๑
ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
วาดวยการใหขา วและบริการขาวสารของศาลยุตธิ รรม
พ.ศ. ๒๕๔๕
เพื่อใหการใหขาวและบริการขาวสารของศาลยุติธ รรมดําเนิน ไปดวยความถูกตอง
เรียบรอย กอใหเกิดประโยชนตอศาลยุติธรรมอยางกวางขวาง อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗(๑)
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม
(ก.บ.ศ.) ออกระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว า “ระเบี ย บคณะกรรมการบริ ห ารศาลยุ ติ ธ รรม ว า ด ว ย
การใหขาวและบริการขาวสารของศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๕”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“ขาวสารของศาลยุติธรรม” หมายความวา ขาวหรือขอเท็จจริงในทางราชการของ
ศาลยุติธรรมและของสํานักงานศาลยุติธรรม หรือเรื่องราวที่เกี่ยวของกับทางราชการของศาลยุติธรรม
และของสํานักงานศาลยุติธรรม
“การใหขาวของศาลยุติธรรม” หมายความวา การแจกจาย เผยแพร แถลง ชี้แจงขาว
ของศาลยุติธรรมหรือสํานักงานศาลยุติธรรม และใหหมายความรวมถึงการใหสัมภาษณแกสื่อมวลชน
และพูดออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนดวย
“บริการขาวสารของศาลยุติธรรม” หมายความวา การแจกจายและเผยแพรขาวสาร
ขอมูล หรือขอเท็จจริงของศาลยุติธรรมหรือสํานักงานศาลยุติธรรม เพื่อใหเปนความรูและสรางความ
เขาใจที่ถูกตองแกประชาชน กอใหเกิดผลดีตอสังคมและประเทศชาติ
“ผูพิพากษาผูรับผิดชอบในราชการของศาล” หมายความวา ประธานศาล อธิบดี
ผูพิพากษาศาลชั้นตน อธิบดีผูพิพากษาภาค ผูพิพากษาหัวหนาศาล
“โฆษกศาลยุติธรรม” หมายความวา ขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม ซึ่งไดรับ
แตงตั้งจากประธานศาลฎีกา โดยใหมีหนาที่รับผิดชอบดําเนินงานในการใหขาว บริการขาวสาร และ
การประชาสัมพันธ ตลอดจนการสรางความสัมพั นธอันดีร ะหวางหนวยราชการกับประชาชนและ
สื่อมวลชนรวมทั้งการเสนอแนะ และใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงานทางดานการประชาสัมพันธ
แกกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ
“สื่อมวลชน”หมายความวา หนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ภาพยนตร
สํานักขาว สํานักขาวสาร หรือสื่ออื่น ๆ ที่ไปถึงมวลชน
ขอ ๔ บรรดาระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งอื่นใดที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือ
ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
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ดังนี้

ขอ ๕ ในการใหขาวและบริการขาวสารของศาลยุติธรรม กําหนดใหมีผูรับผิดชอบ

(๑) ขาวที่เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม คณะกรรมการตุลาการ
ศาลยุติธรรม คณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรม ใหประธานกรรมการ เลขานุการคณะกรรมการ
หรือโฆษกศาลยุติธรรมเปนผูให
(๒) ขาวที่เกี่ยวกับนโยบายของประธานศาลฎีกา ใหประธานศาลฎีกา เลขาธิการ
ประธานศาลฎีกา เลขานุการศาลฎีกา เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธ รรม หรือโฆษกศาลยุติธรรม
เปนผูให
(๓) ขาวที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานประจําหรือภารกิจที่ไดรับมอบหมาย ใหผูพิพากษา
ผูรับผิดชอบในราชการของศาล เจาหนาที่ประชาสัมพันธของหนวยงานนั้น หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
เปนผูให
(๔) ขาวในลักษณะวิชาการ ซึ่งสมควรเผยแพรแกประชาชนหรือขอมูลซึ่งสมควรเผยแพร
แกประชาชนโดยเร็ว เชน ผลของคําพิพากษาของศาลที่ไดตัดสินไปแลว เปนตน ใหผูพิพากษาผูรับผิดชอบ
ในราชการของศาล หรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูให
ขอ ๖ การใหขาวและบริการขาวสารของทางศาลยุติธรรมที่อาจมีผลกระทบกระเทือน
ตอการพิจารณาพิพากษาคดีไมสามารถกระทําได
ขอ ๗ เมื่อมีขาวที่เกี่ยวกับกรณีฉุกเฉินเรงดวน หรือขาวอันจะยังความเสียหายแก
ศาลยุติธรรมหรือทางราชการเกิดขึ้น ใหผูพิพากษาผูรับผิดชอบในราชการศาลที่เกี่ยวของกับขาวนั้น ๆ
รีบดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริงทันที แลวใหรายงานผลใหประธานศาลฎีกาและเลขาธิการสํานักงาน
ศาลยุติธรรมทราบโดยเร็ว
ในกรณีจําเปนที่จะตองแถลงขอเท็จจริงเพื่อไมใหเกิดความเสียหาย ใหผูพิพากษา
ผูรับผิดชอบในราชการของศาลที่เกี่ยวของ เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม หรือโฆษกศาลยุติธรรม
ดําเนินการแถลงขอเท็จจริงโดยเร็ว
ขอ ๘ ใหผูมีหนาที่รับผิดชอบพิจารณาใหขาวของศาลยุติธรรมอยางรอบคอบ โดย
เลือกใชสื่อมวลชนตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อธํารงไวซึ่งความนาเชื่อถือของศาลยุติธรรมเปนสําคัญ
กับเพื่อมิใหเกิดความเขาใจผิดหรือขัดแยงกับหนวยงานอื่นหรือทัศนคติที่ไมดีตอศาลยุติธรรม
ขอ ๙ การใหขาวสารของศาลยุติธรรมใหกระทํา ณ ที่ทําการของผูใหขาวหรือสถานที่
อื่นที่เหมาะสม ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงผลที่จะไดรับเปนสําคัญ
ขอ ๑๐ การใหขาว หรือการแสดงความคิดเห็นหรือแถลงขอเท็จจริงแกบุคคลหรือ
สื่อมวลชนที่เปนเรื่องของหนวยงานอื่น หรือที่อาจกระทบกระเทือนตอบุคคลหรือหนวยงานใด รวมทั้ง
การวิจารณหรือใหความเห็นแกบุคคลหรือสื่อมวลชนเกี่ยวกับคดีที่อยูระหวางการพิจารณาของศาล
หรือคดีที่กําลังหรืออาจจะขึ้นสูศาลจะกระทํามิได
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ขอ ๑๑ การเขียนเรื่องหรือบทความเผยแพรทางสื่อมวลชนใหกระทําได แตจะตอง
อยูภายในขอบเขตของกฎหมายหรือระเบียบ และเรื่องหรือบทความนั้นตองไมทําใหเกิดความเสียหาย
แกศาลยุติธรรม สํานักงานศาลยุติธรรม บุคคลใดหรือหนวยงานใด และไมมีลักษณะเปนการใหขาว
และบริการขาวสารของศาลยุติธรรมโดยผูเขียนไมมีหนาที่รับผิดชอบ
ในกรณีที่ผูเขียนเรื่องหรือบทความตามวรรคหนึ่งใชนามแฝงหรือนามปากกาใหแจง
นามแฝงหรือนามปากกาใหสํานักงานศาลยุติธรรมเพื่อทราบดวย
ขอ ๑๒ การถายภาพ ภาพยนตร บันทึกภาพหรือเสียง หรือการกระทําอยางอื่นใน
ทํานองเดียวกันในบริเวณศาลหรือในหองพิจารณาที่ไมมีการพิจารณาคดี ใหกระทําไดเมือ่ ไดรบั อนุญาต
จากผูพิพากษาผูรับผิดชอบในราชการของศาล
ขอ ๑๓ การกระทําไมวาโดยวิธีการใดๆ ใหปรากฏซึ่งภาพหรือเสียง หรือทั้งภาพและ
เสียง การถายภาพ ภาพยนตร บันทึกภาพหรือเสียง หรือการกระทําอยางอื่นในทํานองเดียวกั นใน
ระหวางการนั่งพิจารณาและพิพากษาคดีของศาลจะกระทํามิได เวนแตเปนการกระทําในการพิจารณา
คดีตามกฎหมาย
การถายภาพ ภาพยนตร บัน ทึกภาพหรือเสียงผูตองหาหรือจําเลยในขณะที่อยูใน
สถานที่ควบคุมภายในศาลหรือในขณะที่เจาหนาที่กําลังควบคุมผูตองหาหรือจําเลยนั้น จากสถานที่
ควบคุมภายในศาลหรือหองพิจารณาไปยังสถานที่ตางๆ ในบริเวณศาลไมสามารถกระทําได
ขอ ๑๔ ให ศ าลวางขอ กํ า หนดใหส อดคล อ งกับ ความในขอ ๑๒ และข อ ๑๓ ของ
ระเบียบนี้
ขอ ๑๕ ขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรมและลูกจางของสํานักงานศาลยุติธรรม
ซึ่งไมมีหนาที่ในการใหขาวตามระเบียบนี้ หามมิใหใหขาว
การฝาฝนไมปฏิบัติตามความในวรรคหนึ่ง ใหถือวาเปน ความผิด ทางวินัย และให
เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม ดําเนินการดังนี้
(๑) กรณีเปนการกระทําของขาราชการตุลาการใหรายงานตอ ก.ต.
(๒) กรณีเปนการกระทําของขาราชการศาลยุติธรรมและลูกจางของสํานักงานศาลยุติธรรม
ใหดําเนินการทางวินัยตอไป
ขอ ๑๖ ใหเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๕
(ลงชื่อ)

สันติ ทักราล
(นายสันติ ทักราล)
ประธานกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
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