ประจําวันที่ 7 เมษายน 2560

ความคืบหน้าร่างพ.ร.บ.การพ้นจากราชการของข้าราชการตุลาการ และร่างพ.ร.บ.ให้ข้าราชการ
ตุลาการไปดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสเมือ่ สิ้นปีงบประมาณที่มีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์
สํ านั กกฎหมายและวิ ชาการศาลยุ ติ ธรรม แจ้ งว่ า สภานิ ติ บั ญญั ติ แห่ งชาติ มี มติ รั บหลั กการในวาระที่ หนึ่ ง
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... (การพ้นจากราชการของข้าราชการตุลาการ)
และร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... (กําหนดให้ข้าราชการ
ตุลาการไปดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่มีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์) ตามที่สํานักงานศาลยุติธรรม
ได้เสนอ ซึ่งสาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีดังนี้
1. กําหนดให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบ 70 ปี บริบูรณ์ (ขยายเวลา
เกษียณอายุของข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม เป็น 70 ปี)
2. กําหนดให้ข้าราชการตุลาการซึ่งมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป (รวมผู้ที่มีอายุระหว่าง 60 ถึง 65 ปี ด้วย) อาจขอไป
ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสได้
3. กําหนดให้ข้าราชการตุลาการซึ่งมีอายุครบ 65 ปี บริบูรณ์ พ้นจากตําแหน่งที่ดํารงอยู่ และไปดํารงตําแหน่งผู้พิพากษา
อาวุโสจนกว่าจะพ้นจากราชการ
4. กําหนดให้ ก.ต. จัดให้มีการประเมินสมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตุลาการซึ่งจะมีอายุครบ 65 ปี
บริบูรณ์
อนึ่ง ไม่ได้มีการขอแก้ไขประเด็นอื่นใดนอกจากที่กล่าวไว้ข้างต้น แม้แต่เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนของผู้พิพากษา
อาวุโส ซึ่งยังคงใช้หลักการเดิมทุกประการ

ความคืบหน้าร่างพ.ร.บ.มาตรการกํากับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยศาล พ.ศ. ...
สํ านั กกฎหมายและวิ ชาการศาลยุ ติ ธรรม แจ้ งว่ า สภานิ ติ บั ญญั ติ แห่ งชาติ มี มติ รั บหลั กการในวาระที่ หนึ่ ง
ร่างพระราชบัญญัติมาตรการกํากับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยศาล พ.ศ. ... ตามที่สํานักงานศาลยุติธรรม
ได้เสนอ ซึ่งสาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีดังนี้
1. กําหนดให้ศาลมีอํานาจแต่งตั้งบุคคลใดเป็นผู้กํากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว โดยมีคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม
การแต่งตั้ง และการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบที่ ก.บ.ศ. กําหนด
2. กําหนดให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้กํากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย แต่บุคคล
ดังกล่าวต้องไม่ใช่เจ้าพนักงานซึ่งมีอํานาจหน้าที่โดยตรงในการกํากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว ผู้ประกัน หรือบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของ
หลักประกันในการขอปล่อยชั่วคราว
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3. กําหนดให้ผู้แจ้งความนําจับมีสิทธิได้รับเงินสินบน และเจ้าหน้าที่ผู้จับมีสิทธิได้รับเงินรางวัล เมื่อมีการจับกุม
ผู้ต้องหาหรือจําเลยที่ได้รับการปล่อยชั่วคราวในชั้นศาลซึ่งหลบหนีและได้ส่งตัวต่อศาลแล้ว
4. กําหนดหลักเกณฑ์การขอรับเงินค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย เงินสินบนหรือเงินรางวัล โดยการยื่นคําร้องต่อศาลชั้นต้น
5. กําหนดให้เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย เงินสินบน และเงินรางวัล จากเงินค่าปรับตามคําพิพากษาในคดีอาญา
ก่อนนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน โดยวิธีการเบิกจ่ายและรับเงิน ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.บ.ศ. กําหนดโดยความเห็นชอบ
ของกระทรวงการคลัง

ความคืบหน้าการจัดสรรเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่สําหรับผู้พิพากษาที่รับเงินเดือนชั้น 2 ขึ้นไป
สํานั กบริ หารทรั พย์ สิ น แจ้ งว่า ตามที่ คณะกรรมการบริ หารศาลยุ ติ ธรรมได้ ออกระเบี ยบคณะกรรมการบริ หาร
ศาลยุติธรรม ว่าด้วยการใช้วิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2559 โดยให้จัดสรรวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่สําหรับตําแหน่ง
ผู้พิพากษาที่รับเงินเดือนชั้น 2 ขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว สํานักงานศาลยุติธรรมจะจัดสรร
เครื่องวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้ทําข้อตกลงกับบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด (เครือข่าย AWN ) ดังนี้
1. ยี่ห้อ Apple รุ่น iPhone 7 : 256 GB
2. ยี่ห้อ Apple รุ่น iPhone 7 Plus : 128 GB
3. ยี่ห้อ Apple รุ่น iPhone 7 Plus : 256 GB เพิ่มเงิน 3,500 บาท
4. ยี่ห้อ Huawei P9 Plus : 32 GB + SD Card : 128 GB
โดยบริษัทฯ จะส่งมอบเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้แก่ผู้พิพากษาที่รับเงินเดือนชั้น 2 ขึ้นไป ได้แก่ ศาลฎีกา ศาลอุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ภาค 7 ภาค 9 ศาลชั้นต้นในกรุงเทพมหานคร ณ สํานักงานศาลยุติธรรม สําหรับศาลยุติธรรมในสังกัด
สํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 – 9 บริษัทฯ จะส่งมอบไปยังสํานักศาลยุติธรรมประจําภาคนั้นๆ กําหนดส่งมอบในวันที่
11 เมษายน 2560 ทั้งนี้อุปกรณ์เสริม ได้แก่ มัลติซิม เคส ฟิล์มกันรอย จะส่งมอบเพิ่มเติมในภายหลัง

หนังสือคําพิพากษาศาลฎีกาในรูปแบบ e - book
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมจัดทําฐานข้อมูลหนังสือคําพิพากษาศาลฎีกา ตั้งแต่ฉบับปี พ.ศ. 2530 – พ.ศ. 2558 ผ่านระบบ
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ http://www.library.coj.go.th/Eb_Sentence/Sentence1.html โดยผู้ใช้บริการสามารถคลิกเลือกอ่านได้
ทีละเล่มในรูปแบบ e - book เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้พิพากษาและผู้ที่สนใจ

