ผ่านการรับรองในที่ประชุม
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐
วันอังคารที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมศาลยุติธรรม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ชั้น ๕
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
ผู้เข้าประชุม
๑. นายวีระพล ตั้งสุวรรณ
ประธานศาลฎีกา
๒. นายสู่บุญ วุฒิวงศ์
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
๓. นางเมทินี ชโลธร
ประธานศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ
๔. นายอาเล็ก จรรยาทรัพย์กิจ
ผู้พิพากษาศาลฎีกา
๕. นายอํานาจ พวงชมภู
อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
๖. นายชาติชาย กริชชาญชัย
ผู้พิพากษาศาลฎีกา
๗. นายชูชัย วิริยะสุนทรวงศ์
ผู้พิพากษาศาลฎีกา
๘. นายทัศน์พงษ์ เหล่ารักวงศ์
อธิ บ ดี ผู้ พิ พ ากษาภาค ๖
๙. นายสิทธิโชติ อินทรวิเศษ
ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลอุทธรณ์ภาค ๑
๑๐. นายเศกสิทธิ์ สุขใจ
ประธานแผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในศาลอุทธรณ์
๑๑. นายฉัตรชัย ไทรโชต
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์
๑๒. นายคมกริช วรรณไพบูลย์
รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้
๑๓. นายสุรพล กล่อมจิตต์
ผู้พิพากษาหัวหน้าแผนกคดีค้ามนุษย์ในศาลอาญา
๑๔. นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๒
๑๕. เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม
(นายอธิคม อินทุภูติ)
๑๖. รองเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม
(นายภพ เอครพานิช)
ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ
๒. นายสมชัย สัจจพงษ์
ปลัดกระทรวงการคลัง
๓. นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการ

ติดราชการ

กรรมการ

ติดราชการ

กรรมการ

ติดราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.

นางปิยนุช มนูรังสรรค์
นายรุ่งศักดิ์ วงศ์กระสันต์
นายจีระพัฒน์ พันธุ์ทวี
นายศุภวิทย์ ตั้งตรงจิตต์
นายเรวัต เฉลียวศิลป์
นางสาวดวงพร ต่อพงศกร
นายมานพ สมานเกียรติสกุล
นายปิติพงศ์ รัชโน
นางสาววราภรณ์ พรหมรัตน์
นางสาวศิริลักษณ์ อารีรักษ์สกุล
นายศรัณย์ชัย ศรีเที่ยงตรง
นางสาวพรศรี โกญจนานันท์
นางสาวทิพย์สุดา ชูแสง

เลขาธิการประธานศาลฎีกา
ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจําสํานักประธานศาลฎีกา
เลขานุการศาลฎีกา
รองเลขาธิการประธานศาลฎีกา
ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจําสํานักประธานศาลฎีกา
ผู้อํานวยการสํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
นิติกรชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้ชี้แจง
๑. นายชาญณรงค์ ปราณีจิตต์
๒.
๓.
๔.
๕.

นายอภิพงศ์ ศานติเกษม
นางสาวรุจิวรรณ ผลัญชัย
นายวิทยา เกื้อกูลธเนศ
นางสาวนวรัตน์ อินทร์รุ่งเรือง

ผู้ พิ พากษาหั วหน้ าคณะในศาลอุ ทธรณ์ ประจํ าสํ านั ก
ประธานศาลฎีกา
ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจําสํานักประธานศาลฎีกา
ผู้อํานวยการสํานักแผนงานและงบประมาณ
ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

๓
เริ่มประชุมเวลา

๑๔.๐๐ นาฬิกา

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมแล้วดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ : ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ แถลง
เลขานุการฯ : นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ นายสมชัย สัจจพงษ์ และนางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ ก.บ.ศ.
ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม เนื่องจากติดราชการ การประชุม ก.บ.ศ. ครั้งต่อไปในวันจันทร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม
๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา
ประธานฯ : ตามที่ได้นัดประชุมในวันที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๐ เนื่องจากผมไปเป็นประธานกรรมการ
สรรหากรรมการตรวจเงินแผ่นดิน จึงได้เลื่อนการประชุมมาเป็นวันนี้
ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ประธานฯ : ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม
๒๕๖๐
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องค้างพิจารณาซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ
- ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องค้างพิจารณา
๔.๑ รายงานผลการดํ า เนิ น งานของคณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาแผน
การจั ด ตั้ ง ศาลชั้ น ต้ น ในกรุ ง เทพมหานครและในส่ ว นภู มิ ภ าค
(พิจารณาเฉพาะแผนการจัดตั้งศาลชั้นต้นในส่วนภูมิภาค )

ประธานฯ : ขออนุญาตเลื่อนระเบียบวาระที่ ๔.๑ รายงานผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ
พิจารณาแผนการจัดตั้งศาลชั้นต้นในกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาค (พิจารณาเฉพาะแผนการจัดตั้ง
ศาลชั้นต้นในส่วนภูมิภาค) ออกไปก่อน
มติที่ประชุม เห็นชอบให้เลื่อนระเบียบวาระที่ ๔.๑ รายงานผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ
พิจารณาแผนการจัดตั้งศาลชั้นต้นในกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาค (พิจารณาเฉพาะแผนการจัดตั้ง
ศาลชั้นต้นในส่วนภูมิภาค) ออกไปก่อน

๔
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเพื่อพิจารณา
๕.๑ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและประสานงานการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายเกี่ยวกับระบบตําแหน่งและเงินเดือนของข้าราชการตุลาการ

ประธานฯ : ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ แถลง
นายสู่บุญ วุฒิวงศ์ : ขอถอนระเบียบวาระที่ ๕.๑ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและประสานงาน
การปรั บปรุ ง แก้ ไ ขกฎหมายเกี่ ย วกั บ ระบบตํ า แหน่ งและเงิน เดื อ นของข้ า ราชการตุล าการ ออกก่ อน
เนื่องจากขอกลับไปปรับแก้ในส่วนของกรรมการเพิ่มเติม
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ถอนการพิจารณาเรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและประสานงาน
การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับระบบตําแหน่งและเงินเดือนของข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม
ออกไปก่อน
๕.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการศึกษาอบรมผู้ช่วยผู้พิพากษา
รุ่นที่ ๖๗
ประธานฯ : ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ แถลง
นายรุ่งศักดิ์ วงศ์กระสันต์ : ตามที่สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมได้จัดการศึกษาอบรม
ผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ ๖๗ ซึ่งมีนายวันชัย ธีราทรง ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ เป็นผู้อํานวยการศึกษาอบรม
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ โดยมีผู้ช่วยผู้พิพากษาเข้ารับการศึกษาอบรม
จํ า นวน ๑๖๓ คน ซึ่ ง ในการจั ด ศึ ก ษาอบรมหลั ก สู ต รผู้ ช่ ว ยผู้ พิ พ ากษาดํ า เนิ น การตามระเบี ย บ
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการศึกษาอบรมผู้ช่วยผู้พิพากษา พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๒๑ กําหนดให้มีคณะกรรมการประเมินผลการศึกษาอบรมคณะหนึ่ง ประกอบด้วย
(๑) ผู้อํานวยการศึกษาอบรม
(๒) กรรมการซึ่งคัดเลือกกันเองจากคณะกรรมการอํานวยการศึกษาอบรม จํานวน ๓ คน
(๓) ข้าราชการตุลาการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอํานวยการศึกษาอบรมซึ่งได้รับการคัดเลือก
จาก ก.บ.ศ. จํานวน ๘ คน
(๔) รองเลขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเป็นกรรมการ
และเลขานุการ
โดยข้ า ราชการตุ ล าการผู้ มี อ าวุ โ สสู ง สุ ด ในขณะแต่ ง ตั้ ง เป็ น ประธานกรรมการ
ให้ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและผู้อํานวยการวิทยาลัยข้าราชการ
ตุลาการศาลยุติธรรมเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ทั้งนี้ คณะกรรมการอํานวยการศึกษาอบรมผู้ช่ วยผู้ พิพากษา รุ่นที่ ๖๗ ได้พิจ ารณา
คัดเลือกกันเองจากคณะกรรมการอํานวยการศึกษาอบรมฯ เป็นคณะกรรมการประเมินผลการศึกษา
อบรมผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ ๖๗ จํานวน ๓ คน ดังนี้

๕
๑. นายชลิศร์ สวัสดิทัต
ผู้พิพากษาศาลฎีกา
๒. นางกีรติ ตั้งธรรม
ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๑
๓. นายประวิทย์ อิทธิชัยวัฒนา
ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ
สํ า หรั บ กรรมการประเมิ น ผลการศึ ก ษาอบรมผู้ ช่ ว ยผู้ พิ พ ากษาที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น กรรมการ
อํานวยการศึกษาอบรมซึ่งได้รับการคัดเลือกจาก ก.บ.ศ. จํานวน ๘ คน ขอให้กรรมการบริหารศาลยุติธรรม
แต่ละท่านเสนอรายชื่อผู้มีความเหมาะสมที่จะได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการประเมินผลการศึกษา
อบรมฯ รุ่นที่ ๖๗ ท่านละ ๒ รายชื่อ โดยผู้ที่ได้รับการเสนอรายชื่อ ไม่ควรเป็นผู้ดํารงตําแหน่ง ก.ต.
ก.บ.ศ. และ อ.ก.ต.ประจําชั้นศาล ภายในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เพื่อดําเนินการคัดเลือกในการ
ประชุมครั้งต่อไป
จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเพื่อโปรดพิจารณา
นายรุ่งศักดิ์ วงศ์กระสันต์ : กรรมการประเมินผลการศึกษาอบรมผู้ช่วยผู้พิพากษาที่ไม่ได้เป็นกรรมการ
อํานวยการศึกษาอบรม ซึ่งได้รับการคัดเลือกจาก ก.บ.ศ. จํานวน ๘ คน
มติที่ประชุม กําหนดให้กรรมการบริหารศาลยุติธรรมแต่ละท่านเสนอรายชื่อผู้มีความเหมาะสมที่จะ
ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการประเมินผลการศึกษาอบรมผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ ๖๗ ท่านละ ๒ รายชื่อ
ภายในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เพื่อดําเนินการคัดเลือกในการประชุมครั้งต่อไป
๕.๓ ร่ า งแผนการใช้ จ่ า ยเงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มศาลเพื่ อ เสริ ม งบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มเติม
ประธานฯ : ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ แถลง
นายรุ่งศักดิ์ วงศ์กระสันต์ : ตามที่ค ณะอนุก รรมการเพื่อ พิจ ารณาวางแผนและติด ตามการใช้เ งิน
ค่าธรรมเนียมศาลได้พิจารณาร่างแผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมศาลเพื่อเสริมงบประมาณ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มเติม เสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น
โดยที่ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมศาล
เพื่อเสริมงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑ การจัดทําแผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมศาล ข้อ ๖
กําหนดว่า “ให้สํานักงานจัดทําแผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมศาลเสนอต่อคณะอนุกรรมการเพื่อ
เสนอคณะกรรมการบริ ห ารศาลยุ ติ ธ รรมพิ จ ารณาอนุ มั ติ ก่ อ นการใช้ จ่ า ยเงิ น ” จึ ง เห็ น ควรนํ า เสนอ
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเพื่อโปรดพิจารณาร่างแผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมศาลเพื่อเสริม
งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มเติม ดังนี้
๑. อนุ มั ติ แ ผนการใช้ จ่ า ยเงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มศาลเพื่ อ เสริ ม งบประมาณ ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มเติม วงเงิน ๑,๒๘๗,๖๙๗,๗๔๐ บาท
๒. อนุมัติการจัดลําดับความสําคัญรายการตามแผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมศาล
เพื่อเสริมงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มเติม
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๓. อนุ มั ติ ใ นหลั ก การมอบอํ า นาจให้ เ ลขาธิ ก ารสํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรมมี อํ า นาจ
เปลี่ ย นแปลงลํ าดั บรายการตามแผนการใช้ จ่ ายเงิ นค่ าธรรมเนี ยมศาลเพื่ อเสริ มงบประมาณ ประจํ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มเติม
๔. อนุมัติในหลักการมอบอํานาจให้เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมพิจารณาอนุมัติ
โครงการ งาน รายการ และงบประมาณภายใต้เงินสํารองเพื่อการบริหารจัดการและการดําเนินงาน
ตามนโยบาย
๕. อนุมัติในหลักการสําหรับการจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานออกแบบ
ตําแหน่งสถาปนิก วิศวกรโยธา วิศวกรเครื่องกล วิศวกรไฟฟ้า และนายช่างโยธา จํานวน ๒๐ อัตรา
เป็นระยะเวลา ๒๔ เดือน ตามโครงการจ้างผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานออกแบบและก่อสร้าง
ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ดําเนินการเป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน นับแต่วันลงนามในสัญญา
โดยผูกพันงบประมาณจากเงินค่าธรรมเนียมศาลเพื่อเสริมงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สําหรับส่วนที่เหลือให้ดําเนินการในปีงบประมาณถัดไป
๖. อนุมัติในหลักการให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีตามรายการและจํานวนเม็ดเงินคงเหลือ
ที่มีอยู่จริง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเพื่อโปรดพิจารณา
ขอเชิญ ผู้อํานวยการสํานักแผนงานและงบประมาณและผู้อํานวยการสํานักบริหารงาน
ออกแบบและก่อสร้างเป็นผู้ชี้แจง
นางสาวรุจิวรรณ ผลัญชัย : โดยที่ยังคงมีรายการผูกพันแผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมศาลที่ สํานักงาน
ศาลยุ ติ ธ รรมยั ง ไม่ ไ ด้ เ สนอในแผนการใช้ จ่ า ยเงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มศาลเพื่ อ เสริ ม งบประมาณประจํ า ปี
และรายการใหม่ ที่ มี ค วามจํ า เป็ น ดั ง นั้ น สํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรมจึ ง จั ด ทํ า ร่ า งแผนการใช้ จ่ า ยเงิ น
ค่าธรรมเนียมศาลเพื่อเสริมงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มเติม ศาลยุติธรรมและ
สํานักงานศาลยุติธรรม วงเงินทั้งสิ้น ๑,๒๘๗,๖๙๗,๗๔๐ บาท ประกอบด้วย
ค่าใช้จ่ายด้าน (บาท)
บริหารจัดการ
ลงทุน
งานประจํา
จํานวน ๑ งาน ๔ กิจกรรม
๙๕,๐๐๐,๐๐๐
๓๙๐,๗๕๖,๐๐๐
งานเชิงยุทธศาสตร์
จํานวน ๕ โครงการ
๓๔,๕๗๙,๒๘๐
๗๖๗,๓๖๒,๔๖๐
๑๒๙,๕๗๙,๒๘๐
๑,๑๕๘,๑๑๘,๔๖๐
สํานักงานศาลยุติธรรมได้จัดลําดับความสําคัญรายการตามแผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมศาลเพื่อ
เสริมงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มเติม ตามเอกสารหน้าที่ ๑-๓, ๑-๔, ๑-๕, ๑-๖,
๑-๗, ๑-๘ และ ๑-๙ ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายด้านบริหารจัดการ งานประจํา จํานวน ๕ รายการ ค่าใช้จ่าย
ด้านลงทุน จํานวน ๓๓ รายการ สํานักงานศาลยุติธรรมได้เสนอร่างแผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมศาล
เพื่อเสริมงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มเติม ต่อคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา
วางแผนและติดตามการใช้เงินค่าธรรมเนียมศาล เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
คณะอนุ ก รรมการได้ มี ม ติ เ ห็ น ชอบร่ า งแผนการใช้ จ่ า ยเงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มศาลเพื่ อ เสริ ม งบประมาณ
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มเติม จํานวนวงเงิน ๑,๒๘๗,๖๙๗,๗๔๐ บาท รายละเอียดตาม
เอกสารสรุปมติที่ประชุม คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ภาคผนวก
หน้า ๔ – ๒๗ สําหรับสรุปสาระสําคัญงานประจําและหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ ขอให้หัวหน้า
ส่วนแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ เป็นผู้นําเสนอโดยย่อ
นางสาวนวรัตน์ อินทร์รุ่งเรือง : กิจกรรมสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีและบริหารทั่วไปค่าสาธารณูปโภค
จํานวน ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์ จํานวน ๔๘,๒๕๖,๐๐๐ บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อยานพาหนะส่วนกลางทั้งกรณีทดแทนและขอใหม่สําหรับศาลที่เปิดทําการใหม่ กิจกรรมปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารศาล สถานที่และบ้านพัก เป็นรายการใหม่ จํานวน ๖ รายการ จํานวน ๒๙๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท
และรายการเงินสํารองเพื่อการบริหารจัดการและการดําเนินงานตามนโยบาย จํานวน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เป็นค่าใช้จ่ายด้านบริหารจัดการ จํานวน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายด้านลงทุน จํานวน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
นางสาวรุจิวรรณ ผลัญชัย : งานเชิงยุทธศาสตร์ โครงการจัดซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรมจัดการ
สํานักงาน Microsoft Office จํานวน ๒๕,๘๕๐,๐๐๐ บาท โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์เพื่อรองรับ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๒๐,๘๔๗,๔๖๐ บาท
รายละเอี ย ดปรากฏตามเอกสารหน้ า ที่ ๓-๕ จั ด สรรให้ กับ หน่ว ยงานในสั งกั ด จํ า นวน ๒๗๔ เครื่ อ ง
หน้าที่ ๓-๙ โครงการจ้างผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานออกแบบและก่อสร้าง วงเงินค่าใช้จ่าย
ด้านบริหารจัดการ จํานวน ๘,๗๒๙,๒๘๐ บาท เพื่อ ดําเนินการเร่งรัดปรับปรุงซ่อมแซมและบริหาร
โครงการต่างๆ จํานวน ๑๐๑ โครงการ ประกอบด้วย ตําแหน่งสถาปนิก ๕ อัตรา ตําแหน่งวิศวกรโยธา
๔ อัตรา ตําแหน่งวิศวกรเครื่องกล ๒ อัตรา ตําแหน่งวิศวกรไฟฟ้า ๓ อัตรา ตําแหน่งนายช่างโยธา ๖ อัตรา ในการนี้
ขออนุมัติในหลักการสําหรับการจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานออกแบบตําแหน่งสถาปนิก
วิ ศวกรโยธา วิ ศวกรเครื่ องกล วิ ศวกรไฟฟ้ า และนายช่ างโยธา จํ านวน ๒๐ อั ตรา เป็ นระยะเวลา ๒๔ เดื อ น
ตามโครงการ ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ดําเนินงานเป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน นับแต่วันที่
ลงนามในสัญญา โดยผูกพันงบประมาณจากเงินค่าธรรมเนียมศาลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สําหรับส่วนที่เหลือให้ดําเนินการในปีงบประมาณถัดไป โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการตุลาการ
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหน้าที่ ๓-๑๔ ประกอบด้วยศาลยุติธรรม
ในจั ง หวั ด สระบุ รี ศาลจั ง หวั ด กาญจนบุ รี ศาลจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ ศาลเยาวชนและครอบครั ว
จังหวัดลําพูน ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ ศาลจังหวัดพิษณุโลก ศาลจังหวัดนครสวรรค์
ศาลแขวงนครสวรรค์ ศาลเยาวชนและครอบครั วจั ง หวัด นครสวรรค์ ศาลยุ ติธ รรมในจั ง หวัด ลพบุ รี
ศาลจั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ ศาลจั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา ศาลเยาวชนและครอบครั ว จั ง หวั ด ระยอง
ศาลจังหวัดเดชอุดม ศาลยุติธรรมในจังหวัดอ่างทอง และศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการก่อสร้าง
บ้านพักข้าราชการศาลยุติธรรม พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จํานวน ๒๒๗,๖๐๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย
โครงการก่ อ สร้ า งอาคารชุ ด พั ก อาศั ย ข้ า ราชการ (พระโขนง) จํ า นวน ๔๘ หน่ ว ย พร้ อ มสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง
ประกอบ ศาลยุ ติ ธ รรมในจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ศาลเยาวชนและครอบครั ว จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช
ศาลเยาวชนและครอบครั ว จั ง หวั ด ยะลา สํ า นั ก งานอธิ บ ดี ผู้ พิ พ ากษาภาค ๖ ศาลจั ง หวั ด พิ ม าย
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี และศาลจังหวัดจันทบุรี

๘
นายเศกสิทธิ์ สุขใจ : ประการแรก ปัจจุบันงานออกแบบก่อสร้างศาลและบ้านพัก เราเป็นผู้ออกแบบเองหรือไม่
เห็นว่าตําแหน่งสถาปนิกจากเดิมมี จํานวน ๘ อัตรา ลดลงเหลือ จํานวน ๕ อัตรา ตามที่ได้อภิปราย
ในหลายครั้ ง แล้ ว ว่ า ต้ อ งการให้ สํ า นั ก บริ ห ารงานออกแบบและก่ อ สร้ า งเป็ น ผู้ อ อกแบบเอง เช่ น
สร้ า งบ้ า นพั ก หรื อ สร้ า งศาล เมื่ อ สร้ า งเสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ต้ อ งดู ถึ ง ปั ญ หา ซึ่ ง ปั ญ หาเกิ ด ขึ้ น กั บ ศาล
ที่ก่อสร้างใหม่ทุกศาล เมื่อปัญหาเกิดขึ้นไม่มีการแก้ไข เมื่อสร้างศาลใหม่ก็สร้างแบบเดิม เห็นว่ากรณีที่
สร้างศาลเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องมีการสํารวจภายในระยะเวลา ๑ ปี หรือ ๒ ปี ว่ามีปัญหาอย่างไร ตามที่
ผมได้ไปศาลจังหวัดเกาะสมุยก็มีปัญหาเช่นเดียวกัน เป็นข้อสังเกตว่า เวลาก่อสร้างบ้านพักเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ภายในระยะเวลา ๒ – ๓ ปี ต้องมีการสํารวจว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้าง ขอให้สํานักงานศาลยุติธรรมไป
ตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นเวลาก่อสร้างศาลใหม่ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น เช่น รั้วของศาลจังหวัด
เกาะสมุ ย หลั ง คา และทางเดิ น มี ค วามคั บ แคบมาก แม้ แ ต่ ท างเดิ น ของผู้ ต้ อ งหาจากห้ อ งคุ ม ขั ง ไป
เข้าห้องพิจารณาคดีอากาศถ่ายเทไม่สะดวก บางศาลผู้พิพากษาเดินขึ้นบัลลังก์ด้านหลังไม่มีราวบันไดจับ
บัลลังก์สูงมากเวลาหน้าบัลลังก์ยื่นส่งเอกสารผู้พิพากษาจะมองไม่เห็น ทุกอย่างมีปัญหาหมด ซึ่งต้อง
พิจารณาถึงความเหมาะสม ประการที่สอง ตําแหน่งวิศวเครื่องกล ทําหน้าที่อะไร
นายวิทยา เกื้อกูลธเนศ : ตําแหน่งวิศวเครื่องกล ทําหน้าที่ออกแบบระบบปรับอากาศ ความเย็นของห้อง
จะใช้แอร์กี่บีทียู และลิฟท์ การออกแบบบ้านพัก ปัจจุบันมีบ้านพักผู้พิพากษาตั้งแต่ระดับผู้พิพากษา
หัวหน้าศาล อธิบดีผู้พิพากษา ประธานศาลอุทธรณ์ภาค เรามีแบบมาตรฐานที่สมบูรณ์ หลังจากที่มีการ
ออกแบบแล้วจะมีการสํารวจความต้องการของท่าน แต่ความต้องการของแต่ละบุคคลที่เข้าไปอยู่ก็
ไม่ เหมื อนกั นเป็ นความชอบส่ วนบุ คคล บ้ านพั กผู้ พิ พากษาหั วหน้ าศาลเป็ นแบบมาตรฐานมี การปรั บปรุ งมา
ในทุกสมัย ล่าสุดมีการปรับปรุงมีครุภัณฑ์ครบครัน มีกระเป๋าใบเดียวก็สามารถเข้าอยู่ได้ ในสมัยก่อน
มีปัญหาในเรื่องงบประมาณก็พยายามปรับรูปแบบและขออนุมัติเลขาธิการฯ เพิ่มงบประมาณในเรื่องการ
จัดสรรครุภัณฑ์ ส่วนบ้านพักที่เกาะสมุยจะเป็นภูเขาการสร้างบ้านพักเป็นเรื่องที่ยาก ต้องมีการระเบิดภูเขา
ถ้ า เจาะภู เ ขาไม่ ส ามารถทํ า ได้ การแก้ ไ ขแบบทํ า ได้ ย ากมาก เนื่ อ งจากอยู่ บ นภู เ ขา ชาวบ้ า นจะ
เดินขึ้นไปยั งลําบาก เพราะที่ดิน ที่ได้รับมาเป็นภูเขา สํ านักงานอั ยการสูงสุด ก็ไม่ต้องการที่ในส่ว นนี้
เนื่องจากทําไม่ได้ เพราะค่าก่อสร้างแพง แต่เนื่องจากสํานักงานศาลยุติธรรมไม่มีที่ดินจึงต้องใช้พื้นที่
ในส่วนนี้ก่อสร้าง หลังจากนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงมีการเพิ่มศาลเยาวชนและครอบครัวฯ ส่วนบ้านพักได้ออกแบบ
ไว้ ชั้ น เดี ย ว เพราะอยู่ บ นภู เ ขาสู ง มองขึ้ น ไปเหมื อ นรี ส อร์ ท แต่ ต้ อ งมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบตลอด
ส่วนตําแหน่งสถาปนิก และตําแหน่งวิศวกรที่ขออัตราเพิ่ม เพื่อเร่งงานงานให้แล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑
ให้ทันแผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมศาลคาดว่าจะทํางานที่คั่งค้างให้แล้วเสร็จภายใน ๖ เดือน หรือ ๑ ปี
ปั จ จุ บั น เจ้ า หน้ า ที่ ๑ คน รั บ งาน ๒๐-๓๐ งาน การออกแบบและเขี ย นแบบต้ อ งมี ก ารไปสํ า รวจ
พื้ น ที่ ก ลั บ มาต้ อ งมาเขี ย นแบบ ออกแบบเฉพาะผั ง แล้ ว ส่ ง ไปยั ง วิ ศ วกรโยธาเพื่ อ คํ า นวณโครงสร้ า ง
ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ เห็นว่าเป็นสหวิชาชีพที่หลาย ๆ แขนงต้องเข้ามา ในการออกแบบต้องใช้
ระยะเวลาประมาณ ๒-๓ เดือน ก็พยายามแก้ไขให้เป็นแบบมาตรฐานทั้งหมดแต่สํานักงานศาลยุติธรรม
มีการเปลี่ยนแปลงแบบเรื่อยมาจนเป็นที่มาของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ ปัญหาเรื่องหน้าบัลลังก์อย่างไร
จึ ง มี ค วามสู ง บางท่ า นกล่ า วว่ า ๖๐ เซนติ เ มตรแคบเกิ น ไปวางของไม่ ไ ด้ จึ ง มี ก ารขยายออกเป็ น
๘๐ เซนติเมตร บางท่านก็ว่า ๘๐ เซนติเมตร ทําให้มองไม่เห็นหน้าบัลลังก์ เป็นปัญหามากแต่ละท่าน
คิดไม่เหมือนกัน ในระยะหลังเลขาธิการฯ มีคําสั่งห้ามแก้ไขรูปแบบ

๙
นายสิทธิโชติ อินทรวิเศษ : ตามเอกสารร่างแผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมศาลฯ ความเป็นมาข้อ ๑.๑.๒
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมมีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙
อนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมศาลเพื่อเสริมงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
วงเงินทั้งสิ้น ๓,๐๑๐,๐๘๙,๓๐๐ บาท จําไม่ได้ว่าที่ ก.บ.ศ. อนุมัติไปกี่รายการ แต่เข้าใจว่าไม่ต่ํากว่า
๑๐๐ รายการ รายการต่างๆ เหล่านั้นประเมินจากเงินค่าธรรมเนียมศาลฯ ในปีนี้จะมีเงินค่าธรรมเนียมศาลฯ
ไม่ถึง ๓,๐๑๐,๐๘๙,๓๐๐ บาท แต่ต้องทํารายการเกินไว้สําหรับเผื่อขาดเผื่อเหลือ ในรายการที่จัดทํามา
ในคราวก่อน ๑๐๐ รายการ หรือ ๒๐๐ รายการ ดําเนินการไปตามรายการเหล่านั้นมากน้อยเพียงใด
ในคราวนี้ขอเพิ่มอีกจํานวน ๑,๒๘๗,๖๙๗,๗๔๐ บาท กลายเป็นว่าเงินค่าธรรมเนียมศาล ในคราวนี้รวมทั้งปี
ตามแผนการใช้ จ่ า ยเงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มศาลฯ ประมาณ ๔,๑๖๘,๒๐๗,๗๖๐ บาท โดยปกติ เ งิ น
ค่ า ธรรมเนี ย มศาลฯ ประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ – ๑,๖๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เวลานี้ เ รามี เ งิ น
ค่าธรรมเนียมศาลฯ ประมาณ ๔,๑๖๘,๒๐๗,๗๖๐ บาท หรือทิศทางการบริหารงานการวางแผนการ
ใช้เงินของสํานักแผนงานและงบประมาณได้เปลี่ยนไปขอสอบถามว่า ปกติถ้ามีการเปลี่ยนแปลงรายการ
จะแจ้งให้ทราบว่าโครงการใดบ้างที่จัดทําไม่ได้ มีโครงการที่สําคัญมากกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงรายการ
โดยยกเลิกรายการดังกล่าวแล้วจัดทําโครงการใหม่เข้ามา ซึ่งก็ไม่ปรากฏว่ามีการยกเลิกการใช้เงินใน
โครงการใดเลย เมื่อสิ้นปีงบประมาณโครงการที่ไม่ได้จัดทําและไม่ได้ผูกพันรายการจะตกไปโดยอัตโนมัติ
ใช่ ห รื อ ไม่ ถ้ า ตกไปโดยอั ต โนมั ติ ก.บ.ศ. จะทราบได้ อ ย่ า งไรว่ า ที่ ไ ด้ อ นุ มั ติ โ ครงการไปแล้ ว จํ า นวน
๑๐๐ กว่ารายการ จัดทําได้กี่โครงการหรือต้องจัดทําโครงการใหม่ที่ซ้ํากับรายการเดิมที่ ก.บ.ศ. เคยอนุมัติ
ในหน้าที่ ๑-๑๑ ข้อ ๑.๒ ข้อเสนอเพื่อพิจารณา จํานวน ๖ ข้อ แต่ไม่มีข้อใดที่ระบุว่า หากกรณีใช้เงิน
ตามแผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมศาลฯ ไม่สามารถจัดทําได้ให้รายงาน ก.บ.ศ. ทราบ ต้องการทราบว่า
แท้จริงเงินค่าธรรมเนียมศาลฯ มีจํานวน ๔,๑๖๘,๒๐๗,๗๖๐ บาทหรือไม่
นางสาวรุจิวรรณ ผลัญชัย : ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้รับเม็ดเงินค่าธรรมเนียมศาลทั้งสิ้นจํานวน
๒,๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต่ํากว่าแผนการใช้จ่ายเงินที่กําหนดไว้ ๓,๐๑๐,๐๘๙,๓๐๐ บาท ก็จะนํารายการ
และวงเงิ น ที่ เ หลื อ จํ า นวน ๖๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ที่ ค้ า งการจั ด สรรนํ า มาบรรจุ ใ นแผนการ
ใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมศาลฯ ในปีถัดไป และเหตุที่ตั้งแผนการใช้จ่ายในวงเงิน ๔,๑๖๘,๒๐๗,๗๖๐ บาท
เนื่ อ งจากการจั ด เงิ น ให้ แ ก่ ร ายการต่ า ง ๆ ตามแผนการใช้ จ่ า ยเงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มศาล จะจั ด สรร
ในวงเงิน ๗๐% ก่อน เมื่อก่อหนี้เรียบร้อยแล้ว จึงจะโอนเงินเพิ่มเติมอีก ๓๐% ดังนั้น แม้จะมีรายการอยู่
จํ า นวน ๓,๐๑๐,๐๘๙,๓๐๐ บาท แต่ อ าจจะมี เ ม็ ด เงิ น บางส่ ว นที่ เ ข้ า มาเพิ่ ม ขึ้ น โดยไม่ มี ร ายการ
จึงจําเป็นต้องจัดทํารายการรองรับวงเงินที่คาดว่าจะเข้ามา นอกจากนี้จึงมีประเด็นความจําเป็นเร่งด่วน
เช่น รายการเครื่องสแกนเนอร์ของศาลทั่วประเทศที่รองรับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงจําเป็นต้องจัดทําแผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมศาลฯ เพิ่มเติม ส่วนผลจะ
มีการรายงานให้ ก.บ.ศ. ทราบ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
นายสิทธิโชติ อินทรวิเศษ : ขอขอบคุณผู้ชี้แจงที่นําโครงการที่ไม่สามารถดําเนินการได้ และถูกยกเลิก
ไปมารายงาน ก.บ.ศ. มิใช่อนุมัติไปแล้วไม่รีบดําเนินการแล้วมาขออนุมัติใหม่ สําหรับรายละเอียดของ
โครงการต่างๆ ที่เสนอมา ผมเห็นด้วยแต่อย่างไรก็ตามในบางเรื่องที่เราไปก่อสร้างบ้านพักในส่วนของ
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคต่างๆ เข้าใจว่า ต้องตั้งงบประมาณแผ่นดินก่อสร้างอาคาร

๑๐
ที่ ทํ า การทุ ก ภาค ซึ่ ง ในการตั้ ง งบประมาณแผ่ น ดิ น จะระบุ ว่ า ขอก่ อ สร้ า งอาคารที่ ทํ า การศาล
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จะครอบคลุมในเรื่องบ้านพักทั้งหมด ฉะนั้นเห็นว่าควรนําเงินค่าธรรมเนียม
ศาลที่สร้างบ้านพักมาใช้ในส่วนอื่นดีกว่าหรือไม่ เนื่องจากเราได้งบประมาณแผ่นดินในการก่อสร้าง
บ้านพักอยู่แล้ว เวลานี้ผู้พิพากษาในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคมีความจําเป็นที่ต้องมี
บ้านพักจะทําอย่างไร ได้แก้ไขในเรื่องค่าเช่าบ้าน เงินค่าชดเชยการจัดที่พักอาศัยของข้าราชการฝ่ายตุลาการ
ศาลยุติธรรม เงินส่วนหนึ่งเราควรไปสร้างบ้านพักดีกว่าหรือไม่ เห็นว่าการจัดทํางบประมาณควรเป็น
เช่นนั้นหรือไม่
ผู้ช่วยเลขานุการฯ : เมื่อปีงบประมาณที่แล้วสําหรับการใช้เงินในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นการดําเนินการ
เร่งรัด การจัดทําคําของบประมาณ ซึ่งขณะนั้นสํานักงานศาลยุติธรรมมีแต่ที่ดินที่จะก่อสร้างอาคาร
ศาลอาญาคดี ทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ ซึ่ ง ได้ ข องบประมาณไปแล้ ว คื อ ศาลอาญาคดี ทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบภาค ๑ ภาค ๓ ภาค ๔ ภาค ๕ ภาค ๘ และภาค ๙ จํานวน ๖ ภาค ตามที่ได้ประสานงานกับ
สํานักงบประมาณในภาค ๙ ยังไม่มีที่ดิน และยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้ ส่วนภาคที่เหลือ
จํานวน ๕ ภาค ได้งบประมาณการก่อสร้างอาคารที่ทําการเรียบร้อยแล้วและมีรูปแบบรายการที่สามารถ
ดําเนินการได้รวมทั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางด้วย ซึ่งทางรัฐบาลก็ให้การสนับสนุน
แต่ในส่วนของบ้านพักในขณะนั้นเรื่องที่ดินยังไม่มีความพร้อม จึงยังไม่ได้ของบประมาณไป ส่วนสาเหตุ
ที่นําอาคารบ้านพักศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ มาบรรจุไว้ในเงินค่าธรรมเนียมศาล
เนื่องจากได้รับงบประมาณในส่วนที่เป็นอาคารแล้ว และส่วนบ้านพักได้รับแจ้งว่ามีที่ดินที่เพียงพอ แต่
อยู่ใกล้ภูเขาสูงชัน ในขณะนั้นจึงไม่ได้ขอไป ซึ่งตามนโยบายของ ก.บ.ศ. ที่ว่าควรของบประมาณในการ
จัดสรรบ้านพัก แต่เนื่องจากสํานักงานศาลยุติธรรมมีเงินค่าธรรมเนียมศาล ขณะนี้ศาลอาญาคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบภาค ๑ มีที่ดินจํานวนมาก จึงได้มีการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมที่มีความพร้อมเข้ามา
ส่ว นภาคที่ เหลื อ ยั ง ขาดความพร้ อ มในเรื่ อ งของที่ ดิ น ในการจั ด ทํา คํ า ของบประมาณปี ถัด ไปคงต้ อ ง
ดําเนินการขอทั้งบ้านพักและอาคารศาลในส่วนที่เหลือ โดยเฉพาะศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
ภาคต่าง ๆ
นายเศกสิทธิ์ สุขใจ : ตามที่ได้หารือกับปลัดกระทรวงการคลังในเรื่องเงินค่าธรรมเนียมศาลที่มีการกันเงินไว้
ในอัต ราร้อ ยละ ๕๐ นํา ไปใช้ใ นการก่อ สร้า งบ้า นพัก เป็น หลัก ตามที่ข อจัด สรรเงิน งบประมาณไป
ค่อนข้างลําบาก ซึ่งท่านก็ทราบปัญหาเหล่านี้ ตัวเลขในปีพ.ศ. ๒๕๕๙ ประมาณ ๒,๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ทั้ ง อาคารที่ ทํ า การศาลและบ้ า นพั ก ผู้ พิ พ ากษาจํ า นวนมาก ถ้ า รอในส่ ว นของอั ต ราร้ อ ยละ ๕๐
เพื่อนําไปใช้จ่ายจะค่อนข้างช้า เราจะของบประมาณเพิ่มเติมได้หรือไม่ ซึ่งขึ้นอยู่กับโครงการที่เสนอเข้าไป
ว่าจะเป็นการก่อสร้างบ้านพัก ก่อสร้างศาล คิดว่าอัตราร้อยละ ๕๐ ไม่เพียงพอจึงต้องขอเพิ่มขึ้นอย่างต่ํา
ร้อยละ ๗๐ - ๘๐ เนื่องจากงบประมาณที่ขอรับการจัดสรรปกติมีความยากลําบากกว่าจะสร้างบ้านพัก
อาคารที่ทําการศาล แต่เงินค่าธรรมเนียมศาลใช้ในการก่อสร้างบ้ านพักท่านเข้าใจ ขอให้สํานักงาน
ศาลยุ ติ ธ รรมของบประมาณเพิ่ ม เติ ม ร้ อ ยละ ๘๐ เนื่ อ งจากเรามี น โยบายในการสร้ า งบ้ า นพั ก ให้ กั บ
ผู้พิพากษา ถ้าบ้านพักสร้างเสร็จในส่วนของเงินชดเชยก็ไม่ต้องใช้ ปัญหาคือการของบประมาณปกติที่
สร้างบ้านพักค่อนข้างยากจึงต้องใช้เงินค่าธรรมเนียมศาลที่ทางสํานักงบประมาณจัดสรรให้

๑๑
นายสู่บุญ วุฒิวงศ์ : ปัจจุบันเราใช้เงินค่าธรรมเนียมศาลเพื่อเสริมงบประมาณอัตราร้อยละ ๕๐ ที่ได้
ทําความตกลงกับกระทรวงการคลังไว้ หลักการคือขอเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ มีหลายหน่วยงานในประเทศไทย
ที่เก็บไว้ใช้ ๑๐๐% ก็มี เช่น มหาวิทยาลัยของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งก็
มีกฎหมายรองรับ ฉะนั้นคิดว่าความตั้งใจของนายเศกสิทธิ์ที่จะช่วยสํานักงานศาลยุติธรรมให้เพิ่มอัตรา
ร้ อ ยละ ๕๐ เป็ น อั ต ราร้ อ ยละ ๘๐ มี ค วามเป็ น ไปได้ ซึ่ ง ผมเห็ น ว่ า ควรได้ ถึ ง ๑๐๐% เช่ น เดี ย วกั บ
มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลของรัฐด้วยซ้ํา แต่สิ่งเหล่านี้จะไปได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับการชี้แจงความจําเป็น
กับทางรัฐบาลให้เห็นว่าสํานักงานศาลยุติธรรมมีความจําเป็นแค่ไหน และแผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมศาล
เน้นในเรื่องการออกแบบการก่อสร้างเป็นวงเงินที่ค่อนข้างมาก เป็นเรื่องของความจําเป็น ความเดือดร้อน
เราโชคดีที่ไม่มีปัญหาในเรื่องการก่อสร้างที่ทุกหน่วยงานประสบปัญหาอยู่เชื่อมั่นว่าสํานักบริหารงาน
ออกแบบและก่อสร้างได้ตรวจสอบอย่างดีแล้ว แต่ก็อย่าประมาท ขอให้พิจารณาในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีพิเศษ การขยายระยะเวลาปรับเปลี่ยนรูปแบบ ซึ่งความจริงแล้วถ้าสํานักบริหารงานออกแบบและ
ก่ อ สร้ า งมี ค วามเข้ ม งวด ทํ า ตามระเบี ย บโดยสุ จ ริ ต การตรวจสอบ ก็ ไ ม่ มี ปั ญ หา ในส่ ว นของเงิ น
ค่าธรรมเนียมศาลมีความเป็นได้ที่จะขอเพิ่มเติมจากอัตราร้อยละ ๕๐ ซึ่งตามรายงานที่ได้มีการศึกษาใน
เรื่องประโยชน์และค่าตอบแทนอย่างอื่นที่สมควรจะได้รับฯ ของผู้พิพากษาในหลายๆ ประเทศได้เก็บเงิน
ในส่วนนี้ ๑๐๐% ไม่ใช่อัตราร้อยละ ๕๐ คือ บางแห่งมีการเก็บเงินค่าธรรมเนียมศาลจากคู่ความเพิ่มเติม
ในสมัยที่นายวิรัช ชินวินิจกุล เป็นเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม ส่วนนี้เป็นการนําร่อง ซึ่งหากคิดดูแล้ว
ก็เ ป็น จํ า นวนไม่ม ากได้ร ับ งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ – ๓,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็น
๖,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้งบประมาณที่ใช้ต้องมีความจําเป็นและโปร่งใส ตรวจสอบได้ สิ่งที่เป็นห่วง
ในเรื่องงบประมาณการก่อสร้าง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการของบประมาณเพิ่มเติมไม่โปร่งใส ในส่วน
เรื่ อ งของค่ า เช่ า บ้ า น การก่ อ สร้ า งบ้ า นพั ก ผู้ พิ พ ากษาแต่ ล ะหลั ง ใช้ ง บประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ผู้พิพากษามีจํานวนเพิ่มมากขึ้น กับการเปลี่ยนจากบ้านพักเป็นสวัสดิการในเรื่องที่พักอาศัย คํานวณแล้ว
๒๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน ประหยัดกว่าการก่อสร้างบ้านพัก เพราะถ้าก่อสร้างบ้านพักแล้วต้อ งมีการ
ปรับปรุง ซ่อมแซม ระยะเวลา ๒๐ ปีก็ต้องสร้างใหม่ ถ้ามีการศึกษา วิจัยในเรื่องนี้อย่างจริงจังจะประหยัด
งบประมาณแผ่นดินไปได้มาก ทุกวันนี้มีการนํางบประมาณมาใช้ในการก่อสร้างเป็นจํานวนมาก ทําให้
รายได้ที่จะไปพัฒนาส่วนอื่นมีน้อยลง
นายอาเล็ก จรรยาทรัพย์กิจ : เหตุใดจึงเสนอแผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมศาลเข้ามาหลายรอบ
ขอให้ เ ป็ น ข้ อ สั ง เกตว่ า ในปี ห น้ า ให้ จั ด ทํ า ครั้ ง เดี ย วหรื อ ไม่ ตามเอกสารหน้ า ที่ ๑-๑ ข้ อ ๑.๑.๒
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมมีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙
อนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมศาลเพื่อเสริมงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
วงเงินทั้งสิ้น ๓,๐๑๐,๐๘๙,๓๐๐ บาท ข้อ ๑.๑.๓ คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมมีมติในการประชุม
ครั้ ง ที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่ อ วั น ที่ ๒๗ มี น าคม ๒๕๖๐ อนุ มั ติ ร ายการและวงเงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มศาล
เพื่ อ เสริ ม งบประมาณสํ า หรั บ ดํ า เนิ น โครงการพั ฒ นาระบบการยื่ น และส่ ง คํ า คู่ ค วามและเอกสาร
โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ฯ ข้อ ๑.๑.๔ โดยที่ ยังคงมีรายการผูกพันแผนค่าธรรมเนียมศาลที่สํานักงานศาลยุติธรรม
ยังไม่ได้เสนอในแผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมศาลเพื่อเสริมงบประมาณประจําปี และรายการใหม่
ที่ มี ค วามจํ า เป็ น ดั ง นั้ น สํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรมจึ ง จั ด ทํ า ร่ า งแผนการใช้ จ่ า ยเงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มศาล
เพื่อเสริมงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มเติม ศาลยุติธรรมและสํานักงานศาลยุติธรรม

๑๒
วงเงิ นทั้ ง สิ้น ๑,๒๘๗.๖๙๗,๗๔๐ บาท ซึ่ งแผนที่ จัด ทํ าในวั น นี้น่ า จะทราบล่ วงหน้ า ในการขออนุ มั ติ
ตามข้อ ๑.๑.๒ จํานวน ๓,๐๑๐,๐๘๙,๓๐๐ บาท เช่น กิจกรรมการสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดี
และบริหารทั่วไป ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง อย่างไรจึงไม่จัดทําคําขอเป็น ๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือ
ค่าเงินค่าธรรมเนียมในช่วงนั้นยังมีไม่เพียงพอหรืออย่างไร ในปีหน้าให้จัดทํารอบเดียวได้หรือไม่ จะได้
ทราบว่ามีโครงการอะไรบ้าง เช่นนี้จะไม่ทราบว่าโครงการใดที่ได้รับการอนุมัติไปแล้ว
นายฉัตรชัย ไทรโชต : ตามเอกสารบทสรุปแผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมศาลเพื่อเสริมงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มเติม หน้าที่ ๑-๓ ข้อ ๓ ปรับปรุงอาคารที่ทําการศาลอุทธรณ์
ระยะที่ ๒ ข้อ ๔ ปรับปรุงห้องทํางานผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ ชั้น ๑๒-๑๓ ข้อ ๕ ปรับปรุงต่อเติม
อาคารศาลจังหวัดทองผาภูมิ ฯลฯ ประเด็นที่ ๑ รูปแบบรายการต่างๆ เสร็จเรียบร้อยหรือไม่ ศาลจังหวัด
ทองผาภูมิจําได้ว่ามีการเสนอเข้า ก.บ.ศ. เมื่อ ๒-๓ ปีที่ผ่านมา แต่ยังไม่เห็นมีการดําเนินการ ประเด็นที่ ๒
หน้า ๑-๙ ข้อ ๒๗ ศาลยุติธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ บ้านพักผู้อํานวยการ จํานวน ๕ หน่วย ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
คิดเป็นหลังละประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นราคาที่สูงพอสมควร ในส่วนของผู้พิพากษาศาลชั้นต้น
ก่อสร้างเป็นอาคารชุดทั้งหมด ส่วนของบ้านพักผู้อํานวยการต้องการให้ก่อสร้างเป็นอาคารชุดพักอาศัย
เช่นเดียวกัน คือ ๑. ใช้พื้นที่ไม่มาก ๒. ไม่เกิดความแตกต่างระหว่างข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม
และข้าราชการศาลยุติธรรม
ประธานฯ : รับข้อสังเกตของ ก.บ.ศ. ทั้งหมดไว้ ท่านใดมีข้อสังเกต และประมาณการในเรื่องเงิน
ค่าธรรมเนียมศาลในปีนี้ได้เท่าไร
นางสาวรุจิวรรณ ผลัญชัย : ประมาณ ๗๐% ของแผนใช้จ่ายฯ หรือจํานวน ๓,๐๑๐,๐๘๙,๓๐๐ บาท
ประธานฯ : เราตกลงกับกระทรวงการคลังจนถึงเมื่อไร
นางสาวรุจิวรรณ ผลัญชัย : สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในเดือนกันยายน ๒๕๖๑
ประธานฯ : ขอให้คณะอนุกรรมการติดตามและประสานงานการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับระบบ
ตําแหน่งและเงินเดือนของข้าราชการตุลาการของนายสู่บุญ ขอให้ขยายระยะเวลาออกไปไม่ต้องคิดถึง
๑๐๐% ก็ภูมิใจแล้ว และขอแก้ข่าวว่าข้อตกลงเรื่องเงินค่าธรรมเนียมศาลมีตั้งแต่สมัยนายชัช ชลวร
นายสิทธิโชติ อินทรวิเศษ : เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้สํานักแผนงานและงบประมาณรายงานผลการ
ดําเนินการตามแผนการใช้เงินค่าธรรมเนียมศาลที่จัดทําไปทั้ง ๓ ครั้ง ว่าได้ดําเนินการสําเร็จไปกี่รายการ
หรือผูกพันเงินงบประมาณไปกี่รายการ และไม่ได้จัดทําจํานวนกี่รายการ จะได้ทราบว่าที่จัดทําไปสําเร็จ
กี่เปอร์เซ็นต์
นายวิทยา เกื้อกูลธเนศ : หน้าที่ ๑-๓ ข้อ ๓ ปรับปรุงอาคารที่ทําการศาลอุทธรณ์ ระยะที่ ๒ แบบ
รอการลงนามจากผู้บริหาร ข้อ ๔ ปรับปรุงห้องทํางานผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ ชั้น ๑๒, ๑๓
เสนอเรื่องต่อผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว ข้อ ๕ ปรับปรุงต่อเติมอาคารศาลจังหวัดทองผาภูมิ ได้มีการสํารวจ
พบว่าด้านหน้าก่อสร้างไม่ได้ เนื่องจากเป็นเหวลึก จึงได้ก่อสร้างด้านหลังโดยรื้ออาคารจอดรถขณะนี้
อยู่ระหว่างดําเนินการออกแบบ

๑๓
นายฉัตรชัย ไทรโชต : เป็นห่วงเรื่องการของบประมาณ หากรูปแบบรายการยังไม่แล้วเสร็จจะมีปัญหา
ในเรื่ องงบประมาณในการก่ อสร้ าง ซึ่ งอาจจะต้ องมาขอกั นเงิ นงบประมาณอี ก ส่ วนนี้ เป็ นปั ญหาสํ า คั ญ
การเสนอให้ ก.บ.ศ. พิจารณา รูปแบบในการก่อสร้างต้องแล้วเสร็จ เนื่องจากขอไปเป็นตัวเลขกลม
จํานวน ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท รูปแบบรายการคงเป็น ไปไม่ไ ด้ และศาลยุ ติธรรมในจังหวัด เชี ยงใหม่
เห็นควรสร้างบ้านพักผู้อํานวยการเป็นอาคารชุด เนื่องจากใช้พื้นที่ไม่มาก
นายวิ ท ยา เกื้ อ กู ล ธเนศ : ศาลยุ ติ ธ รรมในจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ที่ ก่ อ สร้ า งเป็ น บ้ า นพั ก วงเงิ น ไม่ ถึ ง
๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท หลังละประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ – ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ที่ดินมีรั้วรอบอยู่ในบริเวณ
ของข้าราชการศาลยุติธรรมทั้งหมด จึงได้มีการของบประมาณรวมทั้งหมด เนื่องจากบ้านพักผู้อํานวยการ
เก่ามาก และแต่ละหลังไม่ได้อยู่ในบริเวณเดียวกัน จึงได้มีการก่อสร้างจํานวน ๕ หลัง ตามนโยบาย
ผู้อํานวยการระดับ ๙ จะได้รับเป็นบ้านพัก หลังละประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ กว่าบาท ส่วนผู้อํานวยการ
ระดับต้นจะเป็นอาคารชุดพักอาศัย บ้านพักผู้พิพากษาทั่วไปสร้างเป็นลักษณะเพนท์เฮ้าส์ ๑ หลังมี ๔ ห้อง
มีที่จอดรถ เพียงแต่บ้านพักผู้อํานวยการที่เป็นอาคารชุดเป็นเนินเขาที่อยู่ด้านหลังก็จะมีการปรับให้ท่าน
รวมผู้อํานวยการทั้งหมด ๕ คนทั้งจังหวัด ขาดเฉพาะศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๕
ที่เปิดทําการใหม่ยังไม่ได้ก่อสร้าง
นายเศกสิทธิ์ สุขใจ : ตามที่ประธานฯ กังวลเรื่องเงินค่าธรรมเนียมศาลที่ขอจากกระทรวงการคลัง
จะสิ้ นปี งบประมาณเดื อนกันยายน ๒๕๖๑ คิ ดว่ าต้ องมี การไปประสานงานกับทางกระทรวงการคลั ง
โดยไม่ควรส่งเพียงแต่เอกสารเท่านั้น ต้องให้ความสําคัญกับสิ่งเหล่านี้ด้วย
ประธานฯ : ข้อตกลงอัตราร้อยละ ๕๐ เรื่องเงินค่าธรรมเนียมนํามาใช้อะไรบ้าง
นางสาวรุจิวรรณ ผลัญชัย : ร้อยละ ๑๐ นําไปใช้จ่ายเป็นงบดําเนินงาน ร้อยละ ๔๐ นําไปใช้จ่ายเป็น
งบลงทุน
มติที่ประชุม ร่ างแผนการใช้ จ่ ายเงิ นค่ าธรรมเนี ยมศาลเพื่ อเสริ มงบประมาณ ประจํ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มเติมแล้วมีมติ ดังนี้
๑. อนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมศาลเพื่อเสริมงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มเติม จํานวนวงเงิน ๑,๒๘๗,๖๙๗,๗๔๐ บาท
๒.อนุ มั ติ การจั ดลํ าดั บความสํ าคั ญรายการตามแผนการใช้ จ่ ายเงิ นค่ าธรรมเนี ยมศาล
เพื่อเสริมงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มเติม
๓.อนุ มั ติ ใ นหลั ก การมอบอํ า นาจให้ เ ลขาธิ ก ารสํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรมมี อํ า นาจ
เปลี่ยนแปลงลําดับรายการตามแผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมศาลเพื่อเสริมงบประมาณ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มเติม
๔. อนุมัติในหลักการมอบอํานาจให้เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมพิจารณาอนุมัติโครงการ
งาน รายการ และงบประมาณภายใต้เงินสํารองเพื่อการบริหารจัดการและการดําเนินงานตามนโยบาย
๕. อนุ มั ติ ในหลั กการสํ าหรั บการจ้ างเหมาบริ การเพื่ อสนั บสนุ นการปฏิ บั ติ งานออกแบบ
ตํ าแหน่ งสถาปนิ ก วิ ศวกรโยธา วิ ศวกรเครื่ องกล วิ ศวกรไฟฟ้ า และนายช่ างโยธา จํ านวน ๒๐ อั ตรา

๑๔
เป็นระยะเวลา ๒๔ เดือน ตามโครงการจ้างผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานออกแบบและก่อสร้าง ทั้งนี้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ดําเนินการเป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน นับแต่วันลงนามในสัญญา โดยผูกพัน
งบประมาณจากเงิ นค่ าธรรมเนี ยมศาลเพื่ อเสริ มงบประมาณ ประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สํ าหรั บ
ส่วนที่เหลือให้ดําเนินการในปีงบประมาณถัดไป
๖. อนุ มั ติ ในหลั กการให้ กั นเงิ นไว้ เบิ กเหลื่ อมปี ตามรายการและจํ านวนเม็ ดเงิ นคงเหลื อ
ที่มีอยู่จริง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
ทั้งนี้ ให้รายงานผลการดําเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมศาลเพื่อเสริม
งบประมาณให้คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมทราบด้วย
๕.๔ การยกเลิกรายการและงบประมาณและนําเงินมาจัดสรรรายการใหม่
ประธานฯ : ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ แถลง
นายรุ่งศักดิ์ วงศ์กระสันต์ : ตามที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ได้อนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมศาลเพื่อเสริมงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติม และได้อนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ เงินค่าธรรมเนียมศาลเพื่อเสริมงบประมาณ ค่าใช้จ่ายด้านลงทุน แบบไม่มีหนี้ โดยมีรายการ
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลจังหวัดชัยภูมิ วงเงิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท อนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
จํานวน ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และรายการจ้างออกแบบอาคารที่ทําการศาลแรงงานกลาง ขนาด ๔๐ บัลลังก์
๑ หลั ง พร้ อ มสิ่ ง ก่ อ สร้ า งประกอบ วงเงิ น ๘,๗๗๕,๐๐๐ บาท อนุ มั ติ กั น เงิ น ไว้ เ บิ ก เหลื่ อ มปี
จํานวน ๔,๓๘๗,๕๐๐ บาท และในการประชุมครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
เห็นชอบให้เปิดทําการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๒ และภาค ๗ โดยกําหนดเปิดทําการ
ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ และพระราชกฤษฎีกากําหนดจํานวน ที่ตั้ง เขตศาล และวันเปิดทําการศาลอาญา
คดี ทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบภาค พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ กํ า หนดให้ เ ปิ ด ทํ า การศาลอาญาคดี ทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบภาค ๒ และภาค ๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น
โดยที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมในการประชุมครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๐
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ อนุมัติในหลักการให้เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมมีอํานาจอนุมัติเปลี่ยนแปลง
หน่วยรับผิดชอบ และรายการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินหรือกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ซึ่งคณะกรรมการบริหาร
ศาลยุติธรรมได้อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินหรือกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ทั้งนี้ หากเป็นการเปลี่ยนแปลง
รายการงบประมาณประจําปีที่มีวงเงินเพิ่มให้เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมมีอํานาจเปลี่ยนแปลง
รายการไม่ เ กิ น รายการละ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และรายงานคณะกรรมการบริ ห ารศาลยุ ติ ธ รรม
เพื่อทราบ
เนื่องจากการอนุมัติยกเลิกรายการและการอนุมัติงบประมาณรายการใหม่เป็นการอนุมัติ
รายการที่มีวงเงินเกินกว่า ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งไม่อยู่ในอํานาจของเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม
จึงเห็นควรนําเสนอคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเพื่อโปรดพิจารณาการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียม
ศาลเพื่อเสริมงบประมาณ ดังนี้

๑๕
๑. อนุ มั ติ ย กเลิ ก รายการกั นเงิ น ไว้ เ บิ ก เหลื่ อ มปี ประจํา ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
จํานวน ๒ รายการ ได้แก่ รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลจังหวัดชัยภูมิ วงเงิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(กั น เงิ น ไว้ เ บิ ก เหลื่ อ มปี จํ า นวน ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท) และรายการจ้ า งออกแบบอาคารที่ ทํ า การ
ศาลแรงงานกลาง ขนาด ๔๐ บั ลลั งก์ ๑ หลั ง พร้ อมสิ่ งก่ อสร้ างประกอบ วงเงิ น ๘,๗๗๕,๐๐๐ บาท
(กั น เงิ น ไว้ เ บิ ก เหลื่ อ มปี จํ า นวน ๔,๓๘๗,๕๐๐ บาท) เพื่ อ นํ า งบประมาณที่ กั น เงิ น ไว้ เ บิ ก เหลื่ อ มปี
จํานวน ๒ รายการดังกล่าว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙,๓๘๗,๕๐๐ บาท ไปจัดสรรให้แก่รายการใหม่
๒. อนุมัติงบประมาณรายการใหม่ จํานวน ๑ รายการ คือ รายการปรับปรุงอาคาร
ศาลจังหวัดระยองหลังเดิมเป็นที่ทําการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๒ และปรับปรุง
ศาลแรงงานภาค ๒ สาขาระยอง วงเงิน ๔๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท โดยอนุมัติให้นําเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จากรายการกันเงินที่ถูกยกเลิก จํานวนเงิน ๔๙,๓๘๗,๕๐๐ บาท และ
อนุ มั ติ เ งิ น ค่ า ธรรมเนี ย มศาลเพื่ อ เสริ ม งบประมาณ ค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นลงทุ น ประจํ า ปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๔๑๒,๕๐๐ บาท มาจัดเพิ่มเติมให้แก่รายการดังกล่าว
จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเพื่อโปรดพิจารณา
ขอเชิญ ผู้อํานวยการสํานักแผนงานและงบประมาณและผู้อํานวยการสํานักบริหารงาน
ออกแบบและก่อสร้างเป็นผู้ชี้แจง
นายวิทยา เกื้อกูลธเนศ : ศาลจังหวัดชัยภูมิมีการปรับปรุงต่อเติมบริเวณด้านหลัง เนื่องจากได้มีการ
สํารวจแล้วพบว่าพื้นที่คับแคบมาก จึงได้ตั้งวงเงินปรับปรุงซ่อมแซมศาลจังหวัดชัยภูมิทั้ง ๒ หลัง คือ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ และศาลจังหวัดชัยภูมิ วงเงิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้รับงบประมาณ จํานวน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท เพื่อก่อสร้าง
ศาลจั ง หวั ด ใหม่ และขอยกเลิ ก รายการจ้ า งออกแบบ เนื่ อ งจากการออกแบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งไม่ ทั น
ทั้ง ๒ รายการ นําไปใช้เกี่ยวกับการขออนุมัติใหม่ คือนําไปสร้างศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
ภาค ๒ เนื่องจาก ก.บ.ศ. ได้มีการอนุมัติให้มีที่ตั้งที่ทําการที่จังหวัดระยอง อย่างไรก็ตามได้ใช้ตัวอาคาร
ศาลจังหวัดชัยภูมิหลังเดิมที่ปัจจุบันกําลังย้ายออก ก็พยายามจะสับเปลี่ยนที่ทําการบางแห่งที่สร้างเสร็จ
เรียบร้อยแล้วและเข้าไปทําการปรับปรุงไปในครั้งเดียว
นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส : ไม่ได้ขัดข้องในส่วนใด แต่เป็นเรื่องเหตุผล ความจําเป็นของศาลจังหวัด
ชั ย ภู มิ ในการของบประมาณต้ อ งบอกถึ ง ความจํ า เป็ น ซึ่ ง ตามบั น ทึ ก ข้ อ ความ หน้ า ที่ ๓ ข้ อ ๔
ข้อพิจารณา เขียนว่า “สํานักแผนงานและงบประมาณพิจารณาแล้ว รายการตามข้อเท็จจริงข้อ ๒.๒
ยั ง ไม่ มี ค วามจํ า เป็ น ต้ อ งดํ า เนิ น การ...” ซึ่ ง ท่ า นต้ อ งอภิ บ ายเหตุ ผ ลมากกว่ า นี้ เนื่ อ งจากที่ บ อกว่ า
มีความจําเป็น ซึ่งขณะนี้แค่เดือนมิถุนายนคงต้องให้เหตุผลมากกว่านี้
ผู้ช่วยเลขานุการฯ : งบประมาณที่ได้รับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ การก่อสร้างอาคารศาลจังหวัดชัยภูมิหลังใหม่
ได้รับแจ้งเมื่อเดือนที่แล้วอาจจะต้องเพิ่มเติมเหตุผลตามที่นายธีระพงษ์ให้ข้อสังเกต ว่าขณะนี้ได้รับ
งบประมาณก่อสร้างอาคารศาลจังหวัดชัยภูมิหลังใหม่แล้ว ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ จึงไม่มีความ
จําเป็นต้องมาปรับปรุงในขณะนี้จะปรับปรุงต่อ เมื่อมีการย้ายที่ทําการศาล และปรับปรุงเป็นอาคาร
ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ จึงได้ขอเปลี่ยนแปลงรายการ

๑๖
นายสิทธิโชติ อินทรวิเศษ : ความจริงก็มีความจําเป็นแต่รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงจะมีความจําเป็น
มากกว่า ในส่วนนี้เป็นตัวอย่างที่ทําให้ ก.บ.ศ. ทราบการเปลี่ยนแปลงรายการเงินค่าธรรมเนียมศาล
รายการเดิมไม่ใช้ เพราะเหตุผลใด และมีการยกเลิกรายการเก่ามาใช้รายการใหม่แทน ก.บ.ศ. จะได้ทราบ
เหตุ ผ ลที่ ข ออนุ มั ติ ไ ป มี ก ารเปลี่ ย นแปลงเป็ น รายการใหม่ เหตุ ที่ สํ า นั ก แผนงานและงบประมาณ
ดํ า เนิ น การในข้ อ ที่ ผ่ า นมา เนื่ อ งจากเรายั ง ไม่ มี ก ารจั ด สรรเงิ น ไปเป็ น เพี ย งการวางแผนเท่ า นั้ น
เมื่อสํานักงานศาลยุติธรรมจัดสรรเงินให้แล้ว โดยปกติจัดแบบเรียงลําดับ ระบุจํานวนเงินไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็น
โดยส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นเช่นนี้ เชื่อว่าประมาณ ๑๐๐ รายการ ที่ยังไม่ได้ระบุจํานวนเงิน
แต่ก็ไม่ทราบว่าขณะนี้มีรายการอื่นที่จําเป็นมากกว่าหรือไม่ ในส่วนนี้จึงขอให้รายงาน ก.บ.ศ. ทราบด้วย
ซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ได้ขัดข้องอะไร
นายเศกสิทธิ์ สุขใจ : บ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาลที่ทําเป็นศาลแรงงาน ผังถนนอยู่ด้านซ้ายใช่หรือไม่
เห็นว่าระยะเวลาเปิดทําการศาลในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ต้องการให้วางแผนให้รอบคอบ เพื่อผู้พิพากษาจะ
ได้ทํางานได้ เจ้าหน้าที่ก็สามารถทํางานได้
ประธานฯ : ขอให้รับข้อสังเกตไว้ มีท่านใดขัดข้องหรือไม่
นายสิทธิโชติ อินทรวิเศษ : ตามที่คาดไว้ว่า ศาลฎีกาหลังใหม่จะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณปลายปีหน้า
ในอาคารหลังเก่ามีแผนที่จะปรับปรุง (Renovate) อย่างไรหรือไม่ เนื่องจากอยู่ในพื้นที่เดียวกัน เมื่อเปิดทําการ
ศาลฎีกาหลังใหม่แล้วมีการวางแผนอาคารหลังเก่าไว้ล่วงหน้าหรือไม่
นายวิทยา เกื้อกูลธเนศ : รูปแบบผังแล้วเสร็จ ๑๐๐% ขณะนี้ผู้บริหารกําลังพิจารณาว่าเห็นควรปรับเปลี่ยน
หรือไม่ โดยนําข้อด้อยของศาลฎีกาที่ไม่มีพื้นและนํามาปรับปรุงทั้งหมดคาดว่าจะได้รับงบประมาณ
ในวันพฤหัสนี้ เนื่องจากเลขาธิการฯ มีดําริให้ใช้งบประมาณให้ทันภายในปีนี้ และเป็นไปได้ให้สร้างเสร็จ
พร้อมอาคารศาลหลังใหม่ด้วย ใช้งบประมาณ ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท โดยอาจจะใช้เงินค่าธรรมเนียมศาล
เพื่อเสริมงบประมาณปรับปรุงไปในรายการเดียวกัน เพื่อให้เสร็จทันอาคารศาลฎีกาหลังใหม่
ประธานฯ : น่าจะเป็นคนละประเด็นกัน นายสิทธิโชติสอบถามถึงอาคารศาลฎีกาหลังเดิมซึ่งเป็นอาคารเก่า
ว่าจะดําเนินการอย่างไร เนื่องจากตัวอาคารมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่แตกต่างกัน
นายวิทยา เกื้อกูลธเนศ : บริเวณด้านหน้าคงจะทําอะไรไม่ได้ เนื่องจากติดตรงเกาะกรุงรัตนโกสินทร์
ฉะนั้นสามารถดําเนินการได้เฉพาะภายในตัวอาคาร โดยชั้นล่างจัดทําเป็นพิพิธภัณฑ์และร้านขายของ
ที่ระลึก ชั้นสองส่วนใหญ่เป็นห้องประชุม ชั้นสามเป็นห้องประชุม ก.บ.ศ. และห้องทํางานของเลขาธิการ
สํานักงานศาลยุติธรรม เนื่องจากอาคารศาลฎีกาหลังใหม่ไม่มีพื้นที่ตรงส่วนนี้
ผู้ช่วยเลขานุการฯ : ขอเรียนว่าในส่วนของศาลฎีกามีคณะกรรมการตรวจการจ้างของศาลฎีกาซึ่งได้มีการ
พิจารณาถึงอาคารศาลฎีกาหลังเดิมว่าจะดําเนินการอย่างไร คณะกรรมการตรวจการจ้างมีแนวคิดว่าจะต้อง
มีการปรั บปรุ ง ซึ่ งคงจะใช้ งบประมาณส่ วนหนึ่ ง ในเบื้ องต้ นสํานั กงานศาลยุ ติ ธรรมเห็ นว่ าควรนํ าเงิ น
ค่าธรรมเนียมศาลเพื่อเสริมงบประมาณมาจั ดสรร โดยคาดการณ์ ว่าจะเริ่มดําเนิ นการปรับปรุ งส่ วนนี้
หลังจากวันที่ ๑ ตุลาคมไปแล้ว ฉะนั้นจะเป็นแผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมศาลเพื่อเสริมงบประมาณ

๑๗
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณารูปแบบรายการปรับปรุงอาคารต่างๆ
โดยยึดรูปแบบเดิมคือ เดิมมีห้ องประชุมและห้องทํางานอย่ างไรก็คงไว้เช่นเดิม โดยมี การปรับปรุงให้
อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
นายสิทธิโชติ อินทรวิเศษ : เห็นด้วยกับข้อสังเกตของนางเมทินีว่าในการปรับปรุงงบประมาณจํานวน
๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทจะเพียงพอหรือไม่ และคาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จพร้อมกับอาคารศาลฎีกาหลังใหม่หรือไม่
ผู้ช่วยเลขานุการฯ : ขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการในส่วนของรูปแบบรายการ สําหรับเงินที่จะนํามาใช้
มีแนวโน้มว่าจะเป็นเงินค่าธรรมเนียมศาลเพื่อเสริมงบประมาณ ซึ่งถ้าเริ่มดําเนินการหลังจากวันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๖๐ ไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นไปตามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารศาลฎีกาหลังใหม่
หากสามารถดํ าเนิ น การควบคู่ กั น ไปได้ ก็ ค าดการณ์ ว่ า น่า จะเสร็ จ พร้ อ มกั น ได้ แต่ ขอเรี ย นว่ า วงเงิ น
๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทจะเป็ น ประการใด คงจะต้ อ งพิ จ ารณาก่ อ นว่ า มี ค วามจํ า เป็ น มากน้ อ ยเพี ย งใด
ถ้ามีความจําเป็นมากกว่านี้กม็ ีแนวโน้มว่าจะนําเงินค่าธรรมเนียมศาลเพื่อเสริมงบประมาณมาใช้เพิ่มเติม
นางเมทินี ชโลธร : เท่าที่รับฟังคําชี้แจงเห็นว่าการออกแบบยังไม่มีความชัดเจน ฉะนั้นงบประมาณคงจะ
ไม่ได้มีเพียงเท่านี้ คงจะเป็นเพียงการประมาณการเท่านั้น เนื่องจากเมื่อพิจารณาจากองค์ประกอบที่
นายวิทยาแถลงแล้วคิดว่าเงินจํานวน ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท น่าจะไม่เพียงพอที่จะดําเนินการ คงจะต้อง
พิ จ ารณารู ป แบบรายการอี ก ครั้ ง หนึ่ ง แต่ ต้ อ งการจะทราบว่ า การปรั บ ปรุ ง อาคารศาลฎี ก าหลั ง ใหม่
ภายในเดือนตุลาคมก่อนที่จะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชจะมีการเตรียมความพร้อมมากน้อยเพียงใดที่จะอยู่ร่วมในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วย
ประธานฯ : ขอให้ผู้ชี้แจงตอบเฉพาะพื้นที่ด้านนอกว่ามีความพร้อมหรือไม่ ส่วนด้านในคงจะไม่เป็นไร
นายวิทยา เกื้อกูลธเนศ : ทางสํานักงานศาลยุติธรรมได้ประชุมร่วมกับผู้รับจ้างว่าดําเนินการในส่วนของ
รั้วด้านนอกให้แล้วเสร็จ และรื้อถอน Tower Crane ทั้งหมดภายในเดือนต้นกันยายน ทุกอย่างเสร็จสิ้น
ภายในเดือนกันยายน ทั้งพื้นที่ด้านนอกและทัศนียภาพสามารถจะใช้มุมภาพของศาลฎีกาประกอบได้
ประมาณต้นเดือนกันยายน
เลขานุการฯ : เนื่องจากในช่วงที่มีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชทางสํานักพระราชวังได้ขอใช้สถานที่ของศาลฎีกาบริเวณที่จอดรถด้านหน้าทั้งหมด
เพื่อทําเป็นที่แจกอาหารพระราชทานของรัชกาลที่ ๑๐ ดังนั้นทุกฝ่ายทราบแล้วว่าจะต้องดําเนินการให้เสร็จ
โดยเฉพาะรั้วและบริเวณด้านหน้าจะต้องแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม
นางเมทินี ชโลธร : ส่วนบนของหลังคาจะดําเนินการอย่างไร
เลขานุการฯ : เรื่องหลังคาเป็นเรื่องที่เราเป็นห่วงอยู่ แต่ก็ได้แจ้งผู้รับเหมาแล้วว่าอย่างช้าที่สุดภายใน
สิ้นเดือนสิงหาคมจะต้องรื้อถอน Tower Crane ออกให้หมด ฉะนั้นมีเวลาประมาณเดือนครึ่งสําหรับจัดการหลังคา
ให้เสร็จ ถึงไม่เสร็จก็ต้องหยุดเพื่อให้สภาพของศาลฎีกาไม่ขัดแย้งกับสภาพแวดล้อมส่วนอื่นรอบสนามหลวง
ประธานฯ : ขอบคุณสําหรับความห่วงใยของนางเมทินี มีกรรมการท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติม

๑๘
นายชาติชาย กริชชาญชัย : นอกจากศาลฎีกาแล้วผมมีความห่วงใยไปถึงศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ
ซึ่งอยู่ติดกับศาลฎีกา ผมได้มีโอกาสไปเยี่ยมนางเมทินีที่ศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษเห็นว่าข้างบนอาคารมี
แท็งค์น้ําเต็มไปหมดเหมือนกับหมู่บ้านจัดสรร ตรงนี้จะแก้ปัญหาอย่างไร ได้รับทราบข้อมูลว่าต่อไปจะ
ปรับปรุงอาคารศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษในปัจจุบันเป็นที่ทําการของสํานักประธานศาลฎีกาซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของศาลฎีกา ขอเสนอว่าส่วนที่ยังปรับปรุงไม่เรียบร้อยเห็นเป็นทัศนียภาพภายนอกชัดเจนคือ
แท็ ง ค์ น้ํ าจะนํ า ออกไปได้ ห รื อ ไม่ เพราะดู แ ล้ว ไม่ ส วยงามเลย ภายในอาคารศาลบริ เ วณพื้ น ทางเดิ น
ดูแปลกๆ เหมือนจะทําให้สากเพื่อกันลื่น แต่เหตุใดจึงเป็นสีดําทั้งหมด ดูเหมือนยังปรับปรุงไม่เสร็จ
เพราะยังไม่ได้ทําความสะอาด แต่เมื่อสอบถามนางเมทินีก็ได้รับคําตอบว่าปรับปรุงเสร็จแล้ว ขอให้ทาง
สํานักงานศาลยุติธรรมช่วยไปตรวจสอบและแก้ไข เพราะไม่มีความสง่างาม และยังมีอีกหลายส่วน
โดยเฉพาะรั้วซึ่งเป็นรั้วเก่า ถ้าต้องการให้เข้ากับเกาะกรุงรัตนโกสินทร์ในบริเวณนั้นก็น่าจะปรับปรุง
ให้เป็นส่วนหนึ่งของศาลฎีกา ขอเรียนว่ายังมีอีกหลายส่วนซึ่งผมเก็บรายละเอียดไม่หมด หากนางเมทินี
จะนําเสนอเพิ่มเติมก็จะเป็นการดี
นางเมทินี ชโลธร : สําหรับเรื่องรั้ว ทางศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษได้ขอความอนุเคราะห์จากกรมศิลปากร
ให้ช่วยออกแบบรั้วและประตูทางเข้าเพื่อให้แบบกลมกลืนกับเกาะกรุงรัตนโกสินทร์และอาคารศาลฎีกา
หลังใหม่ ศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษได้ทําเรื่องเสนอของบประมาณไปที่สํานักงานศาลยุติธรรมแล้วขอให้
ช่วยพิจารณาด้วย เพราะต้องการให้รั้วรอบบริเวณเสร็จทันภายในเดือนกันยายนเช่นเดียวกัน เพื่อให้
บริเวณนั้นมีความสวยงาม และจะได้ใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นที่จอดรถในกรณีที่มีงานพระราชพิธีพระบรมศพ
ด้วย ถ้าล่าช้าออกไปการก่อสร้างรั้วซึ่งมีกําหนดเวลาไว้ประมาณสามเดือน อาจจะเกิดความฉุกละหุกได้
ก็ขอความกรุณาเลขาธิการฯ ว่างบประมาณที่ขอไปที่สํานักงานศาลยุติธรรมก็เป็นจํานวนเงินที่ไม่สูงมาก
และออกแบบโดยกรมศิลปากร
ประธานฯ : ขอฝากสํานักงานศาลยุติธรรมและผู้ชี้แจงว่าข้อห่วงใยต้องขจัดให้ได้ ถ้าไม่มีความเห็น
เป็นอย่างอื่นถือว่าอนุมัติยกเลิกรายการเพื่อนําไปจัดสรรให้แก่รายการใหม่
มติที่ประชุม ๑. อนุ มั ติ ย กเลิ ก รายการกั น เงิ น ไว้ เ บิ ก เหลื่ อ มปี ป ระจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
จํานวน ๒ รายการ ได้แก่ รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลจังหวัดชัยภูมิ วงเงิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(กั น เงิ น ไว้ เ บิ ก เหลื่ อ มปี จํ า นวน ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท) และรายการจ้ า งออกแบบอาคารที่ ทํ า การ
ศาลแรงงานกลาง ขนาด ๔๐ บัลลังก์ ๑ หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ วงเงิน ๘,๗๗๕,๐๐๐ บาท
(กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จํานวน ๔,๓๘๗,๕๐๐ บาท) เพื่อนํางบประมาณจํานวน ๔๙,๓๘๗,๕๐๐ บาท
ไปจัดให้แก่รายการใหม่
๒. อนุมั ติงบประมาณรายการใหม่ จํ านวน ๑ รายการ คือ รายการปรั บปรุ งอาคาร
ศาลจังหวัดระยองหลังเดิมเป็นที่ทําการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๒ และปรับปรุง
ศาลแรงงานภาค ๒ สาขาระยอง วงเงิน ๔๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท โดยอนุมัติให้นําเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จากรายการกันเงินที่ถูกยกเลิกจํานวนเงิน ๔๙,๓๘๗,๕๐๐ บาท
และอนุ มั ติ เ งิ น ค่ า ธรรมเนี ย มศาลเพื่ อ เสริ ม งบประมาณประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํ า นวน
๔๑๒,๕๐๐ บาท มาจัดให้แก่รายการดังกล่าว

๑๙
๕.๕ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม)
ประธานฯ : ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ แถลง
นายรุ่งศักดิ์ วงศ์กระสันต์ : โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๙๖
บั ญญั ติ ให้ การบริ หารงานบุ คคลเกี่ ยวกั บผู้ พิ พากษาศาลยุ ติ ธรรมต้ องมี ความเป็ นอิ สระและ
ดําเนิ นการโดยคณะกรรมการตุลาการศาลยุติ ธรรม ซึ่งประกอบด้ วยประธานศาลฎี กาเป็นประธานและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นข้าราชการตุลาการในแต่ละชั้นศาล และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็น
ข้าราชการตุลาการ บรรดาที่ได้รับเลือกจากข้าราชการตุลาการไม่เกินสองคน อันทําให้องค์ประกอบ
คณะกรรมการตุ ล าการศาลยุ ติ ธ รรมและการได้ ม าซึ่ ง กรรมการตุ ล าการศาลยุ ติ ธ รรมผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
เปลี่ยนแปลงไปและยังมีการปรับเปลี่ยนชื่อองค์กรอิสระจาก “ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา” เป็น
“ผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น ” ประกอบกั บ พระธรรมนู ญ ศาลยุ ติ ธ รรมได้ แ ก้ ไ ขคํ า ว่ า “ศาลอุ ท ธรณ์ ” เป็ น
“ศาลชั้นอุทธรณ์” ดังนั้น สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
มีสาระสําคัญ ดังนี้
๑. แก้ไขคําว่า “ศาลอุทธรณ์” เป็น “ศาลชั้นอุทธรณ์” ให้สอดคล้องกับพระธรรมนูญ
ศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ร่างมาตรา ๓ และมาตรา ๔)
๒. แก้ไขคําว่า “ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา” เป็น “ผู้ตรวจการแผ่นดิน” ให้สอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ (ร่างมาตรา ๕)
๓. แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมโดยกําหนดให้
ข้าราชการตุลาการทุกชั้นศาล เว้นแต่ผู้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา เป็นผู้เลือกกรรมการตุลาการ
ศาลยุ ติ ธ รรมผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จํ า นวนสองคน โดยเลื อ กจากบุ ค คลที่ ไ ม่ เ ป็ น หรื อ เคยเป็ น ข้ า ราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๙ เพื่อให้สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ (ร่างมาตรา ๖)
๔. แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา ๓๖ (๒) (ร่างมาตรา ๗)
๕. กําหนดระยะเวลาดําเนินการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิตาม
มาตรา ๓๖ (๓) ให้สอดคล้องกับระยะเวลาดําเนินการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา ๓๖ (๒) และกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา ๓๖ (๓) (ร่างมาตรา ๘)
๖. กําหนดองค์ประกอบ และอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการ
ตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งในกรณีที่มีการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา ๓๖ (๒) และ (๓) ในคราวเดียว คณะกรรมการดําเนินการฯ อาจเป็นกรรมการชุดเดียวกันก็ได้

๒๐
และกําหนดวิธีการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติ
ของผู้สมัครเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๖ (๓) ให้เป็นอํานาจและหน้าที่
ของคณะกรรมการตุ ล าการศาลยุ ติ ธ รรม (ก.ต.) เป็ น ผู้ วิ นิ จ ฉั ย และคํ า วิ นิ จ ฉั ย ดั ง กล่ า วให้ เ ป็ น ที่ สุ ด
(ร่างมาตรา ๙)
๗. แก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๖ (๓)
ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ (ร่างมาตรา ๑๐)
๘. กําหนดให้กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๖ (๒) และ (๓)
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการ
ตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๖ (๒) และ (๓) ที่ได้รับเลือกใหม่ตามพระราชบัญญัตินี้จะ
เข้ารับหน้าที่ โดยจะต้องจัดให้มีการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๖ (๒)
และ (๓) ใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน (ร่างมาตรา ๑๑)
บัดนี้ สํานักงานศาลยุติธรรมได้จัดทําร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ
ศาลยุติธรรม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม) พร้อมด้วย
บันทึกหลักการและเหตุผล บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสําคัญ และตารางเปรียบเทียบเสร็จเรียบร้อยแล้ว
จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเพื่อโปรดพิจารณา
ขอเชิญ นายชาญณรงค์ ปราณีจิตต์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ประจําสํานัก
ประธานศาลฎีกา และนายอภิพงศ์ ศานติเกษม ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจําสํานักประธานศาลฎีกา เป็นผู้ชี้แจง
นายชาญณรงค์ ปราณีจิตต์ : สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๑๙๖ ได้เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมโดยเฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก โดยกําหนดให้ข้าราชการตุลาการทุกชั้นศาล เว้นแต่ผู้ดํารง
ตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา เป็นผู้เลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนสองคนจาก
บุ ค คลที่ ไ ม่ เ ป็ น หรื อ เคยเป็ น ข้ า ราชการฝ่ า ยตุ ล าการศาลยุ ติ ธ รรม และมี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา ๓๙ ทางสํานักงานศาลยุติธรรมจึงได้ดําเนินการยกร่างพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... นําเสนอต่อ ก.บ.ศ. เพื่อพิจารณา ทั้งนี้ ขอให้
นายอภิพงศ์ ศานติเกษม เป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียด
นายอภิพงศ์ ศานติเกษม : ขอชี้แจงสาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ
ศาลยุ ติ ธ รรม (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... ดั ง นี้ ร่ า งมาตรา ๑ เป็ น ชื่ อ พระราชบั ญ ญั ติ ร่ า งมาตรา ๒ ให้
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ร่างมาตรา ๓ และ
ร่างมาตรา ๔ เป็นการแก้ไขจากคําว่า “ศาลอุทธรณ์” เป็น “ศาลชั้นอุทธรณ์” ในมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง
และมาตรา ๑๓ (๒) แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ พระธรรมนู ญ ศาลยุ ติ ธ รรม มาตรา ๓ ที่ แ ก้ ไ ขใหม่ และให้ ห มายความรวมถึ ง
ศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษและศาลอุทธรณ์อื่นที่อาจจะจัดตั้งขึ้นในอนาคต ร่างมาตรา ๕ และร่างมาตรา ๑๐
เป็นการแก้ไขจากคําว่า “ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา” เป็น “ผู้ตรวจการแผ่นดิน” ซึ่งเป็นการแก้ไข
มาตรา ๓๓ วรรคสี่ และมาตรา ๓๙ (๕) เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย

๒๑
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๒๘ ซึ่งมีการแก้ไขชื่อองค์กรใหม่ ส่วนร่างมาตรา ๖ ถึงร่างมาตรา ๙ เป็น
การแก้ไขพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๓๖ ถึง
มาตรา ๓๘ และเพิ่ ม มาตรา ๓๘/๑ เพื่ อ กํ า หนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารเลื อ กกรรมการตุ ล าการ
ศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๙๖
ขออธิบายทีละมาตรา ดังนี้ ร่างมาตรา ๖ เป็นการยกเลิกความในวรรคหนึ่งและวรรคสองของมาตรา ๓๖
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ แล้วให้ใช้ข้อความใหม่
สาระสํ า คั ญ ของการเปลี่ ย นแปลงอยู่ ที่ ว รรคหนึ่ ง (๒) (ข) ซึ่ ง มี ก ารแก้ ไ ขจาก “ศาลอุ ท ธรณ์ ” เป็ น
“ศาลชั้ น อุ ท ธรณ์ ” และวรรคหนึ่ ง (๓) เป็ น การปรั บ แก้ ที่ ม าและวิ ธี ก ารเลื อ กกรรมการตุ ล าการ
ศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๑๙๖ โดยใช้ ข้ อ ความว่ า “(๓) กรรมการตุ ล าการศาลยุ ติ ธ รรมผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จํ า นวนสองคน
ซึ่งข้าราชการตุลาการทุกชั้นศาล เว้นแต่ผู้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา เป็นผู้เลือกจากบุคคลที่ไม่เป็น
หรือเคยเป็นข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๙”
ในวรรคสองยั ง คงหลั ก การเดิ ม ไว้ เ พี ย งแต่ เ พิ่ ม เติ ม ข้ อ ความว่ า “ในการเลื อ กกรรมการตุ ล าการ
ศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง (๒) ...” เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าความในวรรคสองใช้บังคับ
แต่เฉพาะการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง (๒) ส่วนที่เหลือยังคงเดิม
ร่างมาตรา ๗ เป็นการแก้ไขมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
พ.ศ. ๒๕๔๓ ทั้งนี้ร่างมาตรา ๗ ที่แก้ไขใหม่ยังคงหลักการตามมาตรา ๓๗ ไว้เหมือนเดิมเพียงแต่ยกวรรคสอง
และวรรคสามซึ่งเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเลือกและคณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการตุลาการ
ศาลยุติธรรมมาจัดหมวดหมู่ใหม่เป็นมาตรา ๓๘/๑ เพื่อใช้บังคับกับกรรมการเลือก ก.ต. ในแต่ละชั้นศาล
และกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกซึ่งตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ มาตรา ๑๙๖
กําหนดให้ผู้พิพากษาเป็นผู้เลือกทั้งหมด ร่างมาตรา ๘ เป็นการแก้ไขมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งมีการแก้ไขค่อนข้างมาก เนื่องจากมีความ
จําเป็นต้องกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิตามรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม่ โดยมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ให้ประธานศาลฎีกามีคําสั่งให้เลขานุการ ก.ต. เป็น
ผู้ดําเนินการจัดให้มีการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๖ (๓) ให้แล้วเสร็จ
ภายในกําหนดเวลาดังต่อไปนี้ (๑) ภายในหกสิบวันก่อนวันครบกําหนดตามวาระ หรือ (๒) ภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่ตําแหน่งกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่างลงก่อนครบกําหนดตามวาระ” ซึ่งข้อความใน
มาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง ล้อมาจากข้อความในมาตรา ๓๗ เดิม โดยมีการปรับแก้กําหนดระยะเวลา จากเดิมที่ (๑)
กําหนดไว้สี่สิบห้าวันเป็นหกสิบวัน และ (๒) ปรับแก้จากสิบห้าวันเป็นหกสิบวัน เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เลือก ก.ต. ในแต่ละชั้นศาลตามมาตรา ๓๗ ส่วนร่างมาตรา ๘ วรรคสองมีการแก้ไ ขหลัก การใหม่เ ป็น
“การเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๖(๓) ให้เลขานุการ ก.ต. ดําเนินการ
เปิดรับสมัครบุคคลที่ไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา ๓๙ เพื่อให้ข้าราชการตุลาการทุกชั้นศาล เว้นแต่ ผู้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา
พิจารณาเลือกต่อไป” ซึ่งตามมาตรา ๓๘ เดิมจะกําหนดให้วุฒิสภาแต่งตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาหนึ่งชุด
เพื่อทําหน้าที่สรรหาผู้เหมาะสมเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาเลือกต่อไป แต่เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
กําหนดให้ผู้พิพากษาเป็นผู้เลือกคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม จึงมีการกําหนดให้เลขานุการ ก.ต.

๒๒
เป็นผู้ดําเนินการเปิดรับสมัครบุคคลซึ่งไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ
และเสนอรายชื่อให้ผู้พิพากษาพิจารณาเลือกต่อไป ร่างมาตรา ๘ วรรคสาม บัญญัติว่า “ในกรณีที่มีจํานวน
ผู้มีสิทธิได้รับเลือกเกินกว่าสามเท่าของจํานวนกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๖ (๓)
ที่ต้องเลือก ให้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาพิจารณากลั่นกรองรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิได้รับเลือกให้ได้จํานวนสามเท่า
ของจํานวนที่ต้องเลือก ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากลั่นกรองรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิได้รับเลือก
ให้เป็นไปตามที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกากําหนด” ซึ่งเป็นการเพิ่มหลักการขึ้นมาใหม่ในกรณีที่มีจํานวนผู้สมัคร
ที่ผ่านคุณสมบัติเป็นจํานวนมาก เช่น หลายสิบคน ก็จะให้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาพิจารณากลั่นกรอง
รายชื่อชั้นหนึ่งก่อนให้เหลือจํานวนสามเท่าของจํานวนที่ต้องเลือก ซึ่งหลักการนี้จะใกล้เคียงกับหลักการ
ตามกฎหมายเดิมที่ให้คณะกรรมาธิการเป็นผู้เสนอรายชื่อจํานวนสองเท่าก่อนที่จะให้วุฒิสภาเลือก ส่วนหลักการ
ที่ให้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองก่อน เนื่องจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเป็นองค์กรที่มี
ความเหมาะสมและชอบธรรมที่สุด และยังมีหน้าที่ในการสรรหากรรมการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญอยู่แล้ว
เช่น ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๐๐ กรรมการการเลือกตั้งตามมาตรา ๒๒๒ ร่างมาตรา ๘
วรรคสี่ บัญญัติว่า “ในกรณีที่มีจํานวนผู้มีสิทธิได้รับเลือกไม่เกินกว่าจํานวนกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๖ (๓) ที่ต้องเลือก ผู้มีสิทธิได้รับเลือกจะได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการ
ศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๖ (๓) ต่อเมื่อได้รับคะแนนเลือกไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
ข้าราชการตุลาการที่ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกในขณะที่จัดให้มีการเลือก หากไม่มีบุคคลใดได้รับเลือกหรือ
มีจํานวนผู้ได้รับเลือกน้อยกว่าจํานวนที่ต้องเลือก ให้เลขานุการ ก.ต. ดําเนินการจัดให้มีการเลือกกรรมการ
ตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๖ (๓) ใหม่หรือจัดให้มีการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
ผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี จนกว่าจะครบจํานวนที่ต้องเลือก” ในส่วนของวรรคสี่เป็นการกําหนด
หลักการขึ้นมาใหม่เช่นเดียวกัน ในกรณีที่มีจํานวนผู้สมัครน้อยกว่า หรือเท่ากับจํานวนที่ต้องเลือก เช่น
มีอัตราว่างสองอัตรา แต่มีผู้สมัครเพียง ๑ หรือ ๒ คน จําเป็นต้องมีการกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อแสดงว่า
ท่านที่จะเป็น ก.ต. หรือตัวแทนของผู้พิพากษาจะต้องได้รับเลือกคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
ของจํานวนผู้พิพากษาที่ใช้สิทธิลงคะแนนในวันที่เลือกตั้ง นอกจากนี้หลักเกณฑ์นี้ก็ยังเป็นหลักเกณฑ์ป้องกัน
การล็อบบี้ในชั้นรับสมัคร เพื่อให้ผู้พิพากษาทั้งประเทศได้มีจํานวนผู้สมัครที่เหมาะสมกับการใช้ดุลพินิจเลือก
ส่วนข้อความในวรรคห้าและวรรคหกเป็นข้อความตามมาตรา ๓๘ เดิมไม่ได้มีการแก้ไขใหม่ ร่างมาตรา ๙
เป็นการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือก ก.ต. กล่าวโดยสรุปก็คือยังคงหลักการเดิมตามมาตรา ๓๗ วรรคสอง
และวรรคสาม ซึ่งมีการจัดหมวดหมู่ใหม่ย้ายมาเป็น “มาตรา ๓๘/๑ เมื่อจะต้องมีการเลือกกรรมการตุลาการ
ศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๖(๒) และ (๓) ให้มีคณะกรรมการดําเนินการเลือกประกอบด้วย
เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม ผู้พิพากษาศาลฎีกา ผู้พิพากษาศาลชั้นอุทธรณ์ และผู้พิพากษาศาลชั้นต้น
ชั้นศาลละสองคน ซึ่งประธานศาลฎีกาเป็นผู้คัดเลือก เป็นกรรมการ มีหน้าที่ในการดําเนินการเกี่ยวกับ
การเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นกรรมการ
ตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๖ (๓) การจัดทําบัญชีรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิได้รับเลือก การตรวจ
นับคะแนนและประกาศผลการเลือก ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการช่วยดําเนินการได้”
ซึ่งเป็นหลักการเดิมตามมาตรา ๓๗ เพียงแต่มีการเพิ่มอํานาจหน้าที่ให้คณะกรรมการดําเนินการเลือกใหม่
อีกสองประการก็คือ ให้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา ๓๖ (๓) และให้จัดทําบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเลือกด้วย ร่างมาตรา ๙ วรรคสอง บัญญัติว่า

๒๓
“ในกรณีที่มีการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๖ (๒) และ (๓) ในคราวเดียวกัน
คณะกรรมการดําเนินการเลือกอาจเป็นกรรมการชุดเดียวกันก็ได้” และวรรคสาม “การเลือกกรรมการ
ตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๖ (๒) และ (๓) ให้กระทําโดยวิธีลงคะแนนลับ ในการนี้
ให้เลขานุการ ก.ต. จัดส่งบัญชีรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิได้รับเลือกไปประกาศยังศาลฎีกา ศาลชั้นอุทธรณ์
และศาลชั้นต้น และให้แจ้งกําหนดวัน เวลา และสถานที่ที่จะทําการเลือกไปด้วย” ซึ่งเป็นหลักการเดิม
ตามมาตรา ๓๗ วรรคสอง ส่วนร่างมาตรา ๙ วรรคสี่ เป็นการกําหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมขึ้นมาใหม่ว่า
“ในกรณีที่มีปัญ หาเกี่ย วกับ คุณ สมบัติข องผู้ส มัค รเป็น กรรมการตุล าการศาลยุติธ รรมผู้ท รงคุณ วุฒิ
ตามมาตรา ๓๖ (๓) ให้เป็นหน้าที่และอํานาจของ ก.ต. เป็นผู้วินิจฉัย คําวินิจฉัยของ ก.ต. ให้เป็นที่สุด”
หลักการก็คือ กําหนดให้ในกรณีที่ผู้สมัครมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับคุณสมบัติ ให้ ก.ต. เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
และคําวินิจฉัยชี้ขาดของ ก.ต. ให้เป็นที่สุด ซึ่งมีลักษณะทํานองเดียวกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๐๓ วรรคห้า
ที่กําหนดให้ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัครเป็นกรรมการองค์กรอิสระให้คณะกรรมการสรรหา
เป็นผู้วินิจฉัย และให้คําวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาเป็นที่สุด และนอกจากนี้การกําหนดหลักการนี้
เป็นการป้องกันมิให้กระบวนการสรรหาต้องยืดเยื้อ และป้องกันการฟ้องร้องไปยังศาลปกครองต่อไปด้วย
ส่วนร่างมาตรา ๑๐ ดังที่ได้กราบเรียนข้างต้นว่ามีการปรับแก้ถ้อยคําจาก “ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา”
เป็น “ผู้ตรวจการแผ่นดิน” เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ร่างมาตรา ๑๑ เป็นบทเฉพาะ
กาลบัญญัติเพื่อให้สอดคล้องกับบทเฉพาะกาลตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๗ โดยร่างมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง
บัญญัติว่า “ให้กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๖ (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ ยังคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๖ (๒)
และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้จะเข้ารับหน้าที่” ซึ่งเป็นการบัญญัติเพื่อให้สอดคล้องกับบทเฉพาะกาลตามรัฐธรรมนูญ
ซึ่งมาตรา ๒๗๗ วรรคองบัญญัติว่า “ในระหว่างที่ยังไม่มีการปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมายให้เป็นไปตามมาตรา ๑๙๖
มาตรา ๑๙๘ และมาตรา ๒๔๘ วรรคสาม ให้คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม คณะกรรมการตุลาการ
ศาลปกครอง และคณะกรรมการอัยการ ที่มีอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ทําหน้าที่คณะกรรมการ
ตุลาการศาลยุติธรรม คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง และคณะกรรมการอัยการตามมาตรา ๑๙๖
มาตรา ๑๙๘ และมาตรา ๒๔๘ วรรคสาม แล้วแต่กรณี ไปพลางก่อน” ส่วนร่างมาตรา ๑๑ วรรคสอง บัญญัติว่า
“ให้ประธานศาลฎีกาดําเนินการให้มีการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๖ (๒)
และ (๓) ตามวิธีการที่กําหนดไว้ในมาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ และให้
ผู้มีอํานาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ”
ซึ่งความในวรรคสองล้อมาจากถ้อยคําตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ ในคราวนั้นก็กําหนดให้มีการเลือกคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมใหม่
สําหรับร่างมาตราสุดท้ายคือ ร่างมาตรา ๑๒ บัญญัติว่าให้ประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
นายอาเล็ก จรรยาทรัพย์กิจ : ขอสอบถามผู้ชี้แจงเกี่ยวกับมาตรา ๓๖ (๓) ที่แก้ไขใหม่ว่า “กรรมการ
ตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนสองคนซึ่งข้าราชการตุลาการทุกชั้นศาล เว้นแต่ผู้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ช่วยผู้พิพากษา เป็นผู้เลือกจากบุคคลที่ไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และมี

๒๔
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๙” คําว่า “ไม่เป็น” หมายความว่าปัจจุบันบุคคลผู้นั้น
ไม่เป็นข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ส่วนคําว่า “เคยเป็น” หมายความว่าบุคคลผู้นั้นไม่เป็นและ
ไม่เคยเป็นข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมใช่หรือไม่ โดยคําว่า “หรือ” ขยายคําว่าไม่ทั้งสองตัว
ใช่หรือไม่
นายอภิพงศ์ ศานติเกษม : มีความหมายอย่างที่นายอาเล็กกล่าว คือ ปัจจุบันไม่เป็นข้าราชการฝ่ายตุลาการ
ศาลยุติธรรมและไม่เคยเป็นข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ข้อความดังกล่าวล้อมาจากรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๙๖ ซึ่งบัญญัติว่า “การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับผู้พิพากษาศาลยุติธรรม
ต้องมีความเป็นอิสระ และดําเนินการโดยคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ซึ่งประกอบด้วยประธาน
ศาลฎีกาเป็นประธาน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นข้าราชการตุลาการในแต่ละชั้นศาล และผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการตุลาการ บรรดาที่ได้รับเลือกจากข้าราชการตุลาการไม่เกินสองคน
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” จึงเป็นการใช้ถ้อยคําตามรัฐธรรมนูญ
ประธานฯ : เป็นไปตามรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้
นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส : ขอตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเหตุผลที่แก้ไขร่างมาตรา ๑๑ ซึ่งอยู่ในตาราง
เปรียบเทียบหน้าสุดท้าย ที่ระบุว่า กําหนดให้ ก.ต.ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนพระราชบัญญัติฉบับนี้
ใช้บังคับยังคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า ก.ต. ที่ได้รับเลือกใหม่ตามพระราชบัญญัตินี้จะเข้ารับหน้าที่ ทั้งนี้
จะต้องจัดให้มีการเลือก ก.ต. ใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน เข้าใจว่า ก.ต. ในที่นี้หมายถึงกรรมการตุลาการ
ศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิใช่หรือไม่ ถ้าใช่ก็ควรจะเขียนให้เต็ม
ประธานฯ : ควรเขียนเหตุผลที่แก้ไขให้ชัดเจน เพราะเราพูดถึงเฉพาะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก กรรมการท่านใดมีข้อสังเกตเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่าย
ตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
นายฉัตรชัย ไทรโชต : ผมมีความเห็นเกี่ยวกับร่างมาตรา ๖ เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไม่ได้บัญญัติให้การเลือกคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมให้เลือกกันเองในแต่ละชั้น
ทุกวันนี้การเลือกคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมกับการเลือกคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
ค่อนข้ างจะแตกต่ างกั น คือ คณะกรรมการตุลาการศาลยุ ติธรรมผู้พิ พากษาแต่ ละชั้ นศาลมี สิทธิ เลื อก
แต่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมผู้พิพากษาทุกชั้นศาลมีสิทธิเลือก เมื่อรัฐธรรมนูญไม่ได้บัญญัติห้ามไว้
จึงควรจะแก้ไขให้สอดคล้องกัน เพราะรัฐธรรมนูญให้สิทธิผู้พิพากษาทุกคน ปัจจุบันคณะกรรมการตุลาการ
ศาลยุติธรรมเป็นหลักประกันความเป็นอิสระสําหรับผู้พิพากษาทั้งประเทศ และสามารถพิจารณาแต่งตั้ง
โยกย้ าย เลื่ อนชั้ น เลื่ อนตํ าแหน่ ง รวมทั้ งลงโทษผู้ พิ พากษาทั้ งประเทศได้ ฉะนั้ นคิ ดว่ าเราควรจะให้
ผู้พิพากษาทุกชั้นศาลมีสิทธิเลือกคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน ๑๒ คน
ประธานฯ : ข้อเสนอของนายฉัตรชัยแตกต่างจากร่างพระราชบัญญัติที่สํานักงานศาลยุติธรรมเสนอมา
คงจะต้องอภิปรายกัน ในลําดับแรกขอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวก่อน

๒๕
นายสิทธิโชติ อินทรวิเศษ : ร่างมาตรา ๘ บัญญัติว่า “ ... ในกรณีที่มีจํานวนผู้มีสิทธิได้รับเลือกเกินกว่า
สามเท่าของจํานวนกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๖ (๓) ที่ต้องเลือก ให้ที่ประชุมใหญ่
ศาลฎีกาพิจารณากลั่นกรองรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิได้รับเลือกให้ได้จํานวนสามเท่าของจํานวนที่ต้องเลือก
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณากลั่นกรองรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิได้รับเลือกให้เป็นไปตามที่ที่ประชุมใหญ่
ศาลฎีกากําหนด” หมายความว่าจะต้องให้ที่ประชุมศาลฎีกาพิจารณากลั่นกรองให้ได้จํานวนสามเท่าแล้ว
จึงส่งรายชื่อให้ผู้พิพากษาทั่วประเทศเลือกใช่หรือไม่ ซึ่งความจริงแล้วผู้พิพากษาทั่วประเทศควรเป็น
ผู้เลือก ถ้าผู้มีสิทธิได้รับเลือกเกินกว่าสามเท่าของจํานวนกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ
ผมมีคําถามว่า เหตุใดผู้ยกร่างไม่ให้สิทธิผู้พิพากษาทั่วประเทศเป็นผู้เลือกก่อนแล้วถ้าคะแนนไม่ถึงครึ่งก็นํา
รายชื่อตั้งแต่ลําดับที่หนึ่งถึงลําดับที่หกคนมาแข่งขันกัน โดยใช้ลําดับคะแนนที่ผู้พิพากษาทั่วประเทศเลือก
มาจัดลําดับตั้งแต่หนึ่งถึงหกแล้วมาเลือกรอบสอง ซึ่งคล้ายกับ Primary vote เหตุใดจึงให้ที่ประชุมใหญ่
ศาลฎีกาเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก ไม่ทราบว่าได้มีการพิจารณาประเด็นนี้หรือไม่
นายชาญณรงค์ ปราณีจิตต์ : เพียงแต่คิดว่าถ้าผู้มีสิทธิได้รับเลือกมีจํานวนมากคะแนนอาจจะมีการกระจาย
และมีการ block vote เหมือนกับประสบการณ์ที่ผ่านมา ขอเรียนว่าเป็นทางเลือกถ้านํารายชื่อผู้มีสิทธิ
ได้รับเลือกทั้งหมดให้ผู้พิพากษาเลือกไปเลยก็เป็นสิ่งที่ดําเนินการได้ เพียงแต่ยกตุ๊กตามาให้เห็นเหมือนกับ
กรณี majority vote ที่จะต้องได้คะแนนเกินกึ่งหนึ่งก็เป็นเพียงตุ๊กตาที่จะให้เห็นปัญหาที่จะเกิดขึ้น ส่วนจะ
ดําเนินการอย่างไรนั้นขอเรียนว่ามีทางเลือกหลายวิธี ทั้งนี้สุดแล้วแต่ ก.บ.ศ. จะพิจารณากําหนด
นายสิทธิโชติ อินทรวิเศษ : ถ้าผู้ยกร่างกังวลว่าจะมีการ block vote เราน่าจะกังวลที่ศาลฎีกามากกว่า
เพราะปริมาณคนในศาลฎีกามีน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับผู้พิพากษาทั่วประเทศซึ่งมีประมาณ ๒,๐๐๐ –
๓,๐๐๐ คน คิดว่า block vote ไม่ใช่เหตุผลที่น่าจะพอไปได้ อย่างไรก็ตามแนวคิดที่ผมเสนออาจจะมีการ
เสียเวลาบ้าง เพราะต้องเลือกกันสองรอบ ซึ่งเป็นข้อเสีย หรือจุดอ่อน แต่ก็เป็นการกลั่นกรองจากผู้พิพากษา
ทั่วประเทศ เมื่อจะให้ผู้พิพากษาเป็นผู้เลือกแล้วก็ควรให้เลือกทุกรอบจะดีกว่า
ประธานฯ : ความเห็นของนายสิทธิโชติก็มีเหตุผล มีกรรมการท่านอื่นต้องการแสดงความเห็นเพิ่มเติม
หรือไม่ ถ้าไม่มีขอเรียนว่าในรัฐธรรมนูญประธานกรรมาธิการยกร่างจะหารือเรื่องใหญ่ๆ มาที่ศาลฎีกา แต่มี
เรื่องนี้เพียงเรื่องเดียวที่ไม่ได้หารือ เพราะท่านหวังดีและต้องการให้เป็นการเลือกตั้งโดยตรงของผู้พิพากษา
เหมือนกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง โดยวุฒิสภาไม่ต้องส่งมา
ซึ่งวุฒิสภาส่งมาดีกว่า เนื่องจากเมื่อยกร่างก็มีปัญหาทันที เห็นว่า majority vote เป็นไปได้ยาก เพราะทุกวันนี้
ขนาดเลือกรอบเดียวยังมีคนสละสิทธิไม่เลือกเป็นจํานวนมาก นี่เป็นจุดที่เป็นห่วง ถ้าเป็นไปอย่างที่นายสิทธิโชติ
กล่าวก็มีเหตุผลว่าถ้ามีผู้สมัครจํานวน ๑๓๐ คน ก็นําผู้ที่ได้รับคะแนนเลือกลําดับที่หนึ่งถึงลําดับที่หก
มาเลือกกันอีกครั้งหนึ่ง แน่นอนว่าผู้ที่ไม่ใช้สิทธิเลือกก็มีจํานวนพอสมควร ตอนนี้การเลือกตั้งส่วนใหญ่
ต้องดูดีๆ คนไม่ใช้สิทธิมีจํานวนมาก ข้อแตกต่างมีอยู่ว่าถ้ามีผู้สมัครเป็นจํานวนมากจะให้ผู้พิพากษาทั่วประเทศ
เป็นผู้เลือกก่อน หรือให้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเป็นผู้เลือก ขอเชิญกรรมการทุกท่านเสนอความเห็น ถ้ายังไม่จบ
อาจจะพิจารณาต่อในคราวหน้า

๒๖
นายชาติชาย กริชชาญชัย : ขอสอบถามว่าในกรณีที่มีจํานวนผู้มีสิทธิได้รับเลือกเกินกว่าสามเท่าของ
จํานวนกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิเป็นหลักเกณฑ์ที่กําหนดขึ้นมาเองใช่หรือไม่ ถ้าเป็น
หลักเกณฑ์ที่กําหนดขึ้นมาเองอย่างนี้จะคิดใหม่ได้หรือไม่ เช่น ให้ผู้พิพากษาทั่วประเทศเลือกรอบแรกก่อน
ถ้าเกินกว่าจํานวนสองคนก็ส่งให้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเลือก ถ้าจะออกแบบอย่างนี้ได้หรือไม่ เพราะถือว่า
ศาลฎีกาเป็นศาลสูงสุด
นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส : ในการยกร่างกฎหมายตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กาํ หนดให้ดําเนินการ
ตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง ซึ่งบัญญัติว่า “ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น
ของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผย
ผลการรับฟังความคิดเห็น และการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และนํามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการ
ตรากฎหมายทุกขั้นตอน เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว รัฐพึงจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
ทุกรอบระยะเวลาที่กําหนด โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับ
ให้สอดคล้องและเหมาะสม กับบริบทต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป” จึงขอสอบถามขั้นตอนว่า ได้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วจึงนําเสนอมาที่ ก.บ.ศ. หรือนําเข้ามาที่ ก.บ.ศ. ก่อนแล้วจึงรับฟังความคิดเห็น
ผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงยังหาธงไม่เจอว่าเสียงที่ออกมามีกี่แบบ
ประธานฯ : ยังไม่ได้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา ๗๗ ถ้าไม่ได้ข้อยุติแล้วสอบถาม
ความคิดเห็นก็จะต้องดําเนินการหลายรอบ ขอให้ที่ประชุมช่วยแสดงความคิดเห็น ตรงนี้เป็นความหวังดีของ
ประธานกรรมาธิการยกร่าง เพียงแต่สร้างปัญหาให้พอสมควร เนื่องจากระบบเลือกตั้งถ้าเป็นกรรมการ
ตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากข้าราชการตุลาการมาจากข้าราชการตุลาการในแต่ละชั้นศาล
เว้นแต่ผู้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา เป็นผู้เลือกจากข้าราชการตุลาการในชั้นศาลของตนเอง แต่ถ้าเป็น
กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกกลับกลายเป็นว่าผู้พิพากษาทั้งประเทศเป็นผู้เลือก
และโอกาสที่จะมีผู้สมัครเกินกว่าสิบคนมีมาก เพียงแต่จะจัดการอย่างไรว่าจะนําผู้ที่ได้รับคะแนนหกอันดับแรก
หรือสี่อันดับแรกมาเลือกรอบสอง ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องทํา เรื่อง majority vote มีการพูดกันมาตั้งแต่
มีการแยกศาลออกจากกระทรวงยุติธรรมแล้ว มีกรรมการหลายคนในคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
เสนอให้มีการเลือกแบบ majority vote ซึ่งผมก็บอกว่าเป็นไปได้ยาก ทุกวันนี้ ก.ต. บางท่านได้รับคะแนนเสียง
๑ ใน ๗ ของศาลชั้ น ต้น เท่ า นั้น คื อ ๕๐๐ คะแนนจากผู้ พิ พ ากษาที่ มีสิ ท ธิ เ ลือ ก ๓,๕๐๐ คน ฉะนั้ น
majority vote จึงเกิดขึ้นได้ยาก และจะต้องเลือกกี่รอบ ถ้าเลือกหลายครั้งผู้พิพากษาจะเกิดความเบื่อหน่าย
และไม่ใช้สิทธิเลือกตั้ง นั่นเป็นข้อขัดข้องที่เป็นกังวลมาก เท่ากับว่าถ้าเลือกแล้วได้รับคะแนนไม่เกินกึ่งหนึ่ง
ก็จะถึงทางตันทันที ถ้าผู้พิพากษาทั่วประเทศซึ่งมีประมาณ ๔,๘๐๐ คนเป็นผู้เลือกก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้
อย่างแน่นอน เพราะถ้าเป็นระบบ majority vote อย่างที่ยกร่างจะต้องได้คะแนนถึง ๒,๔๐๐ คะแนน หรือ
majority vote จากผู้ที่ใช้สิทธิเลือก ถ้าผู้ที่ใช้สิทธิเลือกมีจํานวนไม่ถึงครึ่งจะทําอย่างไร ขนาดกรรมการ
ตุลาการศาลยุ ติ ธรรมผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ที่ มาจากข้ าราชการตุ ลาการยั งไม่ ค่ อยจะมี ผู้ ใช้ สิ ทธิ เลื อกแล้ วกรณี
กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกผู้ใช้สิทธิเลือกอาจจะน้อยลงไปอีก ซึ่งจะมีปัญหา
พอสมควร เรากลับไปคิดแล้วพิจารณาต่อในการประชุมคราวหน้าจะดีหรือไม่ เพราะขณะนี้ก็เย็นมากแล้ว
และมีอีกหลายเรื่องที่จะต้องพิจารณา เรื่องนี้จะต้องคิดให้รอบคอบ เพราะถ้าเลือกไม่ได้เป็นทางตันเมื่อไหร่
จะเกิดปัญหาว่าจะประชุม ก.ต. ได้หรือไม่ ถ้ายังเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกไม่ครบ

๒๗
นายสิทธิโชติ อินทรวิเศษ : ประเด็นเรื่องเสียงข้างมากไม่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญอยู่แล้ว ฉะนั้นกฎหมาย
ที่ ยกร่ างออกไปก็ คงใช้ การเรี ยงลํ าดั บคะแนนง่ ายที่ สุ ด เพราะแม้ แต่ กรรมการตุ ลาการศาลยุ ติ ธรรม
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากการเลือกกันเป็นการภายในก็ใช้การเรียงลําดับคะแนน ไม่เคยใช้คะแนนเสียงข้างมาก
คงจะต้องเหมือนกันทุกแบบ ไม่ว่าจะเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิภายในหรือภายนอก
ประเด็นเรื่องเสียงข้างมากน่าจะตัดออกไป ปัญหาอยู่ตรงที่ว่าถ้ามีผู้มีสิทธิได้รับเลือกเกินกว่าสามเท่าของ
จํานวนกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิจะให้ผู้พิพากษาทั่วประเทศเป็นผู้เลือกก่อนแล้วนํามา
เรียงลําดับใหม่และเลือกรอบสองหรือไม่มากกว่า
ประธานฯ : ถ้าเช่นนั้นประนีประนอมได้ แต่ถ้าเป็น majority vote ผมเห็นทางตันทันที เพราะต้องได้รับ
คะแนนเกินกึ่งหนึ่ง สมมติว่าที่ประชุมไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายที่เสนอมาและให้กลับไปยกร่างมาใหม่ว่า
ถ้าจัดลําดับที่หนึ่งถึงลําดับที่เท่าไหร่ จึงถือว่าผ่านรอบแรกแล้วนํามาเลือกอีกรอบหนึ่ง ใครได้รับคะแนนสูงสุด
ก็เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ โดยที่ไม่จําเป็นต้องเป็น majority vote
พอจะเป็นหลักการได้หรือไม่ เพราะรอบที่สองอาจจะมีผู้ใช้สิทธิเลือกน้อยลงไปอีก
นายชาญณรงค์ ปราณีจิตต์ : ประเด็นที่นายสิทธิโชติกล่าวอยู่ในมาตรา ๓๘ วรรคสาม แต่ majority vote
อยู่ ในวรรคสี่ ก็ คื อ วรรคสาม ซึ่ งเป็ นกรณี ที่ มี จํ านวนผู้ มี สิ ทธิ ได้ รั บเลื อกเกิ นกว่ าสามเท่ าของจํ านวน
กรรมการตุลาการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๖ (๓) ที่ต้องเลือกจะดําเนินการตามที่นายสิทธิโชติเสนอก็ได้
คือ เลือกสองรอบ ถ้าเราไม่ห่วงเรื่องระยะเวลา ส่วนวรรคสี่เป็นกรณีที่มีจํานวนผู้มีสิทธิได้รับเลือกไม่เกินกว่า
จํานวนกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๖ (๓) ที่ต้องเลือกคือ มีจํานวนไม่ถึง ๒ คน
กรณีนี้ไม่จําเป็นต้องเรียงลําดับคะแนน เพราะได้รับเลือกแน่นอน แม้จะได้รับเพียง ๒ คะแนน ถ้าไม่ได้
กําหนดไว้ว่าจะต้องได้รับคะแนนขั้นต่ําจํานวนเท่าใด ฉะนั้นประเด็นเรื่อง majority vote อยู่ในวรรคสี่
ประธานฯ : จุดที่ตั้งข้อสังเกตคือ ผู้มีชื่อเสียงทางสังคมมีโอกาสได้รับเลือก เพราะผู้พิพากษาทั่วประเทศรู้จัก
แต่ ถ้าเป็ น ผู้ที่ ไม่ มี ชื่อ เสี ย งทางสัง คมอาจจะไม่ไ ด้รั บเลื อ ก เพราะไม่ มีใ ครรู้ จัก การประชุม ครั้ง ต่อ ไป
เป็นวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ขอให้ผู้ยกร่างกลับไปพิจารณาทบทวนว่าสิ่งใดจะดีที่สุดสําหรับการ
เลือกแล้วนําเสนอเข้ามาใหม่ และจะต้องมีข้อเสนอแนะ ส่วนครั้งนี้ให้ชะลอไปก่อนจะได้หรือไม่ เพราะ
จะต้องเสนอร่างกฎหมายไปที่คณะรัฐมนตรีภายในหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ ฉะนั้นยังพอจะมีเวลา
เพื่อจะได้พิจารณาอย่างรอบคอบ แต่จะพิจารณาในการประชุมครั้งนี้เลยก็ได้ไม่มีปัญหา
นายชาญณรงค์ ปราณีจิตต์ : ได้ ไม่มีปัญหาอะไร
ประธานฯ : ถ้าพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไปขอให้ที่ประชุมลองไปศึกษาดูอย่างที่ผู้ชี้แจงแถลงว่า
เป็นไปได้หรือไม่ อย่างไร และข้อคิดของนายฉัตรชัยที่ว่าสัดส่วนของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
ควรมีจํานวนเท่าใดด้วย เพราะปัจจุบันสัดส่วนของกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมแต่ละชั้นศาลคือ ๖ : ๔ : ๒
ในการประชุมคราวหน้าคงมีเวลาที่จะอภิปรายเรื่องนี้
นายฉัตรชัย ไทรโชต : สัดส่วนของกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมแต่ละชั้นศาลควรเป็น ๔ : ๔ : ๔
เหมือนกับ ก.บ.ศ.

๒๘
เลขานุการฯ : เรื่องนี้เป็นเรื่องการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ ในชั้นแรกคิดว่า
ถ้าร่างกฎหมายผ่านการพิจารณาของ ก.บ.ศ. จะนําเข้าที่ประชุม ก.ต. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบอีก
ชั้นหนึ่ง หรือเพื่อทราบ ในเมื่อยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ฉะนั้นเป็นไปได้หรือไม่ที่จะประชุมร่วมระหว่าง ก.ต.
และ ก.บ.ศ. เพื่อรับฟังความคิดเห็นของ ก.ต. เนื่องจากเป็นการเลื อกกรรมการตุลาการศาลยุติ ธรรม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานฯ : ถึงอย่างไรก็ต้องเข้าที่ประชุมสองรอบอยู่ดี ถ้ามีการประชุมร่วมระหว่าง ก.ต. และ ก.บ.ศ.
ก็จะได้อภิปรายและแสดงความคิดเห็นกันอย่างเต็มที่ จึงขออนุญาตชะลอเรื่องนี้ไปก่อน
นายชาญณรงค์ ปราณีจิตต์ : ถ้าจะนําเข้าที่ประชุมร่วมระหว่าง ก.ต. และ ก.บ.ศ. เห็นว่าควรกําหนดเป็น
ประเด็นไปแล้วให้ท่านวางธงว่าเห็นด้วยกับแบบไหน จะดีกว่า เพราะถ้าให้ผู้ยกร่างไปคิดและยกร่างมาเลย
อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่ง เกรงว่าจะเสียเวลาในการยกร่าง สมมติว่าผู้ยกร่างกําหนดว่าองค์ประกอบของ
กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิมีสองทางเลือกแล้วให้ที่ประชุมลงมติเลือก น่าจะง่ายกว่า
ประธานฯ : ดําเนินการตามที่นายชาญณรงค์เสนอ ขณะนี้มีร่างกฎหมายแล้วเพียงแต่ใส่องค์ประกอบ
เข้าไปใหม่ ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นสมควรให้มีการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมและ
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม)
มติที่ประชุม เห็ น สมควรให้ มี ก ารประชุ ม ร่ ว มระหว่ า งคณะกรรมการตุ ล าการศาลยุ ติ ธ รรมและ
คณะกรรมการ บริ หารศาลยุ ติ ธรรมเพื่ อพิ จารณาร่ างพระราชบั ญญั ติ ระเบี ยบข้ าราชการฝ่ ายตุ ลาการ
ศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม)
๕.๖ รายงานผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการศึกษาและพิจารณาเรื่อง
สิทธิประโยชน์และค่าตอบแทนอย่างอื่นที่สมควรได้รับในการปฏิบัติหน้าที่
ของข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม
ประธานฯ : ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ แถลง
นายรุ่งศักดิ์ วงศ์กระสันต์ : ตามที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมได้มีคําสั่งที่ ๘/๒๕๖๐ ลงวันที่
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาและพิจารณาเรื่องสิทธิประโยชน์และค่าตอบแทน
อย่างอื่นที่สมควรได้รับในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม โดยมีนายสู่บุญ วุฒิวงศ์
เป็นประธานอนุกรรมการ มีอํานาจหน้าที่ศึกษาและพิจารณาเรื่องสิทธิประโยชน์และค่าตอบแทนอย่างอื่น
ที่สมควรได้รับในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรมและจัด ทํา รายงานการศึก ษา
ตลอดจนข้อเสนอแนะเสนอคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม พิจารณาปรับปรุงกฎหมายและระเบียบ
คณะกรรมการบริ ห ารศาลยุ ติ ธ รรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งและรายงานความคื บ หน้ า หรื อ ผลการปฏิ บั ติ ใ นการ
ดํ า เนิ น การให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารศาลยุ ติ ธ รรมทราบอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทั้ ง นี้ ให้ ค ณะอนุ ก รรมการฯ
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นั้น

๒๙
คณะอนุกรรมการฯ ขอรายงานความคืบหน้าในการดําเนินการ ซึ่งมีการประชุมรวม ๔ ครั้ง
สรุปได้ดังนี้
๑. กํ าหนดแนวทางเกี่ ย วกับ สิ ทธิ ป ระโยชน์ และค่ า ตอบแทนอย่างอื่ นที่ สมควรได้ รั บ
ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องข้ า ราชการตุ ล าการศาลยุ ติ ธ รรม ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บค่ า ตอบแทนอย่ า งอื่ น
นอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรมเปรียบเทียบกับบุคลากรของหน่วยงาน
ราชการอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น ค่ า ตอบแทนของสํ า นั ก คณะกรรมการกฤษฎี ก า ค่ า ตอบแทนของกรม
สอบสวนคดี พิ เ ศษ ค่ า ตอบแทนบุ ค ลากรทางการแพทย์ ค่ า ตอบแทนของข้ า ราชการทหาร และ
ค่าตอบแทนของข้าราชการตํารวจ เป็นต้น
๒. ศึกษาข้อมูลสิทธิประโยชน์และค่าตอบแทนอย่างอื่นในต่างประเทศ ทั้งในประเทศ
แถบอาเซี ย น และประเทศในแถบภาคพื้ น ยุ โ รป โดยศึ ก ษาชี วิ ต ความเป็ น อยู่ แ ละสิ ท ธิ ป ระโยชน์
ค่าตอบแทนของผู้พิพากษาในต่างประเทศว่าเหมือนหรือแตกต่างกับผู้พิพากษาในประเทศไทยอย่างไร
นอกจากนี้ ได้ศึกษาที่มาของการนําเงินมาใช้เป็นค่าตอบแทนสิทธิประโยชน์ต่างๆ ด้วย เช่น ในประเทศ
สหรัฐอเมริกานําเงินรายได้ค่าขึ้นศาลในคดีแพ่งมาบริหารจัดการเป็นค่าตอบแทนสิทธิประโยชน์ต่างๆ
ตลอดจนศึกษาถึงแนวคิดกฎหมายต่างประเทศเกี่ยวกับการนําค่าธรรมเนียมศาลมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์
ของผู้พิพากษา
๓. พิจารณาแนวทางการกําหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมของข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม
โดยเปรียบเทียบกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการ
บริ ห ารศาลยุ ติ ธ รรม ว่ า ด้ ว ยเบี้ ย ประชุ ม การประชุ ม ใหญ่ ศ าลฎี ก า การประชุ ม ใหญ่ ศ าลอุ ท ธรณ์
การประชุมแผนกในศาลฎีกา การประชุมแผนกในศาลอุทธรณ์ พ.ศ. .... (มีการปรับปรุงถ้อยคําและอัตราเบี้ย
ประชุมให้สอดคล้องกับปัจจุบัน)
ในการนี้ คณะอนุกรรมการฯ ขอขยายระยะเวลาในการดําเนินการออกไปอีก ๖๐ วัน นับแต่
วันที่ครบกําหนดระยะเวลา (ครบกําหนด ๑๘๐ วัน ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐) ทั้งนี้ เพื่อให้การดําเนินการ
ของคณะอนุกรรมการฯ เป็นไปด้วยความละเอียดรอบคอบและได้ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง
จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเพื่อโปรดพิจารณา
นายสู่บุญ วุฒิวงศ์ : แต่เดิมผมเชื่อว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน แต่ต่อมา ก.บ.ศ. ได้
มอบหมายให้คณะอนุกรรมการฯ ศึกษาและกําหนดอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการ
ตุลาการศาลยุติธรรมในบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งท้ายพระราชบัญญัติเพิ่มเติมขึ้นมาด้วย
ซึ่งเรื่องนี้จะต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณา จึงขอขยายเวลาการพิจารณาออกไปอีก ๖๐ วัน ปัญหาว่าจะ
นําเงินมาจากที่ไหนมาใช้ในการกําหนดเบี้ยประชุมและสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมให้แก่ผู้พิพากษา คําตอบอยู่ใน
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ หน้าที่ ๖ ของคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาจากหลายประเทศ ไม่ใช่
พิจารณาเฉพาะประเทศไทยเพียงอย่างเดียว สรุป ศาลทุกรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่ว่าจะเป็นนิวยอร์ก
มิชิแกน หลุยเชียน่า เท็กซัส จะเก็บเงินค่าขึ้นศาลคดีแพ่งทั้งหมดก็คือ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ เพื่อบริหารจัดการ
ในกิ จการของศาลแต่ ละรั ฐ และยั งมี บางรั ฐเก็ บเงิ นเพิ่ มอี ก ด้ วยเพื่ อเข้ ากองทุ นของผู้ พิ พากษา เช่ น
รัฐหลุยเซียน่าที่มีการเก็บเงินเพิ่มซึ่งเป็นเงินค่าธรรมเนียมศาลที่จะไม่คืนคู่ความเพิ่มเติมอีกเรื่องละ ๑๐ ดอลลาร์
เพื่ อ นํ า เข้ า กองทุ น ของผู้ พิ พ ากษา ซึ่ ง รั ฐ บาลกลางไม่ เ ข้ า มาเกี่ ย วข้ อ งกั บ เงิ น ส่ ว นนี้ ซึ่ ง แตกต่ า งกั บ

๓๐
ศาลยุติธรรมของประเทศไทยที่จะต้องนําเงินค่าธรรมเนียมศาลส่งคืนให้กับรัฐบาลทั้งหมด ซึ่งไม่ใช่แต่เฉพาะ
ประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ยังมีประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และมาเลเซียซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้าน
หลักนี้ไม่ใช่หลักใหม่ ถ้าเทียบกับงบประมาณแผ่นดินแล้วก็มีจํานวนไม่มากเลย เมื่อสักครู่มีการพูดกันว่า
ประเทศไทยเงินค่าธรรมเนียมศาลมีประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี ฉะนั้นคิดว่าถ้ามีการเจรจากับรัฐบาล
อย่างดี ก็มีความเป็นไปได้ ขอบคุณนายชัช ชลวร และทีมงานที่ขอทําความตกลงกับกรมบัญชีกลางเพื่อนํา
เงินค่าธรรมเนียมศาลมาใช้เสริมงบประมาณร้อยละ ๕๐ ของเงินค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมด ซึ่งจะต้อง
ขออนุญาตทุก ๕ ปี แต่กรณีของต่างประเทศไม่มีกําหนดเวลา ตราบใดที่ประเทศสหรัฐอเมริกายังคงอยู่ตราบนั้น
เงิ น ค่ า ขึ้ น ศาลคดี แ พ่ ง เข้ า มาเป็ น กองทุ น ของผู้ พิ พ ากษาทั้ ง หมด หลั ก คิ ด ก็ คื อ นํ า เงิ น มาจากไหน
บางประเทศไม่ได้มองเฉพาะเงินค่าขึ้นศาลคดีแพ่งเพียงอย่างเดียว แต่ยังมองค่าปรับในคดีอาญาอีกด้วย เช่น
คดีเมาแล้วขับ คดีคนเข้าเมืองผิดกฎหมาย คดีเล่นการพนัน แต่ประเทศเหล่านี้ส่วนใหญ่จะไม่แตะต้องค่าปรับใน
คดีอาญา ก็จะกลับคืนไปที่หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานฝ่ายบริหารอื่นๆ เช่น ฝ่ายตํารวจที่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องก็คืนไป แต่มีบางแห่งที่เก็บไว้เป็นกองทุนของผู้พิพากษาอีกเหมือนกัน ถ้าสอบถามว่าเงินส่วนนี้
นํามาจากไหน สําหรับประเทศไทยจะเป็นไปได้หรือไม่ คิดว่าเราก้าวมาถึง ๕๐ เปอร์เซ็นต์แล้ว ซึ่งก็ไม่มากนัก
และยังมีข้อตกลงกับกรมบัญชีกลางว่าต้องขออนุญาตทุก ๕ ปี แต่จากการศึกษาพบว่าในต่างประเทศที่
เป็นหลักสากลมีการนําเงินค่าขึ้นศาลในคดีแพ่งมาใช้บริหารจัดการในกิจการของศาล ขอเรียนว่าประเทศต่างๆ
อย่ า งเช่ น ประเทศมาเลเซี ย ออสเตรเลี ย สหรั ฐ อเมริ ก าก็ มี ส วั ส ดิ ก ารแตกต่ า งหลากหลายกั น ไป
อย่างของเราต้องสร้างบ้านพัก งบประมาณสําหรับก่อสร้างบ้านพักเป็นพันล้านบาท ขณะที่ของต่างประเทศ
ผู้พิพากษาสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่พักอาศัย หรือสินเชื่อสําหรับซื้อที่อยู่อาศัย และมีสิทธิเบิกค่าไฟฟ้า
และค่ าน้ํ าขึ้ นอยู่ กั บแต่ ละประเทศ ฉะนั้ นไม่ มี งบประมาณในส่ วนของการก่ อสร้ างบ้ านพั กซึ่ งผู กพั น
งบประมาณปีละเป็นพันล้านบาท เพราะให้สวัสดิการตรงนั้นแล้ว เมื่อพิจารณาหน่วยงานอื่นๆ ของประเทศไทย
พบว่ามีความหลากหลายและไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนแน่นอน แต่ดูเหมือนกับว่าทุกหน่วยงานพยายาม
ที่จะมีระเบียบของตนเองในการที่จะส่งเสริมสวัสดิการและความเป็นอยู่ของบุคลากรในหน่วยงานของตนให้
ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ในรายงานผลการดําเนินงานที่เสนอต่อที่ประชุมมีการสรุปว่าหน่วยงานอื่น อย่างเช่น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ศาลปกครอง ข้าราชการตํารวจ หรือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ก็ดี
คิดอย่างไร ถ้าอธิบายก็จะใช้เวลาพอสมควร จึงขอนําเรียนสั้นๆ ว่าบางอย่างที่เราควรจะต้องได้ และ
ต้องได้ก็คือ เบี้ยประชุม เช่น เบี้ยประชุมใหญ่ศาลฎีกา ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ เตรียมยกร่างระเบียบไว้แล้ว
แต่ทั้งนี้เป็นห่วงว่าแนวคิดนี้จะใหม่เกินกว่าที่ ก.บ.ศ. จะรับได้หรือไม่ ความจริงแล้วเบี้ยประชุมในการ
ประชุมใหญ่ศาลฎีกา การประชุมใหญ่ศาลอุทธรณ์ มาจากการที่รัฐบาลได้มอบหมายให้ผู้พิพากษาทําหน้าที่
ต่างๆ เกินจากหน้าที่ที่ต้องประชุมตามปกติเพื่อปรึกษาปัญหาข้อกฎหมาย ซึ่งเป็นภาระงานที่เพิ่มขึ้น
ขอยกตัวอย่างเบี้ยประชุมแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกาซึ่งมีการบัญญัติไว้
ในมาตรา ๑๔ วรรคหกแห่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมือง พ.ศ. .... ว่า “ผู้พิพากษาที่ร่วมประชุมใหญ่ตามวรรคหนึ่ง องค์คณะผู้พิพากษากับ
องค์คณะผู้พิพากษาสํารองที่ได้รับเลือกในการประชุมดังกล่าว ตลอดจนบุคคลที่องค์คณะผู้พิพากษามอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม หรือค่าตอบแทน แล้วแต่กรณี ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหาร
ศาลยุติ ธรรมกํ าหนด” คณะอนุ กรรมการฯ จึ งมี ความเห็นว่า บางอย่างที่สามารถออกเป็นระเบียบได้
เหมือนกับเงินชดเชยค่าเช่าบ้านก็ควรจะดําเนินการ ขอให้ข้อมูลในเบื้องต้นว่าคณะอนุกรรมการฯ เห็นว่า

๓๑
มีบางเรื่องเช่นเบี้ยประชุมใหญ่ในศาลฎีกา หรือแม้กระทั่งการประชุมแผนกในศาลฎีกาสามารถที่จะเขียน
ระเบียบรองรับการเบิกจ่ายเท่าที่สมควรได้ ส่วนสวัสดิการอื่นๆ ขณะนี้คณะอนุกรรมการฯ กําลังพิจารณาอยู่
ประธานฯ : ประการแรกขอบคุณแทน ก.บ.ศ. ทั้งหมดสําหรับทุกอย่างที่นายสู่บุญดําเนินการมา ประการที่สอง
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาในการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการศึกษาและพิจารณาเรื่อง
สิทธิประโยชน์และค่าตอบแทนอย่างอื่นที่สมควรได้รับในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตุลาการศาล
ยุติธรรมออกไปอีก ๖๐ วันนับแต่วันที่ครบกําหนดระยะเวลา
นายทัศน์พงษ์ เหล่ารักวงศ์ : ตามที่คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาและศึกษาเรื่องเบี้ยประชุมแล้ว
สรุปออกมา ๖ ข้อ ดังปรากฏในรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ หน้าที่ ๖ สําหรับข้อ ๕ ที่ระบุว่า
เบี้ยประชุมควรให้หมายความรวมถึงการประชุมใหญ่ศาลฎีกา การประชุมแผนกในศาลฎีกา การประชุมใหญ่
ศาลอุทธรณ์ การประชุมแผนกในศาลอุทธรณ์ และการประชุมในศาลชั้นต้นด้วยนั้น ขอตั้งข้อสังเกต
ว่าไม่ครอบคลุมทั้งหมด โดยยังขาดหน่วยงานที่สําคัญคือ สํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค เพราะการ
ขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกา หรือการพัฒนาองค์กร รวมทั้งภารกิจต่างๆ ที่สํานักงานศาลยุติธรรม
มอบหมายให้ภาคดําเนินการนั้นส่วนใหญ่เป็นภารกิจพิเศษ ซึ่งไม่ใช่งานในหน้าที่โดยตรง นอกจากนี้
เรื่องที่ดําเนินการต่อจากการปฏิบัติหน้าที่ประจําที่ทําอยู่แล้วโดยต้องมีการประชุมปรึกษาหารือเพื่อหาข้อยุติ
และมีลักษณะพิเศษซึ่งไม่ใช่งานในหน้าที่โดยปกติ ดังนั้นหาก ก.บ.ศ. มีนโยบายเรื่องเบี้ยประชุมตามที่
กล่าวมาแล้วก็ขอให้เพิ่มเติมการประชุมของผู้พิพากษาในสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาคด้วย ขอฝาก
นายสู่บุญและที่ประชุมด้วย
ประธานฯ : เรื่องนี้ยังไม่ได้ข้อยุติ ให้เสนอคณะอนุกรรมการชุดดังกล่าวก่อน จากนั้นจึงเสนอเข้ามาในที่
ประชุม ก.บ.ศ.
มติที่ประชุม
อนุมัติให้ขยายระยะเวลาในการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการศึกษาและพิจารณา
เรื่องสิทธิประโยชน์และค่าตอบแทนอย่างอื่นที่สมควรได้รับในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตุลาการ
ศาลยุติธรรมออกไปอีก ๖๐ วันนับแต่วันที่ครบกําหนดระยะเวลา (ครบกําหนด ๑๘๐ วันภายในเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๐)
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเพื่อทราบ
๖.๑ รายงานความคืบหน้าของร่างกฎหมาย ร่างระเบียบ และร่างประกาศที่
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมให้ความเห็นชอบ
ประธานฯ : ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ แถลง
นายรุ่งศักดิ์ วงศ์กระสันต์ : ตามที่เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมได้เห็นชอบเป็นหลักการให้สํานัก
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ติดตามความคืบหน้าของร่างกฎหมาย ร่างระเบียบ และร่างประกาศที่
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมให้ความเห็นชอบ แล้วให้รายงานคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
ในระเบียบวาระเรื่องเพื่อทราบเป็นประจําต่อไป นั้น

๓๒
สํา นักคณะกรรมการบริ ห ารศาลยุ ติ ธรรมขอรายงานความคื บ หน้า ของร่า งกฎหมาย
ร่างระเบียบ และร่างประกาศที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมให้ความเห็นชอบ ดังนี้
๑. ร่างกฎหมายที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาแล้ว เห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย
ต่อไป จํานวน ๒ ฉบับ ดังนี้
- ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
(เกี่ยวกับการพ้นจากราชการของข้าราชการตุลาการ)
- ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส
(ฉบั บ ที่ . .) พ.ศ. .... (เกี่ ย วกั บ การกํ า หนดให้ ข้ า ราชการตุ ล าการไปดํ า รงตํ า แหน่ ง ผู้ พิ พ ากษาอาวุ โ ส
เมื่อสิ้นปีงบประมาณที่มีอายุครบหกสิบห้าปี)
สภานิติบัญญัติแห่งชาติในการประชุม ครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน
๒๕๖๐ ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับดังกล่าวแล้วลงมติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย ทั้งนี้
สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ส่งร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับดังกล่าวไปยังนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒
มิถุนายน ๒๕๖๐ เพื่อนําขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยให้ประกาศใช้
เป็นกฎหมายต่อไป
๒. ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม จํานวน ๑ ฉบับ ได้แก่ ระเบียบคณะกรรมการ
บริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการศึกษาอบรมผู้ช่วยผู้พิพากษา (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับตั้งแต่
วันประกาศ เป็นต้นไป (ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐)
จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ
๖.๒ รายงานสรุ ป ผลการประชุ ม คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารศาลยุ ติ ธ รรม
ประจําภาค ๑ (ครั้งที่ ๑ - ๒/๒๕๖๐) ภาค ๒ (ครั้งที่ ๑ - ๒/๒๕๖๐)
ภาค ๓ (ครั้งที่ ๑ – ๒/๒๕๕๖) ภาค ๔ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐) ภาค ๖ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐)
ภาค ๗ (ครั้งที่ ๑ – ๓/๒๕๖๐) ภาค ๘ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐) ภาค ๙ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐)

ประธานฯ : ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ แถลง
นายรุ่งศักดิ์ วงศ์กระสันต์ : ๑. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจําภาค ๑
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ – ๒๔ มีนาคม
๒๕๖๐ สามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาข้อขัดข้องในทางปฏิบัติ ได้ดังนี้
๑.๑ ข้อสังเกตของศาลอุทธรณ์ภาค ๑ ต่อการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลในเขต
อํานาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑
ข้อพิจารณา สํานักงานศาลยุติธรรมพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
บริหารศาลยุติธรรมประจําภาค ๑ ได้ขอความร่วมมือผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบกรณีที่มี
คู่ความมายื่นขออุทธรณ์ให้รับเรื่องและดํ าเนินการต่อ มิใช่เป็นหน้าที่ของคู่ความที่ต้องเดินทางไปยื่ น
อุทธรณ์ที่ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ ด้วยตนเอง แต่เป็นหน้าที่ของศาลชั้นต้นที่ต้องส่งเรื่องไปให้ศาลอุทธรณ์ภาค ๑
ซึ่งเป็นการบริหารจัดการตามอํานาจหน้าที่ จึงไม่มีประเด็นให้สํานักงานศาลยุติธรรมแก้ไข

๓๓
๑.๒ ปัญหาการใช้งานระบบจัดเก็บและให้บริการคัดสําเนาคําพิพากษาระหว่างศาลทั่วประเทศ
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
- ไม่สามารถโอนถ่ายข้อมูลในระบบเดิมมาลงในระบบใหม่ได้ ต้องลงข้อมูลใหม่ทําให้
เกิดความล่าช้า
ข้อพิจารณา สํานักงานศาลยุติธรรมพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
บริหารศาลยุติธรรมประจําภาค ๑ ได้ขอความร่วมมือผู้พิพากษาหัวหน้าศาลดําเนินการตามนโยบายของ
สํานักงานศาลยุติธรรม ศาลใดที่ดําเนินการได้ขอให้ดําเนินการต่อไป ส่วนศาลที่ดําเนินการไม่ได้ให้สํานัก
ศาลยุ ติ ธ รรมประจํ า ภาค ๑ รวบรวมปั ญ หาและรายงานให้ สํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรมทราบเพื่ อ จะได้
ดําเนินการแก้ไขต่อไป ซึ่งเป็นการบริหารจัดการตามอํานาจหน้าที่ จึงไม่มีประเด็นให้สํานักงานศาลยุติธรรม
แก้ไข
๑.๓ ปัญหาข้อขัดข้องในการเก็บเอกสารและสํานวนคดีในศาล
- การเก็บเอกสารท้ายฟ้องในแต่ละคดีมีเป็นจํานวนมากและการคืนเอกสารท้ายฟ้อง
ข้อพิจารณา สํานักงานศาลยุติธรรมพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
บริ หารศาลยุ ติ ธรรมประจํ าภาค ๑ ได้ ว างแนวทางให้ ผู้ พิ พ ากษาหั ว หน้ า ศาลไปเสนอแนวคิ ด ว่ า จะ
ทําอย่างไร ทั้งนี้ เพื่อจะได้เป็นมตินําเสนอประธานศาลฎีกาและสํานักงานศาลยุติธรรม ดังนี้
๑) เมื่อมีคําพิพากษาตามยอมให้คู่ความหรือทนายเซ็นชื่อรับเอกสารท้ายฟ้องไปเลย
หรือหากมาคัดถ่ายก็ให้รับเอกสารท้ายฟ้องไปโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
๒) ส่งคืนทางไปรษณีย์ จะมีค่าใช้จ่ายในการส่งไปรษณีย์ อาจมีปัญหาในเรื่องส่งไม่ได้
เพราะย้ายที่อยู่ไปแล้ว
๓) ปลดเผาสํานวนให้ตรงตามความเป็ นจริง ให้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลไปสํารวจ
สํานวนปลดเผาด้วยตนเอง
๔) นํ าระบบอิ เล็ กทรอนิ กส์ มาใช้ ในการจั ดเก็ บข้ อมู ล เริ่ มตั้ งแต่ รั บฟ้ องไปจนกระทั่ ง
ศาลชั้นต้นตัดสิน สําหรับการอุทธรณ์ฎีกาก็ใช้ข้อมูลที่ศาลเก็บไว้ สํานวนก็ไม่ต้องเก็บถึง ๑๐ ปี ก็สามารถ
ทําลายได้ ซึ่งเป็นการบริหารจัดการตามอํานาจหน้าที่ จึงไม่มีประเด็นให้สํานักงานศาลยุติธรรมแก้ไข
๑.๔ ปัญหาข้อขัดข้องในการบังคับคดีนายประกัน
ข้อพิจารณา สํานักงานศาลยุติธรรมพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
บริหารศาลยุติธรรมประจําภาค ๑ ได้ให้แนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
๑) ขอให้ทุกศาลไปสํารวจจํานวนคดีที่มีการผิดสัญญาประกันว่า มีจํานวนเท่าไร และ
แต่ละคดีจะครบกําหนดอายุความ ๑๐ ปีภายในวันที่เท่าไรและให้รีบดําเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดี
ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่สํานักงานศาลยุติธรรมกําหนด
๒) ขอให้ศาลใช้ความระมัดระวังเรื่องการรับหลักประกันและคุณภาพของหลักประกัน
เนื่องจากบางศาลให้ผู้พิพากษาเวรสั่งประกันซึ่งการใช้ดุลยพินิจและความละเอียดรอบคอบแต่ละท่าน
แตกต่างกัน ดังนั้น แต่ละศาลจึงควรมีหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนในการรับหลักประกัน
๓) เมื่อมีการผิดสัญญาประกัน ควรนํามาตรการอย่างอื่นมาใช้โดยไม่ต้องบังคับคดี เช่น
การลดค่าปรับ หรือให้ผ่อนชําระเป็นงวด ส่วนจะลดได้ทุกเรื่องหรือไม่และลดได้เท่าไร ขอให้ไปขอ

๓๔
คําแนะนําจากสํานักงานศาลยุติธรรมประกอบซึ่งเป็นการบริหารจัดการตามอํานาจหน้าที่ จึงไม่มีประเด็น
ให้สํานักงานศาลยุติธรรมแก้ไข
๑.๕ การติดตามเร่งรัดคดีค้างพิจารณา
ข้อพิจารณา สํานักงานศาลยุติธรรมพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
บริ หารศาลยุ ติ ธรรมประจํ าภาค ๑ ได้ พิ จารณาเกี่ ยวกั บคดี ค้ างเกิ น ๓ ปี ซึ่ งส่ วนใหญ่ จะเป็ นเรื่ องการ
ไม่วางแผนในการจัดการบริหารคดีของผู้พิพากษาในศาล ดังนั้น จึงขอความร่วมมือผู้พิพากษาหัวหน้าศาลไป
บริหารจัดการคดีค้างนาน พร้อมกับตรวจสอบคดีค้างเกิน ๒ ปี ไม่ให้ขึ้นมาเป็น ๓ ปี และให้คดีค้าง ๒ ปี
ลดจํานวนลง ทั้งนี้ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลผู้พิพากษาในศาลในการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งเป็นการบริหารจัดการตามอํานาจหน้าที่ จึงไม่มีประเด็นให้
สํานักงานศาลยุติธรรมแก้ไข
๒. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจําภาค ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
เมื่ อวั นที่ ๒ - ๓ กุ มภาพั นธ์ ๒๕๖๐ และครั้ งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่ อวั นที่ ๑๖ - ๑๗ มี นาคม ๒๕๖๐ สามารถ
วิเคราะห์ประเด็นปัญหาข้อขัดข้องในทางปฏิบัติได้ดังนี้
๒.๑ ข้อสังเกตจากการตรวจร่างคําพิพากษาศาลชั้นต้นในเขตอํานาจสํานักงานอธิบดี
ผู้พิพากษาภาค ๒
- คําเบิกความจะใช้คําซ้ํา ๆ ทําให้คําพิพากษาไม่กระชับ ไม่สละสลวย
- บัญชีการกําหนดโทษ ซึ่งแต่ละศาลไม่เหมือนกัน
- การย่อฟ้องเกี่ยวกับของกลางระบุไม่ครบถ้วน
ข้อพิจารณา สํานักงานศาลยุติธรรมพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
บริหารศาลยุติธรรมประจําภาค ๒ ได้ขอความร่วมมือผู้พิพากษาหัวหน้าศาลกํากับดูแล และให้คําแนะนํา
ผู้พิพากษาในศาลเรื่องการเขียนคําเบิกความและคําพิพากษา บัญชีการกําหนดโทษให้ปฏิบัติตามระเบียบ
ของสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ ในส่วนของการย่อฟ้องเกี่ยวกับของกลางต้องระบุให้ครบถ้วนว่า
เจ้าพนักงานตํารวจยึดได้ของกลางใดบาง และมีการจัดการเกี่ยวกับของกลางอย่างไร เพื่อมิให้เกิดความ
สงสัยว่าบางรายการโจทก์จึงไม่ขอให้ริบ ซึ่งเป็นการบริหารจัดการตามอํานาจหน้าที่ จึงไม่มีประเด็นให้
สํานักงานศาลยุติธรรมแก้ไข
๒.๒ ปัญหาข้อขัดข้องในงานธุรการ
- การใช้งานระบบ KTB Corporate Online กรณีลืมรหัสผ่านของผู้ใช้งาน ส่วนใหญ่
เจ้าหน้าที่การเงินจะแจ้งปัญหาโดยใส่หมายเลขโทรศัพท์ของตนเองเข้ามาในระบบ Help Desk ของภาค
ซึ่งไม่ตรงกับที่ลงทะเบียนไว้ในระบบของ KTB Corporate Online ทําให้ผู้ดูแลระบบไม่สามารถปลด
ล็อครหัสผ่านให้ได้
ข้อพิจารณา สํานักงานศาลยุติธรรมพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
บริหารศาลยุติธรรมประจําภาค ๒ ได้ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่การเงินที่ใช้ระบบ KTB.Corporate.Online
หากลืมรหัสผ่านและต้องปลดล็อครหัสผ่านกรุณาแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ใช้งานที่แจ้งในระบบดังกล่าว
และในกรณีที่ผู้ใช้งานมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ก็ขอให้แจ้งให้ภาคทราบเพื่อจะได้แก้ไขข้อมูล
ดังกล่าวต่อไป ซึ่งเป็นการบริหารจัดการตามอํานาจหน้าที่ จึงไม่มีประเด็นให้สํานักงานศาลยุติธรรมแก้ไข

๓๕
๒.๓ มาตรการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
- กรณีผู้ต้องหา หรือจําเลยหลบหนีในศาล
ข้อพิจารณา สํานักงานศาลยุติธรรมพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
บริหารศาลยุติธรรมประจําภาค ๒ ขอความร่วมมือผู้พิพากษาหัวหน้าศาลกําชับเจ้าหน้าที่ศาล เจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย และตํารวจศาล ให้สอดส่องตรวจตราอย่างจริงจัง พร้อมทั้งสํารวจดูว่าบริเวณศาลมี
จุดอ่อนอะไรและต้องแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ ถ้าได้มีการเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง คือ เจ้าหน้าที่เรือนจํา
เจ้าหน้าที่ตํารวจ และเจ้าหน้าที่ศาลและตํารวจศาล มาหารือในการป้องกันและกระตุ้นให้มีการรักษา
ความปลอดภัยที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นการบริหารจัดการตามอํานาจหน้าที่ จึงไม่มีประเด็น ให้สํานักงานศาลยุติธรรมแก้ไข
๓. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจําภาค ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒ - ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ สามารถวิเคราะห์
ประเด็นปัญหาข้อขัดข้องในทางปฏิบัติได้ดังนี้
๓.๑ ข้ อ สั ง เกตของศาลอุ ท ธรณ์ ภ าค ๓ ต่ อ การพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี ข องศาล
ในเขตอํานาจสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓
- การเก็บค่าขึ้นศาลในส่วนของฟ้องแย้ง ค่าขึ้นศาลในอนาคตหรือค่าขึ้นศาลเฉพาะ
กรณีทุนทรัพย์พิพาทในชั้นอุทธรณ์
ข้อพิจารณา สํานักงานศาลยุติธรรมพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
บริหารศาลยุติธรรมประจําภาค ๓ ขอความร่วมมือผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและผู้อํานวยการ กําชับ ดูแล
และทําความเข้าใจในส่วนของเจ้าหน้าที่รับฟ้องหรือเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการคิดคํานวณค่าขึ้นศาล
ให้รอบคอบและคิดคํานวณให้ครบถ้วน เพื่อที่จะได้ไม่ต้องย้อนสํานวนไปมา ซึ่งเป็นการบริหารจัดการ
ตามอํานาจหน้าที่ จึงไม่มีประเด็นให้สํานักงานศาลยุติธรรมแก้ไข
- คําร้องขอค่าสินไหมทดแทน ระบุคําขอไม่ละเอียดครบถ้วน
ข้อพิจารณา สํานักงานศาลยุติธรรมพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
บริหารศาลยุติธรรมประจําภาค ๓ ขอความร่วมมือผู้พิพากษาหัวหน้าศาลช่วยตรวจสํานวน พร้อมให้คําแนะนํา
และชี้แจงให้ผู้พิพากษาเจ้าของสํานวนตรวจดูให้ละเอียดรอบคอบโดยเฉพาะในกรณีที่มีการยื่นคําร้องขอ
ค่าสินไหมทดแทนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๔๔/๑ ซึ่งเป็นการบริหารจัดการตาม
อํานาจหน้าที่ จึงไม่มีประเด็น ให้สํานักงานศาลยุติธรรมแก้ไข
- การเรียกเก็บค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์ ในกรณีมีฟ้องแย้งให้เรียกเก็บให้ครบถ้วน
ข้อพิจารณา สํานักงานศาลยุติธรรมพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
บริหารศาลยุติธรรมประจําภาค ๓ ขอความร่วมมือผู้พิพากษาหัวหน้าศาลช่วยตรวจดูคําพิพากษาในส่วนของ
ค่าขึ้นศาลที่มีฟ้องเดิมกับฟ้องแย้งเก็บค่าขึ้นศาลให้ครบ จะได้ไม่ต้องส่งย้อนกลับไปทําให้เกิดความล่าช้า
ทั้ ง นี้ เพื่ อ ประโยชน์ ข องประชาชนซึ่ ง เป็ น การบริ ห ารจั ด การตามอํ า นาจหน้ า ที่ จึ ง ไม่ มี ป ระเด็ น ให้
สํานักงานศาลยุติธรรมแก้ไข
๓.๒ ติ ดตามการคั ดถ่ ายสํ าเนาคํ าพิ พากษาระหว่ างศาลในสั งกั ดสํ านั กงานอธิ บดี
ผู้พิพากษาภาค ๓
ข้อพิจารณา สํานักงานศาลยุติธรรมพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
บริ ห ารศาลยุ ติ ธ รรมประจํ า ภาค ๓ ขอความร่ ว มมื อ ผู้ พิ พ ากษาหั ว หน้ า ศาลให้ เ จ้ า หน้ า ที่ จั ด ทํ า

๓๖
ประชาสัมพันธ์ให้คู่ความทราบว่า ขณะนี้ได้มีระบบการคัดถ่ายสําเนาคําพิพากษาระหว่างศาลแล้ว ทั้งนี้
เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่คู่ความ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสํานักงานศาลยุติธรรมที่
จะให้มีก ารคัด ถ่ายสําเนาคํา พิพ ากษาได้ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการบริหารจัดการตามอํานาจหน้า ที่
จึงไม่มีประเด็นให้สํานักงานศาลยุติธรรมแก้ไข
๔. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจําภาค ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาข้อขัดข้องในทางปฏิบัติได้ดังนี้
๔.๑ การติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือผู้ต้องหาเพื่อป้องกันการสับเปลี่ยนตัวผู้ต้องหา
ข้อพิจารณา สํานักงานศาลยุติธรรมพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
บริหารศาลยุติธรรมประจําภาค ๔ ได้มอบหมายให้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลไปศึกษาถึงรายละเอียดในการ
จัดทํา พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ไปยังส่วนกลางในส่วนนี้ก่อน แล้วนํามาเสนอที่ประชุมอีกครั้ง
เพื่อที่จะได้ดําเนินการต่อไป ซึ่งเป็นการบริหารจัดการตามอํานาจหน้าที่ จึงไม่มีประเด็นให้สํานักงาน
ศาลยุติธรรมแก้ไข
๔.๒ การแก้ไขยี่ต๊อกตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อพิจารณา สํานักงานศาลยุติธรรมพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
บริหารศาลยุติธรรมประจําภาค ๔ โดยอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ ได้ประสานกับทางศาลอุทธรณ์ภาค ๔
จัดทําบัญชีอัตราโทษในส่วนของมาตรานี้ โดยในบัญชีดังกล่าวจะระบุไว้อย่างชัดเจนว่าความผิดฐานใด
กรณีใดที่รอการลงโทษไม่ได้ ความผิดฐานใดกรณีใดที่รอการลงโทษได้ และรอได้ด้วยเงื่อนไขใดบ้าง
จึงขอให้ผู้พิพากษาหัวหน้านําบัญชีฉบับนี้ไปศึกษาอย่างละเอียด พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้พิพากษาในศาลของท่าน
ทราบด้วย ทั้งนี้ สํานักศาลยุติธรรมประจําภาค ๔ จะจัดส่งบัญชีดังกล่าวเป็นหนังสือเวียน (ลับ) ไปให้อีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งเป็นการบริหารจัดการตามอํานาจหน้าที่ จึงไม่มีประเด็นให้สํานักงานศาลยุติธรรมแก้ไข
๕. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจําภาค ๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒ - ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาข้อขัดข้องในทางปฏิบัติได้ดังนี้
๕.๑ ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของศาลแรงงานภาค ๖ กับศาลชั้นในสังกัดสํานักงาน
อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖
- เจ้าหน้าที่ที่ทําหน้าที่รับฟ้องของศาลจังหวัดบางคนขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
เกี่ยวกับการรับฟ้องคดีแทนศาลแรงงานภาค
ข้อพิจารณา สํานักงานศาลยุติธรรมพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
บริหารศาลยุติธรรมประจําภาค ๖ ได้แจ้งให้ทราบว่าศาลแรงงานภาค ๖ จะจัดให้มีการประชุมสัมมนา
เชิ ง ปฏิ บั ติ เ พื่ อ ให้ ค วามรู้ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ที่ รั บ ฟ้ อ งของศาลจั ง หวั ด ที่ ต้ อ งดํ า เนิ น การรั บ ฟ้ อ งคดี แ ทน
ศาลแรงงานภาค ๖ ว่าจะต้องดําเนินการอย่างไรบ้าง รวมถึงในส่วนของการเงินที่จะต้องมีการรับเงินค่าขึ้นศาล
และต้องโอนเงินให้ศาลแรงงานภาค ๖ ทั้งนี้ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นําความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการบริหารจัดการตามอํานาจหน้าที่ จึงไม่มีประเด็นให้สํานักงานศาลยุติธรรมแก้ไข
๕.๒ การสแกนลายนิ้วมือจําเลย
ข้อพิจารณา สํานักงานศาลยุติธรรมพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
บริหารศาลยุติธรรมประจําภาค ๖ ได้ให้แนวทางว่าการระบบสแกนลายนิ้วมือมาใช้กับจําเลยเป็นสิ่งที่ดี โดยขอให้
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลไปศึกษาในการจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือด้วย เพราะว่าเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

๓๗
บางรุ่นต้องเข้ารหัสเพื่อเข้าไปใน Hardware ของเครื่องสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนถึงจะใช้งานได้
แต่บางรุ่นไม่ต้องเข้ารหัสสามารถนํามาเขียนโปรแกรมเพื่อเข้าไปใน Hardware ได้ ซึ่งเป็นการบริหารจัดการ
ตามอํานาจหน้าที่ จึงไม่มีประเด็นให้สํานักงานศาลยุติธรรมแก้ไข
๖. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจําภาค ๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ สามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาข้อขัดข้องในทางปฏิบัติได้ดังนี้
๖.๑ คําแนะนําจากการตรวจสํานวนและคําพิพากษา
- รายงานการตรวจพยานหลักฐาน รายงานเวรชี้ที่ผู้พิพากษาส่งมาให้ภาค
- รายงานกระบวนพิจารณานัดชี้สองสถาน
- การตรวจสํานวนหรือการตรวจร่างคําพิพากษา
- การขอให้นับโทษต่อ และขอให้เพิ่มโทษ บางสํานวนไม่ได้มีการสอบสํานวน
ข้อพิจารณา สํานักงานศาลยุติธรรมพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
บริหารศาลยุติธรรมประจําภาค ๗ ขอให้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลตรวจสอบเอกสารทุกใบก่อนลงนามไปยัง
สํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ และตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการขอให้นับโทษต่อและ
ขอให้เพิ่มโทษด้วย พร้อมทั้งให้คําแนะนําผู้พิพากษาในการสืบพยานหรือการดําเนินกระบวนพิจารณาว่า
จะต้ อ งกระชั บ สั้ น กะทั ด รั ด และเสร็ จ สิ้ น ภายในเวลาที่ กํ า หนด สํ า หรั บ ข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ นํ า มาเขี ย นใน
ร่างคําพิพากษาขอให้มาจากในสํานวน อย่าเขียนแล้วกลายเป็นไปดูข้อเท็จจริงนอกสํานวนเข้ามาไว้ในร่างคําพิพากษา
ทั้งนี้ เพื่อให้ร่างคําพิพากษามีข้อผิดพลาดน้อยที่สุดเมื่อส่งถึงศาลสูง ซึ่งเป็นการบริหารจัดการตามอํานาจ
หน้าที่ จึงไม่มีประเด็นให้สํานักงานศาลยุติธรรมแก้ไข
๖.๒ ปัญหาข้อขัดข้องในการใช้ระบบคัดถ่ายคําพิพากษาระหว่างศาล
- การอัพโหลดข้อมูลบางศาลระบบยังไม่เสถียร บางศาลข้อมูลสลับเปลี่ยนไป
ไม่เรียงลําดับกัน
- เวลาสแกนคําพิพากษาแล้วผิด การแก้ไขทําได้ยาก
- การพิมพ์ข้อมูลลงในระบบผิดจะต้องรอให้ผู้มีอํานาจอนุมัติแก้ไขปลดล็อกก่อน
ทําให้ล่าช้าต้องการลดขั้นตอนลง
- การปริ้นท์รายงานถ้าเลือกใช้ไฟล์ PDF จะได้ตัวที่เล็กมา ถ้าเป็น Excel หรือ Word
ตัวหนังสือจะใหญ่ขึ้น
ข้อพิจารณา สํานักงานศาลยุติธรรมพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
บริหารศาลยุติธรรมประจําภาค ๗ ให้ผู้อํานวยการปรึกษากับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเพื่อหาแนวทางแก้ไข
หรือประสานกับสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานศาลยุติธรรมเพื่อดําเนินการแก้ไขต่อไป ทั้งนี้
เห็นสมควรแจ้งปัญหาข้อขัดข้องไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง คือ สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแก้ไขปัญหาต่อไป
๖.๓ การตรวจพยานหลักฐานและชี้สองสถาน
ข้อพิจารณา สํานักงานศาลยุติธรรมพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
บริหารศาลยุติธรรมประจําภาค ๗ ขอให้ปรึกษากันก่อนระหว่างผู้พิพากษาหัวหน้าศาลด้วยกัน หลังจากนั้น
จะไปตรวจราชการตามศาล และจะไปอธิบายรายละเอียดต่าง ๆ ให้ผู้พิพากษาในศาลนั้นให้ได้รับทราบ

๓๘
และขอกําชับให้ศาลทุกศาลในสังกัดสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ ตรวจพยานหลักฐานทุกเรื่องใน
คดีอาญา คดีที่ปฏิเสธสู้คดีขอกําหนดว่าให้ตรวจพยานหลักฐานทุกเรื่อง ซึ่งเป็นการบริหารจัดการตาม
อํานาจหน้าที่ จึงไม่มีประเด็นให้สํานักงานศาลยุติธรรมแก้ไข
๖.๔ การบังคับคดีนายประกัน
- การประกั น ตั ว โดยใช้ โ ฉนดที่ ดิ น หรื อ หลั ก ทรั พ ย์ ต ามประมวลกฎหมายวิ ธี
พิจารณาความอาญา มาตรา ๑๑๙ วรรคสาม ให้มีการวาดแผนที่และการถ่ายภาพที่ตั้งทรัพย์ไว้ในขณะ
ยื่นประกัน ปัญหาคือคดีค้างเก่าก่อนที่จะมีการแก้ไขกฎหมายส่งไปให้ศาลอื่นบังคับคดีแทนซึ่งไม่มีการ
วาดแผนที่และการถ่ายภาพที่ตั้งทรัพย์ไว้และศาลนั้นไม่ดําเนินการบังคับคดีแทนให้จะต้องดําเนินการ
อย่างไร
ข้อพิจารณา สํานักงานศาลยุติธรรมพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
บริหารศาลยุติธรรมประจําภาค ๗ ให้สํานักศาลยุติธรรมภาค ๗ ทําหนังสือถึงสํานักงานศาลประสานกับ
กรมบั ง คั บ คดี เพื่ อ หาแนวทางปฏิ บั ติ ต่ อ ไป ทั้ ง นี้ เห็ น สมควรแจ้ ง ปั ญ หาข้ อ ขั ด ข้ อ งไปยั ง หน่ ว ยงาน
ที่รับผิดชอบโดยตรง คือ สํานักกิจการคดี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแก้ไขปัญหาต่อไป
๗. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจําภาค ๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ สามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาข้อขัดข้องในทางปฏิบัติได้ดังนี้
๗.๑ ปัญหาข้อขัดข้องการอุทธรณ์ในคดีอาญาที่มีท้งั โทษจําคุกและโทษปรับ
- กรณีมีการอุทธรณ์แต่ไม่ปรากฏรายงานเจ้าหน้าที่ว่าจําเลยมาแสดงตัว
ข้อพิจารณา สํานักงานศาลยุติธรรมพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
บริหารศาลยุติธรรมประจําภาค ๘ แจ้งว่าศาลอุทธรณ์ภาค ๘ ขอความร่วมมือกรณีจําเลยอุทธรณ์หากใน
สํานวนไม่ปรากฏว่าจําเลยมาแสดงตนในวันยื่นอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค ๘ จะจดรายงานโดยแจ้งให้
ผู้พิพากษาตรวจสอบก่อนว่าวันที่อุทธรณ์จําเลยมาศาลหรือไม่ ดังนั้น ขอให้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลกําชับ
ผู้พิพากษาในศาลให้ปฏิบัติตามหนังสือเวียนเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ให้จําเลยมาแสดงตนอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้
เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาคดี ซึ่งเป็นการบริหารจัดการตามอํานาจหน้าที่ จึงไม่มีประเด็นให้
สํานักงานศาลยุติธรรมแก้ไข
๗.๒ หลักเกณฑ์มาตรฐานในการสั่งปรับผู้ประกันอาชีพ
ข้อพิจารณา สํานักงานศาลยุติธรรมพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
บริหารศาลยุติธรรมประจําภาค ๘ ได้วางหลักเกณฑ์การปรับนายประกันไว้กว้างๆ ว่า ในปีแรกปรับ
ไม่เกินร้อยละ ๓๐ ในปีต่อไปไม่เกินร้อยละ ๑๐ ทั้งนี้ สามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมของระยะเวลา
และตามดุลพินิจของผู้พิพากษา ซึ่งเป็นการบริหารจัดการตามอํานาจหน้าที่ จึงไม่มีประเด็นให้สํานักงาน
ศาลยุติธรรมแก้ไข
๘. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจําภาค ๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ สามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาข้อขัดข้องในทางปฏิบัติได้ดังนี้
๘.๑ การจดรายงานกระบวนพิจารณาในนัดสุดท้าย
ข้อพิจารณา สํานักงานศาลยุติธรรมพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
บริหารศาลยุติธรรมประจําภาค ๙ ได้ให้ข้อสังเกตในการตรวจสํานวนและร่างคําพิพากษาที่ส่งมาให้
ภาคตรวจเกี่ยวกับการจดรายงานกระบวนพิจารณาในนัดสุดท้ายไว้ว่า ยังมีผู้พิพากษาบางท่านจะจดว่า

๓๙
คดีเสร็จการพิจารณาให้นัดฟังคําพิพากษาประมาณ ๒ เดือน มิได้จดเหตุขัดข้องที่นัดเกิน ๓ วัน ตามที่
บัญญัติไว้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๘๒ วรรคสอง ดังนั้น ขอให้ผู้พิพากษา
หัวหน้าศาลช่วยดูแล กํากับ ในส่วนนี้ด้วย ซึ่งเป็นการบริหารจัดการตามอํานาจหน้าที่ จึงไม่มีประเด็นให้
สํานักงานศาลยุติธรรมแก้ไข
๘.๒ ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องในการปฏิบัติราชการ
- การส่งสํานวนและร่างคําพิพากษาไปให้ภาคตรวจ บางศาลส่งร่างคําพิพากษา
ไปให้ภาคตรวจน้อยกว่า ๑๕ วัน
ข้อพิจารณา สํานักงานศาลยุติธรรมพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
บริหารศาลยุติธรรมประจําภาค ๙ แจ้งว่าการส่งสํานวนไปให้สํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ ตรวจนั้น
ขอความร่วมมือให้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแจ้งผู้พิพากษาในศาลให้ส่งร่างคําพิพากษาและสํานวนให้
ภาคตรวจก่อนอ่านคําพิพากษาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ทั้งนี้ ถ้าส่งมาล่าช้าอาจมีผลกระทบในเรื่องเวลาในการ
ตรวจสํานวนและร่างคําพิพากษา ซึ่งเป็นการบริหารจัดการตามอํานาจหน้าที่ จึงไม่มีประเด็นให้สํานักงาน
ศาลยุติธรรมแก้ไข
สรุปสถานการณ์ในรอบเดือนมกราคม ๒๕๖๐
- จังหวัดปัตตานีมีลักษณะเหตุการณ์ลอบวางระเบิด ๖ ครั้ง ลอบยิง ๗ ครั้ง ก่อกวนสร้าง
สถานการณ์ของผู้ก่อเหตุรุนแรง ๕ ครั้ง รวม ๑๘ เหตุการณ์ โดยมีผู้เสียชีวิต ๕ รายและผู้ได้รับบาดเจ็บ ๑๔ ราย
- จังหวัดยะลามีลักษณะเหตุการณ์ลอบวางระเบิด ๑ ครั้ง ลอบยิง ๔ ครั้ง วางเพลิง ๑ ครั้ง
อื่น ๆ ๒ ครั้ง รวม ๖ เหตุการณ์ โดยมีผู้เสียชีวิต ๕ รายและผู้ได้รับบาดเจ็บ ๕ ราย
- จังหวัดนราธิวาสมีลักษณะเหตุการณ์ลอบยิง ๑๐ ครั้ง ลอบวางระเบิด ๓ ครั้ง ลอบวางเพลิง
๑ ครั้ง อื่น ๆ ๒ ครั้ง รวม ๑๖ เหตุการณ์ โดยมีผู้เสียชีวิต ๘ ราย และผู้ได้รับบาดเจ็บ ๒๐ ราย
- อําเภอเบตง จังหวัดยะลา ไม่มีลักษณะเหตุการณ์ก่อความไม่สงบแต่อย่างใด
- อําเภอนาทวี จังหวั ดสงขลา มีลักษณะเหตุการณ์ ลอบยิ ง ๓ ครั้ง โดยมีผู้เสี ยชีวิ ต
๒ ราย และผู้ได้รับบาดเจ็บ ๒ ราย
อนึ่ง สํานักงานศาลยุติธรรมเห็นควรบรรจุเรื่องรายงานการประชุมของคณะอนุกรรมการ
บริหารศาลยุติธรรมประจําภาค ๑ ภาค ๒ ภาค ๓ ภาค ๔ ภาค ๖ ภาค ๗ ภาค ๘ และภาค ๙ ในวาระ
เพื่อทราบ ทั้งนี้ เอกสารรายงานการประชุมของแต่ละคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจําภาค
ได้จัดส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์เพื่อใช้ประกอบการประชุมแล้ว
จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ
๖.๓ รายงานค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี (เกินกว่าหนึ่งปี)

ประธานฯ : ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ แถลง
นายรุ่งศักดิ์ วงศ์กระสันต์ : ตามที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมในการประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๔๕
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๕ และครั้งที่ ๑๑/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๗ อนุมัติในหลักการ

๔๐
ให้เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมมีอํานาจอนุมัติให้ ใช้เงินงบประมาณปีปั จจุบัน สําหรับเบิกจ่า ย
ค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี (เกินกว่าหนึ่งปี) และให้รายงาน ก.บ.ศ. ทราบทุก ๓ เดือน นั้น
บัดนี้ เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมได้พิจารณาอนุมัติให้ใช้เงินงบประมาณประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สําหรับเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้างค้างเบิกข้ามปี ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ (เกินกว่าหนึ่งปี) ประจําเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ คือ ค่าใช้จ่าย
ด้ า นบริ ห ารจั ด การ งานอํ า นวยการ กิ จ กรรมสนั บ สนุ น การพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี แ ละบริ ห ารทั่ ว ไป
จํานวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๒๓๗,๐๐๐ บาท (ศาลจังหวัดลพบุรี) เนื่องจากศาลจังหวัดลพบุรีได้รับ
จัดสรรงบประมาณสําหรับก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษาศาลยุติธรรมในจังหวัดลพบุรี จํานวน ๑๐ หน่วย
(ศาลจังหวัด ลพบุรี จํานวน ๗ หน่วย ศาลแขวงลพบุรี จํานวน ๒ หน่ วย และศาลเยาวชนและครอบครั ว
จังหวัดลพบุรี จํานวน ๑ หน่วย) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ กําหนดให้สํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑ จัดจ้าง
สํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดลพบุรีเบิกจ่าย สํานักงานอธิ บดีผู้พิพากษาภาค ๑ ได้จั ดทําสัญญาจ้าง
เลขที่ ๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ครบกําหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และ
สํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑ ได้แต่งตั้งผู้ควบคุมงานก่อสร้างตามคําสั่งที่ ๒๗/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๓
พฤษภาคม ๒๕๕๕ และคําสั่งที่ ๑๒/๒๕๕๗ สั่ง ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ทั้งนี้ สัญญาดังกล่าวได้
จัดทําบันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญา ครั้งที่ ๑ - ๓ ขยายเวลาทําการก่อสร้างออกไปจนถึงวันที่ ๙ มิถุนายน
๒๕๕๗ บันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญา ครั้งที่ ๔ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ขยายเวลาทําการก่อสร้าง
ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ และบันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญา ครั้งที่ ๕
ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ขยายเวลาทําการก่อสร้ างตั้งแต่วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึ งวันที่ ๖
มิถุนายน ๒๕๕๙ ซึ่งการจัดทําบันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญา ครั้งที่ ๔ – ๕ ล่วงเลยปีงบประมาณที่เกิ ด
ค่าใช้จ่าย ศาลจังหวัดลพบุรีได้รับหนังสือขอเบิกค่าตอบแทนของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง จํานวน ๒ ราย
เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ และวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยขอเบิกค่าตอบแทนตั้งแต่วันที่ ๑๐
มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตามการขยายเวลาก่อสร้างบันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญา
ครั้งที่ ๔ – ๕ สาเหตุที่ผู้ควบคุมงานยื่นเรื่องขอเบิกค่าตอบแทนล่าช้า เนื่องจากผู้ควบคุมงานไม่อาจทราบได้ว่า
ผู้รับจ้างจะได้รับการขยายเวลาการก่อสร้าง เมื่อได้รับการขยายเวลาก่อสร้าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้างจึงได้
ขอเบิกเงินค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานดังกล่าว
จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ
๖.๔ การเปลี่ยนแปลงใบกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ค่าใช้จ่ายด้านลงทุน แบบไม่มีหนี้

ประธานฯ : ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ แถลง
นายรุ่งศักดิ์ วงศ์กระสันต์ : ตามที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมในการประชุม ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ อนุมัติในหลักการให้เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมมีอํานาจอนุมัติ
เปลี่ ย นแปลงหน่ ว ยรั บ ผิ ด ชอบ และรายการขยายเวลาเบิ ก จ่ า ยเงิ น หรื อ กั น เงิ น ไว้ เ บิ ก เหลื่ อ มปี
ซึ่งคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมได้อ นุ มัติให้ข ยายเวลาเบิก จ่ายเงิ นหรือ กั นเงิน ไว้เบิกเหลื่อ มปี
ทั้งนี้ หากเป็ นการเปลี่ ยนแปลงรายการงบประมาณประจํา ปีที่มี วงเงิ นเพิ่ม ให้เลขาธิก ารสํา นักงาน

๔๑
ศาลยุ ติ ธ รรมมี อํ า นาจเปลี่ ย นแปลงรายการ ไม่ เ กิ น รายการละ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และรายงาน
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเพื่อทราบ นั้น
ในการนี้ เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมได้อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
เงิ น งบประมาณ ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นลงทุ น แบบไม่ มี ห นี้ จากเดิ ม
โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศสํานวนคดีศาลเยาวชนและครอบครัว ระยะที่ ๑ จํานวนเงิน
๑๘,๑๓๓,๑๐๐ บาท ๑. จั ดจ้ างปรั บปรุ งและพั ฒนาระบบสารสนเทศสํ านวนคดี ในศาลเยาวชนและ
ครอบครัว ประกอบด้วย ๑.๑ พัฒนาระบบสารสนเทศสํานวนคดีศาลเยาวชนและครอบครัว จํานวน ๑ ระบบ
๑.๒ ติ ด ตั้ ง ระบบที่ พั ฒ นาใหม่ ใ นศาลเยาวชนและครอบครั ว พร้ อ มถ่ า ยโอนข้ อ มู ล สํ า นวนคดี จ าก
ระบบเดิมมายังระบบที่พัฒนาใหม่ จํานวน ๗ ศาล ๑.๓ อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศสํานวนคดี
ศาลเยาวชนและครอบครัวให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
สารสนเทศสํานวนคดีศาลเยาวชนและครอบครัว ระยะที่ ๑ จํานวนเงิน ๑๘,๑๓๓,๑๐๐ บาท (วงเงินเท่าเดิม)
๑. จั ด จ้ า งพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ระบบสารสนเทศสํ า นวนคดี ใ นศาลเยาวชนและครอบครั ว
ประกอบด้ ว ยรายการ ดั ง นี้ ๑.๑ พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ระบบสารสนเทศสํ า นวนคดี ศ าลเยาวชนและ
ครอบครัว จํานวน ๑ ระบบ ๑.๒ ติดตั้งระบบที่พัฒนาใหม่ในศาลเยาวชนและครอบครัว พร้อมถ่ายโอน
ข้อมูลสํานวนคดีจากระบบเดิมมายังระบบที่พัฒนาใหม่ จํานวน ๗ ศาล ๑.๓ อบรมการใช้งานระบบ
สารสนเทศสํานวนคดีศาลเยาวชนและครอบครัวให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมีสํานักบริหารทรัพย์สิน
เป็นหน่วยจัดซื้อจัดจ้างและสํานักการคลังเป็นหน่วยเบิกจ่าย เนื่องจากสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศได้ส่ง
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) และเอกสารแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ ของโครงการไปยังสํานักบริหารทรัพย์สินเพื่อดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แต่สํานักบริหาร
ทรัพย์สินแจ้งว่า เห็นควรปรับรายละเอียดโครงการดังกล่าวในส่วนของชื่อกิจกรรมที่ ๑ และกิจกรรมย่อยที่
๑.๑ ให้สอดคล้องกับชื่อโครงการ เพื่อให้สํานักบริหารทรัพย์สินดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงิน
สําหรับโครงการดังกล่าวได้ โดยไม่มีข้อขัดข้อง
ทั้งนี้ สํานักการคลังได้จัดทําใบเปลี่ยนแปลงกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี เงินงบประมาณ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เลขที่ งป ๐๐๔/๒๕๖๐ ค่าใช้จ่ายด้านลงทุน แบบไม่มีหนี้ โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบสารสนเทศสํานวนคดีศาลเยาวชนและครอบครัว ระยะที่ ๑ จํานวนเงิน ๑๘,๑๓๓,๑๐๐ บาท
โดยมีสํานักบริหารทรัพย์สิน เป็นหน่วยจัดซื้อจัดจ้าง และสํานักการคลัง เป็นหน่วยเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ
๖.๕ การกําหนดวันหยุดราชการประจําปีเพิ่มเติม

ประธานฯ : ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ แถลง
นายรุ่งศักดิ์ วงศ์กระสันต์ : ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๑๗ วันที่ ๑๐ มกราคม
๒๕๕๕ และวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ กําหนดให้วันตรุษอีฎิ้ลฟิตริ (วันรายอปอซอ) วันตรุษอีฎิ้ลอัดฮา
(วันรายอฮัจยี) ซึ่งเป็นวันสําคัญของศาสนาอิสลาม และวันตรุษจีนซึ่งเป็นวันสําคัญของชาวไทยเชื้อสายจีน

๔๒
เป็นวันหยุดราชการประจําปีในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา ตามประกาศ
สํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องกําหนดเวลาทํางานและวันหยุดราชการ พ.ศ. ๒๕๑๗ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๑๗
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องกําหนดเวลาทํางานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๕
ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๕ และประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องกําหนดเวลาทํางานและวันหยุดราชการ
(ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม
๒๕๔๔ และวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ เกี่ยวกับวันหยุดชดเชย กรณีวันหยุดราชการประจําปีวันใดตรงกับ
วันหยุดราชการประจําสัปดาห์ ให้เลื่อนวันหยุดราชการประจําปีวันนั้นไปหยุดในวันทําการถัดไป แต่ทั้งนี้
ไม่ให้หยุดชดเชยเกิน ๑ วัน โดยคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่
๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ และครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ รับทราบมติคณะรัฐมนตรี
ดังกล่าวแล้ว นั้น
สํานักงานศาลยุติธรรมขอเรี ยนว่า เนื่องจากจุฬาราชมนตรีได้ประกาศเมื่อ วันที่ ๒๖
พฤษภาคม ๒๕๖๐ กําหนดให้ชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกําหนดวันที่ ๑ ของเดือนเชาวาล
(วันอีฎ้ลิ ฟิตริ) ประจําปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๘ ในวันเสาร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลาหลังดวงอาทิตย์
ลับขอบฟ้า ปรากฏว่า ในวันและเวลาดังกล่าวมีผู้เห็นดวงจันทร์ จุฬาราชมนตรีจึงได้มีประกาศฉบับวันที่
๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ กําหนดให้วันอาทิตย์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นวันตรุษอีฎิ้ลฟิตริ (วันรายอปอซอ)
ซึ่งตรงกับวันหยุดราชการประจําสัปดาห์ ดังนั้น จึงกําหนดให้วันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นวันหยุด
ชดเชยวันหยุดราชการประจําปีในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา ซึ่งประกาศ
คณะกรรมการบริ หารศาลยุติ ธรรม เรื่อง กําหนดวั น เวลาทํางาน วันหยุ ดราชการตามประเพณี และ
วันหยุดราชการประจําปี ลงวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒ กําหนดว่า วันหยุดราชการประจําปี และ
วั นหยุ ดพิ เศษนอกเหนื อจากวั นหยุ ดดั งกล่ าว ให้ เป็ นไปตามที่ คณะรั ฐมนตรี กํ าหนด เว้ นแต่
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) จะประกาศกําหนดเป็นอย่างอื่น
สํานักงานศาลยุติธรรมเห็นสมควรเสนอคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเพื่อรับทราบ
การกําหนดให้วันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นวันหยุดราชการตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
ศาลยุติธรรมและมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว และได้แจ้งให้อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ เพื่อโปรดทราบแล้ว
จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ

ประธานฯ : สําหรับระเบียบวาระที่ ๔.๑ รายงานผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการพิจารณา
แผนการจัดตั้งศาลชั้นต้นในกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาค ให้เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมต่อไป
เพราะวันนี้กเ็ ย็นมากแล้ว
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณารายงานผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการพิจารณา
แผนการจัดตั้งศาลชั้นต้นในกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาค
หมายเหตุ

นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส มีราชการด่วน จึงขอลาประธานออกจากห้องประชุม

๔๓
ระเบียบวาระที่ ๗

เรื่องอื่นๆ
๗.๑

การกําหนดจํานวนผู้พิพากษาในศาลยุติธรรม

ประธานฯ : ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ แถลง
ผู้ช่วยเลขานุการฯ : ด้วยคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมในการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่
๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบกําหนดตําแหน่งที่ปรึกษาประธานศาลฎีกาเทียบเท่ากับตําแหน่งประธาน
ศาลอุทธรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป สํานักงานศาลยุติธรรมพิจารณาแล้ว
เห็นสมควรเสนอที่ประชุม ก.บ.ศ. พิจารณาให้ความเห็นชอบกําหนดจํานวนที่ปรึกษาประธานศาลฎีกา
ตามมาตรา ๗ แห่งพระธรรมนูญศาลยุติธรรม โดยเห็นสมควรกําหนดเป็นชั้น ๔ จํานวน ๑ อัตรา ทั้งนี้
ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ประธานฯ : ขอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าจะเห็นชอบให้กําหนดกรอบอัตรากําลังที่ปรึกษาประธานศาลฎีกา
หรือไม่ และมีจํานวนกี่อัตรา
นายสิทธิโชติ อินทรวิเศษ : ผมยังไม่ทราบถึงที่มาของตําแหน่งที่ปรึกษาประธานศาลฎีกาว่าจําเป็นต้องมี
กี่อัตรา และที่ปรึกษาในศาลฎีกาและที่ปรึกษาประธานศาลฎีกาเป็นคนละส่วนกันใช่หรือไม่
ประธานฯ : ขอให้ผู้ช่วยเลขานุการฯ ช่วยชี้แจงประเด็นที่นายสิทธิโชติสอบถาม
ผู้ช่วยเลขานุการฯ : ขอนําเรียนข้อมูลว่าตําแหน่งที่ปรึกษาประธานศาลฎีกาเป็นตําแหน่งที่เทียบเท่ากับ
ประธานศาลอุทธรณ์ ในเบื้องต้น ก.ต. มีความเห็นว่าควรกําหนดเพียงหนึ่งอัตรา โดยตําแหน่งที่ปรึกษา
ประธานศาลฎีกาเป็นตําแหน่งข้าราชการตุลาการ แต่ตําแหน่งที่ปรึกษาในศาลฎีกาไม่ได้เป็นตําแหน่ง
ข้าราชการตุลาการ แต่เป็นตําแหน่งของผู้ที่พ้นจากข้าราชการตุลาการแล้ว
นายสิทธิโชติ อินทรวิเศษ : ตําแหน่งที่เสนอมาให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
ขอสอบถามว่าตําแหน่งนี้จะมีไปตลอด หรือมีจุดสิ้นสุด
ประธานฯ : ในฐานะประธาน ก.ต. ขอเรียนว่าตําแหน่งดังกล่าวมาจากการที่ ก.ต. ไม่ต้องการให้ท่าน
อยู่ในตําแหน่งเดิม ปัญหาคือเมื่อตั้งตําแหน่งใหม่แล้วพบว่าท่านไม่มีความผิด จะกลับไปอยู่ที่เดิมก็ไม่ได้ ก.ต.
จึงเห็นชอบให้กําหนดตําแหน่งที่ปรึกษาประธานศาลฎีกา ซึ่งเป็นข้อเสนอของ ก.ต. ผมเป็นเพียงเสียงเดียว
ที่เห็นว่าท่านน่าจะอยู่ในตําแหน่งเดิมได้ โดย ก.ต. ลงมติด้วยคะแนนเสียง ๑๔ ต่อ ๑ ซึ่งไม่ใช่ตําแหน่ง
ที่ปรึกษาในศาลฎีกาที่นายโสภณ รัตนากร ดํารงตําแหน่งอยู่ โดยจะมีการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะว่าตําแหน่ง
ที่ปรึกษาประธานศาลฎีกาจะทําเฉพาะในส่วนของงานวิชาการและงานธุรการ ไม่เกี่ยวกับงานคดี จะมีการ
สอบถามเรื่องคดีได้ แต่ไม่ได้ให้ผ่านร่างคําพิพากษา นั่นคือสิ่งที่ ก.ต. ประชุม ทั้งนี้ ก.บ.ศ. จะต้องมากําหนด
กรอบอั ตรากํ า ลั ง ที่ ปรึ กษาประธานศาลฎี ก า ซึ่ งจะมี จํ านวนเท่ าใดก็ ได้ แต่ มี คนครองเพี ยงคนเดี ย ว
ส่วนประเด็นที่ว่าจะเป็นการถาวรหรือไม่ ไม่ทราบ

๔๔
นายสิทธิโชติ อินทรวิเศษ : บางครั้งที่ ก.บ.ศ. กําหนดกรอบองค์คณะผู้พิพากษาศาลฎีกายังกําหนดให้
เป็นกรอบชั่วคราว เมื่อครบกําหนดและยังมีความจําเป็นอยู่ก็เสนอเข้าสู่การพิจารณาของ ก.บ.ศ. อีกครั้งหนึ่ง
ผมเพียงแต่ขอทราบเท่านั้น มิฉะนั้นแล้วคงต้องขออนุญาตว่าเห็นด้วย แต่จะให้เป็นกรอบชั่วคราว ๑ ปี หรือ
จะเป็นกรอบถาวร ทั้งนี้สุดแล้วแต่สํานักงานศาลยุติธรรมซึ่งมีข้อมูลอยู่ว่าจะให้เป็นแบบไหน
ประธานฯ : ขึ้นอยู่กับความเห็นของ ก.บ.ศ.
นายสู่บุญ วุฒิวงศ์ : เรื่องนี้เป็นกรณีที่ ก.ต. ใช้อํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ
ศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๑๑ วรรคสอง ที่บัญญัติว่า “นอกจากตําแหน่งตามวรรคหนึ่ง ก.ต.
อาจออกประกาศกําหนดให้มีตําแหน่งข้าราชการตุลาการที่เรียกชื่ออย่างอื่นอีกได้ ตําแหน่งดังกล่าวจะเทียบกับ
ตําแหน่งใดตามวรรคหนึ่งให้กําหนดไว้ในประกาศนั้นด้วย” ส่วนการกําหนดกรอบอัตรากําลังผู้พิพากษา
เป็นไปตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา ๗ ซึ่งเป็นอํานาจของ ก.บ.ศ. เห็นว่า ก.ต. ต้องการให้กําหนด
เพียงหนึ่งอัตรา แต่ถ้า ก.บ.ศ. คิดว่าในอนาคตอาจจะมีกรณีลักษณะนี้อีก ก.บ.ศ. อาจกําหนดอัตรากําลัง
มากกว่า ๑ อัตราก็ได้ ขณะนี้ ก.บ.ศ. คงจะต้องพิจารณาเพียงว่าควรกําหนดกรอบไว้กี่อัตรา สําหรับ
ความเห็นส่วนตัวเห็นว่า เมื่อ ก.ต. ขอมาเพียงอัตราเดียว ก็ควรกําหนด ๑ อัตราตามที่ขอ
นายอํานาจ พวงชมภู : ปกติแล้วการกําหนดกรอบอัตรากําลังจะใช้ในการโยกย้ายแต่งตั้งรอบ ๑ เมษายน
หรื อรอบ ๑ ตุลาคม แต่ ตํ าแหน่งนี้ ให้มี ผลตั้ งแต่ วั นที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จึงขอสอบถามสํ านักงาน
ศาลยุติธรรมว่าลักษณะนี้หมายความว่าอย่างไร
ผู้ช่วยเลขานุการฯ : ก.ต. มีมติเรื่องการเทียบตําแหน่งที่ปรึกษาประธานศาลฎีกานับแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม
๒๕๖๐ และจะต้องดําเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งที่ผ่านมา ก.บ.ศ. ก็จะกําหนดจํานวนผู้พิพากษา
ให้สอดคล้องกัน ส่วนการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่จะมาดํารงตําแหน่งดังกล่าวเป็นอํานาจของก.ต.
ประธานฯ : ตําแหน่งกําหนดวันนี้ก็จริง แต่จะมีผลบังคับใช้ต่อเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งไม่ใช่
เรื่องการแต่งตั้งตามปกติที่จะมีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ ๑ ตุลาคม สรุปก็คือประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อใดตําแหน่งนี้จึงเกิดขึ้น เพียงแต่ ก.บ.ศ.จะกําหนดกรอบอัตรากําลังเท่าใด โดย ก.ต. ขอให้มีตําแหน่งนี้
เพียงแต่ให้ ก.บ.ศ. กําหนดกรอบ เพราะฉะนั้น ก.บ.ศ. จึงต้องกําหนดจํานวน โดย ก.บ.ศ. จะไม่กําหนดจํานวนก็ได้
ผมจึงให้อิสระที่ประชุมคือถ้าไม่กําหนดจํานวน ก.ต. ก็จัดคนลงไม่ได้
นายสิทธิโชติ อินทรวิเศษ : ที่สํานักงานศาลยุติธรรมได้เสนอมา ได้ขอมาจํานวน ๑ อัตรา ทั้งนี้ตั้งแต่
วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ที่มีข้อสงสัยว่า คําว่าเป็นต้นไป จะเป็นการถาวรหรือเฉพาะเป็น
การชั่วคราวปีต่อปี
ประธานฯ : ใน ก.ต. มี การอภิ ปรายว่ าต้ องแต่ งตั้ งคณะกรรมการสอบข้ อเท็ จจริ ง โดยมี คดี ๓ คดี ที่
มีหลักฐานแล้ว ก.ต. มีการลงมติไปแล้ว โดยผมก็เห็นด้วยว่าไม่ถูกต้อง แต่ ก.ต. ได้ลงมติเสียงข้างมาก ที่ว่า
มีเป็นร้อยคดี ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ตัวเองก่อนถ้ามีเป็นร้อยคดีจริง ๆ ก็น่าจะเป็นเช่นนั้น
แต่ถ้ามีแค่ ๓ คดีก็ต้องมาพิจารณากันว่าคดีเป็นหมื่น ๆ เรื่อง แล้วทําแค่ ๓ เรื่องจะถึงขั้นต้องถูกตั้งคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงในชั้นต้นเลยหรือไม่ ผิดกฎหมายหรือไม่ ก็ยังมีปัญหาอยู่ ฉะนั้นที่ประชุมจึงมีมติ ๑๐ ต่อ ๕

๔๕
ให้มีการสอบข้อเท็จจริงว่าที่กล่าวอ้างว่ามีเป็นร้อยคดี ผมก็ต้องให้ความเป็นธรรมว่าเป็นความจริงหรือไม่
ก.ต.จะกําหนดตําแหน่งที่ปรึกษาประธานศาลฎีกาขึ้นมาระหว่างการสอบข้อเท็จจริง แต่หลังสอบข้อเท็จจริง
แล้ว ไม่มีอะไรก็จะถึงทางตัน เพราะจัดคนลงตําแหน่งไปหมดแล้ว คือตําแหน่งประธานศาลอุทธรณ์ก็มีการ
แต่งตั้งคนไปดํารงตําแหน่งไปแล้ว หรือ ตําแหน่งรองประธานศาลฎีกา คนที่ ๑ ก็แต่งตั้งคนไปแล้ว
นายเศกสิทธิ์ สุขใจ : ๑. ตําแหน่งที่ปรึกษาประธานศาลฎีกาเป็นตําแหน่งข้าราชการประจําที่ต้องมีการกําหนด
คุณลักษณะงาน (Job Description) ไว้ว่าจะทําหน้าที่อะไรบ้าง มิฉะนั้นจะเกิดปัญหาขึ้นมา จะเกิดข้อโต้แย้งได้
๒. ตํ า แหน่ ง นี้ จ ะดํ า รงตํ า แหน่ ง ต่ อ หลั ง จากอายุ ๖๕ ปี ไ ด้ ห รื อ ไม่ แต่ ห ากเป็ น
ตําแหน่งข้าราชการประจําเห็นว่าไม่น่าจะได้ แต่ถ้าไม่มีการกําหนดไว้ก็จะไม่ชัดเจน
ประธานฯ : คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ก.ต. เป็นผู้กําหนด และมีการกําหนดไว้โดยให้ทํางานในส่วนของ
การบริหาร เป็นที่ปรึกษาประธานศาลฎีกา ไม่ได้ทํางานด้านคดี เพราะกรณีนี้เกิดปัญหาด้านคดี เพียงแต่
ในวันนี้เมื่อ ก.ต. เสนอมา ๑ ตําแหน่ง ก.บ.ศ. จะเห็นด้วยหรือว่าไม่ว่าให้มี ๑ ตําแหน่ง หรือไม่เห็นด้วย
หรือเห็นว่าควรจะมีมากกว่านั้น เพราะเมื่อมีการสอบข้อเท็จจริงแล้ว อาจมีผู้ที่เกี่ยวข้องมากกว่านั้นอีก
ซึ่งผมก็ให้ข้อสังเกตที่ประชุมไปแล้วว่า อาจมีผู้อื่นเกี่ยวข้องอีกผมก็เตือนแล้ว แต่ ก.ต. ต้องการให้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ซึ่งอาจเป็นเรื่องอื้อฉาวขึ้นมา เพราะเรื่องนี้จะทําคนเดียวไม่ได้ ก.ต.
จึงให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงว่าที่มีเป็นร้อยเรื่องเป็นความจริงหรือไม่ อย่างไรก็ตามในการ
ลงมติของ ก.บ.ศ. กฎหมายไม่ได้บังคับให้ผมต้องลงมติ ผมอยู่ในสภาวะที่อึดอัด ผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูก
สิ่งเหล่านี้เป็นจุดยืนของผม
ผู้ช่วยเลขานุการ : เพื่อมิ ให้เป็ นการเสียสิ ทธิเรื่ องค่าตอบแทนเหมาจ่ายฯ ก็ จะขอเสนอเรื่องแก้ไ ข
ระเบี ย บ ก.บ.ศ. ว่ า ด้ ว ยรถราชการและค่ า ตอบแทนเหมาจ่ า ยแทนการจั ด หารถประจํ า ตํ า แหน่ ง
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบ ก.บ.ศ. ว่าด้วยการใช้วิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๓
และแก้ไขเพิ่มเติม
ประธานฯ : เป็นการรักษาสิทธิของของท่านไว้ทั้งหมด เรื่องนี้เป็นเรื่องความเป็นธรรม ผมเคยให้ข้อสังเกต
ไว้ว่าท่านคงจะไม่ไปทําอะไรลักษณะเช่นนั้นอีกแล้ว แต่ ก.ต. ไม่เห็นเช่นนั้น
นายสิทธิโชติ อินทรวิเศษ : เราจะกําหนดระยะเวลาไว้แค่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ หรือไม่
ประธานฯ : จะเป็นการเฉพาะเจาะจงเกินไปหรือไม่
นายสิทธิโชติ อินทรวิเศษ : ตําแหน่งลักษณะเช่นนี้ไม่ควรจะมี เพราะจะเป็นการมีตําแหน่งถาวรหรือไม่
คล้ายๆ กับว่าเราวางเอาไว้เฉยๆ และต่อไปอาจมีการให้คนไปลงตําแหน่งนี้ จึงมาขอความเห็นชอบเป็น
คราวๆ ไป หรือจะเปิดตําแหน่งไว้เลย
ประธาน : เห็นด้วย เพราะถ้าไปเปิดตําแหน่งไว้เมื่อไร จะเป็นการเปิดช่องให้ทันที เพราะตําแหน่งแบบนี้
ไม่ควรมีในองค์กร เพียงแต่ถ้า ก.บ.ศ. เห็นว่าควรเปิดให้แค่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ก็น่าจะได้ เพราะ
ต่อไปหากมีความจําเป็นต้องมีตําแหน่งนี้ให้พิจารณาเป็นคราวๆ ไป

๔๖
นายอาเล็ก จรรยาทรัพย์กิจ : การเปิดตําแหน่งโดยมีระยะเวลาสิ้นสุด เนื่องจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
คือจะมีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง โดยมีการเปิดตําแหน่ง เพื่อให้ท่านไปดํารงตําแหน่ง โดยพ้นจาก
ตําแหน่งเดิมเพื่อให้การสอบข้อเท็จจริง มีความบริสุทธิ์ยุติธรรม คือถ้าท่านบริสุทธิ์ก็ค่อยพิจารณากันใหม่
ประธานฯ : ที่ผ่านมาไม่เคยมีการย้ายประธานศาลอุทธรณ์ โดยท่านจะอยู่ที่เดิม เป็นเหตุการณ์ที่
เกิดในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ท่านก็ดํารงตําแหน่งประธานศาลอุทธรณ์ต่อ แต่เรื่องนี้ก็ยุติไปแล้วผมถือว่า ผมได้พูด
เพื่อให้ความเป็นธรรมต่อท่านแล้ว
นายอํานาจ พวงชมภู : ตําแหน่งที่ปรึกษาประธานศาลฎีกาเทียบเท่าประธานศาลอุทธรณ์ ผู้ที่จะมา
ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาประธานศาลฎีกาจะมีได้คนเดียว จะเจาะจงในตัวเองเห็นว่าถ้ากําหนดระยะเวลา
ให้ชัดเจนไปเลย จะได้ไม่ไปแต่งตั้งใครมาดํารงตําแหน่ง คือถ้ามีกรณีเช่นนี้ ค่อยมาพิจารณาเป็นคราวๆ ไป
ประธานฯ : ก.ต. กําหนดว่ามีอาวุโสรองจากประธานศาลฎีกา คือมีอาวุโสเหนือประธานศาลอุทธรณ์
บัญชีอาวุโสยังคงไว้ ในระหว่างนี้อย่างไรก็ตามจะไม่เปิดช่องให้มีการใช้ตําแหน่งนี้ และเมื่อถึงเวลานั้น
ก.บ.ศ. ก.ต. มีการเปลี่ยนชุด ก็ค่อยมาพิจารณากันอีกครั้ง
นายสู่บุญ วุฒิวงศ์ : เรื่องการกําหนดจํานวนผู้พิพากษาในศาลยุติธรรมนั้นยังมีความเป็นห่วงในปัญหา
ข้อกฎหมายว่า การที่ ก.บ.ศ. ไปกําหนดว่าทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน
256๑ เคยมีแนวทางในการกําหนดจํานวนผู้พิพากษาลักษณะเช่นนี้หรือไม่ ที่เหมือนเป็นการเจาะจง
เฉพาะตัวบุคคล เป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่ และจะมีข้อกฎหมายที่จะทําให้ไปฟ้องร้องในศาลอื่นหรือไม่
แต่ถ้ากําหนดโดยเป็นการเปิดไว้จะไม่เป็นการเจาะจง คือไม่ได้มีเพียงคนเดียวอาจจะมีคนอื่นอีก
นายอาเล็ก จรรยาทรัพย์กิจ : เรากําหนดตําแหน่งตามที่ ก.ต. เสนอมา เป็นการเจาะจงเพื่อให้มีการ
สอบข้อเท็จจริงตามมติ ก.ต. โดยหลักการจะให้ผู้บริหารที่มีปัญหาปรับออกจากตําแหน่งออกไปก่อน
เพื่อให้การสอบข้อเท็จจริงได้ข้อมูลที่บริสุทธิ์ ยุติธรรม ผู้ถูกกล่าวหาก็มีโอกาสในการเปิดเผยข้อมูลว่า
ตนเองไม่ได้ใช้อํานาจอะไร แต่ก็เห็นว่ากรณีนี้เป็นการเจาะจงให้ปรับออกจากตําแหน่งเพื่อสอบให้ได้
ข้อเท็จจริงที่บริสุทธิ์ออกมา
นายสู่บุญ วุฒิวงศ์ : ยังเห็นด้วยกับแนวทางที่ ก.ต. เสนอมา โดย ก.บ.ศ. ก็อนุมัติในหลักการไป โดยใช้
อํานาจ ก.บ.ศ. ตามพระธรรมนู ญศาลยุ ติธ รรมมาตรา 7 กํ าหนดจํ านวน 1 ตํ าแหน่ง โดยไม่ ต้อ งมี
ระยะเวลาสิ้นสุด แล้วหากต่อไป ก.ต. เห็นว่าหมดความจําเป็น เราก็ค่อยมาพิจารณากันอีกครั้ง
ประธานฯ : การสอบข้อเท็จจริงจะต้องเสร็จภายในระยะเวลาไม่กี่เดือน และเมื่อถึงเวลานั้น จะผิดถูก
ค่อยมาพิจารณากันอีกครั้ง
นายสิทธิโชติ อินทรวิเศษ : ที่นายสู่บุญให้ข้อสังเกตก็มีเหตุผล แต่มีลักษณะเป็นการเจาะจงเหมือนที่
นายอาเล็กให้ข้อสังเกต คือตําแหน่งนี้จะให้ใครมาดํารงตําแหน่งไม่ได้ เราทราบที่มาจากท่านประธานฯ
โดย ก.ต. ขอให้ ก.บ.ศ. กําหนดจํานวน ก.บ.ศ.จึงขอทราบว่ากําหนดจํานวนเพื่ออะไร เพื่อประโยชน์ใน
การสอบข้อเท็จจริงที่จะต้องเป็นการชั่วคราว ซึ่งก็เป็นเหตุผลอยู่ในตัว แต่ก็ไม่ขัดข้องหาก ก.บ.ศ. จะไม่

๔๗
กําหนดระยะเวลาไว้ แต่เนื่องจากมีที่มาเพื่อการสอบ และเป็นการเจาะจง นอกจากนี้ ก.บ.ศ. ก็ทราบ
เรื่องจากการแถลงของท่านประธานฯ เพราะฉะนั้นเราจึงเปิดเป็นการเจาะจงชั่วคราว
นายอาเล็ก จรรยาทรัพย์กิจ : การจะกําหนดระยะเวลาไว้หรือไม่ คือการกําหนดไว้จะเกิดความชัดเจน
ถ้าไม่กําหนดเมื่อมีการสอบข้อเท็จจริงมาแล้ว ก.ต. จะเห็นอย่างไรก็เสนอ ก.บ.ศ.มาเพื่อยกเลิก เรื่องก็จะจบ
แต่ ถ้ าเราไม่ ได้ เจาะจง เห็ น ว่าการทํ าอะไรควรจะเปิ ด เผยจะดีก ว่ า คื อ เราเจาะจงแน่ น อนไม่ ค วรไป
บอกว่าไม่เจาะจง ทําอะไรควรตรงไปตรงมา
ประธานฯ : ควรกําหนดลอย ๆ ไว้ไม่ต้องกําหนดระยะเวลา
มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบให้กําหนดจํานวนที่ปรึกษาประธานศาลฎีกา จํานวน ๑ อัตรา ทั้งนี้ ตั้งแต่
วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
๒. เห็นชอบให้ผู้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาประธานศาลฎีกามีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเหมา
จ่ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน่งและมีสิทธิเบิกจ่ายค่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตรา
ที่เท่ากับประธานศาลอุทธรณ์
นายเศกสิทธิ์ สุขใจ : เรื่องค่าชดเชยแทนการจัดที่พักอาศัยของข้าราชการตุลาการยังไม่มีการส่งเรื่องไปที่
กระทรวงการคลังและถ้าเกิดปัญหา จะแก้ไขปัญหาอย่างไร เรื่องต่อมามีศาลที่มีศาลแขวงและศาลแรงงาน
อยู่ในที่เดียวกัน ปรากฏว่าบัลลังก์ว่าง ๑ บัลลังก์ ในขณะที่มีผู้พิพากษาศาลแขวงทั้งหมด ๑๖ คน แต่มีบัลลังก์
แค่ ๑๔ บัลลังก์ ขาด 2 บัลลังก์ แต่มีบัลลังก์ว่างอีก ๑ บัลลังก์ บัลลังก์ก็ติดกันหมดประชาชนมานั่งรอ
การพิจารณาคดี ก็สงสัยว่า 3 บัลลังก์นี้ไม่มีการขึ้นพิจารณาคดี ทั้งๆที่ศาลแห่งนี้มีปริมาณคดี 30,000 กว่าคดี
ทําให้ประชาชนเกิดความไม่เข้าใจ ซึ่งศาลแห่งนี้คือศาลแขวงสมุทรปราการ สํานักงานศาลยุติธรรม
คงต้องรีบแก้ไขปัญหา เพราะประชาชนสงสัยว่าทําไมบัลลังก์ ว่างในขณะที่ศาลแรงงานมีผู้พิพากษา 2 ท่าน
ไปทํ า งาน ผู ้พ ิพ ากษา 2 ท่า นนี ้ก ็ม ีค ดีไ ม่ท ุก วัน สัป ดาห์ห นึ ่ง มีค ดี 1-2 เรื ่อ ง บัล ลัง ก์ก ็ว ่า ง
ท่านผู้พิพากษา 2 ท่านของศาลแขวงนี้ไม่มีบัลลังก์ก็ต้องรอให้บัลลังก์ทั้ง 14 ว่างก่อน ดังนั้นจึงต้องไปแก้ไข
เพราะประชาชนไม่เข้าใจจึงขอให้เลขาธิการฯ ช่วยประสานว่าขอบัลลังก์ให้ศาลแขวงสมุทรปราการยืมใช้
เพราะ ๑ บัล ลัง ก์ข องศาลแรงงานที ่ว ่า งอยู ่ ถ้า วัน ไหนที ่ท ่า นผู ้พ ิพ ากษาไม่ม ีค ดีก ็ใ ห้ผู ้พ ิพ ากษา
ศาลแขวงสมุทรปราการใช้บัลลังก์ในการพิจารณาคดี เพราะฉะนั้นจึงต้องรีบแก้ไขปัญหา เนื่องจาก
ประชาชนไม่เข้าใจแล้วอาจไปสื่อสารว่าผู้พิพากษาไม่ออกบัลลังก์ ทําให้คดีล่าช้า
ประธานฯ : เรื่องค่าชดเชยแทนการจัดที่พักอาศัยของข้าราชการตุลาการมีการส่งเรื่องไปแล้ว ส่วนเรื่อง
ศาลแขวงสมุทรปราการเคยได้รับรายงานและให้มีการแก้ไขปัญหาไปแล้ว
นายชูชัย วิริยะสุนทรวงศ์ : ปัจจุบันผู้พิพากษาชอบแสดงความเห็นใน Social Media ทั้งเรื่องส่วนตัว
การโยกย้าย ที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กรใน ขณะที่ยังไม่มีระเบียบเกี่ยวกับเรื่องนี้ จึงขอให้
ข้อสังเกตไว้ เพราะปัจจุบันมีแค่ระเบียบ ก.บ.ศ. ว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของศาลยุติธรรม
พ.ศ. 2545 เท่านั้น อย่างไรก็ตามแม้บางคนจะโพสต์เรื่องส่วนตัว แต่ทําให้ภาพลักษณ์ศาลยุติธรรม
เกิดความเสียหายหรือมีการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับการแต่งตั้งโยกย้ายทั้งหลาย ทั้งๆ ที่ตนเองก็
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ไม่มีข้อมูลอะไรทําให้บุคคลภายนอกเกิดความเข้าใจที่ผิด จึงถึงเวลาแล้วที่จะมีระเบียบมาควบคุมดูแล
เกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นในสื่อออนไลน์ดังกล่าว
ประธานฯ : ให้สํานักงานศาลยุติธรรมไปศึกษาระเบียบ ก.บ.ศ. ว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสาร
ของศาลยุติธรรม พ.ศ. 2545 ซึ่งผมเป็นผู้ยกร่างไว้ประมาณปี พ.ศ. 2544 – 2545 และให้ไปทบทวน
เรื่องสื่ออิเลกทรอนิกส์ไฟล์ด้วย โดยเฉพาะการแสดงความคิดเห็นที่กระทบกระเทือน หรือบางครั้งนํา
เรื่องคดีไปลงที่มีผู้ร้องเรียนมา อย่างไรก็ตามหากมีการดําเนินการเสร็จแล้วก็จะนําเสนอ ก.บ.ศ. และ
หารือ ก.ต. ว่าในหลักการควรมีหรือไม่เกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นในสื่ออิเลกทรอนิกส์ และไม่มีทางที่
มีการให้ความคิดเห็นในลักษณะชื่นชม ซึ่งถ้าผู้พิพากษาเหล่านี้คิดได้ก็จะไม่ทํา และหากทําเมื่อไรก็เป็น
เหมือนการเปิดประตูให้ผู้อื่นโจมตีเรา
นายชาติชาย กริชชาญชัย : จากการที่เป็นประธานอนุกรรมการศึกษาและประสานความร่วมมือ
ระหว่างศาลยุติธรรมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรมจํากัด คงเป็นทราบกันแล้วว่า ได้มีการประชุม
ร่วมกันและได้มีการอนุมัติโครงการเงินกู้กระตุ้นเศรษฐกิจ โดยความร่วมมือระหว่าง ก.บ.ศ. กับสหกรณ์
ออมทรัพย์ศาลยุติธรรมจํากัด จํานวน 300 ล้านบาทให้ผู้พิพากษาและข้าราชการศาลยุติธรรมที่เป็น
สมาชิกสามารถกู้เงินได้คนละไม่ต่ํากว่า 100,000 บาทไม่เกิน 3,๐00,000 บาท ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ
3.25 ต่อปี ชําระหนี้คืนภายใน 10 ปี 120 งวด โดยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 สิ้นสุด
เดือนกันยายน 2560 หรือจนกว่าเงิน 300 ล้านบาทจะหมด ซึ่งขณะนี้ตรวจสอบล่าสุดมีผู้พิพากษาที่
สนใจและได้รับอนุมัติกู้เงินไปจํานวนประมาณ 44 ล้านบาทแล้ว จะประชุมคณะเงินกู้อีกประมาณวันที่
13 กรกฎาคม 2560 เพื่ออนุมัติอีกประมาณ 30-40 ล้านบาทรวมแล้วภายในสัปดาห์นี้น่าจะมีเงิน
ออกประมาณ 100 ล้านบาท ยังเหลืออีกประมาณ 200 ล้านบาท ในขณะเดียวกันต้องขออนุญาต
ก.บ.ศ. ว่าคณะอนุกรรมการชุดนี้ยังทํางานอยู่ เนื่องจากตรวจสอบได้ว่ามีสมาชิกสหกรณ์ที่เป็นผู้พิพากษา
อยู่ประมาณ 4,000 กว่าคน ไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์ 172 คน ซึ่งผู้พิพากษาสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้
แต่จะยื่นกู้เงินได้ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ดังนั้นถ้ามีผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกในช่วงนี้
อาจติดข้อจํากัดดังกล่าวซึ่งผมจะประสานงานกับสหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรมจํากัด ว่าจะขอเป็นกรณีพิเศษ
ยกเว้นการเป็นสมาชิกที่ไม่ถึง 6 เดือนจะขอกู้ได้หรือไม่ อย่างไรก็ตามหากวงเงิน 300 ล้านบาท หมดไปก่อน
เวลาที่กําหนด จะต้องมีการประสานขอวงเงินเพิ่มขึ้นอีก ซึ่งคิดว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรมจํากัด
ยั ง มี เ งิ น เหลื อ อยู่ เรื่ อ งต่ อ มาได้ มี โ อกาสทราบถึ ง การประชุ ม ของศาลยุ ติ ธ รรมที่ ใ ห้ สํ า นั ก งานอธิ บ ดี
ผู้พิพากษาภาคเป็นผู้จัดโดยใช้คําว่าศาลยุติธรรมใน “สังกัด” สํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ซึ่งไม่น่าจะใช้คํานี้
เพราะศาลยุติธรรมเป็น 1 ใน 3 อํานาจ มิใช่หน่วยงานธุรการในสังกัดสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค
หรือสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม หากพิจารณาพระธรรมนูญศาลยุติธรรมมาตรา 14 จะใช้ถ้อยคําว่า
ศาลที่ อ ยู่ ใ นเขตอํ า นาจของอธิ บ ดี ผู้ พิ พ ากษาภาค ขณะนี้ ยั ง ใช้ ถ้ อ ยคํ า ไม่ ถู ก ต้ อ ง เช่ น ศาลจั ง หวั ด
กําแพงเพชรใน“สังกัด”สํานักงานศาลยุติธรรมหรือใน“สังกัด”สํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 จึงขอให้
สํานักงานศาลยุติธรรมช่วยพิจารณาตรวจสอบให้ถูกต้องและแจ้งหน่วยงานธุรการที่เกี่ยวข้องด้วย
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(นางสาวพรศรี โกญจนานันท์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสาววราภรณ์ พรหมรัตน์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายปิติพงศ์ รัชโน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสาวดวงพร ต่อพงศกร)
ผู้อํานวยการสํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

หมายเหตุ ที่ประชุมได้ให้การรับรองแล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐
สําเนาถูกต้อง
ศิริลักษณ์ อารีรักษ์สกุล
(นางสาวศิริลักษณ์ อารีรักษ์สกุล)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ

