ผานการรับรองในที่ประชุม
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๙
วันจันทรที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
ณ หองประชุมศาลยุตธิ รรม ชั้น ๕ อาคารราชบุรีดเิ รกฤทธิ์
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
ผูเขาประชุม
๑. นายวีระพล ตั้งสุวรรณ
ประธานศาลฎีกา
๒. นายธนสิทธิ์ นิลกําแหง
ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกา
๓. นายชํานาญ รวิวรรณพงษ
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลฎีกา
๔. นายปกรณ สุวรรณพรหมา
ผูพิพากษาศาลฎีกา
๕. นายอํานาจ พวงชมภู
อธิบดีผูพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
๖. นางสาวจิตตรา กาญธนะประเสริฐ
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอุทธรณภาค ๑
๗. นายสิทธิโชติ อินทรวิเศษ
ประธานแผนกคดีสิ่งแวดลอมในศาลอุทธรณภาค ๑
๘. นายณรงค กลั่นวารินทร
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ
๙. นายจุมพล ชูวงษ
ผูพิพากษาศาลอุทธรณภาค ๗
๑๐. นายมนัส แจมเวหา
อดีตอธิบดีกรมบัญชีกลาง
๑๑. นายธีระพงษ วงศศวิ ะวิลาส
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๒
๑๒. เลขาธิการสํานักงานศาลยุตธิ รรม
(นายอธิคม อินทุภูติ)
๑๓. รองเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม
(นายภพ เอครพานิช)
ผูไมมาประชุม
๑. นายสมชัย สัจจพงษ
ปลัดกระทรวงการคลัง
๒. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
ผูเขารวมประชุม
๑. นางปยนุช มนูรังสรรค
๒. นายรุงศักดิ์ วงศกระสันต
๓. นายจีระพัฒน พันธุทวี
๔. นายศุภวิทย ตั้งตรงจิตต
๕. นายเรวัต เฉลียวศิลป
๖. นางสาวดวงพร ตอพงศกร
๗. นางสาวขวัญแกว บัวเผื่อน
๘. นายมานพ สมานเกียรติสกุล
๙. นายปติพงศ รัชโน
๑๐. นางสาววราภรณ พรหมรัตน
๑๑. นางสาวศิริลักษณ อารีรักษสกุล
๑๒. นายศรัณยชัย ศรีเที่ยงตรง
๑๓. นางสาวพรศรี โกญจนานันท
๑๔. นางสาวทิพยสุดา ชูแสง
ผูชี้แจง
๑. นายสันตชัย ลอมณีนพรัตน
๒. นายชาญณรงค ปราณีจิตต
๓. นางกมลทิพย กรวิจติ รกุล

เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

กรรมการ

ติดราชการ

กรรมการ

ติดราชการ

เลขาธิการประธานศาลฎีกา
ผูพิพากษาศาลอุทธรณประจําสํานักประธานศาลฎีกา
เลขานุการศาลฎีกา
รองเลขาธิการประธานศาลฎีกา
ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจําสํานักประธานศาลฎีกา
ผูอํานวยการสํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นิติกรชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบตั ิการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
รองประธานศาลอุทธรณภาค ๗
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอุทธรณประจําสํานักประธาน
ศาลฎีกา
รองเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม

๓
เริ่มประชุมเวลา

๑๓.๓๐ นาฬิกา

ประธานฯ กลาวเปดประชุมแลวดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

ประธานฯ : ขอใหฝายเลขานุการฯ แถลง
เลขานุการฯ : นายสมชัย สัจจพงษ และนายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ก.บ.ศ. ผูทรงคุณวุฒิ ลาประชุม
เนื่องจากติดราชการ
ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๙ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙

ประธานฯ : ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๙ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๙ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องคางพิจารณา
๓.๑ รายงานผลการพิ จ ารณาของคณะอนุ ก รรมการกลั่ น กรองเรื่ อ งเสนอ
คณะกรรมการบริ ห ารศาลยุ ติ ธ รรม คณะที่ ๑ (ฝ า ยการเงิ น การคลั ง
และการงบประมาณ)
- การเบิ ก ค า ใช จ า ยในการใช ร ะบบอิ น เตอร เ น็ ต ความเร็ ว สู ง ของ
ศาลจังหวัดลําปาง

ประธานฯ : ขอใหฝายเลขานุการฯ แถลง
นายรุงศักดิ์ วงศกระสันต : ตามที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อ
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ มีมติมอบหมายใหคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการบริหาร
ศาลยุติธรรม คณะที่ ๑ (ฝายการเงิน การคลัง และการงบประมาณ) พิจารณาการเบิกคาใชจายในการใช
ระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงของศาลจังหวัดลําปาง นั้น
สืบ เนื่อ งจากสํา นัก ตรวจสอบภายในไดต รวจสอบการเงิน การบั ญ ชี และการพั สดุ ข อง
ศาลจังหวัดลําปาง ในระหวางวันที่ ๑๐ - ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยเปนการตรวจประจํางวดวันที่ ๑
ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึง วัน ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ พบวา ศาลจังหวัดลําปางไดเบิกคาใชจายในการใชระบบ
อินเทอรเน็ตความเร็วสูงใหแกบริษัท ทีโอที จํากัด เกินสิทธิในชวงระยะเวลาดังกลาว จึงใหศาลจังหวัดลําปาง
เรียกเงินที่เบิกจายไมถูกตองคืน โดยฝากกลับเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทคาใชจายดานบริหารจัดการ

๔
ของศาลจัง หวัดลําปาง และใหศาลจังหวัด ลําปางทําการตรวจสอบยอนหลัง วา มีการเบิกจายคาใชจาย
ดัง กลาวตั้ ง แตเมื่อใด เปน จํ านวนเงิน เทาใด และใหนํา เงิน ที่เบิ กจายไมถู กตองทั้ง หมดสงคืน สํานักงาน
ศาลยุติธรรมตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมวาดวยการเงิน ขอ ๘๕
ศาลจังหวัดลําปางไดสงคืนเงินที่เบิกจายไมถูกตอง โดยฝากกลับเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร
ประเภทคาใชจายดานบริหารจัดการของศาลจังหวัดลําปาง เฉพาะเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ จํานวน ๔,๓๘๗ บาทแลว
และได ดํ า เนิ น การตรวจสอบย อ นหลั ง ไปพบว า ตั้ ง แต มี ก ารติ ด ตั้ ง อิ น เทอร เ น็ ต ความเร็ ว สู ง กั บ
บริษัท ทีโอที ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ ใชงานเรื่อยมาจนถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๗ และมีการเบิกจาย
คาใชจายใหแกบริษัท ทีโอที จํากัด ไปทั้งสิ้น ๒๑๗,๑๓๖.๑๔ บาท ศาลจังหวัดลําปางจึงไดมีหนังสือถึง
สํานักงานศาลยุติธ รรมพิจารณายกเวน การชดใช เงิน คืน โดยขออนุมัติใหเบิกจายไดต ามระเบียบของ
สํานักงานศาลยุติธรรม
สํานักงานศาลยุติธรรมไดมีหนังสือแจงศาลจังหวัดลําปางวา “การเบิกจายเงินคาบริการ
อินเทอรเน็ตความเร็วสูงของศาลจังหวัดลําปางเปนการเบิกจายซ้ําซอนกับสํานักงานศาลยุติธรรมซึ่งไดจาย
คาบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงใหแกศาลยุติธรรมทั่วประเทศในลักษณะเหมาจายจากเงินงบประมาณของ
สํานักงานศาลยุติธรรมแลว การขอยกเวนการชดใชคืนเงินงบประมาณที่เบิกจายไมถูกตอง ยอมกระทํามิได
และใหหาผูรับผิดชอบชดใชคืนเงินงบประมาณที่เบิกจายไมถูกตอง จํานวน ๒๑๗,๑๓๖.๑๔ บาท สงคืน
สํานักงานศาลยุติธรรม ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดวยการเงิน ขอ ๘๕”
ในการนี้ สํานักตรวจสอบภายใน ไดมีบันทึกขอความถึงเลขาธิการฯ อางถึงหนังสือของ
นายเฉลิม เบ็ญมาศ ที่ขอใหทบทวนการใหชดใชคืนเงินคาอินเทอรเน็ตความเร็วสูงของศาลจังหวัดลําปางและ
ขอให สํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรมนํ า เรื่ อ งนี้ เ สนอให ก.บ.ศ. พิ จ ารณา เพื่ อ ขอยกเว น การชดใช คื น เงิ น
ตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม มาตรา ๑๗ (๑) (๔) และอางถึงหนังสือของนายกอศักดิ์
เจนสมุทรสินธุ ที่ขอความเปนธรรมกรณีใหชดใชคืนเงินคาอินเทอรเน็ตความเร็วสูงของศาลจังหวัดลําปางและ
ขอใหสํานักงานศาลยุติธรรมนําเสนอเรื่อง ขอยกเวนการชดใชคืนเงินคาบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงของ
ศาลจังหวัดลําปางให ก.บ.ศ. พิจารณาอนุมัติตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม มาตรา ๑๗ (๑) (๔)
ซึ่งสํานักตรวจสอบภายในพิจารณาเห็นควรนําเรื่องนี้เสนอ ก.บ.ศ. เพื่อพิจารณาเนื่องจากผูพิพากษาทั้งสอง
เคยดํารงตําแหนงผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดลําปาง และเลขาธิการฯ เห็นชอบใหเสนอเรื่องตอ ก.บ.ศ.
เพื่อพิจารณา
บัดนี้ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ คณะที่ ๑ ไดพิจารณากรณีการเบิกคาใชจายในการ
ใชระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงของศาลจังหวัดลําปางแลว ดังนี้
๑. การเบิกจายคาใชจายในการใชอิน เทอรเน็ต ความเร็ว สูงของศาลจังหวัดลําปาง กรณี
เบิกจายใหแกบริษัท ทีโอที จํากัด เปนการเบิกจายซ้ําซอนกับสํานักงานศาลยุติธรรม จึงกอใหเกิดความ
เสียหายแกราชการ

๕
๒. จากขอเท็จจริงที่มีอยูและที่ไดรับฟงมาทั้งหมดยังรับฟงไมไดวามีเหตุจําเปนและสมควรที่
ก.บ.ศ. จะพิจารณาอนุมัติยกเวนการชดใชเงินคืนในกรณีนี้ได
๓. ในขณะนี้ ข อ มู ล สนั บ สนุ น ข อ กล า วอ า งของศาลจั ง หวั ด ลํ า ปางยั ง ไม มี เ ป น รู ป ธรรม
เปนเพียงขอมูลที่รับฟงมาเทานั้น จึงควรใหโอกาสศาลจังหวัดลําปางในการชี้แจง ใหขอเท็จจริง และตัวอยาง
ประกอบการชี้แจงวา ไดกระทําไปเพื่อประโยชนแกทางราชการ และเพื่อบริการประชาชนอยางไร
๔. กรณีศาล ๔ แหง ซึ่งไดยอมรับและชดใชคืนเงินคาใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง
มาแลวนั้น ยอมขึ้นอยูกับผลการพิจารณาของ ก.บ.ศ. หากไมอนุมัติยกเวนใหแกกรณีนี้ก็เปนที่ยุติ แตหาก
ก.บ.ศ. อนุมัติยกเวนให ตองพิจารณาขอเท็จจริงเปนรายศาลไป เนื่องจากขอเท็จจริงอาจแตกตางกัน
คณะอนุ กรรมการกลั่ น กรองฯ มีข อสั ง เกตและขอ พิจ ารณาว า สํา นัก ตรวจสอบภายใน
ไดไปตรวจสอบภายในของศาลจังหวัดลําปางในวันที่ ๑๐ - ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เสนอใหสํานักงาน
ศาลยุติธรรมทราบ และสํานักงานศาลยุติธรรมไดเรียกคืนเงินคาอินเทอรเน็ตความเร็วสูงจากศาลจังหวัด
ลําปางเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ ดังนั้น จึงควรระมัดระวังเรื่องอายุความ หากฟงขอเท็จจริงวา เรื่องนี้
เปนเรื่องความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ เนื่องจากพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๑๐ กําหนดวา “ในกรณีที่เจาหนาที่เปนผูกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐไมวาจะเปน
หนวยงานของรัฐที่ผูนั้นอยูในสังกัดหรือไม ถาเปนการกระทําในการปฏิบัติหนาที่ การเรียกรองคาสินไหม
ทดแทนจากเจาหนาที่ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม แตถามิใชการกระทําในการปฏิบัติ
หนาที่ใหบังคับตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย” วรรคสองกําหนดวา “สิทธิเรียกรอง
คาสิน ไหมทดแทนจากเจาหนาที่ทั้งสองประการตามวรรคหนึ่ง ใหมีกําหนดอายุความสองปนับ แตวัน ที่
หนวยงานของรัฐรูถึงการละเมิดและรูตัวเจาหนาที่ผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทน และกรณีที่หนวยงานของรัฐ
เห็นวาเจาหนาที่ผูนั้นไมตองรับผิด แตกระทรวงการคลังตรวจสอบแลวเห็นวาตองรับผิด ใหสิทธิเรียกรอง
คาสิน ไหมทดแทนนั้ น มีกํ าหนดอายุค วามหนึ่ง ป นับ แตวัน ที่ห น ว ยงานของรั ฐ มีคํ าสั่ง ตามความเห็ น ของ
กระทรวงการคลัง”
จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเพื่อโปรดพิจารณา
นายสันตชัย ลอมณีนพรัตน : ประเด็นชี้แจง ขอเท็จจริงทางศาลจังหวัดลําปางไดมีการติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต
ความเร็ ว สู ง เพิ่ ม นอกเหนื อ ไปจากที่ ท างสํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรมได จั ด ให โดยไม ไ ด มี ก ารขออนุ ญ าต
หรือแจงเหตุผลความจําเปนที่ตดิ ตั้งอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพิ่ม แตขออางของศาลจังหวัดลําปาง เนื่องจากมี
ผูพิพากษาหัวหนาศาลที่เกี่ยวของอยูหลายทานรวมทั้งผูอํานวยการศาล เหตุการณในแตละปที่มีการใช
อินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ติดตั้งเพิ่มมีความจําเปนมากนอยเพียงใดก็ไมเปนที่แนชัด แตเทาที่ตรวจสอบ
เอกสารบางสวนของศาลจังหวัดลําปางที่สงมา พบวาใชประโยชนในสวนที่ใหคูความเขามาดูผลการสงหมายได
โดยผานระบบอินเตอรเน็ต ซึ่งเปนการอํานวยความยุติธรรมหรืออํานวยความสะดวกแกคูความที่ไมตอง
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เดินทางมาศาล และทราบผลการสงหมายไดรวดเร็ว ซึ่งเปนประโยชนแกคูความ ความรับผิดของศาล และ
ของแตละคนขึ้นอยูกับเหตุผลของแตละทาน ตามที่ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศเห็นวา ระบบ
ของศาลที่ ท างสํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรมจั ด ให น า จะเพี ย งพอ ถ า พิ จ ารณาจากความเร็ ว ที่ ท างสํ า นั ก งาน
ศาลยุติธรรมจัดใหในตอนแรก ๑ Mbps ซึ่งระยะเวลา ๒ - ๓ ป ก็ไดปรับเพิ่มสัญญาณใหอีกเปน ๒ – ๓ Mbps
แต ท างศาลจั ง หวัด ลํ า ปางจั ด หาเอง ๑๒ Mbps จะมี ค วามแตกต า งกัน มาก หมายความว า ในการเข า
อินเตอรเน็ตจะมีความสะดวก รวดเร็วกวาที่ทางสํานักงานศาลยุติธรรมจัดหาให เห็นวาถาไมมีความจําเปน
โดยปกติทางศาลก็ไมนาจะหาเพิ่ม ตามที่คณะอนุกรรมการกลั่น กรองเรื่องเสนอคณะกรรมการบริห าร
ศาลยุติธรรม คณะที่ ๑ (ฝายการเงิน การคลัง และงบประมาณ) พิจารณาก็เปนเหตุผลหนึ่งของความจําเปน
ของศาลจัง หวัดลําปางอยูบาง แตเหตุที่ศาลจังหวัดลําปางไมไดแ จงใหทางสํานักงานศาลยุติธรรมทราบ
อาจเนื่องจากวา มีการปรับเปลี่ยนผูบริหารศาล หรือผูรับผิดชอบ เมื่อมีการปรับเปลี่ยนก็อาจจะเกิดปญหาในการ
เบิกจายตามกันมาซึ่งไมไดตรวจสอบ ก็ขึ้นอยูกับขอเท็จจริงหรือสิ่งที่แตละทานพิจารณาสวนความรับผิดทาง
ละเมิดคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณาแลวเห็นวา ไมชัดเจนที่จะตัดสินใจไปในทางใดทางหนึ่ง จึงได
สรุปความคิดเห็นในเอกสารประกอบการประชุมที่เสนอ ก.บ.ศ. พิจารณา
ประธานฯ : ศาลจังหวัดลําปางมีเหตุผลเพียงพอหรือไม ซึ่งมีการกลาวถึงสัญญาณวาไมชัดเจน ตองการ
ทราบวามีเหตุผลจําเปนเพียงใด
นายสันตชัย ลอมณีนพรัตน : ประเด็นนี้ตามที่อดีตผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศมาชี้แจง
ไดสอบถามไปยังผูใหบริการแลว และไดรับการยืนยันวาสัญญาณไมมีปญหา มีเฉพาะในชวงแรกๆ ที่ขัดของ
เทานั้น คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ไมไดตรวจสอบแนชัดวา มีปญ หาขัดของมากนอยเพียงใด แตถา
พิจารณาจากจํานวนความเร็วที่ทางสํานักงานศาลยุติธรรมจัดหาให ๑ – ๒ Mbps กับที่ทางศาลจังหวัด
ลําปางจัดหา ๑๒ Mbps ความเร็วจะแตกตางกันมาก สวนการยายที่ทําการทางผูใหบริการยืนยันวาไมมีผล
อะไร แตในความเปนจริงจะมีผลหรือไมกไ็ มชัดเจน เนื่องจากตองมีการตรวจสัญญาณในขณะที่มีปญหาก็เปน
เรื่องที่คอนขางยาก
นางกมลทิพย กรวิจิตรกุล : ในความเห็นสวนตัว ลักษณะเชนนี้ตามที่นายสันตชัยชี้แจง ก็ไมไดรับขอมูลในป
ที่ใชงานจริง ซึ่งทางบริษัทฯ ยืนยันวาสัญญาณไมมีปญหา เพียงแตในลักษณะของการเบิกคาใชจายใดก็ตาม
การเบิกจายคาอิน เตอรเน็ต เปน เรื่องของการเบิกที่ซ้ําเสริม ได คําวา ซ้ําซอน หมายถึง เรื่องเดียวกัน ที่
ไมสามารถเบิกไดอีก ซ้ําเสริม หมายถึง เปนการสนับสนุนหรือชวยใหงานสวนนั้นดีขึ้น เพียงแตไมไดขอมูล
ที่แทจริงตามที่นายสันตชัย ชี้แจง
นายมนัส แจมเวหา : สวนนี้เปนการใชเงินงบประมาณ ในเมื่อสํานักงานศาลยุติธรรมใชเงินงบประมาณ
สวนหนึ่งไปเพื่อทําระบบอิน เตอรเน็ตแลว การที่สํานักงานศาลยุติธ รรมตองมาจายอีกสวนหนึ่ง ซึ่ง เปน
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คา ใช จา ย ๒ ตอ ฉะนั้ น ถ าเปน เรื่ องทั่ว ไปที่ห ารื อ มาที่ก รมบัญ ชีก ลางก็ จะอนุ มัติ จา ยใหเ พื่อ จะได ไ ม ถู ก
บุคคลภายนอกฟองรองหนวยงานราชการ แตมีการขมวดทายวา ใหแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง
ความรั บ ผิด ทางละเมิด กรณีเชน นี้ ถาจา ยเงิน งบประมาณจํา นวน ๒ ครั้ง ก็ตองตั้ง คณะกรรมการสอบ
ขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ตามที่ผมเปนคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ก็มีการกลาวถึงเรื่องเชนนี้เปน
อํานาจของ ก.บ.ศ. หรือไม ซึ่งเห็นวากรณีเกิดความเสียหายแกทางราชการจะตองดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิด พ.ศ. ๒๕๓๙ ก.บ.ศ. จะไปยกเวนไมตองชดใชคงไมได คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ
ก็ไดอภิปรายคอนขางมาก วาไมไดเปนคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด จะพิจารณา
ในรายละเอียดไมได กรณีเชนนี้เห็นวา ก.บ.ศ. ควรตัดสินใจวา ถายอมนําเงินงบประมาณไปจายก็ตองรับผิด
ทางแพง ตอไป และการรับ ผิด ทางแพง ผลเปนอยางไรก็อยูที่คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิด
นายจุมพล ชูวงษ : ในคราวที่แลวกอนที่สงเรือ่ งใหคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณา ผมไดอภิปราย
ในเรื่องนี้ ในสภาพของศาลจังหวัดลําปางดานหลังศาลติดเขา สัญญาณระบบ ISDN ใชไมได ตามที่ไดรับแจง
จากสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีการสอบถามจากผูใหบริการ ซึ่งก็ไดรับคําตอบวาระบบดังกลาวใชไดดี
แตอยางไรจึงไมสอบถามผูใชบริการ เนื่องจากปญหาที่เกิดขึ้น คือศาลจังหวัดลําปางและในระบบขณะนั้น
มีเพียง ๑ Mbps ซึ่งชามาก คอนขางเกิดปญหาในการทํางาน ในสมัยกอนใชเฉพาะการฝากขัง แตจะใชใน
เรื่องอื่นๆ ไมได ซึ่งไมสามารถอํานวยความสะดวกใหแกประชาชนได สมัยที่เปนผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัด
สมุทรปราการในชวงนั้นมีการพัฒนาระบบการฝากขัง โดยไดมีการเชื่อม ๓ หนวยงาน คือ ศาล กรมราชทัณฑ
และเจาหนาที่ตํารวจ ระบบไมสามารถใชไดในชวงนั้น อีกทั้งเจาหนาที่ตํารวจมีอัตรากําลังนอย ซึ่งจะไป
กระทบตอการรอการฝากขัง เนื่องจากเจาหนาที่ตาํ รวจตองไปดําเนินการในหลายที่ และมาไมทัน ซึ่งเปนเหตุ
ใหผูตองขังที่รอการฝากขังกลับไปถึงเรือนจําในเวลาเย็น และไมมีอาหารกิน มองวาจะแกปญหาอยางไร
ในขณะนั้นและตองใชระบบ ADSL ซึ่งระบบ ADSL มีความเร็วสูงกวา ไมทราบวาปจจุบันยังใชระบบ ISDN อยูหรือไม
เนื่องจากระบบนี้ไมสามารถรองรับงานดังกลาวได ขณะนั้นชี้ใหเห็นวาผูพิพากษาไมสามารถตัดสินใจได
จึงตองใชระบบ ADSL มาเพื่อบริการประชาชน อีกสวนหนึ่งที่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ มองวาหลักฐาน
เอกสารตางๆ ที่ตั้งเรื่องของผูพิพากษาหัวหนาศาลในการติดตั้งระบบ ADSL ไมมี เนื่องจากผูพิพากษาหัวหนาศาล
มีการโยกยายไปรับราชการที่อื่น และไมสามารถคนควาเอกสารที่ศาลเดิมได ก็เปนเรื่องที่นาเห็นใจ ซึ่งก็
ไมสามารถนําเอกสารเหลานั้นมาชี้แจงได จึงขอตั้งเปนขอสังเกต สวนจะพิจารณาเปนอยางไรก็แลวแตการ
พิจารณาของที่ประชุม
ประธานฯ : ขอคิดของนายมนัส มีเหตุผล ก.บ.ศ. เปนผูบริหาร ถาลงมติวา ใหจายเงิน ไปกอนแลวไป
ดําเนินการหาผูรับผิดชอบทางแพง คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ที่จัดทํารายละเอียด
จะมีเหตุผลมากกวาที่ ก.บ.ศ. มาอภิปรายกันในลักษณะที่เปนผูพิจารณากฎเกณฑในระหวางนี้ความเสียหาย
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เกิดขึ้นแลว เนื่องจากเกิด ความซ้ําซอน ซึ่ง ก.บ.ศ. อนุมัติเพียงแคจายเงิน ไปกอนแลว หาผูที่รับผิดชอบ
ทางแพงตอไป ตัวอยางเชนกรณีการเดินทางไปตางประเทศ และมีเหตุสุดวิสัยที่บิดาเสียชีวิตจึงไดมีการยกเลิก
การเดินทาง ซึ่งจะมีคาใชจายสวนหนึ่งที่ตองชําระ ลักษณะเชนนี้ ก.บ.ศ. เคยมีการยกเวน ในสวนนี้ทําได
หรือไม
นายมนัส แจมเวหา : กรณีดังกลาว กระทรวงการคลังมีการยกเวน โดยออกเปนหนังสือเวียนการยกเวน
เนื่องจากเหตุดังกลาวเกิดขึ้นบอย และเปนเหตุสุดวิสัย
ประธานฯ : ไมทราบวานายจุมพล เห็นดวยหรือไม หมายถึง การดําเนินการในการหาตัวผูรับผิดเปนหนาที่
ของคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ในชุดที่รับผิดชอบการดําเนินการทางแพง ก.บ.ศ.
เพียงแตอนุมัติการเบิกจายเงินไปกอน
ผูชวยเลขานุการฯ : กรณีนี้สํานักงานศาลยุติธรรมไดจัดสรรงบประมาณใหศาลทั่วประเทศแลว สวนกรณี
ของศาลจัง หวัดลําปางเปนเรื่องที่ศาลจังหวัดลําปางจายเงินไปแลวเชนกัน ในชวงเวลาเดียวกัน จํานวน
๒๑๗,๑๓๖.๑๔ บาท โดยที่สํานักตรวจสอบภายในไดตรวจสอบแลวปรากฏวา กรณีเชนนี้เปนการเบิกซ้ําซอน
จึงไดแจงใหเรียกเงินคืน โดยเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมเห็นควรเสนอ ก.บ.ศ. พิจารณาวา กรณีเชนนี้
มีประเด็นที่ตอ งเรียกเงินคืนตามที่สํานักตรวจสอบภายในดําเนินการไป หรือจะดําเนินการอยางไร มีเรื่องการ
ดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางแพงหรือไม เปนประเด็นที่นําเสนอ ก.บ.ศ. พิจารณา
ประธานฯ : ประเด็นอยูที่วา ก.บ.ศ. จะยกเวนไดหรือไม กรณียกเวนไมไดตองไปหารายละเอียดผูรับผิดทางแพง
ถา ไมต อ งรั บ ผิ ด เพราะรายละเอี ยดในระบบเดิ ม ใช ไ ม ไ ด จึ ง ตอ งใชร ะบบเสริ ม เช น นี้ก็ เ ป น หน าที่ ข อง
คณะกรรมการที่หาผูรับผิดทางแพง จะเหมาะสมกวาหรือไม
นายจุมพล ชูวงษ : จากเอกสารประกอบการประชุม ไมทราบวา มีผูรองความเปนธรรมดวยหรือไม
ประธานฯ : สมมติคนแรกเปนผูทําสัญญา ผูนั้นตองเปนผูที่หาหลักฐานมา สวนผูพิพากษาหัวหนาศาลคนตอมา
ที่มารับหนาที่แทนจะตองรับผิดชอบดวยหรือไม ซึ่งก็เปนหนาที่ของคณะกรรมการที่ตองหาผูรับผิดชอบ
ทางแพง เนื่องจากไมสามารถไตสวนและรับรูไดในขณะนั้น ซึ่งผูพิพากษาหัวหนาศาล อาจจะทราบดีอยูแลว
ตามระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ที่กําหนดไว
นายชํานาญ รวิวรรณพงษ : สงสัยวาเปนงบประมาณแผนดิน เบิกจายไปถึง ๒๑๗,๑๓๖.๑๔ บาท เหตุใด
สํานักงานศาลยุติธรรมจึงไมทราบ

๙
ประธานฯ : ผมเคยดูแลสํานักตรวจสอบภายใน มาประมาณ ๓ – ๔ ป กวาจะตรวจสอบศาลทั่วประเทศ
ครบใชเวลาประมาณ ๕ ป เมื่อพบขอผิดพลาดก็อาจลาชาไปประมาณ ๒ ป ขณะนี้สํานักตรวจสอบภายใน
มีอัตรากําลัง จํานวน ๒๓ คน ซึ่งภายใน ๑ ปก็ไมสามารถตรวจสอบครบ ๒๕๐ กวาศาล สวนนี้ก็เปนปญหา
มติที่ประชุม เห็นชอบวาการเบิกคาใชจายในการใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูงของศาลจังหวัดลําปางกรณี
การเบิ กจา ยใหแ ก บ ริ ษัท ทีโ อที จํา กัด เป น การเบิก จายซ้ํา ซอนกับ สํา นักงานศาลยุติ ธ รรม ขอเท็จ จริ ง
เทาที่รับฟงไดในชั้นนี้ ก.บ.ศ. ยังไมมีอํานาจพิจารณาอนุมัติยกเวนการชดใชเงินคืนในกรณีนี้ เปนกรณีที่
สํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรมต อ งไปดํ า เนิ น การตามพระราชบั ญ ญั ติ ค วามรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ของเจ า หน า ที่
พ.ศ. ๒๕๓๙ ตอไป
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องคางพิจารณา
๔.๑ การแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการอบรมและพัฒนาขาราชการตุลาการ
ศาลยุ ติ ธ รรม หลั ก สู ต ร “ผู พิ พ ากษาหั ว หน า คณะในศาลอุ ท ธรณ แ ละ
ศาลอุทธรณภาค” และหลักสูตร “ผูพิพากษาศาลอุทธรณและศาลอุทธรณภาค”

ประธานฯ : ขอใหฝา ยเลขานุการฯ แถลง
นายรุงศักดิ์ วงศกระสันต : ตามที่ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดวยการอบรมและพัฒนา
ขาราชการตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๙ ไดกําหนดใหคณะกรรมการอํานวยการ
อบรมและพัฒนาขาราชการตุลาการศาลยุติธรรมในแตละหลักสูตรทายระเบียบนี้ มีจํานวนไมนอยกวา ๓ คน แต
ไมเกิน ๕ คน เวนแตหลักสูตรการอบรมผูพิพากษาผูบริหารในศาลชั้นตนใหมีจํานวนไมนอยกวา ๓ คน แตไมเกิน
๗ คน โดย ก.บ.ศ. คัดเลือกจากขาราชการตุลาการศาลยุติธรรมตามความเหมาะสม... นั้น
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมในการประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน
๒๕๕๙ มีมติกําหนดใหคณะกรรมการอํานวยการอบรมและพัฒนาขาราชการตุลาการศาลยุติธรรม หลักสูตร
“ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอุทธรณและศาลอุทธรณภาค” มีจํานวน ๔ คน และหลักสูต ร “ผูพิพากษา
ศาลอุทธรณและศาลอุทธรณภาค” มีจํานวน ๕ คน โดยใหกรรมการบริหารศาลยุติธรรมแตละทานเสนอ
รายชื่อขาราชการตุลาการที่มีความเหมาะสม หลักสูตรละ ๑ รายชื่อ โดยผูที่ไดรับการเสนอชื่ อไมควรเป น
ผูดํารงตําแหนง ก.ต. ก.บ.ศ. และ อ.ก.ต. ประจําชั้น
บั ด นี้ สํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรมได ร วบรวมรายชื่ อ ผู ที่ ไ ด รั บ การเสนอชื่ อ ให เป นกรรมการ
อํานวยการอบรมและพัฒนาขาราชการตุลาการศาลยุติธรรม หลักสูตร “ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอุทธรณและ
ศาลอุทธรณภาค” และหลักสูตร “ผูพิพากษาศาลอุทธรณและศาลอุทธรณภาค” เสร็จเรียบรอยแลว ซึ่งได
ดําเนินการตรวจสอบขอมูลแลวปรากฏวา ผูไดรับการเสนอชื่อไมเปนผูดํารงตําแหนง ก.ต. ก.บ.ศ. และ อ.ก.ต.
ประจําชั้นศาล ดังนี้

๑๐
๑. หลักสูตร “ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอุทธรณและศาลอุทธรณภาค”
ลําดับ

ชื่อ – สกุล

ตําแหนงปจจุบัน

ผูเสนอ

ขาราชการตุลาการในชั้นศาลฎีกา
๑. นายนพพร โพธิรงั สิยากร (๓๔)
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลฎีกา
นายปกรณ สุวรรณพรหมา
- กรรมการประเมินผลการศึกษาอบรมผูชวยผูพิพากษา รุนที่ ๖๓ (ลว. ๑๓ มี.ค. ๕๘)
ลําดับ

ชื่อ – สกุล

ตําแหนงปจจุบัน

ผูเสนอ

๒. นายโชติวฒ
ั น เหลืองประเสริฐ
ผูพิพากษาศาลฎีกา
นางสาวจิตตรา
(๑๔๖)
กาญธนะประเสริฐ
- กรรมการอํานวยการอบรมและพัฒนาขาราชการตุลาการศาลยุตธิ รรม หลักสูตร “ผูพิพากษาศาลอุทธรณและ
ศาลอุทธรณภาค” (ลว. ๒๕ ก.ย. ๕๕)
ขาราชการตุลาการในชั้นศาลอุทธรณ
๓. นายอดิศักดิ์ ปตรวลี (๔๒)
ประธานศาลอุทธรณภาค ๙
นายอํานาจ พวงชมภู
- กรรมการอํานวยการอบรมและพัฒนาขาราชการตุลาการศาลยุตธิ รรม หลักสูตร “ผูพิพากษาศาลชัน้ ตน”
รุนที่ ๑๙ (ลว. ๒๔ เม.ย. ๕๕)
๔. นายอนันต วงษประภารัตน (๔๔) ประธานศาลอุทธรณภาค ๗
นายจุมพล ชูวงษ
- กรรมการอํานวยการอบรมและพัฒนาขาราชการตุลาการศาลยุตธิ รรม หลักสูตร “ผูชวยผูพิพากษาในศาลสูง”
(ลว. ๒๑ ก.ย. ๔๙)
- กรรมการอํานวยการศึกษาอบรมผูช วยผูพิพากษา รุนที่ ๖๐ (ลว. ๑ ธ.ค. ๕๔)
๕. นายสมศักดิ์ ขวัญแกว (๒๓๔)
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอุทธรณ นายสิทธิโชติ อินทรวิเศษ
ภาค ๑
๖. นายอนันต ยมจินดา (๓๐๒)
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอุทธรณ นายณรงค กลัน่ วารินทร
- กรรมการอํานวยการอบรมและพัฒนาขาราชการตุลาการศาลยุติธรรม หลักสูตร “ผูพิพากษาศาลชั้นตน
รุนที่ ๒๑” (ลว. ๕ เม.ย. ๕๖)
๒. หลักสูตร “ผูพิพากษาศาลอุทธรณและศาลอุทธรณภาค”
ลําดับ

ชื่อ – สกุล

ตําแหนงปจจุบัน

ขาราชการตุลาการในชั้นศาลฎีกา
๑. นายกฤษฎิ์จิรฐั คุณาจิรภรณ (๓๓) ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลฎีกา
ขาราชการตุลาการในชั้นศาลอุทธรณ

ผูเสนอ
นายชํานาญ รวิวรรณพงษ

๑๑
๒. นางนวลทิพย ฉัตรชัยสกุล (๒๒๔) ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอุทธรณ นางสาวจิตตรา
กาญธนะประเสริฐ
- กรรมการประเมินผลความเหมาะสมในระหวางการดํารงตําแหนงของผูพิพากษาประจําศาล รุนที่ ๕๕
(ลว. ๘ เม.ย. ๕๒)
- กรรมการอํานวยการศึกษาอบรมผูช วยผูพิพากษา รุนที่ ๕๘ (ลว. ๒๔ ก.ย. ๕๒)
- กรรมการประเมินผลการศึกษาอบรมผูชวยผูพิพากษา รุนที่ ๕๘ (ลว. ๑๑ ส.ค. ๕๓)
๓. นายธีระเดช ยุวชิต (๒๗๖)
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอุทธรณ นายจุมพล ชูวงษ
- กรรมการอํานวยการอบรมและพัฒนาขาราชการตุลาการศาลยุตธิ รรม หลักสูตร “ผูชวยผูพิพากษาในศาลสูง”
(ลว. ๒๙ พ.ค. ๕๐)
ลําดับ

ชื่อ – สกุล

ตําแหนงปจจุบัน

ผูเสนอ

๔. นายอรุณ เรืองเพชร (๒๙๕)

ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอุทธรณ นายอํานาจ พวงชมภู
ภาค ๗
๕. นายกมล คําเพ็ญ (๓๓๗)
รองประธานแผนกคดียาเสพติดในศาล นายณรงค กลัน่ วารินทร
อุทธรณ
- กรรมการอํานวยการศึกษาอบรมผูช วยผูพิพากษา รุนที่ ๕๑ (ลว. ๒๐ ก.ค. ๔๘)
- กรรมการอํานวยการศึกษาอบรมผูช วยผูพิพากษา รุนที่ ๕๘ (ลว. ๒๔ ก.ย. ๕๒)
๖. นายไตรรัตน แกวศรีนวล (๕๓๑) ผูพิพากษาศาลอุทธรณภาค ๑
นายสิทธิโชติ อินทรวิเศษ
- กรรมการอํานวยการศึกษาอบรมผูช วยผูพิพากษา รุนที่ ๕๗ (ลว. ๒๘ ม.ค. ๕๒)
- กรรมการอํานวยการอบรมและพัฒนาขาราชการตุลาการศาลยุตธิ รรม หลักสูตร “ผูพิพากษาผูบริหาร
ในศาลชั้นตน รุน ที่ ๑๐” (ลว. ๒ ก.ค. ๕๕)
จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเพื่อโปรดพิจารณา
นายอํานาจ พวงชมภู : ขอถอนนายอดิศักดิ์ ปตรวลี ประธานศาลอุทธรณภาค ๙ ในหลักสูตร “ผูพิพากษาหัวหนา
คณะในศาลอุทธรณและศาลอุทธรณภาค” ออก เนื่องจากนายอดิศักดิ์ ทราบวามีผูพิพากษารุนเดียวกันไดรับ
การเสนอรายชื่อหลายทาน จึงประสงคขอถอนตัว
ประธานฯ : งดออกเสียง
หลักสูตร “ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอุทธรณและศาลอุทธรณภาค”
ผลการลงคะแนน ครั้งที่ ๑

๑๒
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

นายโชติวัฒน เหลืองประเสริฐ
นายอนันต วงษประภารัตน
นายสมศักดิ์ ขวัญแกว
นายนพพร โพธิรังสิยากร
นายอนันต ยมจินดา

ผลการลงคะแนน ครั้งที่ ๒ เนื่องจากนายนพพร โพธิรังสิยากร และนายอนันต ยมจินดา มีคะแนนเทากัน
ที่ประชุมจึงลงคะแนนเลือกใหม ผลการลงคะแนน ดังนี้
๑.
๒.

นายอนันต ยมจินดา
นายนพพร โพธิรังสิยากร

หลักสูตร “ผูพิพากษาศาลอุทธรณและศาลอุทธรณภาค”
ผลการลงคะแนน ครั้งที่ ๑
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

นายธีระเดช ยุวชิต
นายอรุณ เรืองเพชร
นายกมล คําเพ็ญ
นายไตรรัตน แกวศรีนวล
นายกฤษฎิ์จิรัฐ คุณาจิรภรณ
นางนวลทิพย ฉัตรชัยสกุล

ผลการลงคะแนน ครั้งที่ ๒ เนื่องจากนายกฤษฎิ์จิรัฐ คุณาจิรภรณ และนางนวลทิพย ฉัตรชัยสกุล มีคะแนน
เทากัน ที่ประชุมจึงลงคะแนนเลือกใหม ผลการลงคะแนน ดังนี้
๑.
๒.

นายกฤษฎิ์จิรัฐ คุณาจิรภรณ
นางนวลทิพย ฉัตรชัยสกุล

หมายเหตุ : นายกฤษฎิ์จริ ัฐ คุณาจิรภรณ และนางนวลทิพย ฉัตรชัยสกุล ไดคะแนนเทากัน ที่ประชุมเห็นชอบ
ใหประธานฯ จับสลากเลือก
ผลการจับสลากนางนวลทิพย ฉัตรชัยสกุล เปนผูไดรับเลือก
มติที่ประชุม เห็ น ชอบให ข า ราชการตุ ล าการดั ง ต อ ไปนี้ เ ป น กรรมการอํ า นวยการอบรมและพั ฒ นา
ขาราชการตุลาการศาลยุติธรรม
หลักสูตรผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอุทธรณและศาลอุทธรณภาค
๑. นายอนันต วงษประภารัตน
ประธานศาลอุทธรณภาค ๗

๑๓
๒. นายโชติวัฒน เหลืองประเสริฐ
๓. นายสมศักดิ์ ขวัญแกว
๔. นายอนันต ยมจินดา

ผูพิพากษาศาลฎีกา
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอุทธรณภาค ๑
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอุทธรณ

หลักสูตรผูพิพากษาศาลอุทธรณและศาลอุทธรณภาค
๑. นางนวลทิพย ฉัตรชัยสกุล
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอุทธรณ
๒. นายธีระเดช ยุวชิต
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอุทธรณ
๓. นายอรุณ เรืองเพชร
ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอุทธรณภาค ๗
๔. นายกมล คําเพ็ญ
รองประธานแผนกคดียาเสพติดในศาลอุทธรณ
๕. นายไตรรัตน แกวศรีนวล
ผูพิพากษาศาลอุทธรณภาค ๑
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเพื่อพิจารณา
๕.๑ ประกาศกําหนดหนวยงานในพื้นที่พิเศษ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประธานฯ : ขอใหฝายเลขานุการฯ แถลง
นายรุงศัก ดิ์ วงศกระสันต : ตามที่ร ะเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดวยเงิน สวัสดิการ
สําหรับการปฏิบัติงานประจําหนวยงานในพื้นที่พิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๕ กํา หนดให
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมกําหนดหนวยงานในพื้นที่พิเศษจากหลักเกณฑ นั้น
บัดนี้ กระทรวงการคลังไดประกาศกําหนดสํานักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต เปน
สํานักงานในพื้นที่พิเศษ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ โดยกําหนดให
สํานักงานที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา จังหวัดปตตานี จังหวัดนราธิว าส และจังหวัดสงขลาในพื้น ที่
อําเภอจะนะ อําเภอเทพา อําเภอนาทวี อําเภอสะบายอย และอําเภอสะเดา เปนสํานักงานในพื้นที่พิเศษ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งสํานักงานศาลยุติธรรมไดตรวจสอบพื้นที่ดังกลาวตามหลักเกณฑที่กําหนดใน
ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดวยเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําหนวยงานในพื้นที่
พิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๕ ดังนี้
๑. ความยากลําบากของการคมนาคม
๒. ความขาดแคลนสาธารณูปโภค สาธารณูปการ หรือปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีพ
๓. ความเสี่ยงภัย
๔. ความชุกชุมของโรคภัยไขเจ็บ
โดยให นํ า พื้ น ที่ อั น เป น ที่ ตั้ ง ของสํ า นั ก งานในพื้ น ที่ พิ เ ศษตามประกาศกํ า หนดสํ า นั ก งานในพื้ น ที่ พิ เ ศษ
ของกระทรวงการคลังมาประกอบการพิจารณา

๑๔
สํานักงานศาลยุติธรรมเห็นสมควรเสนอคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประกาศกําหนด
หนวยงานในพื้นที่พิเศษ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) ดังนี้
๑. ศาลจังหวัดยะลา
๒. ศาลจังหวัดเบตง
๓. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา
๔. ศาลจังหวัดปตตานี
๕. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปตตานี
๖. ศาลจังหวัดนราธิวาส
๗. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส
๘. ศาลจังหวัดนาทวี
๙. สํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดยะลา
๑๐. สํานักงานประจําศาลจังหวัดเบตง
๑๑. สํานักงานประจําศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา
๑๒. สํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดปตตานี
๑๓. สํานักงานประจําศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปตตานี
๑๔. สํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดนราธิวาส
๑๕. สํานักงานประจําศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส
๑๖. สํานักงานประจําศาลจังหวัดนาทวี
ในการนี้ สํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรมได ร า งประกาศคณะกรรมการบริ ห ารศาลยุ ติ ธ รรม
เรื่อง กําหนดหนวยงานในพื้นที่พิเศษ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาเพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริหาร
ศาลยุติธรรมเพื่อโปรดพิจารณา
จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเพื่อโปรดพิจารณา
ประธานฯ : การกําหนดหนวยงานในพื้นที่พิเศษจะตองสอดคลองกับทางฝายบริหารหรือไม
นายมนัส แจมเวหา :
ตามที่ฝายเลขานุการฯ เสนอหนวยงานในพื้นที่พิเศษถูกตองตามประกาศ
กระทรวงการคลัง เห็นควรใหความเห็นชอบได
ประธานฯ : มีหนวยงานของศาล จํานวน ๑๖ แหง
นายณรงค กลั่นวารินทร : เห็นดวยทั้ง ๑๖ แหง สวนหนวยงานที่เพิ่ม ก.บ.ศ. จะประกาศเพิ่มเติมตาม
ประกาศกระทรวงการคลังใชหรือไม

๑๕
ประธานฯ : ถา ก.บ.ศ. อางอิงประกาศกระทรวงการคลัง ก็ไมนาจะมีปญหา
มติที่ประชุม เห็นชอบรางประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง กําหนดหนวยงานในพื้นที่
พิเศษประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งประกาศกําหนดใหหนวยงานดังตอไปนี้เปนหนวยงานในพื้นที่
พิเศษประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)
๑. ศาลจังหวัดยะลา
๒. ศาลจังหวัดเบตง
๓. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา
๔. ศาลจังหวัดปตตานี
๕. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปตตานี
๖. ศาลจังหวัดนราธิวาส
๗. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส
๘. ศาลจังหวัดนาทวี
๙. สํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดยะลา
๑๐. สํานักงานประจําศาลจังหวัดเบตง
๑๑. สํานักงานประจําศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา
๑๒. สํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดปตตานี
๑๓. สํานักงานประจําศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปตตานี
๑๔. สํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดนราธิวาส
๑๕. สํานักงานประจําศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส
๑๖. สํานักงานประจําศาลจังหวัดนาทวี
๕.๒ การรับฟงความคิดเห็นกรณีการบรรจุและแตงตัง้ บุคคลใหดํารงตําแหนง
รองเลขาธิการสํานักงานศาลยุตธิ รรม (นักบริหารระดับสูง)
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมไดพิจารณาเปนเรื่องลับ
๕.๓ การเปดทําการศาลสาขาตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
ประธานฯ : ขอใหฝายเลขานุการฯ แถลง
นายรุงศักดิ์ วงศกระสันต : ตามที่สํานักงานศาลยุติธรรมไดพิจารณาถึงรูปแบบที่เหมาะสมในการเปดทําการ
สาขาของศาลจั ง หวัด เชีย งราย ศาลจัง หวัด พิษ ณุโ ลก และศาลจัง หวัด มหาสารคาม ในเขตทอ งที ่ข อง

๑๖
ศาลแขวงเวียงปาเปา ศาลแขวงนครไทย และศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชน
ในเขตทองที่ของศาลแขวงดังกลาว ซึ่งมีคดีพิพาทที่อยูในเขตอํานาจของศาลจังหวัดไมตองเดินทางไปติดตอ
ราชการ ณ ที่ทําการของศาลจังหวัดซึ่งตั้งอยูในเขตอําเภอเมือง นั้น
ปจจุบันสํานักงานศาลยุติธรรมไดเปดทําการศาลแขวงในพื้นที่หางไกลจํานวน ๓ แหง ไดแก
(๑) ศาลแขวงนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เปดทําการตั้งแตวนั ที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดย
มีเขตอํานาจตลอดทองที่อําเภอชาติตระการและอําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
(๒) ศาลแขวงเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย เปดทําการตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดย
มีเขตอํานาจตลอดทองที่อําเภอแมสรวยและอําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย
(๓) ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย เปดทําการตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเขตอํานาจ
ตลอดทองที่อําเภอนาเชือก อําเภอนาดูน อําเภอพยัคฆภูมิพิสัยและอําเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม
ทําใหประชาชนผูมีอรรถคดีซึ่งอยูในเขตทองที่ของศาลแขวงดังกลาวไดรับความสะดวกรวดเร็วและประหยัด
คาใชจายในการเดินทางไปติดตอราชการศาล แตสําหรับ คดีที่เกินอํานาจศาลแขวงประชาชนยัง คงตอง
เดินทางไปติดตอราชการที่ศาลจังหวัดซึ่งตั้งอยูในอําเภอเมือง ดังนั้น หากมีการเปดทําการสาขาของศาลจังหวัด
ตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา ๔ วรรคสอง ในเขตทองที่เหลานั้นโดยใชอาคารศาลแขวงเปนที่ทําการ
ก็จะทําใหประชาชนและผูที่เกี่ยวของไดรับความสะดวกยิ่งขึ้น
การเปดทําการสาขาของศาลชั้นตนตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา ๔ วรรคสอง
กําหนดใหออกเปน ประกาศคณะกรรมการบริห ารศาลยุติธ รรม ซึ่ง จะกําหนดใหศาลสาขานั้น มีอํานาจ
พิจารณาพิพากษาเฉพาะคดีบางประเภทซึ่งเกิดขึ้นในเขตทองที่ที่กําหนดไวในประกาศก็ไ ด ดัง นั้น เพื่อ
ความสะดวกแกการบริหารจัดการในระยะเริ่มแรก เห็นสมควรกําหนดใหศาลจังหวัดสาขาที่จะเปดทําการ
ในเขตทองที่ของศาลแขวงทั้งสามแหงมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลจังหวัดเฉพาะในสวนที่เปนคดีแพง
ซึ่งเกิดในเขตทองที่ดังกลาวเทานั้น เนื่องจากในคดีอาญาอาจตองมีการคุมขังผูตองหาหรือ จําเลยระหวาง
พิจารณาและตองนําตัวไปคุมขังยังเรือนจําจังหวัดซึ่งอยูหางไกลจากที่ทําการของศาลแขวงหรือศาลจังหวัดสาขา
ทําใหเกิ ด ความไมส ะดวกและไมป ลอดภัยในการเคลื่อ นยา ยผูต องหาหรือจํ าเลยเพื่อไปสื บ พยาน และ
เนื่องจากในขณะนี้ปริมาณคดีของศาลแขวงทั้งสามแหงยังมีจํานวนไมมากนักสมควรกําหนดใหผูพิพากษาใน
ศาลแขวงทําหนาที่เปนผูพิพากษาศาลจังหวัดอีกตําแหนงหนึ่งโดยไมจําเปนตองแตงตั้งผูพิพากษาไปประจํา
ที่ศาลจังหวัดสาขาเพิ่มเติมแตอยางใด สํานักงานศาลยุติธรรมไดหารือเปนการภายในกับผูบริหารศาลแขวง
ทั้งสามแหงแลวไมมีขอขัดของที่จะดําเนินการในแนวทางนี้ และในอนาคตหากปริมาณคดีในเขตทองที่เหลานั้นมี
จํานวนเพิ่มขึ้นและหนวยงานที่เกี่ยวของโดยเฉพาะกรมราชทัณฑมีความพรอม ก็จะไดเสนอรางพระราชบัญญัติ
ยกฐานะศาลแขวงทั้งสามแหงเปนศาลจังหวัดตอไป
สําหรับระบบงานธุรการของศาลจังหวัดสาขาที่จะเปดทําการโดยใชที่ทําการของศาลแขวงนั้น
ไดเตรียมการเปนการภายในแลว โดยเห็นควรใหดําเนินการ ดังนี้

๑๗
(๑) ระบบสํานวนคดี ใหติดตั้งโปรแกรมสํานวนคดีของศาลจังหวัดไวที่คอมพิว เตอรของ
ศาลแขวงอีกหนึ่งโปรแกรมสําหรับปฏิบัติงานคดีของศาลจังหวัด
(๒) ระบบการเงิน ศาลแขวงมีหนาที่ตองรับ-จายเงินในคดีแทน บันทึกบัญชีและรายงาน
การเงิ น เฉพาะส ว นคดี ข องศาลจั ง หวั ด และส ง เงิ น ที่ จ ะนํ า ส ง เป น รายได แ ผ น ดิ น ไปยั ง ศาลจั ง หวั ด
โดยไมจําตองขอเปดหนวยเบิกจายเพิ่ม
สํานักงานศาลยุติธรรมเห็นสมควรเสนอรางประกาศคณะกรรมการบริห ารศาลยุติธรรม
เรื่อง การเปดทําการศาลจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย รางประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
เรื่อง การเปดทําการศาลจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงปาเปา และรางประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
เรื่อง การเปดทําการศาลจังหวัดมหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย ใหคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมพิจารณา
ใหความเห็นชอบกอนที่จะเสนอรางประกาศฯ ทั้ง ๓ ฉบับดังกลาวไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป
จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเพื่อโปรดพิจารณา
ขอเชิญ นายชาญณรงค ปราณีจิตต ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอุทธรณประจําสํานัก
ประธานศาลฎีกา เปนผูชี้แจง
นายชาญณรงค ปราณีจิตต : สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งเปนฉบับที่มีการแกไขครั้งลาสุด มาตรา ๔ วรรคสองกําหนดวา “ศาลชั้นตนอาจเปดทําการ
สาขาในทองที่อื่นใด และจะใหมีอํานาจในคดีประเภทใดหรือคดีในทองที่ใด ซึ่งอยูในเขตอํานาจของศาลนั้น
แยกตางหากโดยเฉพาะก็ได โดยใหออกเปนประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม” ขอเรียนวาศาลยุติธรรม
ไดมีการเปดทําการศาลแขวงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน ๓ แหง
คือ ศาลแขวงนครไทย ศาลแขวงเวียงปาเปา ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย ขณะนี้ศาลแขวงทั้งสามแหงไดปฏิบัติ
ภารกิจมาระยะเวลาหนึ่งแลวก็คอนขางจะลงตัว กอนที่จะมีการเปดทําการศาลแขวงทั้งสามแหงมีความเห็น
เปนการภายในวาเมื่อเปดทําการแลวตอไปถามีการแกไขพระธรรมนูญศาลยุติธรรมใหศาลจังหวัดสามารถ
เปดทําการศาลสาขาได ก็จะใหศาลแขวงทั้งสามแหงทําหนาที่เปนศาลสาขาของศาลจังหวัดเพื่ออํานวยความ
ยุติธรรมใหแกประชาชนที่อยูในเขตทองที่ของศาลแขวง ไมตองเดินทางไปที่ศาลจังหวัด เหตุผลที่มีความเห็น
ไปในทิศทางนั้นเนื่องจากพระธรรมนูญศาลยุติธรรมฉบับกอนที่จะมีการแกไขเปนฉบับปจจุบันมีระบบที่
เรียกวา ศาลเคลื่อนที่ ซึ่ง ขณะนั้น ศาลยุติธ รรมกับ กระทรวงยุติธ รรมอยูดว ยกัน เปน การใชอํานาจของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมที่สามารถใชอํานาจในการอํานวยความยุติธรรมใหแกประชาชนในพื้นที่
หางไกล โดยวิธีการที่เรียกวา ศาลเคลื่อนที่ คือถาพื้นที่ใดมีศาลแขวงอยูแลวรัฐมนตรีวา การกระทรวงยุตธิ รรม
อาจจะสั่งผูพิพากษาศาลจังหวัดไปนั่งพิจารณาคดีรวมกับผูพิพากษาศาลแขวง ทําใหศาลแขวงกลายสภาพ
เปนศาลจังหวัดและทําคดีศาลจังหวัดได หรือถาในเขตทองที่ใดไมมีศาลแขวงอยูรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ยุติธ รรมอาจจะสั่ง ผูพิพากษาศาลจัง หวัด ไปนั่งพิจารณาคดีที่ที่วาการอําเภอ หรือสถานที่ใดและใหเปน

๑๘
ศาลจังหวัดชั่วคราว ลักษณะของศาลเคลื่อนที่แบบนั้นจะไมคอยยั่งยืนและเกิดประโยชนมากนัก เนื่องจาก
เดินทางไปเพียงชั่วคราว โดยเฉพาะอยางยิ่งถาเปนคดีที่จะตองสืบพยานกันนานๆ ก็จะไมสามารถทําได
ซึ่งเปนจุดออนของระบบศาลเคลื่อนที่ เมื่อมีการแกไขพระธรรมนูญศาลยุติธรรมหลังจากที่มีการแยกศาลจาก
กระทรวงยุติธ รรม ก็ไ ดมีการตัดเรื่องระบบศาลเคลื่อนที่ออกจากพระธรรมนูญ ศาลยุติธ รรม ตอมาเมื่อ
สํานักงานศาลยุติธรรมตองการที่จะอํานวยความยุติธรรมใหแกประชาชนในพื้นที่หางไกล แตไมมีระบบศาล
เคลื่อนที่ จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๕ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงในการเปดทําการ
ศาลสาขา ซึ่งความจริงแลวระบบศาลสาขาไมไดมีการบัญญัติไวในกฎหมาย เชนศาลจังหวัดสีคิ้วสาขาปากชอง
ศาลจั ง หวั ด นา นสาขาปว ศาลจัง หวัด แมฮอ งสอนสาขาปาย จึงได มีการแก ไ ขมาตรา ๔ ในครั้ง หลังสุ ด
โดยกําหนดวาการเปดทําการสาขาของศาลชั้นตนใหออกเปนประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
และไมจําเปนจะตองอาศัยกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๓๕ เพราะความจริงแลวนโยบายเรื่องการ
จัดตั้งศาล หรือการเปดทําการศาลสาขามาจากสวนกลาง ฉะนั้นกฎหมายใหมจึงกําหนดใหการเปดทําการ
ศาลสาขาของศาลชั้นตนใหออกเปนประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ไมตองอาศัยคําสั่งของ
ผู พิ พ ากษาหั ว หน า ศาลอี ก ต อ ไป การเป ด ทํ า การศาลสาขาตามกฎหมายที่ แ ก ไ ขใหม ส ามารถทํ า ได ใ น
สองลักษณะซึ่งคลายกับระบบศาลเคลื่อนที่เดิม คือ ถามีศาลแขวงอยูแลวอาจจะเปดทําการสาขาของศาลจังหวัด
ในที่ทําการของศาลแขวง กรณีนี้จะใชแนวทางเหมือนกับศาลเคลื่อนที่คือ ใหผูพิพากษาในศาลแขวงทําหนาที่
เปน ผูพิพากษาศาลจัง หวัด อีกตําแหนง หนึ่ง ซึ่งเทาที่ต รวจสอบพบวาขณะนี้ป ริมาณคดีของศาลแขวงที่
เปดใหมทั้งสามแหงมีไมมาก จึงนาจะสามารถดําเนินการได แตเมื่อใดที่ไมมีศาลแขวงตั้งอยูในเขตทองที่นั้น
หากจําเปนตองเปดทําการศาลสาขาก็จะตองแตงตั้งผูพิพากษาไปทําหนาที่ที่ศาลสาขาอยางเปนกิจจะลักษณะ
แยกออกจากศาลเดิม ซึ่งถาดําเนินการในทิศทางนี้จะทําใหเปนที่ยอมรับมากขึ้นระหวางหนวยงานในกระบวน
การยุติธรรมดวยกัน ในเบื้องตนซึ่งไดเสนอใหเปดทําการสาขาของศาลจังหวัดที่ศาลแขวงนครไทย ศาลแขวงเวียงปาเปา
และศาลแขวงพยั ค ฆภู มิ พิ สัย ก อ น ทั้ ง นี้ ไ ด ป ระสานงานกั บ ทางผู พิ พากษาหัว หน าศาลทั้ ง สามแห ง แล ว
ทานก็เห็นชอบดวยในการที่จะนําภารกิจของศาลจังหวัดที่เกิดขึ้นในเขตทองที่นั้นไปดําเนินการ สวนตัวเลขคดี
ไมนาจะเปนปญหา แตละศาลจะมีปริมาณคดีประมาณ ๑,๐๐๐ กวาเรื่อง ซึ่งไมเกินกวาอัตรากําลังที่จัดไว
โดยในแตละศาลมีผูพิพากษาหัวหนาคณะ ๑ คน และลูกคณะ ๒ คน ถาพิจารณาในแงของเกณฑการจัด
อัตรากําลังก็เกินมาตรฐานอยู ถาเพิ่มคดีศาลจังหวัดเขาไปก็อาจจะเปน ๓๐๐ - ๔๐๐ เรื่องตอป คงจะไมเปน
ภาระมากนัก มีขอสังเกตเฉพาะศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัยซึ่งมีปริมาณคดีมากกวาศาลแขวงอีกสองศาล ถาเปด
ทําการศาลจังหวัดสาขาตั้งแตวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๐ เปนตนไป คงตองติดตามวาปริมาณคดีในแตละเดือน
เพิ่มขึ้นมากนอยเพียงใด หากมีความจําเปนจะตองเพิ่มอัตรากําลังใหก็สามารถพิจารณาในเดือนเมษายนไดทัน
นายณรงค กลั่นวารินทร : ขอสอบถามผูชี้แจงวาจะเริ่มเปดทําการในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ใชหรือไม
นายชาญณรงค ปราณีจิตต : วางแผนไวเชนนั้น

๑๙
นายณรงค กลั่นวารินทร : ผมไมขัดของในเรื่องหลักการ เพราะเปนการอํานวยความสะดวกใหแกประชาชน
แตเปนหวงเรื่องอัตรากําลังโดยเฉพาะศาลแขวงที่มีผูพิพากษาหัวหนาศาล ๑ คน และผูพิพากษา ๒ คน และ
เพิ่มคดีแพงเขาไปพิจารณาอีก จึงขอตั้งขอสังเกตในสวนของอัตรากําลังผูพิพากษาและธุรการวาชวยปรับให
สมดุลและสามารถทํางานได
นายจุมพล ชูวงษ : ผมเห็นดวยในหลักการ เพราะคุมคากวาการตั้งศาลแขวงเพียงศาลเดียวแลวไมได
พิจารณาคดีศาลจัง หวัด ประชาชนยังไดรับความเดือดรอนในสว นที่เปน คดีศาลจัง หวัด เพราะตองเดิน
ทางไกลเชนเดียวกัน เหตุผลที่จัดตั้งศาลเนื่องจากอยูหางไกล ซึ่งจะแกปญหาในเรื่องนี้ได สิ่งที่เปนกังวล
ก็เหมือนกับนายณรงคคือ เรื่องอัตรากําลัง เนื่องจากถารับคดีศาลจังหวัดมาเกรงวาอัตรากําลังที่มีอยูจะรับไมไหว
เห็นวาในชั้นนี้นาจะนําสถิติคดีมาพิจารณาวาควรปรับเพิ่มอัตรากําลังหรือไม ไมใชเปดทําการแลวเกิดปญหา
ขอขัดของจึงคอยมาดําเนินการแกไข ถานําคดีศาลจังหวัดมาพิจารณาดวยปริมาณคดีจะเพิ่มขึ้นเทาใด เพราะ
อัตรากําลังปจจุบันคือ ผูพิพากษาหัวหนาศาล ๑ คน และผูพิพากษาอีก ๒ คน ซึ่งคอนขางจะกดดันมาก ถาไม
ตรวจสอบแลวเปดทําการไปโดยคาดหวังวาใหทางศาลแกปญหาเอง ก็ไมควรจะทํา ถาตอนนี้สามารถที่จะ
พิจารณาตัวเลขคดีที่อาจจะเพิ่มขึ้นได ก็ควรจะดําเนินการตัง้ แตแรกจะดีกวาเกิดปญหาแลวตองรอการแตงตั้ง
โยกยายอีกรอบหนึ่ง แมกระทั่งการสั่งใหไปชวยราชการก็ไมใชวาจะมีอัตรากําลังที่จะสั่งใหไปชวยราชการได
ขอสอบถามวาสํานักงานศาลยุติธรรมพอจะมีสถิติคดีหรือไม ถาจะเพิ่มอัตรากําลังทั้งสามศาล จะไดพิจารณา
ไปในคราวเดียวกัน เพื่อแกปญหาใหแกผูพิพากษาตั้งแตแรก ถามีปริมาณคดีไมเพียงพอที่จะเพิ่มอัตรากําลังก็
บรรจุใหเลย ผมเห็นดวยในหลักการ แตในกรณีของศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัยถาปริมาณคดีเพิ่มมากขึ้นแลว
ตองพิจารณาคดีตอเนื่องอีก คดีก็จะลน เทากับเปนการสรางปญหาใหแกศาลในตางจังหวัด จึงคิดวาในเรื่อง
อัตรากําลังกับสถิติคดี นาจะพิจารณาไปในคราวเดียวกัน ไมทราบวาสํานักงานศาลยุติธรรมมีขอมูลหรือไม
เลขานุการฯ : เรื่องนี้เปนเรื่องที่สํานักงานศาลยุติธรรมกังวลเชนเดียวกันวาเมื่อเพิ่มปริมาณคดีเขาไป
ผูพิพากษาที่ปฏิบัติงานทั้งสามศาลจะรับมือไหวหรือไม เมื่อพิจารณาสถิติคดีพบวาคดีแพงและคดีผูบริโภค
ซึ่งขณะนี้พิจารณาอยูที่ศาลจังหวัดพิษณุโลก แตคัดเฉพาะอําเภอที่อยูในเขตอํานาจของทั้งสามศาล เทาที่
พิจารณาเห็น ว านาจะพอรับ มื อได แตตั ว เลขที่แ น น อนยังไมสามารถที่จะกําหนดได เนื่ องจากการเป ด
ทําการศาลสาขาเปนเพียงทางเลือกหนึ่งเทานั้น ประชาชนสามารถที่จะยื่นฟองคดีที่ศาลจังหวัดเชียงราย
ศาลจังหวัดพิษณุโ ลก และศาลจังหวัดมหาสารคามไดเหมือนเดิม เพียงแตถาสะดวกยื่นฟองที่ศาลแขวง
ทั้งสามศาลก็สามารถทําได เห็นวาปริมาณคดีนาจะพอรับได แตถาเปดทําการไปประมาณ ๑ - ๒ เดือนแลว
คดีลน เมื่อถึงเวลานั้นรัฐธรรมนูญฉบับใหมคงจะประกาศใชแลว ก็จะมีผูพิพากษาประจําศาลสวนหนึ่งที่
เตรียมออกไปปฏิบัติงานในเดือนเมษายนมาเสริมการทํางานของศาลดังกลาว เมื่อถึงชวงโยกยายในเดือน
เมษายนถาอัตรากําลังไมเพียงพอก็อาจจะเพิ่มกรอบอัตรากําลังผูพิพากษาในศาลเหลานี้ได

๒๐
ประธานฯ : สรุปก็คือ ศาลแขวงเหมือนกับปริญญาตรี พอนําคดีแพงสวนหนึ่งไปทําก็เปนปริญญาโท พอขึ้น
เปน ศาลจังหวัด ก็ป ริญ ญาเอก การเปด ทําการศาลแขวงสามารถทําไดงาย เนื่องจากออกเปน พระราช
กฤษฎีกา ซึ่งเปนไปตามแผนคือ ขยายเขตอํานาจขึ้น ทิศทางคงจะไมเหมือนกับศาลจังหวัด ทุงสงที่เปน
ศาลจังหวัดอยูแลวเปดศาลแขวงทุงสง ทั้งที่อาคารที่ทําการอยูใกลกัน จึงตอบคําถามของประชาชนไมได
เพราะประชาชนเดินทางมาที่ศาลเหมือนกันหมด เพียงแตมีการจํากัดเขตอํานาจเพื่อผอนคลายในเรื่องคดี
ลนศาล แตสรางปญหาตามมา ฉะนั้นนโยบายของผมก็คือวางแผนไป ๒๐ ปขางหนาวาในประเทศไทยจะ
เปดทําการศาลจํานวนกี่แหงแลวนําประชาชนเปนตัวตั้ง จากทุกซอกมุมของประเทศไทยเดินทางไปศาลไดภายใน
๒ ชั่วโมงแลวหยุดสรางศาล แตทุกวันนี้ไมมีการวางแผนที่ชัดเจน เกรงวาคูความและประชาชนจะเกิดความ
สับ สน ผมไมตองการใหเกิด ความสับ สนแกป ระชาชนที่มีอรรถคดี ถือวาที่ป ระชุม เห็ น ชอบสําหรับการ
เปดทําการศาลสาขาจํานวนสามแหง และรอฝายอื่นดวย เชน ราชทัณฑ ตํารวจ อัยการ จะไดพรอมกันแลว
เปดทําการศาลจังหวัดทีเดียว
นายชาญณรงค ปราณีจิตต : ในขอ ๔ ของรางประกาศทั้งสามฉบับจะขอเพิ่มอีกอนุหนึ่งคือ คดีเกี่ยวดวย
อสังหาริมทรัพย หรือสิทธิหรือประโยชนอนั เกีย่ วดวยอสังหาริมทรัพยซึ่งตั้งอยูในเขตทองที่ดังกลาว ซึ่งเปนไป
ตามมาตรา ๔ ทวิ
ประธานฯ : ถาเพิ่มแลวประชาชนไดรับประโยชน ที่ประชุมคงจะไมขัดของ
นายจุมพล ชูวงษ : ระบบการพิจารณาคดีของศาลแขวงเปนการพิจารณาคดีโดยผูพิพากษานายเดียว แต
เมื่อเป น คดีศ าลจัง หวั ด จะตอ งพิจารณาครบองคคณะคือ ผู พิพากษา ๒ คน ซึ่งจะขึ้น สืบ พยานไดเพีย ง
หนึ่งบัลลังก จากเดิมที่พิจารณาคดีศาลแขวงสามารถแยกบัลลังกได ฉะนั้นตัวเลขตรงนีจ้ ะตองคิดเผื่อไว จึงเปนหวง
วาถาคดีศาลจังหวัดมีจํานวนเพิ่มมากขึน้ จะกลายเปนวาสืบพยานคดีศาลจังหวัดแลวไมมีเวลาทําคดีศาลแขวง
ประธานฯ : สํานักงานศาลยุติธรรมรับขอสังเกตของนายจุมพลไว
มติที่ประชุม

เห็นชอบรางประกาศ จํานวน ๓ ฉบับ ดังนี้
๑. รางประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง การเปดทําการศาลจังหวัดพิษณุโลก

สาขานครไทย
๒. รางประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง การเปดทําการศาลจังหวัดเชียงราย
สาขาเวียงปาเปา
๓. รางประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง การเปดทําการศาลจังหวัดมหาสารคาม
สาขาพยัคฆภูมิพิสัย
โดยมีการแกไขตามที่ผูชี้แจงเสนอ

๒๑
ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องเพื่อทราบ
๖.๑ รายงานผลการดํ า เนิ น งานของคณะอนุ ก รรมการเตรี ย มความพร อ ม
ในการเปดทําการศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ

ประธานฯ : ขอใหฝายเลขานุการฯ แถลง
นายรุงศักดิ์ วงศกระสันต : ตามที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการเตรียมความพรอมในการเปดทําการ
ศาลอุทธรณ คดีชํานัญพิเศษ ซึ่งไดมีคําสั่งที่ ๑๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ และคําสั่งที่ ๒๐/๒๕๕๙
ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ แตงตั้งและปรับปรุงองคประกอบคณะอนุกรรมการเตรียมความพรอมในการ
เปดทําการศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ โดยมีนายชาติชาย อัครวิบูลย เปนประธานอนุกรรมการ เพื่อจัดทํา
แผนและพิจารณาเตรียมความพรอมในการเปดทําการศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ แตงตั้งคณะทํางานเพื่อ
ดําเนินการในเรื่องที่เกี่ยวของไดตามความเหมาะสม ดําเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
มอบหมายและรายงานความคื บ หน า หรื อ ผลการปฏิ บั ติ ใ นการดํ า เนิ น การต อ คณะกรรมการบริ ห าร
ศาลยุติธรรมทราบอยางตอเนื่อง นั้น
คณะอนุกรรมการเตรียมความพรอมในการเปดทําการศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษไดจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้
๑. การดําเนินงานของสํานักงานศาลยุติธรรมดานตางๆ ดังนี้
๑.๑ ดานสถานที่
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม
๒๕๕๙ ไดพิจารณารายงานผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการเตรียมความพรอมในการเปดทําการ
ศาลอุท ธรณค ดีชํา นัญ พิเ ศษแลว มีม ติเ ห็น ชอบตามแนวทางที่ ๑ คือ ใหใ ชอ าคารศาลเยาวชนและ
ครอบครัว กลางหลัง เดิม เปน สถานที่ทํา การศาลอุท ธรณค ดีชํา นัญ พิเ ศษ และปจ จุบัน อยูระหวางการ
ดําเนินการของสํานักงานศาลยุติธรรม โดยสํานักงานศาลยุติธรรมจะเรงดําเนินการใหเสร็จทันเปดทําการ
ศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
๑.๒ ดานงบประมาณ
สํานักงานศาลยุติธรรมไดเตรียมการจัดงบประมาณสําหรับเตรียมการจัดตั้งและเปดทําการ
ศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ รวมทั้งสิ้น ๓๘๐,๐๑๔,๒๐๓ บาท ดังนี้
(๑) งบบุคลากร จํานวน ๒๙๙,๑๕๑,๑๗๗ บาท
(๒) งบบริหารจัดการ จํานวน ๙,๐๙๗,๖๗๖ บาท
(๓) งบลงทุน จํานวน ๗๑,๗๖๕,๓๕๐ บาท
๑.๓ ดานอัตรากําลัง

๒๒
(๑) กรณีขาราชการตุลาการ
(ก) คณะกรรมการบริ ห ารศาลยุ ติ ธ รรม มี ม ติ เ ห็ น ชอบให กํ า หนดจํ า นวน
ผูพิพากษาในศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ จํานวน ๑๘๙ อัตรา และคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมมีมติ
เห็นชอบใหมีอัตรากําลังผูพิพากษา จํานวน ๑๙ คณะ
(ข) สํานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมแจงการจัดอัตรากําลัง ในวาระ ๑
ตุลาคม ๒๕๕๙ ดังตอไปนี้
ตําแหนงที่แตงตั้งใหดํารงตําแหนง ตั้งแต ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
- ประธานศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ
จํานวน ๑
อัตรา
- รองประธานศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ
จํานวน ๕
อัตรา
- ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ จํานวน ๑๙
อัตรา
- ผูพิพากษาศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ
จํานวน ๓๘
อัตรา
- ผูพิพากษาศาลอุทธรณประจํากองผูชวยผูพิพากษา จํานวน ๕
อัตรา
ศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ
- เลขานุการศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ
จํานวน ๑
อัตรา
- ผูพิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ
จํานวน ๑๙
อัตรา
ตําแหนงที่ใหชวยราชการ ตั้งแต ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
- ผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ
จํานวน ๒๔
อัตรา
หรือผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษา
ศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ
- รองเลขานุการศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ
จํานวน ๑
อัตรา
(๒) กรณีขาราชการศาลยุติธรรม
คณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมมีมติเห็นชอบใหกําหนดกรอบอัตรากําลัง
ขาราชการศาลยุติธรรมและพนักงานราชการศาลยุติธรรมในศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ จํานวน ๑๗๗ อัตรา โดย
สํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรมได กํ า หนดการจั ด อั ต รากํ า ลั ง ข า ราชการศาลยุ ติ ธ รรมและพนั กงานราชการ
ศาลยุติธรรม ในศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ จํานวน ๘๗ อัตรา คือ ขาราชการศาลยุติธรรม จํานวน ๘๖ อัตรา
และพนักงานราชการศาลยุติธรรม จํานวน ๑ อัตรา
๑.๔ ดานกฎหมาย
- พระราชบัญ ญัติจัด ตั้ง ศาลอุทธรณคดีชํา นัญ พิเ ศษ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ
ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๒๐ ก ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
- พระราชกฤษฎีกาเปดทําการศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศ
ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๕๙ ก ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙

๒๓
๑.๕ ดานอื่นๆ
สํานักงานศาลยุติธรรมไดกําหนดใหศาลฎีกาเปนหนวยรับผิดชอบและหนวยเบิกจาย
แทนศาลอุทธรณคดีชํ านัญพิเ ศษ เปน การชั่ว คราวในระหวา งที่ศ าลอุทธรณคดีชํา นัญ พิเ ศษยัง มิ ไ ดเป น
หนวยเบิกจาย
๑.๖ การดําเนินการดานอืน่ ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการจัดตัง้
และเปดทําการศาลยุติธรรมและแผนกคดีในศาลยุติธรรม ซึ่งมีนายชาญณรงค ปราณีจิตต ผูพิพากษาหัวหนา
คณะในศาลอุทธรณประจําสํานักประธานศาลฎีกา เปนประธานคณะทํางาน ดังนี้
(๑) การจัดหาครุภัณฑ
(ก) ครุภัณฑสํานักงาน งบประมาณ จํานวน ๑,๕๗๙,๐๐๐ บาท
(ข) ครุภัณฑคอมพิวเตอรและอุปกรณตอ พวง งบประมาณ จํานวน ๗,๑๒๓,๙๐๐ บาท
(๒) การจัดหาระบบสารสนเทศสํานวนคดีศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษงบประมาณ
จํานวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท
(๓) การจัดหาระบบสื่อสารผานจอภาพที่ใชเทคโนโลยีแบบ Video Conference และแบบ
Web conference (รวมกับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมชิ อบกลาง) งบประมาณ จํานวน ๙,๒๗๐,๑๕๐ บาท
(๔) กิ จกรรมจ างเหมารั กษาความสะอาด งบประมาณ จํ านวน ๑,๐๒๐,๐๐๐ บาท
(ศาลฎีกา)
(๕) กิ จกรรมสนั บ สนุ น การพิ จารณาพิ พากษาคดี และบริ หารทั่ ว ไป งบประมาณ
จํานวน ๒๑๘,๒๐๐ บาท (ศาลฎีกา)
สํานักงานศาลยุติธรรมไดอนุมัติงบประมาณ งานอํานวยการ กิจกรรมสนับสนุนการ
พิจารณาพิพากษาคดีและบริหารทั่วไป คาใชจายดานบริหารจัดการ จํานวน ๒๑๘,๒๐๐ บาท ใหแกศาลฎีกา
เพื่อเบิกจายใหแกศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ เพื่อเปนคาใชจายในการเตรียมการเปดทําการศาลและ
สํานักงานศาลยุติธรรมไดมีหนังสือแจงใหศาลฎีกาทราบแลว
(๖) การเบิกจายเงินเดือนใหแกขาราชการศาลยุติธรรม ขอใหศาลฎีกาซึ่งเปนหนวย
รับผิดชอบและหนว ยเบิกจายแทนศาลอุทธรณคดีชํานัญ พิเศษเปนผูดําเนินการ โดยสํานักแผนงานและ
งบประมาณจะจัดสรรเงินให
(๗) ตําแหนงพนักงานขับรถ จํานวน ๑ อัตรา ซึ่งเปนพนักงานราชการ ขอใหศาลฎีกา
ซึ่งเปนหนวยรับผิดชอบและหนวยเบิกจายแทนศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษเปนผูดําเนินการสรรหาคนใหแก
ศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษกอน ทั้งนี้ สํานักงานศาลยุติธรรมไดอนุมัติกรอบอัตรากําลังไวแลว
(๘) สํานักงานศาลยุติธรรมไดดําเนินการจัดรถตู จํานวน ๒ คัน ใหแกศาลอุทธรณ
คดีชํานัญพิเศษ โดยรถตูคัน ที่หนึ่ง ปจจุบันอยูระหวางดําเนิน การจัดซื้อ และคาดวาจะแลวเสร็จภายใน

๒๔
เดือนกันยายน ๒๕๕๙ สวนรถตูคันที่ ๒ จะดําเนินการของบประมาณเพื่อจัดซื้อเพิ่มเติมในปงบประมาณ
๒๕๖๐ ทั้งนี้ ในระหวางที่ศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษยังไมไดรับการจัดสรร ศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ
สามารถทําเรื่องขอยืมรถยนตสวนกลางจากสํานักงานศาลยุติธรรมเพื่อใชในการปฏิบัติราชการได
(๙) สํานักงานศาลยุติธรรม (สํานักบริหารทรัพยสิน) ไดจัดเตรียมครุภัณฑเครื่องบันทึก
และถอดเสียงระบบดิจิตอล ใหแกศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ จํานวน ๑๑ ชุด
(๑๐) สํานักงานศาลยุตธิ รรม (สํานักการคลัง) ไดดําเนินการมีหนังสือไปยังกรมบัญชีกลาง
เพื่อขอใหศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษเปนหนวยเบิกจาย
(๑๑) สํานักงานศาลยุติธรรม (สํานักรักษาความปลอดภัย) ไดจัดเตรียมพนักงาน
รักษาความปลอดภัย ใหแกศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ จํานวน ๑๐ คน ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
(๑๒) สํานักงานศาลยุติธ รรม (กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ) จะดําเนินการ
ประชาสัมพันธเรื่องการเปดทําการศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ
(๑๓) ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ (สํานักแผนงานและงบประมาณ) จะมีหนังสือ
แจงยืนยันการเปดทําการศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ
(๑๔) ศูนยวิทยบริการศาลยุติธรรมไดจัดซื้อหนังสือดานกฎหมายและดานสนับสนุน
การปฏิบัติงานใหหองสมุดศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน ๕๑ เลม
เปนหนังสือดานกฎหมาย จํานวน ๔๕ เลม และหนังสือดานสนับสนุนการปฏิบัติงานจํานวน ๖ เลม และ
ศูนยวิทยบริการศาลยุติธรรมไดแจงวา เมื่ออาคารศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษมีความพรอมศูนยวิทยบริการ
ศาลยุติธรรมจะดําเนินการจัดหองสมุดใหแกศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษตอไป
๒. ความพรอมดานระบบงาน คณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบใหนําโปรแกรมระบบงานของ
ศาลอุทธรณซึ่งเปนโปรแกรมที่พัฒนามาจากโปรแกรมระบบงานของศาลฎีกามาปรับปรุงใหสอดคลองกับ
ระบบงานของศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ โดยดําเนินการจางบริษัทเพื่อพัฒนาโปรแกรมโดยเรงดวนตอไป
และไดรายงานผลการพิจารณาดังกลาวใหคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมทราบแลว ปจจุบันอยูระหวาง
การดําเนินการของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓. การอบรมขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม คณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบใหกําหนด
หลักสูตรการอบรม จํานวน ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรการอบรมเตรียมความพรอมกอนดํารงตําแหนงผูพิพากษา
ในศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ และหลักสูตรการอบรมขาราชการศาลยุติธรรมในศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ
โดยสถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรมไดจัดเตรียมหลักสูตรการอบรม ดังนี้
๓.๑ การอบรมเตรียมความพรอมกอนดํารงตําแหนงผูพิพากษาในศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ
ระหวางวันที่ ๒๐ – ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ ณ สถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม
๓.๒ การอบรมขาราชการศาลยุติธ รรมในศาลอุทธรณ คดีชํานัญ พิเศษ ระหวางวัน ที่
๒๐ – ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ ณ สถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม

๒๕
คณะอนุกรรมการเตรียมความพรอมในการเปดทําการศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ ขอรายงาน
ผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเพื่อโปรดทราบตอไป
จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ
๖.๒ รายงานผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการเตรียมความพรอมในการ
เปดทําการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง

ประธานฯ : ขอใหฝายเลขานุการฯ แถลง
นายรุงศักดิ์ วงศกระสันต : ตามที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการเตรียมความพรอมในการเปดทําการ
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง และไดมีคําสั่ง ที่ ๒๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
แตงตั้งคณะอนุกรรมการเตรียมความพรอมในการเปดทําการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
โดยมีนายวิรุฬห แสงเทียน เปนประธานอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาเตรียมความพรอมในการเปดทําการ
ศาลอาญาคดีทุจริ ต และประพฤติมิช อบกลาง แตงตั้ ง คณะทํา งานเพื่อ ดําเนิน การในเรื่ องที่เกี่ย วของได
ตามความเหมาะสม ดําเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมมอบหมาย และรายงานความ
คืบหนาหรือผลการปฏิบัติในการดําเนินการตอคณะกรรมการ บริหารศาลยุติธรรมทราบอยางตอเนื่อง นั้น
คณะอนุกรรมการเตรียมความพรอมในการเปดทําการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติ
มิชอบกลาง ไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้
๑. การดําเนินงานของสํานักงานศาลยุติธรรมดานตางๆ ดังนี้
๑.๑ ดานสถานที่
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมในคราวประชุมครั้ง ที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมื่อวัน ที่ ๒๗
มิ ถุ น ายน ๒๕๕๙ มี ม ติ เ ห็ น สมควรให สํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรมพิ จ ารณาดํ า เนิ น การเตรี ย มความพร อ ม
ในการเปดทําการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยใชอาคาร
ศาลแขวงดุสิตหลัง ใหมเปนที่ทําการชั่วคราวตามที่สํานักงานศาลยุติธรรมเสนอ ปจจุบันอยูระหวางการ
ดําเนินการของสํานักงานศาลยุติธรรม โดยสํานักงานศาลยุติธรรมจะเรงดําเนินการใหเสร็จทันเปดทําการ
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
๑.๒ ดานอัตรากําลัง
(๑) กรณีขาราชการตุลาการ
(ก) คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมมีมติเห็นชอบใหกําหนดจํานวนผูพิพากษา
ในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง คือ อธิบดีผูพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง

๒๖
จํานวน ๑ อัตรา และรองอธิบดีผูพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง จํานวน ๓ อัตรา
และมีมติเห็นชอบเกณฑมาตรฐานในการจัดอัตรากําลังของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางคือ
ผูพิพากษาหัว หนาคณะ/ผู พิพากษาในศาลอาญาคดี ทุจริต และประพฤติมิชอบกลาง จํานวน ๑๕ คณะ
ประกอบดวย
- ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญาคดีทุจริต และประพฤติมิชอบกลาง
จํานวน ๓๔ อัตรา
- ผูพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง (ที่ป ฏิบัติหนาที่
ในตําแหนงผูพิพากษามาแลวไมนอยกวาสิบป) จํานวน ๑๑ อัตรา
- ผูพิพากษาอาวุโสในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง จํานวน
๑๕ อัตรา
- เลขานุการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง จํานวน ๑ อัตรา
(ข) สํานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมไดแจงการจัดอัตรากําลัง ในวาระ ๑
ตุลาคม ๒๕๕๙ ดังตอไปนี้
ตําแหนงที่แตงตั้งใหดํารงตําแหนง ตั้งแต ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
- อธิบดีผูพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง จํานวน ๑ อัตรา
- รองอธิบดีผูพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริต
จํานวน ๓ อัตรา
และประพฤติมิชอบกลาง
ตําแหนงที่ใหชวยราชการ ตั้งแต ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
- ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญาคดีทุจริต
อยูระหวางพิจารณา
และประพฤติมิชอบกลาง
- ผูพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
อยูระหวางพิจารณา
- เลขานุการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
จํานวน ๑ อัตรา
(๒) กรณีขาราชการศาลยุติธรรม
คณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมมีมติเห็นชอบใหกําหนดกรอบอัตรากําลัง
ขาราชการศาลยุติธรรมและพนักงานราชการศาลยุติธรรมในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
จํานวน ๗๗ อัตรา และตัดโอนตําแหนงและอัตรากําลังขาราชการศาลยุติธรรมซึ่งปฏิบัติหนาที่ในแผนกคดี
ทุจริต และประพฤติมิชอบในศาลอาญา จํานวน ๗ อัต รา โดยสํา นักงานศาลยุติธ รรมไดกําหนดการจั ด
อัตรากําลังขาราชการศาลยุติธรรมและพนักงานราชการศาลยุติธรรม ในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติ
มิชอบกลาง จํานวน ๕๖ อัตรา คือ ขาราชการศาลยุติธรรม จํานวน ๕๕ อัตรา และพนักงานราชการศาลยุติธรรม
จํานวน ๑ อัตรา

๒๗
๑.๓ ดานกฎหมาย
(๑) พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๗๑ ก ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘
(๒) คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการของรางพระราชกฤษฎีกากําหนดวันเปดทําการ
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง พ.ศ. .... แลว ปจจุบันผานการตรวจพิจารณาของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาและเสนอไปยังคณะรัฐมนตรี อยูระหวางการทูลเกลาฯ เพื่อประกาศใชเปนกฎหมาย
(๓) สภานิติบัญญัติแหงชาติในการประชุม เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีมติ
เห็นสมควร ประกาศใชรางพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... เปนกฎหมาย
ปจจุบันอยูระหวางการทูลเกลาฯ เพื่อประกาศใชเปนกฎหมาย
๑.๔ ดานระเบียบ และขอบัง คับ ตามรางพระราชบัญ ญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ พ.ศ. …. ดังนี้
(๑) ขอบังคับของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติหนาที่ของ
เจาพนักงานคดี (ตามรางมาตรา ๖/๑ วรรคสาม) วิธีการประกาศคํารองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน
(ตามรางมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง) และการขออนุญาตฎีกา (ตามรางมาตรา ๔๑)
(๒) ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดวยคาปว ยการ คาพาหนะ
เดินทาง คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่น (ตามรางมาตรา ๙/๒)
ปจจุบันอยูระหวางการดําเนินการของสํานักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
๑.๕ การจัดทําคูมือปฏิบัติราชการ และคําอธิบาย
- ปจจุบันอยูระหวางการดําเนินการของสํานักกฎหมายและวิชาการศาลยุตธิ รรม
๑.๖ การดําเนินการดานอื่นๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการจัดตั้ง
และเปดทําการศาลยุติธรรมและแผนกคดีในศาลยุติธรรม ซึ่งมีนายชาญณรงค ปราณีจิตต ผูพิพากษาหัวหนา
คณะในศาลอุทธรณประจําสํานักประธานศาลฎีกา เปนประธานคณะทํางาน ดังนี้
(๑) การจัดหาครุภัณฑ
(ก) ครุภัณฑสํานักงาน งบประมาณ จํานวน ๗๗๙,๐๐๐ บาท
(ข) ครุภัณฑคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง งบประมาณ จํานวน ๔,๘๙๐,๖๐๐ บาท
(๒) การจัดหาระบบสื่อสารผานจอภาพที่ใชเทคโนโลยีแบบ Video Conference
และแบบ Web conference (รวมกับศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ) งบประมาณ จํานวน ๙,๒๗๐,๑๕๐ บาท
(๓) กิจกรรมจางเหมารักษาความสะอาด งบประมาณ จํานวน ๑,๒๓๒,๐๐๐ บาท
(ศาลอาญา)
(๔) กิจกรรมสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีและบริหารทั่วไป งบประมาณ
จํานวน ๒๑๘,๒๐๐ บาท (ศาลอาญา)

๒๘
สํานักงานศาลยุติธรรมไดอนุมัติงบประมาณ งานอํานวยการ กิจกรรมสนับสนุน
การพิจารณาพิพากษาคดีและบริหารทั่วไป คาใชจายดานบริหารจัดการ จํานวน ๒๑๘,๒๐๐ บาท ใหแก
ศาลอาญาเพื่อเบิกจายใหแกศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง เพื่อเปนคาใชจายในการเตรียมการ
เปดทําการศาลและสํานักงานศาลยุติธรรมไดมีหนังสือแจงใหศาลอาญาทราบแลว
(๕) การเบิกจายเงินเดือนใหแกขาราชการศาลยุติธรรม ขอใหศาลอาญาซึ่งเปน
หนวยรับผิด ชอบและหนวยเบิกจายแทนศาลอาญาคดีทุจริต และประพฤติมิชอบกลางเปนผูดําเนินการ
โดยสํานักแผนงานและงบประมาณจะจัดสรรเงินให
(๖) ตําแหนงพนักงานขับรถ จํานวน ๑ อัตรา ซึ่งเปนพนักงานราชการ ขอใหศาลอาญา
ซึ่งเปนหนวยรับผิดชอบและหนวยเบิกจายแทนศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเปนผูดําเนินการ
สรรหาคนใหแกศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมชิ อบกลางกอน ทั้งนี้ สํานักงานศาลยุติธรรมไดอนุมัติกรอบ
อัตรากําลังไวแลว
(๗) สํานักงานศาลยุติธรรมไดดําเนินการจัดรถตู จํานวน ๑ คัน ใหแกศาลอาญา
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ปจจุบันอยูระหวางดําเนินการจัดซื้อ และคาดวาจะแลวเสร็จภายใน
เดือนกันยายน ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ในระหวางที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางยังไมไดรับการจัดสรร
ศาลอาญาคดี ทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบกลางสามารถทํ า เรื่ อ งขอยื ม รถยนต ส ว นกลางจากสํ า นั ก งาน
ศาลยุติธรรมเพื่อใชในการปฏิบัติราชการได
(๘) สํานักงานศาลยุติธรรม (สํานักบริหารทรัพยสิน) ไดจัดเตรียมครุภัณฑเครื่อง
บันทึกเสียง และถอดเสียงระบบดิจิตอล ใหแกศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง จํานวน ๙ ชุด
(๙) สํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม (สํ า นั ก การคลั ง ) ได ดํ า เนิ น การมี ห นั ง สื อ ไปยั ง
กรมบัญชีกลางเพื่อขอใหศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเปนหนวยเบิกจาย
(๑๐) สํานักงานศาลยุติธรรม (สํานักรักษาความปลอดภัย) ไดจัดเตรียมพนักงาน
รักษาความปลอดภัย ใหแ กศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง จํานวน ๑๔ คน ตั้งแตวันที่ ๑
ตุลาคม ๒๕๕๙ ทั้งนี้ จะดําเนินการเกลี่ยพนักงานรักษาความปลอดภัยใหแกศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติ
มิชอบกลางกอน จํานวน ๔ คน ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙
(๑๑) สํานักงานศาลยุติธรรม (กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ) จะดําเนินการ
ประชาสัมพันธเรื่องการเปดทําการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
(๑๒) ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ (สํานักแผนงานและงบประมาณ) จะมีหนังสือ
แจงยืนยันการเปดทําการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ
(๑๓) ศูน ยวิท ยบริ การศาลยุติธ รรมไดจั ด ซื้อ หนัง สือด านกฎหมายใหหอ งสมุ ด
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน ๑๑ เลม และ
ศูนยวิทยบริการศาลยุติธรรมไดดําเนินการขอหนังสือจากหนวยงานภายนอก เชน สํานักงานคณะกรรมการ

๒๙
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.)
และกระทรวงยุติธรรม และหนังสือจากหนวยงานภายในสํานักงานศาลยุติธรรม เชน สํานักกฎหมายและ
วิชาการศาลยุติธรรม สํานักกิจการคดี และสถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ นอกจากนี้ ไดดําเนินการ
จัด หาวิทยานิพ นธที่ เกี่ย วขอ งกับ คดีทุ จริต และประพฤติมิ ชอบ สํา หรับ หนัง สือต างประเทศอยูร ะหวา ง
การคัดเลือก และเมื่ออาคารศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางมีความพรอม ศูนยวิทยบริการ
ศาลยุติธรรมจะดําเนินการจัดหองสมุดใหแกอาคารศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางตอไป
๒. ความพรอมดานระบบโปรแกรมงานธุรการคดี คณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบใหนําระบบ
โปรแกรมงานธุรการคดีของศาลอาญา ซึ่งเปนโปรแกรมที่สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศไดพัฒนาขึ้นเองมาใช
กับระบบโปรแกรมงานธุรการคดีของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
๓. ความพรอมดานระบบการบริหารสํานวนคดี คณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นวา การจัดตั้ง
ศาลอาญาคดีทุจ ริต และประพฤติมิชอบกลาง เปน การยกฐานะแผนกคดีทุจริต และประพฤติมิชอบของ
เจาหนาที่รัฐในศาลอาญาขึ้นเปนศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง คดีของแผนกคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจาหนาที่รัฐในศาลอาญาจะตองถูกโอนมาเปนคดีของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิ
ชอบกลางทั้งหมด แตเพื่อใหกระบวนพิจารณามีความตอเนื่องและเปนประโยชนตอคูความ จึงอาจบริหาร
จัดการสํานวนโดยใหคดีทุจริตฯ ที่ฟองกอนพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลใชบังคับ ยังคงดําเนินการในศาลอาญาตอไป โดยประธานศาลฎีกาอาจมีคาํ สั่งใหผูพิพากษา
ศาลอาญาชวยทํางานในตําแหนงผูพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางอีกตําแหนงหนึ่ง
ทั้งนี้ คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมไดเห็นชอบใหผูพิพากษาศาลอาญาซึ่งมีคดีทุจริตฯ อยูระหวางการ
พิจารณาพิพากษา ชวยทํางานในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางอีกตําแหนงหนึ่ง ปจจุบันอยู
ระหวางการดําเนินการของสํานักงานศาลยุติธรรมเพื่อใหมีคําสั่งดังกลาว
๔. การอบรมขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม คณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบใหกําหนด
หลักสูต รการอบรม จํานวน ๒ หลักสูต ร คือ หลักสูต รการอบรมเตรียมความพรอมกอนดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง และหลักสูตรการอบรมขาราชการศาลยุติธรรม
ในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง โดยสถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรมได
จัดเตรียมหลักสูตรการอบรม ดังนี้
๔.๑ การอบรมเตรียมความพรอมกอนดํารงตําแหนงผูพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบกลาง ระหวางวันที่ ๒๐ - ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ ณ สถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการ
ศาลยุติธรรม
๔.๒ การอบรมขาราชการศาลยุติธรรมในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
ระหวางวันที่ ๒๐ - ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ ณ สถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการศาลยุตธิ รรม

๓๐
คณะอนุกรรมการเตรียมความพรอมในการเปดทําการศาลอาญาคดีทุจริต และประพฤติ
มิชอบกลาง ขอรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเพื่อโปรดทราบตอไป
จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ
๖.๓ รายงานคาใชจายคางเบิกขามป (เกินกวาหนึ่งป)

ประธานฯ : ขอใหฝายเลขานุการฯ แถลง
นายรุงศักดิ์ วงษกระสันต : ตามที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมในการประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๔๕
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๕ และครั้งที่ ๑๑/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๗ อนุมัติในหลักการ
ใหเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมมีอํานาจอนุมัติใหใชเงินงบประมาณปปจจุบัน สําหรับเบิกจายคาใชจาย
คางเบิกขามป (เกินกวาหนึ่งป) และใหรายงาน ก.บ.ศ. เพื่อทราบทุก ๓ เดือน นั้น
ในการนี้ เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมไดพิจารณาอนุมัติใหศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดสกลนครใชเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สําหรับเบิกจายคาใชจายคางเบิกขามป
(เกิ น กว า หนึ่ ง ป ) ประจํ า เดื อ นกรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึ ง เดื อ นกั น ยายน ๒๕๕๙ คื อ คาใช จ ายด านบุคลากร
งานอํ านวยการ กิ จกรรมสนั บสนุ นการพิ จารณาพิ พากษาคดี และบริ หารทั่ วไป ค า จ า งลู ก จ า งชั่ ว คราวและ
ประกันสังคมสวนของนายจาง จํานวนเงิน ๓๑,๑๘๕ บาท สําหรับเบิกจายคาจางลูกจางชั่วคราว และเงิน
ประกันสังคมสวนของนายจางของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร จํานวน ๓ ราย คางเบิกขามป
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (เกินกวาหนึ่งป) เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ไดมีคําสั่งสํานักงานประจํา
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร ที่ ๒๐/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การจางลูกจาง
ชั่วคราว ไดกําหนดอัตราคาจางลูกจางชั่วคราว ๒ ชวง คือ ชวงที่ ๑ ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตําแหนงพนักงานเดินหมาย อัตรา ๘,๓๐๐ บาท พนักงานสถานที่ อัตรา ๗,๕๙๐ บาท
และชวงที่ ๒ มีการปรับอัตราคาจางลูกจางชั่วคราวเพิ่มขึ้น ตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๕๗ ตําแหนงพนักงานเดินหมาย อัตรา ๙,๔๐๐ บาท พนักงานสถานที่ อัตรา ๘,๖๙๐ บาท โดย
บัญชีรายละเอียดการจางลูกจางชั่วคราวในชองหมายเหตุกําหนดวา ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ทําใหเกิดความเขาใจสับสนในการเบิกจายคาจางชั่วคราวและการเบิกจายคาจาง
ชั่วคราวคลาดเคลื่อนจากความเปนจริง โดยในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ ถึง
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ และในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๕๘ ไดเบิกคาจางลูกจางชั่วคราว ตําแหนงพนักงานเดินหมายในอัตรา ๘,๓๐๐ บาท พนักงาน
สถานที่ในอัตรา ๗,๕๙๐ บาท

๓๑
สํานักงานศาลยุติธรรมไดตรวจสอบแลว พบวาคาใชจายคางเบิกขามปตามรายการดังกลาวมีเงิน
งบประมาณของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ คงเหลือในภาพรวมเพียงพอที่จะใหเบิกจายคาใชจายคาง
เบิกขามปได และคาใชจายคางเบิกขามปมีจํานวนไมสูงกวาวงเงินงบประมาณที่ไดรับในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ดังนั้น เพื่อไมใหกระทบสิทธิรับเงินของลูกจางชั่วคราว จึงเห็นสมควรอนุมัติใหศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
สกลนครใชเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ คาใชจายดานบุคลากร งานอํานวยการ กิจกรรม
สนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีและบริหารงานทั่วไป จํานวน ๗๒,๗๖๕ บาท สําหรับเบิกจายคาจางลูกจาง
ชั่วคราวและเงินประกันสังคมสวนของนายจาง โดยคางเบิกขามป ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ไมเกินหนึ่งป)
จํานวน ๔๑,๕๘๐ บาท และคางเบิกขามป ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (เกินหนึ่งป) จํานวน ๓๑,๑๘๕ บาท
จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ
๖.๔ รายงานการอนุมัติยกเวนใหศาล/หนวยงานในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม
เบิกคาใชจายผิดงาน/โครงการ/กิจกรรม/ประเภทงบประมาณ

ประธานฯ : ขอใหฝายเลขานุการฯ แถลง
นายรุงศักดิ์ วงศกระสันต : ตามที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ มีมติอนุมัติในหลักการใหเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมมีอํานาจในการ
พิจารณาอนุมัติยกเวนใหแกศาลและหนวยงานในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรมที่หนวยตรวจสอบภายในตรวจ
พบวามีการใชจายงบประมาณผิดงาน/โครงการ/กิจกรรม/ประเภทงบประมาณ ซึ่งไมเปนไปตามหลักเกณฑ
และแนวทางการใชจายงบประมาณประจําปและใหรายงาน ก.บ.ศ. เพื่อทราบ นั้น
สํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรมได จั ด ทํ า รายงานการอนุ มั ติ ย กเว น ให ศ าล/หน ว ยงานในสั ง กั ด
สํานักงานศาลยุติธรรม เบิกคาใชจายผิดงาน/โครงการ/กิจกรรม/ประเภทงบประมาณ รายงาน ก.บ.ศ.
เพื่อทราบ ดังนี้
๑. การอนุมัติยกเวนใหสํานักศาลยุติธรรมประจําภาค ๔ เบิกจายคาจางจัดทําตัวอักษรปาย
ทําเนียบ จํานวน ๘,๕๐๐ บาท และคาปายชื่อพรอมตําแหนง จํานวน ๒,๙๙๐ บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น
๑๑,๔๙๐ บาท จากงานอํานวยการ กิจกรรมสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีและบริหารงานทั่วไป คาใชจาย
ดานบริหารจัดการของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
สํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค ๔ มีหนังสือแจงวา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ไดเบิกจาย
คาจางจัดทําตัวอักษรปายทําเนียบ จํานวน ๘,๕๐๐ บาท และคาปายชื่อพรอมตําแหนง จํานวน ๒,๙๙๐ บาท รวม
เป น เงิ น ทั้ ง สิ้ น ๑๑,๔๙๐ บาท จากงานอํ า นวยการ กิ จ กรรมสนั บ สนุ น การพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี แ ละ
บริหารงานทั่วไป คาใชจายดานบริหารจัดการ เนื่องจากสํานักศาลยุติธรรมประจําภาค ๔ เบิกจายไมถูกตอง

๓๒
ตามระบบงบประมาณศาลยุติธรรมและสํานักงานศาลยุติธรรม จึงขออนุมัติเบิกจายจากงานอํานวยการ
กิจกรรมสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีและบริหารทั่วไป คาใชจายดานบริหารจัดการของปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ แทนการเบิกจายจากงานอํานวยการ กิจกรรมประชาสัมพันธงานศาลยุติธรรม คาใชจายดาน
บริหารจัดการ
๒. การอนุมัติยกเวนใหศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลาเบิกจายคาจางเหมาบริการ
ซึ่งมีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาตอหนวยตอชุดเกินกวา ๕,๐๐๐ บาท เปนเงินทั้งสิ้น ๔๖,๙๒๖ บาท
จากงานประชาสัมพันธศาลยุติธรรม กิจกรรมประชาสัมพันธงานศาลยุติธรรม คาใชจายดานบริหารจัดการ
ของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
สํานักตรวจสอบภายในแจงวา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดสงขลาไดเบิกจายคาจางเหมาบริการ ซึ่งมีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาตอหนวยตอชุดเกินกวา
๕,๐๐๐ บาท เปนเงินทั้งสิ้น ๔๖,๙๒๖ บาท จากงานประชาสัมพันธศาลยุตธิ รรม กิจกรรมประชาสัมพันธงาน
ศาลยุติธรรม คาใชจายดานบริหารจัดการ ซึ่งเปนการเบิกจายเงินงบประมาณผิดงาน/ประเภทงบประมาณ
ตามหลักเกณฑตองเบิกจายจากงานอํานวยการ กิจกรรมจัด ซื้อครุภัณฑ คาใชจายดานลงทุน เนื่องจาก
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลาเบิกจายไมถูกตองตามระบบงบประมาณศาลยุติธรรมและสํานักงาน
ศาลยุ ติ ธ รรม จึ ง ขออนุ มั ติ เ บิ ก จ า ยจากงานประชาสั ม พั น ธ ศ าลยุ ติ ธ รรม กิ จ กรรมประชาสั ม พั น ธ ง าน
ศาลยุ ติธ รรม ค า ใช จา ยด านบริ ห ารจั ด การของป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แทนการเบิก จ า ยจากงาน
อํานวยการ กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ คาใชจายดานลงทุน
๓. การอนุมัติยกเวนใหศาลจังหวัดสุพรรณบุรีเบิกจายคาจัดทํากราฟฟค ซึ่งมีลักษณะคงทน
ถาวรและมีราคาตอหนวยตอชุดเกินกวา ๕,๐๐๐ บาท เปนเงินทั้งสิ้น ๒๕,๐๕๐ บาท จากงานประชาสัมพันธ
ศาลยุติธรรม กิจกรรมประชาสัมพันธงานศาลยุติธรรม คาใชจายดานบริหารจัดการ ของปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘
สํานักตรวจสอบภายในแจง วา ในปง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ศาลจังหวัดสุพรรณบุรีไ ด
เบิกจายคาจัดทํากราฟฟค ซึ่งมีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาตอหนวยตอชุดเกินกวา ๕,๐๐๐ บาท เปนเงิน
ทั้ง สิ้น ๒๕,๐๕๐ บาท จากงานประชาสั ม พั น ธ ศาลยุ ติธ รรม กิ จกรรมประชาสัม พั น ธ ง านศาลยุติ ธ รรม
คาใชจายดานบริหารจัดการ ซึ่งเปนการเบิกจายเงินงบประมาณผิดงาน/ประเภทงบประมาณ ตามหลักเกณฑ
ต อ งเบิ ก จ า ยจากงานอํ า นวยการ กิ จ กรรมจั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ ค า ใช จ า ยด า นลงทุ น เนื่ อ งจากศาลจั ง หวั ด
สุพรรณบุรีเบิกจายไมถูกตองตามระบบงบประมาณศาลยุติธรรมและสํานักงานศาลยุติธรรม จึงขออนุมัติ
เบิกจายจากงานประชาสัมพันธศาลยุติธรรม กิจกรรมประชาสัมพันธงานศาลยุติธรรม คาใชจายดานบริหาร
จัด การ ของปง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แทนการเบิกจายจากงานอํานวยการ กิจกรรมจัด ซื้อครุภัณ ฑ
คาใชจายดานลงทุน

๓๓
๔. การอนุมัติยกเวน ใหศาลจัง หวัด มหาสารคามเบิกจายรายจายเพื่อจัด หาสิ่งของ ซึ่งมี
ลักษณะคงทนถาวรและมีราคาตอหนวยตอชุดไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท เปนเงินทั้งสิ้น ๓๗,๑๔๐ บาท จากเงิน
งบประมาณ คาใชจายดานบริหารจัดการ งานอํานวยการ กิจกรรมสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีและ
บริหารทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เกินกวาวงเงินที่สํานักงานศาลยุติธรรมกําหนด (ภายใน
วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท) เปนเงินจํานวน ๓๗,๑๔๐ บาท
ศาลจังหวัดมหาสารคามไดมีหนังสือขอขยายวงเงินเพื่อจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร
และมีราคาตอหนวยตอชุดไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติม จํานวน ๓๗,๑๔๐ บาท
เนื่องจากไดจัด ซื้อสิ่ ง ของที่มีลักษณะคงทนถาวรที่สามารถเบิ กจายไดจากค าใชจ ายดานบริห ารจัด การ
กิจกรรมสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีและบริหารทั่วไป เกินกวาวงเงินที่สํานักงานศาลยุติธรรมกําหนด
ซึ่งสํานักตรวจสอบภายในไดตรวจสอบขอมูลแลวแจงวา ศาลจังหวัดมหาสารคามไดจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะ
คงทนถาวรและมีร าคาต อหน ว ยตอ ชุด ไมเกิ น ๕,๐๐๐ บาท ที่ส ามารถเบิกจา ยได จากเงิน งบประมาณ
คาใชจายดานบริหารจัดการ งานอํานวยการ กิจกรรมสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีและบริหารทั่วไป
ภายในวงเงินไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทตอป จึงตองขออนุมัติขยายวงเงินรายจายเพื่อการจัดหาสิ่งของที่มี
ลักษณะคงทนถาวรและมีราคาตอหนวยตอชุดไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท เพิ่มเติม จํานวน ๓๗,๑๔๐ บาท ทั้งนี้
สํานักแผนงานและงบประมาณพิจารณาแลวเห็นวา กรณีดังกลาวไมไดเกิดจากการตั้งใจทุจริต สิ่งของที่ศาล
จัดซื้อและการดําเนินงานตางๆ ที่เกิดขึ้น ลวนเปนประโยชนในการดําเนินงานราชการทั้งสิ้น จึงขออนุมัติ
เบิกจายรายจายเพื่อจัดหาสิ่งของ ซึ่งมีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาตอหนวยตอชุดไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท
จากเงินงบประมาณ คาใชจายดานบริหารจัดการ งานอํานวยการ กิจกรรมสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีและ
บริหารทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เกิน กวาวงเงิ น ที่สํานักงานศาลยุติธ รรมกําหนด รวมเป น
เงินทั้งสิ้น ๑๓๗,๑๔๐ บาท
๕. การอนุมัติยกเวนใหศาลอาญาเบิกจายรายจายเพื่อการจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะคงทน
ถาวรและมีราคาตอหนวยตอชุดไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท คาใชจายดานบริหารจัดการ กิจกรรมสนับสนุนการ
พิจารณาพิพากษาคดีและบริหารทั่วไป ของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เกินกวาวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ศาลอาญาไดมีหนังสือขอขยายวงเงินเพื่อจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาตอ
หน วยหรื อต อชุ ดไมเกิ น ๕,๐๐๐ บาท ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติ ม จํ านวน ๑๘,๒๒๒.๑๐ บาท
เนื่องจากไดจัด ซื้อเครื่ องตีนัมเบอร เปน เงิน ๑๘,๒๒๒.๑๐ บาท ซึ่ งเปน สิ่ง ของที่มีลักษณะคงทนถาวร
ที่ ส ามารถเบิ ก จ า ยได จ ากค า ใช จ า ยด า นบริ ห ารจั ด การ กิ จ กรรมสนั บ สนุ น การพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี
และบริหารทั่วไป เกินกวาวงเงินที่สํานักงานศาลยุติธรรมกําหนด (วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทตอป) ซึ่งสํานัก
แผนงานและงบประมาณพิจารณาแลว เห็น วา เครื่องตีนัม เบอรเปน สิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและ
มีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท โดยการจัดซื้อสิ่งของดังกลาว หนวยงานสามารถจัดซื้อและ
เบิกจายไดจากคาใชจายดานบริหารจัดการ กิจกรรมสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีและบริหารทั่วไป ภายใน

๓๔
วงเงินไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทตอป จึงขออนุมัติเบิกจายรายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและ
มีราคาตอหนวยตอชุดไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท คาใชจายดานบริหารจัดการ งานอํานวยการ กิจกรรมสนับสนุน
การพิจารณาพิพากษาคดีและบริหารทั่วไป ของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เกินกวาวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๖. รายงานการอนุมัติยกเวนใหศาลอุทธรณภาค ๒ เบิกจายรายจายเพื่อการจัดหาสิ่งของที่มี
ลักษณะคงทนถาวรและมีราคาตอหนวยตอชุดไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท คาใชจายดานบริหารจัดการ กิจกรรม
สนั บสนุ น การพิ จ ารณาพิ พากษาคดีแ ละบริห ารทั่ ว ไป ของป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เกิน กวา วงเงิ น
๑๐๐,๐๐๐ บาท
สํานักตรวจสอบภายในแจงวา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ศาลอุทธรณภาค ๒ ไดจัดซื้อ
เครื่องตีเบอรรันนิ่ง ๖ หลัก เปนเงิน ๗,๔๗๕ บาท ซึ่งเปนสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาตอหนวย
หรือตอชุดไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท โดยสามารถเบิกจายไดจากคาใชจายดานบริหารจัดการ กิจกรรมสนับสนุน
การพิจารณาพิพากษาคดีและบริหารทั่วไป ภายในวงเงินไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทตอป เนื่องจากศาลอุทธรณ
ภาค ๒ เขาใจคลาดเคลื่อนวา เปนวัสดุสํานักงานและไมไดนํารายการดังกลาวไปเปนหนึ่งในรายการวัสดุคงทน
ถาวรที่จัดซื้อจากคาใชจายดานบริหารจัดการภายในวงเงินไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทตอป จึงขออนุมัติเบิกจาย
รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาตอหนวยตอชุดไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท เพิ่มเติม
จํานวน ๗,๔๗๕ บาท คาใชจายดานบริหารจัดการ งานอํานวยการ กิจกรรมสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดี
และบริหารทั่วไป ของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เกินกวาวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๗. การอนุมัติยกเวนใหศาลจังหวัดทุงสงเบิกจายคาจัดทําปาย เปนเงินทั้งสิ้น ๑๐๘,๙๗๐ บาท
จากงานอํานวยการ กิจกรรมสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีและบริหารงานทั่วไป ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ และเบิกจายรายจายเพื่อการจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาตอหนวยตอชุด
ไม เ กิ น ๕,๐๐๐ บาท ค า ใช จ า ยด า นบริ ห ารจั ด การ กิ จ กรรมสนั บ สนุ น การพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี แ ละ
บริหารงานทั่วไป ของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เกินกวาวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
สํานักแผนงานและงบประมาณแจงวา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ศาลจังหวัดทุงสงได
เบิกจ ายค าจัด ทําป าย เปน เงิน ๑๐๘,๙๗๐ บาท จากงานอํ านวยการ กิ จกรรมสนั บ สนุ น การพิจ ารณา
พิพากษาคดีและบริหารงานทั่วไป ซึ่งเปนการเบิกจายเงินงบประมาณผิดงาน/กิจกรรม ตามหลักเกณฑตอง
เบิกจายจากงานประชาสัมพันธศาลยุติธรรม กิจกรรมประชาสัมพันธงานศาลยุติธรรม คาใชจายดานบริหาร
จัดการ เนื่องจากศาลจัง หวัดทุง สงเบิกจายไมถูกตองตามระบบงบประมาณศาลยุติธรรมและสํานักงาน
ศาลยุติธรรม จึง ขออนุมัติเบิกจายจากงานอํานวยการ กิจกรรมสนับสนุน การพิจารณาพิพากษาคดีและ
บริหารงานทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
กรณี ก ารเบิ ก จ า ยสิ่ ง ของที่ มี ลั ก ษณะคงทนถาวร ราคาไม เ กิ น ๕,๐๐๐ บาท จํ า นวน
๑๒๓,๔๐๖ บาท ซึ่ ง เป น การเบิ ก จ า ยไม ถู ก ต อ งตามระบบงบประมาณศาลยุ ติ ธ รรมและสํ า นั ก งาน
ศาลยุ ติ ธ รรม จึ ง ขออนุ มั ติ เ บิ ก จ า ยรายจ า ยเพื่ อ จั ด หาสิ่ ง ของที่ มี ลั ก ษณะคงทนถาวรและมี ร าคา

๓๕
ตอหนวยตอชุดไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท งานอํานวยการ กิจกรรมสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีและบริหาร
ทั่วไป คาใชจายดานบริหารจัดการ ของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เกินกวาวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
สํานักงานศาลยุติธรรมพิจารณาแลวเห็นวา การเบิกคาใชจายผิดงาน/โครงการ/กิจกรรม/
ประเภทงบประมาณดังกลาวขางตน ไมไดเกิดจากการตั้งใจทุจริตและการดําเนินงานตางๆ ที่เกิดขึ้นลวนเปน
ประโยชนในการดําเนินงานราชการทั้งสิ้น
จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ
๖.๕ การเปลี่ยนแปลงใบกันเงินไวเบิกเหลื่อมป คาใชจายดานลงทุน แบบไมมีหนี้

ประธานฯ : ขอใหฝายเลขานุการฯ แถลง
นายรุงศักดิ์ วงศกระสันต : ตามที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมในการประชุมครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๕ เมื่อ
วั น ที่ ๒๐ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๕ อนุ มั ติ ใ นหลั ก การให เ ลขาธิ ก ารสํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรมมี อํ านาจอนุ มั ติ
เปลี่ยนแปลงหนวยรับผิดชอบ และรายการขยายเวลาเบิกจายเงินหรือกันเงินไวเบิกเหลื่อมป ซึ่งคณะกรรมการ
บริหารศาลยุติธรรมไดอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงินหรือกันเงินไวเบิกเหลื่อมป ทั้งนี้ หากเปนการเปลี่ยนแปลง
รายการงบประมาณประจําปที่มีวงเงินเพิ่ม ใหเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมมีอํานาจเปลี่ยนแปลงรายการ
ไมเกินรายการละ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และรายงานคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเพื่อทราบ นั้น
ในการนี้ เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมไดอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการและหนวยรับผิดชอบ
รายการกันเงินไวเบิกเหลื่อมป เงินคาธรรมเนียมศาลเพื่อเสริมงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
คาใชจายดานลงทุน แบบไมมีหนี้ โครงการกอสรางบานพักขาราชการตุลาการ พรอมสิ่งกอสรางประกอบ
จากเดิม บานพักผูพิพากษา จํานวน ๓ หนวย และบานพักผูอํานวยการ จํานวน ๑ หนวย พรอมสิ่งกอสราง
ประกอบ โดยมีสํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดนาน เปนหนวยจัดซื้อจัดจางและหนวยเบิกจาย วงเงิน
๑๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท เปลี่ยนแปลงเปน บานพักผูพิพากษา จํานวน ๓ หนวย พรอมสิ่งกอสรางประกอบ
จํานวน ๑๓,๗๔๐,๐๐๐ บาท และกิจกรรมปรับ ปรุง ซอมแซมอาคารศาล สถานที่แ ละบานพัก รายการ
ปรับปรุงซอมแซมบานพักผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดนครสวรรค จํานวน ๖๖๐,๐๐๐ บาท โดยมีสํานัก
อํานวยการประจําศาลจัง หวัดนครสวรรค เปนหนว ยจัดซื้อจัดจางและหนวยเบิกจาย รวมจํานวนทั้งสิ้น
๑๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท (วงเงิ น เท า เดิ ม ) เนื่อ งจากรู ป แบบการก อ สร า งอาคารที่ ทํ า การศาลจั ง หวั ด น า น
ขนาด ๑๔ บัลลังก ๑ หลัง พรอมบานพักและสิ่งกอสรางประกอบไดรวมการกอสรางบานพักผูพิพากษาและ
บานพักผูอํานวยการไวแลว
ทั้งนี้ สํานักงานศาลยุติธรรมไดจัดทําใบเปลี่ยนแปลงกันเงินไวเบิกเหลื่อมป เงินคาธรรมเนียม
ศาลเพื่อเสริมงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เลขที่ ธศ ๐๑๐ – ๐๑๑/๒๕๕๙ คาใชจายดานลงทุน

๓๖
แบบไมมีหนี้ โครงการกอสรางบานพักขาราชการตุลาการ พรอมสิ่งกอสรางประกอบ และกิจกรรมปรับปรุง
ซอมแซมอาคารศาล สถานที่และบานพัก จํานวน ๒ รายการ รวมเปนเงิน ๑๔,๔๐๐,๐๐๐ บาทเรียบรอยแลว
จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ
๖.๖ รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจําภาค ๒
(ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙) ภาค ๓ (ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙) ภาค ๕ (ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙) ภาค ๗
(ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙) ภาค ๘ (ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙) และภาค ๙ (ครั้งที่ ๕-๖/๒๕๕๙)

ประธานฯ : ขอใหฝายเลขานุการฯ แถลง
นายรุงศักดิ์ วงศกระสันต : ๑. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจําภาค ๒
ครั้ ง ที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่ อ วั น ที่ ๑๔ - ๑๕ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๙ สามารถวิ เ คราะห ป ระเด็ น ป ญ หาข อ ขั ด ข อ ง
ในทางปฏิบัติไดดังนี้
๑.๑ การประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรมปงบประมาณ ๒๕๕๙ (รอบที่ ๒)
ขอพิจารณา สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมพิจารณาแลวเห็นวาที่ประชุม
คณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจําภาค ๒ แจงวา ระบบการทํามิติของสํานักงานศาลยุติธรรมยัง
ไมสะทอนความจริง ศาลใหญและศาลเล็กมีสภาพปญหาที่ตางกัน นํามารวมเปนมิติเดียวกันนาจะปรับปรุง
รูปแบบวาศาลจังหวัดที่ไมมีศาลแขวงและศาลจังหวัดที่มีศาลแขวง และศาลจังหวัดที่มีอัตรากําลังผูพิพากษา
หรือปริมาณคดีจํานวนมากนาจะแยกจากกัน เพื่อจะไดเห็นปญหาที่แทจริงมากกวา ทั้งนี้ เห็นสมควรแจง
ปญ หาขอขัด ของไปยัง หนวยงานที่รับ ผิดชอบโดยตรง คือ สํานักสง เสริม งานตุลาการเพื่อเปน ขอมูล
ประกอบการพิจารณาแกไขปญหาตอไป
๑.๒ ขาดอัตรากําลังเจาหนาที่การเงิน เจาหนาที่พัสดุ และเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยของ
ศาลในสังกัด
ขอพิจารณา สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมพิจารณาแลวเห็นวาที่ประชุม
คณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจําภาค ๒ มีความเห็นวา สํานักงานศาลยุติธรรมควรแยกงาน
การเงินออกจากงานพัสดุ และอัตรากําลังเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยไมเพียงพอ ดังนั้น เห็นสมควรแจง
ปญหาขอขัดของไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรง คือ สํานักคณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรม และ
สํานักรักษาความปลอดภัยและสถานที่ เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาแกไขปญหาตอไป
๑.๓ นัดฟงคําพิพากษาลวงหนา
ขอพิจารณา สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมพิจารณาแลวเห็นวาที่ประชุม
คณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจําภาค ๒ ไดใหภาคทําหนังสือชี้แจงรายละเอียดตามที่ศาลอุทธรณ

๓๗
ภาค ๒ ไดมีหนังสือขอความรวมมือใหทุกศาลในภาคปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน สําหรับปญหาความลาชา
ของสํานวน ขอสังเกตและขอขัดของอื่น ๆ ใหอธิบดีผูพิพากษาภาค ๒ นําเรียนปรึกษาประธานศาลอุทธรณ
ภาค ๒ เพื่อแกปญหาดังกลาวตอไป ซึ่งเปนการบริหารจัดการตามอํานาจหนาที่ จึงไมมีประเด็นใหสํานักงาน
ศาลยุติธรรมแกไข
๑.๔ รวมโทษกอนลงโทษ หรือลดโทษกอนลงโทษ
ขอพิจารณา สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมพิจารณาแลวเห็นวาที่ประชุม
คณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจําภาค ๒ ไดมอบใหผูพิพากษาหัวหนาศาลแจงตอผูพิพากษา
ในศาลในกรณีที่คดีมีทั้งลดโทษและรวมโทษใหลดโทษกอนในแตละขอหา จึงรวมโทษ ซึ่งเปนการบริหาร
จัดการตามอํานาจหนาที่ จึงไมมีประเด็นใหสํานักงานศาลยุติธรรมแกไข
๒. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจําภาค ๓ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ สามารถวิเคราะหประเด็นปญหาขอขัดของในทางปฏิบัติไดดังนี้
๒.๑ ระบบการพิจารณาคดีครบองคคณะและตอเนื่องของศาลในสังกัดสํานักงานอธิบดี
ผูพิพากษาภาค ๓
- การนัดวันยังเกินกําหนดที่ควรจะเปน
- เลื่อนคดีเพราะสงหมาย ปดหมายไมครบกําหนด
ขอพิจารณา สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมพิจารณาแลวเห็นวาที่ประชุม
คณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจําภาค ๓ ไดใหคําแนะนําวาในกรณีนี้ควรมีการวางแผนอยางเปน
ระบบ เพื่อที่จะทําใหการพิจารณาคดีเสร็จไปไดรวดเร็วและขอความรวมมือใหผูพิพากษาหัวหนาศาลชวย
ตรวจสํานวนและการสั่ ง ประกัน พรอมทั้ งกําชั บ การบริห ารคดีข องผูพิ พากษาโดยกําหนดวัน สื บ พยาน
โจทกจําเลยเผื่อไว กรณีที่จะตองไกลเกลี่ย ถาไกลเกลี่ยไมไดจริง ๆ ก็สงเขาระบบการพิจารณาคดีตอเนื่องได
เลย ซึ่งเปนการบริหารจัดการตามอํานาจหนาที่ จึงไมมีประเด็นใหสํานักงานศาลยุติธรรมแกไข
๒.๒ ขอหารือเกี่ยวกับคดีกองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายไดในอนาคต (กรอ.)
- ในระเบียบคดีเรงรัด คดี กรอ. ไมสามารถเปดนอกเวลาได
ขอพิจารณา สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมพิจารณาแลวเห็นวาที่ประชุม
คณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจําภาค ๓ แจงวาโครงการเรงรัดคดีเปนโครงการที่สํานักงาน
ศาลยุติธรรมขออนุมัติ ก.บ.ศ. เรื่องของบประมาณ ซึ่งคดี กรอ. ไมไดระบุไว กรณีนี้ทางสํานักงานอธิบดี
ผูพิพากษาภาค ๓ เคยให คําแนะนําวา ถากรณีที่จํา เปน ที่จ ะตองเปด พิจ ารณานอกเวลา ก็ สามารถเบิ ก
คาใชจายนอกเวลาได แตจะเปนอีกอัต ราหนึ่ง จะเบิกไดไมเทากับโครงการเรงรัดคดี และศาลไหนที่มีคดี
กรอ. ใหทําหนังสือมาที่ภาค ถาไดผลอยางไรแลว ทางภาคก็จะแจงเวียนใหศาลในสังกัดทราบตอไป ซึ่งเปน
การบริหารจัดการตามอํานาจหนาที่ จึงไมมีประเด็นใหสํานักงานศาลยุติธรรมแกไข

๓๘
๓. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรมประจําภาค ๕ ครัง้ ที่ ๔/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สามารถวิเคราะหประเด็นปญหาขอขัดของในทางปฏิบัตไิ ดดังนี้
๓.๑ ซักซอมความเขาใจในการปฏิบัติงานของสวนคลัง โครงการตาง ๆ การจัดทําคําขอ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ และระบบรายงานคดีและติดตามการตรวจสํานวนคดีของศาล
ในภาค ๕
ขอพิจารณา สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมพิจารณาแลวเห็นวาที่ประชุม
คณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจําภาค ๕ ไดพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหาขอขัดของในการ
ปฏิบัติงานของศาลในภาค เพื่อที่จะไดเปนมาตรฐานเดียวกันและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเปนการบริหารจัดการ
ตามอํานาจหนาที่แลว จึงไมมีประเด็นใหสํานักงานศาลยุติธรรมแกไข ซึ่งเปนการบริหารจัดการตามอํานาจ
หนาที่ จึงไมมีประเด็นใหสํานักงานศาลยุติธรรมแกไข
๓.๒ การแกไขปรับปรุงระเบียบสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค ๕ วาดวยการตรวจ
สํานวนและรายงานคดี พ.ศ. ๒๕๕๙
ขอพิจารณา สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมพิจารณาแลวเห็นวาที่ประชุม
คณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจําภาค ๕ ใหรายงานคดีตอสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค ๕
สําหรับคดีครอบครองปรปกษถามีผูคัดคานใหสงตรวจ คดีแพงที่เกี่ยวกับทุนทรัพยคดียาเสพติดที่มีอัตราโทษ
จําคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิต สวนคดีที่ไมตองสั่งใหภาคตรวจ ไดแก คดียักยอก คดีฉอโกงธรรมดา
คดีผูจัดการมรดก คดีที่ยอมความกันไดถึงแมจะมีทุนทรัพยมาก แตทั้งนี้หากผูพิพากษาเจาของสํานวนเห็น
ควรใหรายงานก็สามารถสงสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค ๕ ตรวจได ซึ่งเปนการบริหารจัดการตามอํานาจ
หนาที่ จึงไมมีประเด็นใหสํานักงานศาลยุติธรรมแกไข
๓.๓ การตรวจรางคําพิพากษา
- ผูตรวจรางคําพิพากษามักตองเพิ่มฎีกาให
ข อ พิ จ ารณา สํ า นั ก คณะกรรมการบริ ห ารศาลยุ ติ ธ รรมพิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า
ที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจําภาค ๕ ไดขอความรวมมือผูพิพากษาหัวหนาศาลไป
ประชุมเรื่องการตรวจรางคําพิพากษากับผูพิพากษาในศาลดวย ประกอบกับประธานศาลฎีกาไดแตงตั้ง
คณะทํ า งานปรั บ ปรุ ง การตรวจร า งคํ า พิ พ ากษา เพื่ อ ให ก ารตรวจร า งมี ห ลั ก การและแนวทางเดี ย วกั น
ทั่วประเทศ ซึ่งเปนการบริหารจัดการตามอํานาจหนาที่ จึงไมมีประเด็นใหสํานักงานศาลยุติธรรมแกไข
๓.๔ การบังคับคดีนายประกัน
ข อ พิ จ ารณา สํ า นั ก คณะกรรมการบริ ห ารศาลยุ ติ ธ รรมพิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า
ที่ป ระชุม คณะอนุก รรมการบริห ารศาลยุติธ รรมประจําภาค ๕ ไดข อความร ว มมื อให ผูอํา นวยการศาล
ตรวจสอบวาสืบทรัพยครบถวนหรือยัง เพื่อปองกันความผิดพลาด และถาเห็นวาสืบทรัพยไมไดครบ ๑๐ ปแลว
ขอให ผู พิ พ ากษาหั ว หน า ศาลลดหรื อ งดค า ปรั บ ด ว ย ถ า ไม มี ท รั พ ย เ ลยต อ งดํ า เนิ น การตามระเบี ย บ

๓๙
จึ ง จะจํ า หน า ยหนี้ สู ญ ได ไม เ ช น นั้ น ต อ งรั บ ผิ ด ชอบกั บ ผู อํ า นวยการด ว ย ซึ่ ง เป น การบริ ห ารจั ด การ
ตามอํานาจหนาที่ จึงไมมีประเด็นใหสํานักงานศาลยุติธรรมแกไข
๓.๕ คดีที่ตองลงลายมือชื่อผูพิพากษา ๒ คนมักจะลงลายมือผูพิพากษาเพียงทานเดียว
ขอพิจารณา สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมพิจารณาแลวเห็นวา ที่ประชุม
คณะอนุกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรมประจําภาค ๕ กําชับใหผูพิพากษาในศาลเกี่ยวกับคดีที่ตองลงลายมือชื่อ
ไมวาจะคนเดียวหรือสองคน ขอใหดูโทษและทุนทรัพยดว ย เพราะหากคดีเขาสูศาลอุทธรณแลว หากลงลายมือชื่อ
ไมครบก็จะถูกสงเรื่องคืน ซึ่งเปนการบริหารจัดการตามอํานาจหนาที่ จึงไมมีประเด็นใหสํานักงานศาลยุติธรรม
แกไข
๔. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจําภาค ๗ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ สามารถวิเคราะหประเด็นปญหาขอขัดของในทางปฏิบัติไดดังนี้
๔.๑ ติดตามผลการพิจารณาคดีตอเนื่องและครบองคคณะโดยผานศูนยนัดความ
ขอพิจารณา สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมพิจารณาแลวเห็นวา ที่ประชุม
คณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจําภาค ๗ ไดมอบหมายใหศาลจังหวัดกาญจนบุรีเปนศาลนํารอง
ในการจัดระบบการพิจารณาตอเนื่องและครบองคคณะโดยผานศูนยนัดความ โดยจะมีการประเมินผลวาถา
ดําเนินการไปไดดวยดี ตองทําตอไป แตถาพบปญหาอุปสรรคก็จะดําเนินการปรับปรุงแกไข ทั้งนี้ ทางภาคจะ
มอบหมายใหรองอธิบดีเขาไปชวยดูแลใหคําแนะนําในเรื่องนี้ ซึ่งเปนการบริหารจัดการตามอํานาจหนาที่
จึงไมมีประเด็นใหสํานักงานศาลยุติธรรมแกไข
๔.๒ ระเบียบวาดวยการรายงานคดีและการรายงานการอานคําพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ.
๒๕๕๖ และแกไขเพิ่มเติม
ขอพิจารณา สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมพิจารณาแลวเห็นวา ที่ประชุม
คณะอนุก รรมการบริห ารศาลยุ ติธ รรมประจํ าภาค ๗ ได ข อความร ว มมือ ผูพิ พากษาหัว หน าศาลกํา ชั บ
ผูพิพากษาในศาลใหปฏิบัติตามระเบียบดังกลาว โดยกําหนดระยะเวลาในการสงสํานวนและคําพิพากษาให
ภาคตรวจภายในระยะเวลาก อ นอ า นคํ า พิ พ ากษา ๑๕ วั น ทั้ ง นี้ ให ผู พิ พ ากษาหั ว หน า ศาลตรวจดู ว า
มีการสงกอนที่จะนัดฟงคําพิพากษา ๑๕ วันหรือไม กอนลงชื่อในหนังสือนําสง ซึ่งเปนการบริหารจัดการตาม
อํานาจหนาที่ จึงไมมีประเด็นใหสํานักงานศาลยุติธรรมแกไข
๔.๓ การบริหารงานคดีคางพิจารณาเกิน ๑ ป
ขอพิจารณา สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมพิจารณาแลวเห็นวา ที่ประชุม
คณะอนุก รรมการบริ ห ารศาลยุติ ธ รรมประจํ า ภาค ๗ ได ข อความร ว มมือ ให ศาลในภาคดํา เนิ น การคดี
ที่คางเกิน ๑ ปใหแลวเสร็จ โดยเฉพาะคดีที่จําเลยตองขังอยาใหเกิน ๖ เดือน สวนคดีแพงที่คางเกิน ๑ ป
ขอใหถายสําเนารายงานกระบวนพิจารณาครั้งสุดทายที่มีการเลื่อนครั้งสุดทายสงไปใหที่ภาค ซึ่งภาคตองการ

๔๐
รูถึงเหตุผลและปญหาวาทําไมตองเลื่อน และเลื่อนเพราะอะไร จะไดชวยกันแนะนําแกไขได ซึ่งเปนการ
บริหารจัดการตามอํานาจหนาที่ จึงไมมีประเด็นใหสํานักงานศาลยุติธรรมแกไข
๕. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจําภาค ๘ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อ
วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ สามารถวิเคราะหประเด็นปญหาขอขัดของในทางปฏิบัติไดดังนี้
๕.๑ การพิจารณาพิพากษาคดี
- ผูพิพากษาคนเดียวพิพากษาเกินอํานาจตนเอง
ขอพิจารณา สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมพิจารณาแลวเห็นวา ที่ประชุม
คณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจําภาค ๘ ไดใหแนวทางกับ ผูพิพากษาหัว หนาศาลในกรณีที่
ผูพิพากษาไมสามารถนั่งพิจารณาคดีครบองคคณะหรือขัดของในการเขียนคําพิพากษา ผูพิพากษาหัวหนา
ศาลมีคําสั่งใหผูพิพากษาทานอื่นนั่งเปนองคคณะแทนได หรือผูพิพากษาหัวหนาศาลจะเขารวมเปนองคคณะ
ก็ได ซึ่งเปนการบริหารจัดการตามอํานาจหนาที่ จึงไมมีประเด็นใหสํานักงานศาลยุติธรรมแกไข
๕.๒ การบริหารงานธุรการเสริมการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลในเขตอํานาจ
สํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค ๘ ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน
- บางศาลไมไดรายงานคดีตามระเบียบ
ขอพิจารณา สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมพิจารณาแลวเห็นวา ที่ประชุม
คณะอนุกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรมประจําภาค ๘ ไดแตงตั้งใหคณะทํางานศึกษาแนวทางการตรวจสํานวน
และรางคําพิพากษาของสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค ๘ เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการสงสํานวนและรางคํา
พิพากษาใหภาคตรวจไมนอยกวา ๒๐ วัน เขียนคําพิพากษาดวยภาษาราชการ ตรวจสอบความเรียบรอยของ
สํานวนกอนสง และการทําตรายางประทับหนาปกสํานวนเพื่อปองกันความผิดพลาด ทั้งนี้ เมื่อดําเนินการ
เสร็จแลวจะแจงไปยังศาลในสังกัดภาค ๘ ตอไป ซึ่งเปนการบริหารจัดการตามอํานาจหนาที่ จึงไมมีประเด็น
ใหสํานักงานศาลยุติธรรมแกไข
๖. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจําภาค ๙ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อ
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙สามารถวิเคราะหประเด็น
ปญหาขอขัดของในทางปฏิบัติไดดังนี้
๖.๑ ขอสังเกตและขอเสนอแนะจากการตรวจสํานวนของศาลชั้นตน
- กรณีสงเอกสารคําสั่งคํารองไปยังศาลอุทธรณภาค ๙ ไมครบ
- สงคํารองขอปลอยชั่วคราวลาชา
- เปดรับคําสั่งศาลอุทธรณภาค ๙ ทาง Mail ลาชา
- คดีแพง ในกรณีจําเลยตอสูในเรื่องกรรมสิทธิ์ ไมไดเก็บคาขึ้นศาล
- เรื่องพยานวัตถุสํานวน กรณีเปนสื่ออิเล็กทรอนิกส ซีดี ขอใหศาลชั้นตนตรวจสอบวา
ไฟลยังสมบูรณหรือไม

๔๑
- คดีฟองแยง เมื่อยื่นอุทธรณไมตรวจดูคาธรรมเนียมดวย
ขอพิจารณา สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมพิจารณาแลวเห็นวา ที่ประชุม
คณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจําภาค ๙ ไดพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหาขอขัดของในการ
ปฏิบัติงานของศาลในภาค โดยขอใหตรวจสอบความถูกตองและรายละเอียดตาง ๆ ในสํานวนกอนสงไปให
ศาลอุทธรณภาค ๙ ทั้งนี้ เพื่อที่จะไดเปนมาตรฐานเดียวกันและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเปนการบริหารจัดการตาม
อํานาจหนาที่แลว จึงไมมีประเด็นใหสํานักงานศาลยุติธรรมแกไข
๖.๒ ปญหาและขอขัดของในการดําเนินคดีแพงที่ตองใชกฎหมายอิสลาม
ขอพิจารณา สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมพิจารณาแลวเห็นวา ที่ประชุม
คณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจําภาค ๙ จะจัดใหมีการประชุมปรึกษาขอราชการและหารือ
การพิจารณาคดีค รอบครัว อิสลามกับศาลเยาวชนและครอบครัว ใหศาลในจังหวัด ชายแดนภาคใตห รือ
ศาลที่ตองใชกฎหมายอิสลาม สรุปประเด็นปญหาและหารือไปยังศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โดยผาน
สํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค ๙ เพื่อใชเปนแนวปฏิบัติออกมาเพื่อใหแตละศาลปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน
ซึ่งเปนการบริหารจัดการตามอํานาจหนาที่ จึงไมมีประเด็นใหสํานักงานศาลยุติธรรมแกไข
สรุปสถานการณในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙
- จังหวัดปตตานีมีลักษณะเหตุการณลอบวางระเบิด ๖ ครั้ง ลอบยิง ๑๖ ครั้ง กอกวน
สรางสถานการณของผูกอเหตุรุนแรง ๗ ครั้ง รวม ๒๙ เหตุการณ โดยมีผูเสียชีวิต ๙ รายและผูไดรับบาดเจ็บ
๒๒ ราย
- จังหวัดยะลามีลักษณะเหตุการณลอบวางระเบิด ๘ ครั้ง ลอบยิง ๘ ครั้ง วางเพลิง ๒ ครั้ง
กอกวน - ครั้ง รวม ๑๘ เหตุการณ โดยมีผูเสียชีวิต ๗ รายและผูไดรับบาดเจ็บ ๒๔ ราย
- จัง หวั ด นราธิว าสมี ลัก ษณะเหตุก ารณล อบยิ ง ๑๔ ครั้ง ลอบวางระเบิด ๑๔ ครั้ ง
ลอบวางเพลิง ๑ ครั้ง อื่น ๆ ๓ ครั้ง รวม ๓๒ เหตุการณ โดยมีผูเสียชีวิต ๑๑ ราย และผูไดรับบาดเจ็บ ๔๑ ราย
- อําเภอเบตงไมมีลักษณะเหตุการณกอความไมสงบแตอยางใด
- อําเภอนาทวีมีลักษณะเหตุการณลอบยิง ๑ ครั้ง รวม ๑ เหตุการณ โดยมีผูเสียชีวิต ๑
รายและผูไดรับบาดเจ็บ ๑ ราย
สรุปสถานการณในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙
- จังหวัดปตตานีมีลักษณะเหตุการณลอบวางระเบิด ๖ ครั้ง ลอบยิง ๑๐ ครั้ง กอกวน
สรางสถานการณของผูกอเหตุรุนแรง ๒ ครั้ง รวม ๑๘ เหตุการณ โดยมีผูเสียชีวิต ๕ รายและผูไดรับบาดเจ็บ
๒๒ ราย
- จังหวัดยะลามีลักษณะเหตุการณลอบวางระเบิด - ครั้ง ลอบยิง ๑ ครั้ง วางเพลิง - ครั้ง
กอกวน - ครั้ง อื่น ๆ ๒ ครั้ง รวม ๓ เหตุการณ โดยมีผูเสียชีวิต ๑ รายและผูไดรับบาดเจ็บ ๓ ราย

๔๒
- จังหวัดนราธิวาสมีลักษณะเหตุการณลอบยิง ๑๒ ครั้ง ลอบวางระเบิด ๔ ครั้ง ลอบ
วางเพลิง ๑ ครั้ง ปะทะ ๑ ครั้ง อื่น ๆ ๒ ครั้ง รวม ๒๐ เหตุการณ โดยมีผูเสียชีวิต ๙ ราย แลผูไดรับบาดเจ็บ
๑๘ ราย
- อําเภอเบตงไมมีลักษณะเหตุการณกอความไมสงบแตอยางใด
อนึ่ ง สํ า นั ก คณะกรรมการบริ ห ารศาลยุ ติ ธ รรมเห็ น ควรบรรจุ เ รื่ องรายงานการประชุ ม
ของคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรมประจําภาค ๒ ภาค ๓ ภาค ๕ ภาค ๗ ภาค ๘ และภาค ๙ ในวาระ
เพื่อทราบ ทั้งนี้ เอกสารรายงานการประชุมของแตละคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจําภาค
สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมไดจัดสงเปนไฟลเอกสารทางอีเมลเพื่อใชประกอบการประชุมดวยแลว
จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ
๖.๗ รายงานความคื บหน าของร างกฎหมาย ร างระเบี ยบ และร างประกาศที่
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมใหความเห็นชอบ

ประธานฯ : ขอใหฝายเลขานุการฯ แถลง
นายรุงศักดิ์ วงศกระสันต : ตามที่เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมไดเห็นชอบเปนหลักการใหสํานัก
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ติดตามความคืบหนาของรางกฎหมาย รางระเบียบ และรางประกาศที่
คณะกรรมการ บริหารศาลยุติธรรมใหความเห็นชอบ แลวใหรายงานคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
ในระเบียบวาระเรื่องเพื่อทราบเปนประจําตอไป นั้น
สํ า นั ก คณะกรรมการบริ ห ารศาลยุ ติ ธ รรมขอรายงานความคื บ หน า ของร า งกฎหมาย
รางระเบียบ และรางประกาศที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมใหความเห็นชอบ ดังนี้
๑. ร า งกฎหมายที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารศาลยุ ติ ธ รรมให ค วามเห็ น ชอบ และประกาศ
ใชบังคับเปนกฎหมายแลว จํานวน ๒ ฉบับ ดังนี้
๑.๑ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลใชบังคับ
ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป (ประกาศราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๑๓๓ ตอน ๘๖ ก
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)
๑.๒ พระราชกฤษฎีกากําหนดวันเปดทําการศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
มีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป (ประกาศราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๑๓๓
ตอน ๘๕ ก วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙)
๒. ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม จํานวน ๒๓ ฉบับ ดังนี้

๔๓
๒.๑ ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดวยรถราชการและคาตอบแทนเหมา
จายแทนการจัดหารถประจําตําแหนง (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๕๙ เปนตนไป (ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙)
๒.๒ ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดวยการใชวิทยุโทรศัพทเคลื่อนที่
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เปนตนไป (ประกาศ ณ วันที่ ๒๑
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙)
๒.๓ ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดวยการงบประมาณ (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เปนตนไป (ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๙)
๒.๔ ระเบี ย บคณะกรรมการบริ ห ารศาลยุ ติ ธ รรม ว า ด ว ยการเงิ น (ฉบั บ ที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เปนตนไป (ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๙)
๒.๕ ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดวยเงินคาธรรมเนียมศาล เงินคาปรับ
และเงินกลาง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เปนตนไป (ประกาศ
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙)
๒.๖ ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดวยการใชจายเงินคาธรรมเนียมศาลเพื่อ
เสริ มงบประมาณ (ฉบั บที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ มี ผลใช บั งคั บตั้ งแต วั นที่ ๑ ตุ ลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป นต นไป
(ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙)
๒.๗ ระเบี ย บคณะกรรมการบริ ห ารศาลยุ ติ ธ รรม ว า ด ว ยการจ า ยเงิ น ค า ตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เปนตนไป (ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙)
๒.๘ ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดวยคาใชจายในการประชุมราชการ
ศาลยุติธรรม และสํานักงานศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๕๙ เปนตนไป (ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙)
๒.๙ ระเบี ย บคณะกรรมการบริ ห ารศาลยุ ติ ธ รรม ว า ด ว ยเงิ น ค ารั บ รอง (ฉบั บ ที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เปนตนไป (ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๙)
๒.๑๐ ระเบี ย บคณะกรรมการบริ ห ารศาลยุ ติ ธ รรม ว า ด ว ยการพั ส ดุ (ฉบั บ ที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๙ มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เปนตนไป (ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๙)

๔๔
๒.๑๑ ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดวยการตรวจงานบริหารราชการ
ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๕๙ เปนตนไป (ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
๒.๑๒ ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดวยการมอบอํานาจของเลขาธิการ
สํานักงานยุติธรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลใชบังคับ ตั้งแตวัน ที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เปน ตน ไป
(ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙)
๒.๑๓ ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดวยการรักษาความปลอดภัย (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เปนตนไป (ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๙)
๒.๑๔ ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดวยการใหบริการแกประชาชน
ผูมาติดตอราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เปนตนไป (ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙)
๒.๑๕ ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดวยคาใชจายในการตรวจพิสูจน
หลั ก ฐานทางวิ ท ยาศาสตร ต ามประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ ง มาตรา ๑๒๘/๑ (ฉบั บ ที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เปนตนไป (ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๙)
๒.๑๖ ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดวยคาใชจายในการตรวจพิสูจน
หลักฐานทางวิทยาศาสตรตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา ๒๔๔/๑ (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๙
มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เปนตนไป (ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙)
๒.๑๗ ระเบียบคณะกรรมการบริห ารศาลยุติธรรม วาดว ยหลักเกณฑการติด ตั้งและ
ยายโทรศัพทของทางราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เปน
ตนไป (ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙)
๒.๑๘ ระเบียบคณะกรรมการบริห ารศาลยุติธ รรม วาดว ยรถยนตหุ ม เกราะป องกั น
กระสุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เปนตนไป (ประกาศ
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙)
๒.๑๙ ระเบี ยบคณะกรรมการบริ ห ารศาลยุ ติ ธ รรม ว าด ว ยเครื่ อ งเรื อ นบ านพั ก และ
อาคารชุดพักอาศัยขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เปนตนไป (ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙)
๒.๒๐ ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดวยงานธุรการเกี่ยวกับสํานวน
ความและเอกสาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เปนตนไป
(ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙)

๔๕
๒.๒๑ ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดวยการปลดทําลายสํานวนความ
และเอกสาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เปนตนไป (ประกาศ
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙)
๒.๒๒ ระเบียบคณะกรรมการบริห ารศาลยุติธ รรม ว าดว ยการชว ยเหลือ ขา ราชการ
ฝายตุลาการศาลยุติธรรม ซึ่งเปนผูถูกกลาวหา ผูตองหา คูความ ผูเสียหาย หรือเปนคูกรณี ผูถูกฟองคดี หรือ
ผูฟองคดี อันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการตามหนาที่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เปนตนไป (ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙)
๒.๒๓ ระเบี ย บคณะกรรมการบริ ห ารศาลยุ ติ ธ รรม ว า ด ว ยการไกล เ กลี่ ย ข อ พิ พ าท
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เปนตนไป (ประกาศ ณ วันที่ ๓๐
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙)
๓. ระเบียบคณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมที่ผานความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารศาลยุติธรรม จํานวน ๑ ฉบับ ดังนี้
- ระเบียบคณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรม วาดวยการยายขาราชการศาลยุตธิ รรม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ เปนตนไป (ประกาศราชกิจจานุเบกษา
เลมที่ ๑๓๓ ตอนที่ ๘๓ ก เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙)
จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๗

เรื่องอื่นๆ
๗.๑ รายงานความคื บ หน า การอุ ท ธรณ คํ า พิ พ ากษาศาลปกครองกลาง
คดี ห มายเลขดํ า ที่ ๒๒๙๙/๒๕๕๔ คดี ห มายเลขแดงที่ ๑๔๕๔/๒๕๕๘
(เกี่ยวกับคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนง)

ประธานฯ : ขอใหฝายเลขานุการฯ แถลง
นายรุงศักดิ์ วงศกระสันต : ตามที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมในการประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ รับทราบรายงานความคืบหนาการอุทธรณคําพิพากษาศาลปกครองกลาง
คดีหมายเลขดําที่ ๒๒๙๙/๒๕๕๔ คดีหมายเลขแดงที่ ๑๔๕๔/๒๕๕๘ ระหวางนายตรัณ ขมะวรรณ ผูฟองคดีกับ
คณะกรรมการบริ ห ารศาลยุ ติ ธ รรม (ก.บ.ศ.) ผู ถู ก ฟ อ งคดี ซึ่ ง ได มี คํ า พิ พ ากษา ให เ พิ ก ถอนระเบี ย บ
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดวยรถราชการและคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจํา
ตําแหนง พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม วาดวยรถราชการและ

๔๖
คาตอบแทนเหมาจายแทนกรจัด หารถประจําตําแหนง (ฉบับ ที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่ ๙
มีน าคม ๒๕๕๘ เฉพาะขอ ๓๓/๖ วรรคสอง โดยสํานักงานศาลยุติธ รรมจัดสง คําอุทธรณทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งรับอุทธรณ เปนคดีหมายเลขดํา
ที่ อ. ๑๐๒๑/๒๕๕๘ และนายตรัณ ขมะวรรณ ผูฟองคดี ในฐานะคูกรณีในอุทธรณไ ดทําคําแกอุทธรณ
ซึ่งศาลปกครองสูงสุดไดมีคําสั่งรับเปนคําแกอุทธรณ ปรากฏตามที่แนบทาย นั้น
บัดนี้ ศาลปกครองสูงสุดไดมีหมายแจงกําหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริง โดยมีคําสั่ง
กําหนดใหวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เปนวันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริง ซึ่งตามระเบียบของที่ประชุมใหญ
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๖๒ วรรคสองและวรรคสาม
กําหนดใหศาลแจงใหคูกรณีทราบกําหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริงลวงหนาไมนอยกวาสิบวัน และ
บรรดาคําฟองเพิ่มเติม คําใหการ คําคัดคานคําใหการ คําใหการเพิ่มเติม รวมทั้งพยานหลักฐานอื่นๆ ที่ยื่นตอ
ศาลหลังวันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริง ไมใหศาลรับไวเปนสวนหนึ่งของสํานวนคดี และไมตองสงสําเนาให
คู ก รณี ที่ เ กี่ ย วข อ ง สํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรมจึ ง เห็ น ควรรายงานความคื บ หน า การอุ ท ธรณ คํ า พิ พ ากษา
ศาลปกครองกลางดังกลาวมาเพื่อทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ
- การจัดหาสถานที่สําหรับกอสรางศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
และศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ

นายชํานาญ รวิวรรณพงษ : เรื่องการจัดหาสถานที่กอสรางศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
ทราบวามีที่ดินอยูดานหลังศาลอุทธรณเนื้อที่ประมาณ ๓ ไร ขณะนี้ใชเปนที่จอดรถและจะใชในการกอสราง
เปนที่ทําการสํานักงานศาลยุติธรรม หากสํานักงานศาลยุติธรรมจะพิจารณาทบทวนแผนวาถาจะนําที่ดิน
แปลงนี้มาใชในการกอสรางที่ทําการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางสามารถดําเนินการไดทัน
หรื อไม ซึ่ งดี กว าที่ จะใช สถานที่ หลั งศาลจั งหวั ดพระโขนง เกรงว าหากมี การตกลงกั นแล ว จะไม สามารถ
เปลี่ยนแปลงแกไขไดทัน ในการประชุมครั้งนี้เลขาธิการฯ ยังไมตองชี้แจงก็ไดถายังไมมีขอมูล แตขอเสนอเรื่องนี้
ไวเพื่อสํานักงานศาลยุติธรรมจะไดรวบรวมขอมูลแลวนํามาพิจารณาในการประชุมคราวหนา ทั้งนี้เพื่อประโยชน
ของศาลยุติธรรม เพราะบริเวณนั้นเปนศูนยรวมของหลายศาล
เลขานุการฯ : ขอเวลาในการจัดเตรียมขอมูลมานําเสนอตอที่ประชุมในการประชุมครั้งตอไป
นายณรงค กลั่นวารินทร : ผมหยิบยกเรื่องการใชประโยชนที่ดินแปลงนี้ในที่ประชุมหลายครั้ง ประธานฯ
ทราบความเปนมาเกี่ยวกับเรื่องนี้เปนอยางดี กวาจะไดที่ดินแปลงนี้มาใชเวลานานมาก ในแงของความคุมคา
ตรงนี้ไมถูกจํากัดเรื่องความสูงของตัวอาคาร ผมพูดตั้งแตแรกวาสํานักงานศาลยุติธรรมควรที่จะพิจารณา

๔๗
ตั้งแตการออกแบบวาควรจะกําหนดอยางไร และปจจุบันสถานการณเปลี่ยนแปลงไปเรามีศาลที่เปดทําการ
ใหมหลายแหง เชน ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ หรือศาลทีเ่ ชาอาคาร
ของเอกชนเป น ที่ทํ าการ จะตอ งมองไปในอนาคตเหมือ นกับ ที่ป ระธานฯ กลา วว าต องมองไปข างหน า
๑๐ ป หรือ ๒๐ ป ซึ่งจะตองระดมความคิด ใน ก.ต. หรือ ก.บ.ศ. โดยจะตองชวยกัน พิจารณาวาจะใช
ประโยชนที่ดินแปลงนี้อยางไรใหคุมคา แตละชั้นควรที่จะกําหนดวาเปนที่ทําการศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ
๕ ชั้น ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ๕ ชั้น และที่ทํางานของสํานักงานศาลยุติธรรมก็ได
ขางลางลงมาเปนที่จอดรถ และขยับศาลแขวงพระนครเหนือใหเปนที่เปนทาง ก็จะอยูในกลุมเดียวกันหมด
จะเปน สัดสว น จึงขอฝากเลขาธิการฯ วาควรพิจารณาตั้ง แตการออกแบบวาควรจะกําหนดอยางไรบาง
เพราะจะเปนประโยชนตอสํานักงานศาลยุติธรรม
เลขานุการฯ : ผมเขามาดํารงตําแหนงเลขาธิการฯ หลังจากที่มีการจัดซื้อที่ดินแปลงนี้แลว จึงขอเวลา
ในการตรวจสอบวาเจตนารมณของการจัดซื้อที่ดินแปลงนี้ที่มีการแถลงในที่ประชุม ก.บ.ศ. แตไมวาจะแถลง
อยางไร ถา ก.บ.ศ. เห็นวาควรเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคในการจัดซื้อก็สามารถทําได เพราะขณะนี้อยูเพียง
ขั้นตอนของการออกแบบ ซึ่งสามารถแกไขได จะขอนําเรียนขอมูลในการประชุมครั้งตอไป
ประธานฯ : มีการออกแบบเปนที่ทําการของหนวยงานใด
เลขานุการฯ : ออกแบบเปนที่ทําการของสํานักงานศาลยุติธรรม
ประธานฯ : วิธีคิดก็คือ จะพิจารณาถึงการสับเปลี่ยนโยกยายดวย ถาสํานักงานศาลยุติธรรมยายออกมา
จากอาคารศาลอาญา จะมีพื้ น ที่ เหลือ อยูพ อสมควร และศาลอุ ทธรณ ภาค ๑ และศาลอุ ท ธรณภ าค ๗
ซึ่งขณะนี้มีที่ทําการอยูบริเวณนั้นยายออกไป ศาลอาญาและศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางจะ
อยูตรงนั้นไดทั้งหมด ซึ่งจะดูดีกวา เพราะอยูติดถนนใหญ และประชาชนเดินทางมาติดตองาย แตถาอยู
อาคารดานหลังและตองขึ้นลิฟทไป ก็จะมีปญหาพอสมควร อาคารศาลแขวงพระนครเหนือมีสภาพทรุดโทรม
เพราะใชงานมานานแลว ถาหากจะสรางอาคารตรงดานหลังเห็นวาสามารถสรางเปนอาคารสูง ๒๐ ชั้นได
และเมื่อศาลฎีกายายออกจากศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ไปอยูที่สนามหลวงแลวพื้นที่ตรงนี้จะตองเชา
ตอไปอีกเกือบ ๒๐ ป ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางจะมาอยูที่ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
หรือไม จะตองพิจารณาในภาพรวม ไมใชแบบแยกสวน เมื่อศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษยายออกมาจาก
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางหลังเดิมพื้นที่ตรงนัน้ จะใชเปนที่ทําการของสํานักประธานศาลฎีกา ซึ่งจะตอง
สรางหองประชุมอีกประมาณ ๑๐ หอง เพราะอาคารศาลฎีกาไมไดมีการออกแบบสําหรับหองประชุม มีอีก
หลายเรื่องที่จะตองคิดเปนระบบทั้งหมดวาจะทําอยางไรบาง หลังจากที่มีการจัดซื้อที่ดินและทันทีที่เขามารับ
ตําแหนง ผมหารือกับ เลขาธิการฯ วาจะทําอยางไรกับ ที่ดิน แปลงนี้ ซึ่งขณะนั้นยัง ไมไดมีการเปดทําการ

๔๘
ศาลอาญาคดี ทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบกลางและศาลอุ ท ธรณ ค ดี ชํ า นั ญ พิ เ ศษ แต ต อนนี้ เ ราสามารถ
เปลี่ยนแปลงได ไมมีปญหา
นายอํานาจ พวงชมภู : กอนอื่นขอขอบคุณเลขาธิการฯ และทีมงานที่เขามาชวยดูแลความเปนอยู ที่
ศาลอาญา เนื่องจากขณะนี้ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางยังใชอาคารศาลอาญาเปนที่ทําการ
ชั่วคราว เพราะยังไมสามารถจะยายไปอยูในที่ทําการที่ศรียานได เพียงแตมีการจัดผูพิพากษาและเจาหนาที่
ไปใหบริการเรื่องการรับ คําฟอง เขาใจวาการกอสรางคงจะตองใชเวลาอีกระยะหนึ่งกวาจะยายไปและ
สามารถทํางานได จึงขอฝากสํานักงานศาลยุติธรรมใหดูแลการกอสรางใหรวดเร็ว เพราะเทาที่สังเกตพบวา
คนงานมีจํานวนนอยเกินไปในการกอสราง
ประธานฯ : กรรมการทานใดมีขอสังเกตเพิ่มเติม
นายสิทธิโชติ อินทรวิเศษ : ขอฝากสํานักงานศาลยุติธรรมวานอกจากที่ดินหลังศาลจังหวัดพระโขนงซึ่งมี
จํานวน ๑๑ ไรยัง มีที่ดินอีกสองแปลงที่ต ลิ่ง ชัน ที่ดินแปลงหนึ่งอยูติด กับหัวมุม อีกแปลงหนึ่งเปนสนาม
ฟุตบอล ไมทราบวาสํานักงานศาลยุติธรรมมีแผนที่จะใชที่ดินแปลงดังกลาวอยางไร
นายณรงค กลั่นวารินทร : ปจจุบันผมดํารงตําแหนงที่แผนกคดีลมละลายในศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ
ศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษอาจจะโชคดีกวาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง เพราะคดียังไมโอนมา
แตก็มีงานและมีการเขาเวรสั่งประกันและคําสั่งคํารองตลอด และพยายามสรางความชํานาญ แผนกคดี
แรงงานมีการจัดประชุมสัมมนาและดูงานที่ศาลฎีกา แผนกคดีลมละลายก็กําลังจะจัดประชุมสัมมนา ผมรูสึก
เปนหวงเรื่องอาคารสถานที่ จึงตองการใหสํานักงานศาลยุติธรรมชวยเรงการกอสราง เพราะผูพิพากษา
ศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษตองการที่จะเขาไปทํางาน แตที่ทํางานยังไมสมบูรณ
ประธานฯ : ผมและเลขาธิการฯ รับปากวาจะไปเรงการดําเนินการให
นายจุมพล ชูวงษ : ในฐานะที่เปนอนุกรรมการเตรียมความพรอมในการเปดทําการศาลอาญาคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบกลางขออภิปรายในสวนของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางกอนวาตอนนี้
ไมสามารถที่จะยายเขาไปยังอาคารที่ทําการได ปญหาก็คือเวลาที่การกอสรางที่ผิดไป จะตองมีแผนงาน
การกอสรางใหมวาจะสามารถสรางเสร็จไดเมื่อใด ซึ่งจะตองสัมพันธกับคนที่ทํางาน เพราะตอนนี้คนที่ทํางาน
ก็อยูในสภาพที่ไมมีที่ทํางาน จากการสอบถามพบวามีหองพิจารณาคดีที่ใชง านไดจริงๆ เพียงหองเดียว
อีกสองหองเปนหองเปลาไมมีอุปกรณ ซึ่งเปน เรื่องที่นาเห็นใจ และเทาที่ทราบมีการสั่งใหผูพิพากษาไป
ชวยราชการที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง เนื่องจากไมไดอยูในชวงแตงตั้งโยกยาย เห็นวาจะตอง
มีการทําความเขาใจในเรื่องการชวยราชการใหตรงกัน วาจุดประสงคที่ใหไปชว ยราชการคือ ตองการให
ผูพิพากษาเหลานั้นทําคดีทุจริต ถึงแมตําแหนงตนสังกัดจะอยูที่ศาลอาญา ก็ไมใชวาจะจายทั้งคดีอาญาและ

๔๙
คดีอาญาทุจริตใหพิจารณาซ้ําซอนกันอยางนี้ เพราะจะเกิดปญหาแกผูที่นั่งพิจารณาคดี ขณะนี้เรากําลัง
แกปญหาคดีอาญาทุจริต แตเมื่อเกิดปญหาเชนนี้จะทําใหไมสามารถแกปญหาได กลับเปนการสรางปญหา
จึงตองการใหทําความเขาใจกับทางศาลอาญาดวยวาเวลาที่จายคดีขอใหเขาใจวาทานมาชวยราชการแบบ
ตัดขาด เพราะขณะนี้ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางมีการพิจารณาคดีสองระบบคือ กฎหมาย
เกากับกฎหมายใหม การพิจารณาคดีแบบกฎหมายใหมในที่ทําการแหงใหมก็ยังเขาไปทํางานไมได ก็ตองมา
รวมกันอยูที่ศาลอาญา แตกลับมีหองพิจารณาคดีเพียงหองเดียว หากพิจารณาคดีแบบสองระบบจะทําให
ประชาชนและทนายความเกิดความสับสน ฉะนั้นทําอยางไรที่จะแกปญหาใหแกศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบกลางได เราไดพยายามชวยกันเพื่อใหศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเกิดขึ้นมา
ตามที่รัฐบาลคาดหวัง และกอนที่จะเปดทําการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางก็มีการจัดตั้ง
แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่รัฐในศาลอาญาเพื่อรองรับคดีทุจริตอยูแลว พอดําเนินการ
มาถึงตรงนี้ก็เริ่มจะเกิดปญหา จึงขอฝากวาทําอยางไรที่จะชวยใหดําเนินการตอไปไดโดยเฉพาะที่ตั้งใหม
นาจะเสร็จไดทัน เมื่อไดฟงขอสังเกตของนายอํานาจแลวเกิดความรูสึกไมคอยสบายใจที่คนงานลดนอยลง
ในภาวะเชนนี้ตองเพิ่มคนงานมากกวา โดยเฉพาะถาทอดเวลาไปจนกระทั่งถึงปใหม คนงานจะไมมี เราจะ
เสียเวลารอคนงานอีกนาน ถาไมเรงทําตอนนี้ โดยการเพิ่มคนงานใหเขาไปทําใหเสร็จเร็วขึ้น
นายอํานาจ พวงชมภู : สําหรับเรื่องหองพิจารณาคดีขอเรียนวาเมื่อเขาไปใหมๆ อาจจะยังใชหองพิจารณา
คดีนอย เพราะเพิ่ง มีการฟองคดี แตเมื่อเชานี้ผมกับ นายรุงศักดิ์รวมกัน แกปญ หาเรื่องหองพิจารณาคดี
โดยขออุปกรณจากที่ตางๆ ศาลอาญามอบหองพิจารณาคดีมาให ๓ หอง แตหองพิจารณาคดีบางหองไมมี
อุปกรณ จึงตองจัดหาอุปกรณเอง ขณะนี้สามารถแกปญหาตรงนั้นไปได สวนระบบการชวยราชการที่ให
ผูพิพากษาศาลอาญาชวยราชการในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางอีกตําแหนงหนึ่ง เดิมคิดวา
จะจายสํานวนเกาวนอยูในที่เดิม แตตอนนี้กลายเปนวาสํานวนเกาสวนใหญจายไมได เนื่องจากศาลอาญาจาย
สํานวนใหผูพิพากษาเหลานี้ทําคดีอาญาทั่วไปเต็มหมดแลว ไมมีชองวางที่จะจายเพิ่มได จึงตองจายสํานวน
เหลานี้ใหผูพิพากษาทานใหมซึ่งทานก็ยินดีที่จะรับทําคดี เพียงแตจะตองทําทั้งสํานวนเกาและสํานวนใหม
ประธานฯ : ในการเปดทําการจะเกิดปญหาลักษณะนี้เราจะตองชวยกันประคับประคองใหสามารถ
ดําเนินการตอไปได
เลขานุการฯ : ขอรับไปดําเนินการเรื่องการกอสรางอาคารที่ทําการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
และศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษโดยเร็ว ขอเรียนวากรณีศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษมีการทําสัญญา ๙ เดือน
ขณะนี้เวลาผานไปเพียง ๒ เดือนครึ่ง การกอสรางก็คืบหนาไปพอสมควรประมาณ ๗๐ เปอรเซ็นต คือ เสร็จ
ไปสองอาคาร แตอาคารที่สามารถใชงานไดจริงมีเพียงหนึ่งอาคาร อีกอาคารเสร็จแลวแตอุปกรณตางๆ ยังไมพรอม
และยังเหลืออีกสองอาคารที่ยังไมแลวเสร็จ ผมจะไปเรงรัดการกอสรางใหเร็วขึน้ สวนศาลอาญาคดีทุจริตและ

๕๐
ประพฤติ มิ ช อบกลาง ผมได ห ารื อ กั บ ผู รั บ เหมา ทางผู รั บ เหมาแจ ง ว า ห อ งพิ จ ารณาคดี จ ะแล ว เสร็ จ
และมีอุปกรณพรอมสําหรับทํางานภายในสองสัปดาหจํานวน ๔ หอง สําหรับหองทํางานของเจาหนาที่ธุรการ
วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ จะมีการเก็บรายละเอียดทั้งหมดใหพรอมที่จะเขาไปทํางานได สวนหองทํางาน
ผูบริหารและหองทํางานผูพิพากษาก็จะทยอยทําตอไป ตอนนี้ขอใหหองทํางานของเจาหนาที่ซึ่งอยูตั้งอยูชั้น ๘
เสร็จเรียบรอย เมื่อหองทํางานเสร็จแลวผูพิพากษาสามารถเขาไปนั่งทํางานไดเหมือนกัน โดยแบงเปนสัดสวน
ระหวางผูพิพากษากับเจาหนาที่ธุรการ ทั้งนี้ตองขอโทษที่ไมสามารถเรงรัดใหการกอสรางใหเสร็จสมบูรณได
ตามกําหนดเวลา เนื่องจากมีเวลานอยและติดประเด็นเรื่องการขออนุญาต แตจะพยายามทําใหดีที่สุด
นายชํานาญ รวิวรรณพงษ : ทานอํานาจไดประสานงานเรื่องอัตรากําลังแลวหรือไม และแกไขปญหาได
หรือไม ผมหวงเรื่องอัตรากําลังมากกวาเรื่องหองพิจารณาคดี
นายอํานาจ พวงชมภู : ขณะนี้ยังรับมือได เพราะคดีใหมยังเขามาไมมาก แตเปนหวงคดีที่ฟองในตางจังหวัด
การออกแบบใหศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางมีเขตอํานาจทั่วประเทศ ตอไปประชาชนอาจจะ
บนวาไมไ ดรับ ความสะดวก เพราะเปนไปไมไดที่เราจะเดินทางไปพิจารณาคดีทุกศาลทั่วประเทศในเมื่อ
อัตรากําลังมีจํานวนจํากัด ทางเลือกหนึ่งก็คือ ใหคูความเดินทางเขามาในกรุงเทพมหานครกับใชระบบ Video
Conference ซึ่งมีขอจํากัดที่ไมสามารถใชในเรื่องการพิจารณาคดีที่ยุงยากซับซอน คดีประเภทนี้จะตอสูกัน
ดวยเอกสาร ระบบ Video Conference คงจะทําไดยากในลักษณะนั้น จึงขอฝากวาที่ทําการแหงใหมขอให
ดําเนินการในเรื่องระบบ Video Conference ที่สมบูรณ คือเรื่องใดที่สามารถทําไดก็จะไมใหประชาชนตอง
เดินทางเขามาในกรุงเทพมหานคร เพื่อจะแกไขปญหาตรงนี้
ประธานฯ : นโยบายนี้ไมไดมาจากศาลยุติธรรม แตมาจากรัฐบาล ฉะนั้นก็ทําเทาที่จะสามารถทําได คือ
จะตองใชเวลา สวนปริมาณคดีถามีจํานวนเพิ่มมากขึ้นรัฐบาลซึ่งมีนโยบายที่จะจัดการกับคดีทุจริตก็ตองให
การสนับสนุน ทั้ง คนและงบประมาณ เรื่อ งอัต รากําลัง ขาราชการศาลยุติธ รรม หรือขาราชการตุลาการ
สํานักงานศาลยุติธรรมกําลังสํารวจวาแตละศาลมีปริมาณคดีเปนอยางไร บางศาลมีคดีมาก แตบางศาลมีคดีนอย
จึงไมควรเพิ่มอัตรากําลังในภาพรวม ควรพิจารณาเปนรายศาล อยางเชนปจจุบันศาลอุทธรณภาคบางแหง
แทบจะไม มี ค ดี ขณะที่ ศ าลฎี ก ามี ป ริ ม าณคดี ม าก ศาลอุ ท ธรณ ภ าคใดมี ค ดี น อ ยก็ อ าจจะต อ งยุ บ อั ต รา
ผมตองการที่จะทําใหศาลยุตธิ รรมเปนระบบที่ดีขึ้น ไมใชศาลใดมีงานนอยก็สบาย ศาลใดงานมากคดีตกรางก็
ถูกตําหนิ เพราะสามารถเปรียบเทียบกันไดวางานแตกตางกัน แต ก.ต. และ ก.บ.ศ. ตองชวยกันพิจารณา
เรื่องกรอบอัตรากําลัง เพราะเรื่องนี้ลําพังผมคนเดียวไมสามารถดําเนินการได
นายชํานาญ รวิวรรณพงษ : ทานอํานาจอยาคาดหวังกับระบบ Video Conference มากนัก เพราะตองพรอม
ทั้งสองฝาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมแถลงวามีคดีทุจริต ๘๐๐ กวาคดี เปนปญหาใหญที่จะตามมา
จะบริหารจัดการอยางไร เพราะคดีสวนใหญเกิดขึน้ ในตางจังหวัด เปนความผิดพลาดอยางมหาศาลของการออกแบบ

๕๑
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ จะเปนเรื่องที่ผมเสียดายที่สุดในชีวติ ราชการ หากไมมีการแกไขเพราะ
ไมใชเรื่องยาก ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเปนหนาตาของศาลยุติธรรม ขอใหกําลังใจ
นายอํานาจ
ประธานฯ : เชื่อวานายอํานาจสามารถทําได
นายอํานาจ พวงชมภู : ขอตอบปญหาของนายชํานาญวาแนวทางแกไขมีอีกทางหนึ่งคือ ถาปริมาณคดี
ทุจริตในภาคใดมีปริมาณมากพอที่จะเปดทําการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคก็ควรเปดทําการ
ไปกอน อยางนอยการเดินทางของประชาชนจะไดสั้นลงคือ แทนที่จะเดินทางมาที่ศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบกลางซึ่งตั้งอยูที่สวนกลาง ก็เดินทางไปที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ทั้งนี้
สํานักงานศาลยุติธรรมจะตองมีขอมูลเกี่ยวกับปริมาณคดีและเตรียมความพรอมเรื่องอาคารสถานที่
เลขานุการฯ : ขณะนี้สํานักงานศาลยุติธรรมกําลังสํารวจที่ดินในจังหวัดตางๆ โดยเฉพาะจังหวัดใหญ ซึ่งมี
คดีทุจริตเกิดขึ้นมาก เพื่อจะเปดทําการในเดือนเมษายน ๒๕๖๐ และจะทยอยเปดทําการในเดือนตุลาคม
๒๕๖๐ และเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ทั้งนี้จะนําเสนอให ก.บ.ศ. พิจารณา เพราะถาจะเปดทําการในเดือน
เมษายน ๒๕๖๐ จะตองมีสถานที่ที่แนนอน
นายชํานาญ รวิวรรณพงษ : สถานที่ไมสําคัญเทากับอัตรากําลังและความพรอมของผูพิพากษา
ประธานฯ : ผมทราบปญหานี้มาตลอด แตตราบใดที่ ก.บ.ศ. กําหนดกรอบอัตรากําลัง และ ก.ต. พิจารณา
แตงตั้งผูพิพากษาไปดํารงตําแหนง ไมสอดคลองกัน จะทํางานยาก เพราะถา ไมพิจารณาที่งานเปนหลัก
แตพิจารณาที่ความเจริญกาวหนาของตัวบุคคลเปนหลัก ก็จะเดินตอไปไมได ก.บ.ศ. จะตองจริงจังในการ
แกไขปญหา ถาจะแกไขตองพิจารณาที่งานเปนหลัก หรืออยางนอยก็ตองสรางความสมดุลระหวางความ
เจริญกาวหนากับงาน แตทุกวันนี้ไมไดเปนไปในทิศทางที่ควรจะเปน การสรางตําแหนงไมใชเรื่องยาก แตการ
จัดคนไปดํารงตําแหนงยากกวา
ประธานฯ : กลาวขอบคุณคณะกรรมการทุกทานและปดการประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา
นัดประชุมครั้งตอไปวันจันทรที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมศาลยุติธรรม ชั้น ๕
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ ถนนแจงวัฒนะ

๕๒

(นางสาวพรศรี โกญจนานันท)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบตั กิ าร
ผูจดรายงานการประชุม

(นางสาววราภรณ พรหมรัตน)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
ผูจดรายงานการประชุม

(นางสาวดวงพร ตอพงศกร)
ผูอํานวยการสํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
ผูตรวจรายงานการประชุม

หมายเหตุ ที่ประชุมไดใหการรับรองแลว ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

สําเนาถูกตอง
ศิริลักษณ อารีรักษสกุล
(นางสาวศิริลักษณ อารีรักษสกุล)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

