติธรรมในตําแหน่งเดิมได้
3) เห็นชอบให้ข้าราชการศาลยุติธรรมที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงการกําหนดประเภทตําแหน่ง สายงาน
และระดับตําแหน่ง สามารถประเมินเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในตําแหน่งเดิมตามระดับที่กําหนดไว้
ในสายงานนั้นๆ ตามกรอบอัตรากําลังเดิมได้
10. อนุมัติให้สํานักงานศาลยุติธรรมเรียกผู้สอบคัดเลือกได้ในตําแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ ตามประกาศ
สํานักงานศาลยุติธรรม ลงวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560 มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการศาลยุติธรรมในตําแหน่งนักทรัพยากร
บุคคลปฏิบัติการและตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ทั้งนี้ หากผู้สอบคัดเลือกได้รายใดไม่ประสงค์เข้ารับการบรรจุและ
แต่งตั้งในตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการและตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ให้มีสิทธิได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้งตามลําดับในบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ตําแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ เดิมต่อไป
11. เห็นชอบแต่งตั้งผู้แทน ก.ศ. ร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาย้ายข้าราชการศาลยุติธรรม
กําหนดนัดประชุมครั้งต่อไป ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมสํานักงานศาลยุติธรรม อาคาร
ศาลอาญา ชั้น 12 กรุงเทพมหานคร

พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2)
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว มีผลใช้บังคับวันที่ 24 พฤษภาคม 2560
สํานักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม แจ้งว่า พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2560 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 134 ตอนที่ 10 ก วันที่ 24 มกราคม 2560 แล้ว โดยให้มี
ผลใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนด 120 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (24 พฤษภาคม 2560) โดยมีสาระสําคัญคือ
1. เพิ่มเติมฐานความผิดและกําหนดโทษผู้ส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่น อันเป็นการ
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้รับ
2. แก้ไขเพิ่ มเติมการกระทําที่ต้องได้ รับโทษหนักขึ้น กรณีกระทํ าต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์
ที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือ
โครงสร้ างพื้ นฐานอั นเป็ นประโยชน์ สาธารณะ รวมทั้ งกํ าหนดโทษผู้ จํ าหน่ ายหรื อเผยแพร่ ชุ ดคํ าสั่ งที่ จั ดทํ าขึ้ นโดยเฉพาะ
เพื่อนําไปใช้เป็นเครื่องมือในการกระทําความผิดดังกล่าว
3. แก้ไขเพิ่มเติมฐานความผิดและกําหนดโทษผู้นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยทุจริต
หรือโดยหลอกลวง และแก้ไขเพิ่มเติมโทษผู้นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ หรือเผยแพร่ หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ
โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคง
ในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะ หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน
รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมโทษผู้ให้บริการซึ่งให้ความร่วมมือ ยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจให้มีการกระทําความผิดดังกล่าวในระบบ
คอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุมของตน และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมออกประกาศกําหนด
ขั้นตอนการแจ้งเตือน การระงับการทําให้แพร่หลายของข้อมูลคอมพิวเตอร์ และการนําเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นออกจากระบบ
คอมพิวเตอร์ รวมถึงกําหนดเหตุยกเว้นโทษแก่ผู้ให้บริการ
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4. แก้ ไขเพิ่ มเติ มบทกํ าหนดโทษในกรณี ผู้ นํ าเข้ าสู่ ระบบคอมพิ วเตอร์ ที่ ประชาชนทั่ วไปอาจเข้ าถึ งได้ ซึ่ ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่นที่เกิดจากการสร้างขึ้น ตัดต่อ เติม หรือดัดแปลงด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ
วิธีการอื่นใด โดยประการที่น่าจะทําให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย รวมทั้งกําหนด
มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการกระทําผิดนั้น
5. ให้ พนั กงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จารณาความอาญา อาจร้ องขอให้ พนั กงานเจ้ าหน้ าที่ ตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ในบรรดาความผิด
อาญาต่อกฎหมายอื่นซึ่งได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์เป็นองค์ประกอบ
หรือเป็นส่วนหนึ่งในการกระทําความผิด และให้ผู้ได้รับการร้องขอจากพนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการตามคําร้องโดยไม่ชักช้า
6. แก้ไขเพิ่มเติมกระบวนการและหลักเกณฑ์การระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ ในกรณีที่ทําให้
แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อาจกระทบกระเทือนต่อความมั่นคง
แห่งราชอาณาจักรตามที่กําหนดไว้ในภาคสองลักษณะ 1 หรือลักษณะ 1/1 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็น
ความผิดอาญาต่อกฎหมายอื่นซึ่งเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนั้นได้ร้องขอและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมีลักษณะขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ไม่เป็นความผิดต่อกฎหมายอื่นแต่มีลักษณะขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี โดยให้มีคณะกรรมการทําหน้าที่กลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าว ทั้งนี้ ให้การยื่นคําร้องพร้อม
แสดงพยานหลักฐานต่อศาล การไต่สวนคําร้องและการทําคําสั่งของศาลอาจกระทําได้ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้ง
การกําหนดหลักเกณฑ์ ระยะเวลาและแนวทางปฏิบัติสําหรับการระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ของ
ผู้ให้บริการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันภายใต้พัฒนาการทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
7. แก้ไขเพิ่มเติมความหมายของ “ชุดคําสั่งไม่พึงประสงค์” การอ้างและรับฟังเป็นพยานหลักฐาน และการจัดเก็บข้อมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ
8. เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ และให้มีระเบียบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและวิธีการเบิก
จ่ายเงินในการสืบสวน และการแสวงหาข้อมูลและรวบรวมพยานหลักฐานในคดีความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือการดําเนินการ
อื่นใดอันจําเป็นแก่การป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ทั้งนี้ สํานักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรมได้แจ้งการประกาศในราชกิจจานุเบกษาของพระราชบัญญัติดังกล่าวไปยัง
หน่วยงานในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรมเพื่อทราบทางอีเมลแล้ว และสามารถตรวจสอบการประกาศราชกิจจานุเบกษาได้จาก
เว็บไซต์สํานักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม www.jla.coj.go.th หรือเว็บไซต์ของกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา สํานักนิติธรรม
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี www.ratchakitcha.soc.go.th

ความคืบหน้างานก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษา อาคารชุดพักอาศัยฯ ศาลอุทธรณ์ภาค 5

สํานักงานศาลยุติธรรมแจ้งความคืบหน้าโครงการก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษา อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการ
บ้านพักผู้อํานวยการ และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศาลอุทธรณ์ภาค 5 จังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณกลางปี 2560

