ประมวลข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงและการกากับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราว
(ธ.ค. 2559 – ก.พ. 2561)
1. ศาลยุติธรรม MOU พัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงชั้นปล่อยชั่วคราว (INN News วันที่ 22 ก.พ.61)
2. เรื่องเล่าภาคต่อจากศาลนาร่องในโครงการปล่อยชั่วคราวระบบใหม่ (COJ News ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
ประจาวันที่ 1-15 มกราคม พ.ศ.2561)
3. ได้ผล..ประเมินเสี่ยงหนีคดี แทน“หลักทรัพย์”ประกันตัว (นสพ. คมชัดลึก วันที่ 19 ธ.ค. 60)
4. ศาลไทยกักตัวกว่า 60,000 คนต่อปี ในเรือนจา เหตุไม่มีเงินประกันตัว (สานักข่าว : ข่าวจริง
วันที่ 5 ธ.ค. 60)
5. ผู้พิพากษาเเนะ14เเกนนาม็อบโรงไฟฟ้า ใช้ระบบประเมินความเสี่ยงเเทนหลักทรัพย์
(นสพ. แนวหน้า วันที่ 29 พ.ย. 60)
6. ประเมินความเสี่ยง อนาคตการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย (Voice TV วันที่ 22 พ.ย. 60)
7. คิดเพื่อคนจน ! ปล่อยตัวผู้ต้องหาฟรี-ไม่มีประกัน ศาลกาฬสินธุ์นาร่อง 1 ใน 5
(WorkpointNews วันที่ 13 พ.ย. 60)
8. ต้องไม่มีใครติดคุกเพราะจน (ILAW วันที่ 14 ต.ค. 60)
9. ศาลให้โอกาสผู้ต้องหาประกันตัวโดยไม่ต้องใช้เงิน (ThaiPBS วันที่ 12 ต.ค. 60)
10. ปฏิรูประบบประกันตัว ความยุติธรรมสาหรับคนจน (BBCTHAI วันที่ 11 ต.ค. 60)
11. วงเสวนาชี้ทางแก้ปัญหาคนจนติดคุก แนะใช้ระบบประเมินความเสี่ยงแทนการเรียกเงินประกันตัว
(ประชาไทย วันที่ 11 ต.ค. 60)
12. ล่า 6 หมื่นชื่อ ยื่น คกก. ปฏิรูปฯ ใช้หลักประเมิน “ปล่อยตัวชั่วคราว” ไม่ต้องวางเงินประกัน
(สานักข่าวอิสรา วันที่ 11 ต.ค. 60)
13. เปิดศูนย์นาร่อง 23 ศาล ใช้กาไล EM ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ (MGR online
วันที่ 27 ก.ย. 60)
14. นาร่องใช้ระบบประเมินความเสี่ยงปล่อยชั่วคราว (สทท. เชียงใหม่ วันที่ 22 ก.ย. 60)
15. ศาลเตรียมใช้กาไลอิเล็กทรอนิกส์ 5,000 เครื่อง ติดในกลุ่มเสี่ยงหนี้คดี เริ่ม ก.ย. นี้
(ประชาไทย วันที่ 16 ส.ค. 60)
16. สานักงานศาลยุติธรรมเตรียมความพร้อมหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในการนาระบบประเมิน
ความเสี่ยงและกากับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวไปทดลองในศาลชั้นต้น ครั้งที่ 14
(สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 9 สิงหาคม 60)
17. ความร่วมมือนาไปสู่ความสาเร็จ: เรื่องเล่าจาก 5 ศาลทดลองในโครงการปล่อยชั่วคราวระบบใหม่
(COJ News ปีที่ 6 ฉบับที่ 19 ประจาวันที่ 1-15 กรกฎาคม พ.ศ.2560)
18. กรปฏิรูปการปล่อยชั่วคราว : การพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงและกากับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราว
(Thailand.fnst วันที่ 5 มิถุนายน 60)
19. นาร่องให้ประกันตัวไม่ให้ใช้หลักทรัพย์ (ตอน 1) (MCOT NWES วันที่ 21 เม.ย. 60)
20. สรุปการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “สู่ยุคใหม่ของการฝากขังและปล่อยชั่วคราว : เปลี่ยนแนวคิด พลิก
ระบบ ด้วยวิสัยทัศน์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี”
(COJ News ปีที่ 6 ฉบับที่ 12 ประจาวันที่ 16-31 มีนาคม พ.ศ.2560)

21. ศาลเปิดโมเดลการฝากขังและปล่อยชั่วคราวใหม่ นาร่อง 5 จังหวัด ชี้ต้องรื้อระบบเงินซื้ออิสรภาพได้
“คุกมีไว้ขังคนจน” (Thaipublica วันที่ 24 ก.พ. 60)
22. ปัญหาในกระบวนการยุติธรรม “การปล่อยชั่วคราวของจาเลย” (ไทยโพสต์ วันที่ 4 ก.พ. 60)
23. ระบบประเมินความเสี่ยง – ประกันจาเลย (ข่าวสด วันที่ 20 ม.ค. 60)
24. แชร์กระหน่า !! ศาลให้โอกาสคนจนประกันตัวไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ นาร่อง 1 ก.พ. นี้
(Tnews วันที่ 15 ม.ค. 60)
25. ศาลเตรียมนาระบบประเมินความเสี่ยงใช้ปล่อยตัวแทนเงินประกัน (PPTV วันที่ 15 ม.ค. 60)
26. ดีเดย์ 1 ก.พ. นาระบบประเมินความเสี่ยงปล่อยตัวชั่วคราว (คมชัดลึก วันที่ 15 ม.ค. 60)
27. สรุปนิติศาสตร์เสวนาครั้งที่ 1/2560 การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การปฏิรูปการปล่อยชั่วคราว:
การพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงและกากับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราว” วันที่ 29-30 พฤศจิกายน
2559 ณ บ้านอัมพวารีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดสมุทรสงคราม (COJ News ปีที่ 6 ฉบับที่ 19 ประจา
วันที่ 16-31 ธันวาคม พ.ศ.2559)

