๑
ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
วาดวยเครื่องคอมพิวเตอรพกพา
พ.ศ. ๒๕๔๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
ศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) ออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ข อ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว า "ระเบี ย บคณะกรรมการบริ ห ารศาลยุ ติ ธ รรม ว า ด ว ย
เครื่องคอมพิวเตอรพกพา พ.ศ. ๒๕๔๙”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
"สํานักงาน" หมายความวา สํานักงานศาลยุติธรรม
"เลขาธิการ" หมายความวา เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม
"ขาราชการที่ไดรับการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอรพกพา” หมายความวา ขาราชการ
ตุลาการหรือขาราชการศาลยุติธรรมที่ไดรับการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอรพกพาเพื่อประโยชนในการ
ปฏิบัติราชการ
"เครื่องคอมพิวเตอรพกพา" หมายความวา เครื่องคอมพิวเตอรพกพาที่สํานักงานจัดหา
ใหแกขาราชการที่ไดรับการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอรพกพาทั้งกอนและหลังระเบียบนี้ใชบังคับ
"สํานักเบิก" หมายความวา สํานักการคลัง สํานักอํานวยการประจําศาล สํานักศาลยุตธิ รรม
ประจําภาค สํานักงานประจําศาล หรือหนวยงานอื่นใดซึ่งปฏิบัติงานมีลักษณะเชนเดียวกันดวย
ขอ ๔ ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวดวยการตีความหรือการบังคับใชระเบียบนี้ ใหเลขาธิการ
เปนผูวินิจฉัย
ขอ ๕ ใหเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
การจัดหา
ขอ ๖ ใหสํานักงานดําเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรพกพาใหแกขาราชการตุลาการ
และใหมีไดไมเกินคนละ ๑ เครื่อง
ในกรณีที่ไดรับการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอรพกพาดังกลาวในวรรคหนึ่งแลว ใหใช
เครื่องคอมพิวเตอรพกพานั้นไปจนกวาจะพนจากตําแหนงขาราชการตุลาการ หรือไดรับการจัดสรร
เครื่องคอมพิวเตอรพกพาเครื่องใหม
ขอ ๗ การจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอรพกพาใหแกขาราชการศาลยุติธรรม ซึ่งสมควร
ไดรับการจัดสรร ใหเลขาธิการเปนผูดําเนิน การจัด ทําบัญชี และรายงานใหคณะกรรมการบริหาร
ศาลยุติธรรมทราบ
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๒
หมวด ๒
การใชและการสงคืน
ข อ ๘ การใช เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร พ กพา ให ข า ราชการที่ ไ ด รั บ การจั ด สรรเครื่ อ ง
คอมพิวเตอรพกพาใชโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของขอมูลและประโยชนของทางราชการ
ขอ ๙ ขาราชการที่ไดรับการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอรพกพา หากพนจากตําแหนง
ขาราชการตุลาการหรือขาราชการศาลยุติธรรม หรือไดรับการจัดสรรเครื่ องคอมพิวเตอรพกพาเครื่อง
ใหม ใหสงเครื่องคอมพิวเตอรพกพาคืนทันที หรืออยางชาไมเกิน ๑๕ วัน นับแตวันที่พนจากตําแหนง
หรือไดรับการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอรพกพาเครื่องใหม
เครื่องคอมพิวเตอรพกพาที่สงคืนตามวรรคหนึ่ง ใหสํานักเบิกบริหารการจัดสรรเครื่อง
คอมพิ ว เตอรพกพาใหแ กข าราชการตุลาการหรือข าราชการศาลยุ ติธ รรมโดยความเห็ น ชอบของ
เลขาธิการ หากมีเครื่องคอมพิวเตอรพกพาเหลืออยู ใหสํานักเบิกสงคืนสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักงานศาลยุติธรรม เพื่อบริหารการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอรพกพาใหแกสํานักเบิกแหงอื่นตอไป
ขอ ๑๐ ขาราชการตุลาการที่ไดรับการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอรพกพาโดยการดํารง
ตําแหนงคณะกรรมการบริห ารศาลยุติธ รรม คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธ รรม คณะกรรมการ
ขาราชการศาลยุติธ รรม และไดรับการจัด สรรเครื่องคอมพิว เตอร พกพาตามตําแหนงข าราชการ
ตุลาการในภายหลัง ใหรับเครื่องคอมพิวเตอรพกพาเครื่องใหมและสงคืนเครื่องคอมพิวเตอรพกพา
เครื่องเดิม การสงคืนใหปฏิบัติตามขอ ๙ โดยอนุโลม
หมวด ๓
การใชงาน การเก็บรักษาและซอมบํารุง
ขอ ๑๑ การใชงาน การเก็บรักษาเครื่องคอมพิวเตอรพกพาใหอยูในความครอบครอง
และความรับผิดชอบของขาราชการที่ไดรับการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอรพกพา
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ สํ านักงานศาลยุติ ธ รรมมีห นาที่ให คําปรึกษาแนะนํ า
และชวยเหลือขาราชการที่ไดรับการจัด สรรเครื่องคอมพิวเตอรพกพาเกี่ยวกับการใชงาน การเก็บ
บํารุงรักษา และซอมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอรพกพา
ในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอรพกพาตองไดรับการซอมบํารุง เพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ ใหข า ราชการที่ไ ดรั บ การจั ด สรรเครื่ องคอมพิ ว เตอร พกพาแจ งใหสํ า นัก เบิ กหรือ สํา นั ก
เทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานศาลยุติธ รรมทราบ เพื่อจัด ใหมีการซอมบํารุงหรือจัด สรรเครื่ อง
คอมพิวเตอรพกพาใหใหม
ขอ ๑๒ ในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอรพกพาสูญหายหรือเสียหาย ขาราชการที่ไดรับ
การจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอรพกพานั้นตองรับ ผิดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกทางราชการ เวนแต
จะพิสูจนไดวาตนไดใชความระมัดระวังตามสมควรในการใชและดูแลรักษา
ในกรณีที่สูญหายหรือเสียหายจนไมอาจซอมแซมได ใหชดใชเปนเครื่องคอมพิวเตอร
พกพาที่มียี่หอ รุน สภาพ คุณลักษณะและความสามารถของเครื่องอยางเดียวกันกับเครือ่ งคอมพิวเตอร
พกพาที่สูญหายหรือเสียหายนั้น กรณีที่เครื่องคอมพิวเตอรพกพายี่หอและรุนดังกลาวไมมีจําหนาย
ในทองตลาด จะตองชดใชเปนเครื่องคอมพิวเตอรพกพายี่หอ และรุนที่มีประสิทธิภาพเทาเทียมหรือ
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๓
สูงกวา หรือชดใชราคาอยางเหมาะสม โดยใหสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานศาลยุติธรรม
ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอรพกพาที่นํามาทดแทนกอนสงมอบ
ในกรณีที่อาจซอมแซมได ใหสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานศาลยุติธรรมเปน
ผูดําเนินการจัดใหมีการซอมแซมใหอยูในสภาพพรอมที่จะใชงานไดดี โดยใหขาราชการที่ไดรับการ
จัดสรรเครื่องคอมพิวเตอรพกพาเปนผูออกคาใชจาย
การตรวจรับและการชดใชคาสินไหมทดแทนเครื่องคอมพิวเตอรพกพา ตามวรรคสอง
และวรรคสาม ใหเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕
ขอ ๑๓ ในกรณีเสียหายซึ่งขาราชการที่ไดรับการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอรพกพา
พิสูจนไดวาตนไดใชความระมัดระวังตามสมควรในการใชและดูแลรักษาตามความในขอ ๑๒ วรรคหนึง่
แลว ใหสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานศาลยุติธรรมจัดใหมีการซอมแซมใหอยูในสภาพพรอมที่
จะใชงานไดดี โดยใหเบิกจายจากเงินงบประมาณประจําปของหนวยงานตนสังกัด
การพิสูจนความเสียหายตามวรรคหนึ่ง ใหหนวยงานตนสังกัดและสํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศ สํานักงานศาลยุติธ รรมรว มกันทําการพิสูจน แลว เสนอความเห็น ไปยังเลขาธิการเพื่อ
พิจารณาวินิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
(ลงชื่อ)

ปญญา ถนอมรอด
(นายปญญา ถนอมรอด)
ประธานกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
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