ประจําวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

การแสดงความประสงค์โยกย้ายของข้าราชการตุลาการในวาระโยกย้าย 1 ตุลาคม 2560
สํานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม แจ้งว่า สํานักงานศาลยุติธรรมจะพิจารณาดําเนินการเรื่องโยกย้ายแต่งตั้ง
ข้าราชการตุลาการให้ดํารงตําแหน่งที่ว่างและแทนกัน ในวาระโยกย้าย 1 ตุลาคม 2560 จึงสมควรสอบถามความประสงค์โยกย้าย
ของข้าราชการตุลาการชั้น 3 ข้าราชการตุลาการชั้น 3 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งข้าราชการตุลาการชั้น 4
และข้าราชการตุลาการชั้น 4 ตามบัญชีรายชื่อที่ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของสํานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม และขอ
ได้โปรดรวบรวมส่งคืนไปยังสํานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้ ขอให้แสดง
ความประสงค์โยกย้ายข้าราชการตุลาการผ่านทางอินเตอร์เน็ต และเมื่อกรอกข้อมูลความประสงค์โยกย้ายผ่านทางอินเตอร์เน็ต
แล้วให้พิมพ์รายงานแบบแสดงความประสงค์ของแต่ละท่านเสนอผู้บังคับบัญชาทําความเห็นตามลําดับก่อนส่งไปยังสํานักงาน
ศาลยุ ติ ธรรม โดยดู ขั้ นตอนได้ จากคู่ มื อการยื่ นความประสงค์ โยกย้ ายข้ าราชการตุ ลาการผ่ านทางอิ นเตอร์ เน็ ตได้ ที่
http://www.ojc.coj.go.th/doc/data/ojc/ojc_1496127937.pdf หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ส่วนบรรจุและ
แต่งตั้ง สํานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม โทร. 0 2142 4399

ความคืบหน้าร่างพ.ร.บ.การพ้นจากราชการของข้าราชการตุลาการ
และร่างพ.ร.บ.หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการตุลาการไปดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส
เมื่อสิ้นปีงบประมาณที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
สํ านั กกฎหมายและวิ ชาการศาลยุ ติ ธรรม แจ้ งว่ า ในคราวประชุ มของคณะกรรมาธิ การวิ สามั ญพิ จารณา
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ...) พ. ศ. ... และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 30
พฤษภาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้นําผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากกฎหมายฯ ของสํ านั กงานศาลยุ ติ ธรรมและสํ านั กงานอั ยการสู งสุ ดที่ ได้ ดํ าเนิ นการตามรั ฐธรรมนู ญ มาตรา 77
มาประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทั้งสามฉบับแล้ว มีมติเห็นสมควรให้คงตามร่างเดิมที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ได้รับหลักการในวาระที่หนึ่ง และได้เพิ่มบทเฉพาะกาลในร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดํารงตําแหน่ง
ผู้พิพากษาอาวุโส (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... และร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... โดยยกเว้น
ให้ ผู้ ดํ ารงตํ าแหน่ งผู้ พิ พากษาอาวุ โสและอั ยการอาวุ โสที่ ผ่ านการประเมิ นสมรรถภาพในการปฏิ บั ติ หน้ าที่ มาแล้ ว
ตามกฎหมายเดิ มไม่ ต้ องเข้ ารั บการประเมิ นสมรรถภาพเมื่ อมี อายุ ครบ 65 ปี บริ บู รณ์ ตามกฎหมายใหม่ อี ก และมี การ
ตั้งข้อสังเกตในเรื่องการประเมินสมรรถภาพว่าควรมีการประเมินอย่างรอบด้านด้วย
/คณะกรรมาธิการ…
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คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้กําหนดนัดประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 6 มิถุนายน 2560 เพื่อพิจารณาแก้ไขปรับปรุง
ร่างรายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... ร่างพระราชบัญญัติ
หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... และร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... ที่จะเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งคาดว่าจะบรรจุในระเบียบวาระการประชุมของที่ประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ในวันที่ 16 มิถุนายน 2560

เปิดรับสมัครนักกฎหมายและผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายของไทยไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท
ณ มหาวิทยาลัยคอร์แนล ประเทศสหรัฐอเมริกา
สํ านั กการต่ างประเทศ ได้ รั บแจ้ งจากเนติ บั ณฑิ ตยสภาว่ า กองทุ นพั ชรกิ ติ ยาภาเพื่ อการศึ กษากฎหมาย
(Bajrakityabha Fund for Legal Education) ได้มอบทุนนั กกฎหมายและผู้ ประกอบวิชาชีพกฎหมายของไทยไปศึกษาต่อ
ระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยคอร์แนล ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. ได้รับปริญญาตรีทางกฎหมายโดยได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 3 หรือได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70
3. สอบไล่ได้เป็นเนติบัณฑิต
4. สอบได้คะแนน TOEFL ดังนี้
4.1 ไม่ต่ํากว่า 580 คะแนน หรือเทียบเท่า โดยต้องมีคะแนนการฟังไม่น้อยกว่า 59 (paper-based) หรือ 24
(computer-based) หรือ 25 (internet-based) และคะแนนการพูดไม่น้อยกว่า 25 (internet-based)
4.2 สอบได้คะแนน TOEFL 600 คะแนน หรือเทียบเท่าขึ้นไป
5. คะแนน TOEFL ตามข้อ 4 ต้องได้ผลการทดสอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันเปิดรับสมัคร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เนติบัณฑิตยสภา โทร. 0 2887 6801 – 7 ต่อ 101 และ 217
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