ประจําวันที่ 22 สิงหาคม 2560

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการสัญจร 2560 ครั้งที่ 9

เมื่อวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2560 สํานักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรมจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการสัญจร
2560 ครั้งที่ 9 สําหรับศาลยุติธรรมในสังกัดสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 และศาลอุทธรณ์ภาค 1 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายวัชรินทร์ สุขเกื้อ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา
มีนายชาญณรงค์ ปราณีจิตต์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ประจําสํานักประธานศาลฎีกา กล่าวรายงาน และได้รับ
เกียรติจากรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 และรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 เป็นผู้สังเกตการณ์
โดยมีผู้พิพากษาเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้รวม 135 คน นอกจากนี้ ได้รับเกียรติจากนายอธิคม อินทุภูติ เลขาธิการสํานักงาน
ศาลยุติธรรม เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “บทบาทสํานักงานศาลยุติธรรมในการพัฒนาระบบงานศาลและวิธีพิจารณา” ทั้งนี้ เพื่อให้
ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้รับการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่มีการยกร่างและประกาศใช้บังคับใหม่ ตลอดจนมี
แนวทางการปฏิบัติงานตามกฎหมายใหม่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

กิจกรรม “ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้แก่ประชาชน” ครั้งที่ 11

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรม “ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย
ให้แก่ประชาชน” ครั้งที่ 11 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายประเภทต่างๆ
ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชน ผู้นําเครือข่ายชุมชน นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ต้องขังในเรือนจํา สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปใช้
ประโยชน์ ในชี วิ ตประจํ าวั น ซึ่ งการจั ดกิ จกรรมในครั้ งนี้ เป็ นครั้ งที่ 11 มี นั กเรี ยนและอาจารย์ ของวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี
ไทยบริหารธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรมจํานวน 500 คน ในการนี้ เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมมอบหมายให้นายกําพล รุ่งรัตน์
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจําสํานักประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และได้รับเกียรติจากนายเนติภูมิ มายสกุล
ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจํากองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด และ
กฎหมายที่เยาวชนควรรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
/สรุปการออกหนังสือ…
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สรุปการออกหนังสือรับรองสิทธิโครงการสินเชื่อสวัสดิการฯ ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
กองสวัสดิการศาลยุติธรรมแจ้งสรุปการออกหนังสือรับรองสิทธิโครงการสินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัยในอัตราดอกเบี้ย
พิเศษของธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารกสิกรไทย สําหรับข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และลูกจ้างประจํา
(ข้อมูล ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2560) ดังนี้
วงเงินกู้ทธี่ นาคารให้กับ
สํานักงานศาลยุติธรรม
(สินเชื่อหมุนเวียน)
ธนาคารกรุงไทย
(วงเงิน 1,500 ล้านบาท)
(ดอกเบี้ย 2%)
ธนาคารออมสิน
(แบบดํารงเงินฝาก)
โครงการสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
(วงเงิน 4,500 ล้านบาท)
(ดอกเบี้ย 1.8%)
โครงการบ้านหลังแรก
(วงเงิน 1,000 ล้านบาท)
(ดอกเบี้ย 1.8%)
ธนาคารกสิกรไทย
(วงเงิน 3,500 ล้านบาท)
(ดอกเบี้ย)
เดือนที่ 1 - 24 ร้อยละ 1
เดือนที่ 25 - 60 ร้อยละ 1.5
เดือนที่ 61 SD (0.37) + 2.5 = 2.87 %
ค่า SD คือ ความเคลื่อนไหว ด/บ ออมทรัพย์

ออกหนังสือรับรอง
สิทธิไปแล้ว
(ราย/บาท)

คงค้างออกหนังสือ
รับรองสิทธิ
(ราย/บาท)

2,673 ราย
9,048.56 ล้านบาท

1,108 ราย
3,124.24 ล้านบาท

2,953 ราย
10,137.51 ล้านบาท

2,776 ราย
10,356.76 ล้านบาท
(1 - 715 ออกไปแล้ว
คงเหลืออีก 2,061 ราย)

1,829 ราย
6,074.58 ล้านบาท

2,061 ราย
7,781.17 ล้านบาท

1,072 ราย
3,893.74 ล้านบาท

288 ราย
1,000 ล้านบาท

1,072 ราย
3,893.74 ล้านบาท

1,081 ราย
4,361.27 ล้านบาท
(1 - 646 ออกไปแล้ว
คงเหลืออีก 435 ราย)

1,263 ราย
4,963.35 ล้านบาท

435 ราย
1,741.20 ล้านบาท
(ลําดับที่ 473 - ปัจจุบัน)

มีผู้ยื่นขอใช้สิทธิทั้งหมด
ลําดับบัญชีจริง
ลําดับบัญชีสํารอง
(ราย/บาท)
(ราย/บาท)
1,388 ราย
3,937.17 ล้านบาท
(1 - 1,108 ออกไปแล้ว
คงเหลืออีก 280 ราย)
1,114 ราย
3,498.79 ล้านบาท
(ออกหนังสือไปหมดแล้ว)
288 ราย
1,000 ล้านบาท
(ออกไปหมดแล้ว
1 - 288)
617 ราย
2,347.28 ล้านบาท
(ออกไปหมดแล้ว
1 - 617)

ทั้ งนี้ สอบถามรายละเอี ยดเกี่ ยวกั บอัตราดอกเบี้ย และลําดับคิวได้ ที่ กลุ่มสวั สดิ การเงิ นกู้ กองสวั สดิการศาลยุ ติธรรม
โทร. 0 2541 2184

