ประจําวันที่ 24 กรกฎาคม 2560

ประธานศาลฎีกาตรวจราชการศาลยุติธรรมในภาค 6

เมื่อวันที่ 20 - 22 กรกฎาคม 2560 นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา นางปิยนุช มนูรังสรรค์ เลขาธิการ
ประธานศาลฎีกา นายจีระพัฒน์ พันธุ์ทวี เลขานุการศาลฎีกา และคณะได้เดินทางไปตรวจราชการศาลยุติธรรมในภาค 6
ประกอบด้วย ศาลจังหวัดแม่ สอด ศาลจังหวัดตาก ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก ศาลจังหวัดสุโขทัย ศาลจังหวัด
สวรรคโลก ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย ศาลจังหวัดกําแพงเพชร และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกําแพงเพชร
โดยมี นายทั ศน์ พงษ์ เหล่ ารั กวงศ์ อธิ บดี ผู้ พิ พากษาภาค 6 ผู้ พิ พากษาหั วหน้ าศาล ผู้ พิ พากษา ผู้ พิ พากษาสมทบ
ผู้ประนีประนอม ข้าราชการศาลยุติธรรมและเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้ ประธานศาลฎีกาและคณะได้ร่วมประชุมกับ
คณะผู้ บริหารและผู้พิพากษาศาลในจังหวั ดตาก จังหวัดสุโขทัย และจั งหวัดกําแพงเพชร และประธานศาลฎีกาได้กล่าวถึ ง
การพัฒนาการเขียนคําพิพากษา การจัดทํา Application ระบบการสืบค้นคําพิพากษา คําสั่ง คําร้อง และคําวินิจฉัยศาลฎีกา
บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมทั้งได้ตอบข้อซักถามและให้คําแนะนําในการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องจากการปฏิบัติราชการ
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การสัมมนาเพื่อพัฒนากระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา ครั้งที่ 9

ระหว่างวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2560 สํานักส่งเสริมงานตุลาการจัดการสัมมนาเพื่อพัฒนากระบวนการคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพในคดีอาญา ครั้งที่ 9 สําหรับศาลในสังกัดสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 และศาลในกรุงเทพมหานคร ณ โรงแรม
เจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วย อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา
ธนบุรี อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง อธิบดีผู้พิพากษา
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง อธิบดีผู้พิพากษา
ภาค 1 อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 และผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ตลอดจนผู้อํานวยการสํานัก
อํานวยการ/สํานักงานประจําศาลในสังกัดสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 ผู้อํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลอาญา
คดี ทุจริตและประพฤติมิ ชอบกลาง และผู้อํานวยการสํานักงานประจําศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 รวม
92 คน เพื่อให้ผู้ร่วมการสัมมนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาและสามารถ
นําไปใช้ในการพัฒนากระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ในการนี้
นายสุภัทร์ สุทธิมนัส อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา และมีนางสุธาทิพย์ จุลมนต์
ทัศนชัยกุล ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจําสํานักประธานศาลฎีกา กล่าวรายงาน

ความคืบหน้า
ร่างพระราชบัญญัติมาตรการกํากับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยศาล พ.ศ. ....
สํานักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม แจ้งว่า ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ครั้งที่ 45/2560
เมื่ อวั นที่ 20 กรกฎาคม 2560 ที่ ประชุ มได้ พิ จารณาร่ างพระราชบั ญญั ติ มาตรการกํ ากั บและติ ดตามจั บกุ มผู้ หลบหนี
การปล่อยชั่วคราวโดยศาล พ.ศ. .... ในวาระที่สองและวาระที่สามแล้วมีมติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย ซึ่งในลําดับต่อไป
สภานิติบัญญัติแห่งชาติจะส่งร่ างพระราชบัญญั ติดังกล่าวไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อนําขึ้นทู ลเกล้าฯ ถวาย
เพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีสาระสําคัญดังต่อไปนี้
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1. ในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจําเลย ศาลมีอํานาจแต่งตั้งบุคคลใดให้ทําหน้าที่กํากับดูแลผู้ต้องหาหรือจําเลย
ที่ถูกปล่อยชั่วคราวให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของศาล โดยการกํากับดูแลนั้นหมายความถึงการสอดส่องดูแล การรับรายงานตัว หรือให้
คําปรึกษาผู้ถูกปล่อยชั่วคราว เพื่อป้องกันการหลบหนีหรือภัยอันตรายหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหลังมีการปล่อยชั่วคราว
2. ผู้กํากับดูแลที่ศาลแต่งตั้งต้องมิใช่เจ้าพนักงานที่มีอํานาจหน้าที่โดยตรงในการดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว มิใช่ผู้ประกัน
เจ้าของหลักประกัน หรือใช้ตําแหน่งของตนเองเป็นประกัน และต้องมีคุณสมบัติตามที่ระเบียบ ก.บ.ศ. กําหนด
3. ผู้ กํ ากั บดู แลผู้ ถู กปล่ อยชั่ วคราวมี สิ ทธิ ได้ รั บค่ าตอบแทนและค่ าใช้ จ่ าย เว้ นแต่ ผู้ ถู กปล่ อยชั่ วคราวหลบหนี
หรือก่ออันตรายหรือความเสียหายขึ้น โดยผู้กํากับดูแลมิได้ปฏิบัติหน้าที่ตามสมควรแก่กรณี หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ ก.บ.ศ. โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
4. ในกรณีที่ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวภายใต้การกํากับดูแลเป็นคนยากจนและไม่อาจมาศาลเพื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขของศาลได้
เพราะไม่มีเงินค่าพาหนะ ศาลมีอํานาจสั่งจ่ายค่าพาหนะได้ตามความจําเป็น ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่ระเบียบ ก.บ.ศ. กําหนด
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
5. ในกรณีที่ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวหลบหนี เจ้าพนักงานที่จับผู้หลบหนีได้มีสิทธิรับเงินรางวัล และผู้แจ้งความนําจับซึ่งมิใช่
ผู้ ประกั นหรื อเจ้ าหน้ าที่ ผู้ จั บเองมี สิ ทธิ ได้ รั บเงิ นสิ นบน แต่ การแจ้ งความนํ าจั บนั้ นต้ องเป็ นเหตุ ให้ มี การจั บผู้ หลบหนี ได้
ในที่สุดด้วย หลักเกณฑ์และอัตราในการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลให้เป็นไปตามระเบียบ ก.บ.ศ. โดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง
6. เงิ นค่าตอบแทนและค่ าใช้ จ่ายสํ าหรั บผู้กํ ากับดูแลก็ ดี เงิ นค่าพาหนะสํ าหรับผู้ ถู กปล่ อยชั่วคราวที่ยากจนก็ ดี
เงินสินบนแก่ผู้แจ้งความนําจับและเงินรางวัลแก่เจ้าพนักงานที่จับผู้หลบหนีได้ก็ดี ให้เบิกจ่ายจากเงินค่าปรับตามคําพิพากษา
ในคดีอาญาก่อนนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

ศาลจังหวัดเกาะสมุยให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 นายกําพล รุ่งรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจําสํานักประธานศาลฎีกา นําคณะ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมส่วนงานต่างๆ ณ ศาลจังหวัดเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายวันชัย รัตนสุรการย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเกาะสมุย พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดเกาะสมุย ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ คณะศึกษาดูงานและบุคลากรของศาลจังหวัดเกาะสมุย
ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการทําสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทต่างๆ ให้มีความน่าสนใจและตรงตามกลุ่มเป้าหมาย

