ดัชนีสบื คนผลการประชุม ก.บ.ศ. ป พ.ศ. 2556 - 2560

หมวดพัสดุ ครุภณ
ั ฑ คอมพิว เตอร โทรศัพ ท
ที่

เรื่องที่พ ิจารณา

ครั้งที่
วัน/เดือน/ป

1 รางระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดวยรถราชการ

มติ/ผลการประชุม

4/2556
เห็นชอบรางระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดวยการใชวิทยุ
และคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนง 25มี.ค.2556 โทรศัพทเคลื่อนที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
(ฉบับที่ ..)พ.ศ. .... และรางระเบีย บคณะกรรมการบริห าร
1. กํา หนดใหตํา แหนง ผูพิพ ากษาศาลชั้น ตน ประจํา สํา นัก ประธาน
ศาลยุติธรรม วาดวยการใชวิทยุโทรศัพทเคลื่อนที่ (ฉบับที่ ..)
ศาลฎีก าที่มีสทิ ธิไ ดรับ คา ตอบแทนเหมาจา ยแทนการจัด หารถประจํา
พ.ศ. ....
ตําแหนงตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดวยรถราชการและ
คาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนง พ.ศ.2547 และที่แกไข
เพิ่มเติม มีสทิ ธิเบิกคาใชบริการวิทยุโทรศัพทเคลื่อนที่ในอัตราคาใชบริการ
ภายในวงเงินไมเกิน 3,000 บาทตอเดือน
2. กําหนดใหตําแหนงผูตรวจราชการ ประเภทตําแหนงบริหาร ระดับสูง
ไดรับ คา ใชบ ริก ารวิท ยุโ ทรศัพ ทเ คลื่อ นที่ใ นอัต ราภายในวงเงิน ไมเ กิน
3,000 บาทตอเดือนตอคน
2 ขออนุมัติย กเวน กรณีศ าลแขวงอุด รธานีจดั ซื้อ ครุภณ
ั ฑ
11/2556 อนุมัติยกเวนใหศาลแขวงอุดรธานีจดั ซื้อเครื่องปรับอากาศทดแทนดังกลาว
เครื่องปรับอากาศ เกินราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ
30 ส.ค.2556 ในราคาตอหนวยที่เกินกวาราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ
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ครั้งที่
มติ/ผลการประชุม
วัน/เดือน/ป
3 ขออนุมัติยกเวนใหจดั ซื้อผามานประจําบานพักขาราชการตุลาการ
15/2556 อนุมัติย กเวนใหสาํ นักงานศาลยุติธรรมอนุมัติงบประมาณจัดซื้อครุภณ
ั ฑ
ของศาลอุทธรณภาค 6
11 พ.ย.2556 ผามานประจําบานพักขาราชการตุลาการของศาลอุทธรณภาค 6 ได ตามวงเงิน
ที่สาํ นักบริหารงานออกแบบและกอสรางรับรองจํานวน 40,558 บาทตอหลัง
ซึ่งเกินกวาวงเงินตามบัญชีครุภณ
ั ฑเครื่องเรือนประจําบานพักขาราชการ
ตุลาการแนบทายหลักเกณฑการจัดหาการซอมแซม ดูแล บํารุงรักษา และ
การเบิกจายเงินเกี่ยวกับครุภณ
ั ฑเครื่องเรือน บานพักและอาคารชุดพักอาศัย
ขาราชการตุลาการ และมอบหมายใหสาํ นักงานศาลยุ ติธรรมไปพิจารณา
ปรับปรุงราคาครุภณ
ั ฑ เครื่องเรือนประจําบานพักใหสอดคลองกับภาวะ
เศรษฐกิจในปจจุบัน
4 รางระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดวยเครื่องเรือ น
4/2557
เห็นชอบรางระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดวยเครื่องเรือน
บา นพัก และอาคารชุด พัก อาศัย ขา ราชการฝา ยตุล าการ 10มี.ค.2557 บา นพัก และอาคารชุด พัก อาศัย ขา ราชการฝา ยตุล าการศาลยุติธ รรม
ศาลยุติธรรม พ.ศ. ....
พ.ศ. .... โดยใหปรับแกตามขอสังเกตของ ก.บ.ศ
5 แจงแนวทางดําเนินการหลังจากที่วิทยุโทรศัพทเคลื่อนที่ และ
4/2557
รับ ทราบแนวทางดํา เนิน การหลัง จากที่วิท ยุโ ทรศัพ ทเ คลื่อ นที่ และ
เครื่องคอมพิวเตอร (Notebook) ครบอายุการใชจา ย
10มี.ค.2557 เครื่องคอมพิวเตอร (Notebook) ครบอายุการใชงาน

ที่

เรื่องที่พ ิจารณา
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ครั้งที่
มติ/ผลการประชุม
วัน/เดือน/ป
6 การอนุมัติยกเวนกรณีศาลจังหวัดหนองบัวลําภูจดั ซื้อครุภณ
ั ฑ
12/2557 ไมอนุมัติใหศาลจังหวัดหนองบัวลําภูจดั ซื้อครุภณ
ั ฑเครื่องปรับอากาศทดแทน
เครื่องปรับอากาศเกินราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ
8 ก.ย.2557 ในราคาตอหนวยเกินกวาราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ เนื่องจากราคาเครื่องปรับอากาศ
ไมเกิน ราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ แตมีคาปรับปรุง เชน คารื้อถอน คาซอม
ฝา เพดาน คา ทาสี เปน ตน ทํา ใหมีคา ใชจา ยเพิ่ม ขึ้น จึง เห็น สมควรให
ศาลจังหวัดหนองบัวลําภูเปลี่ยนแปลงแกไขสัญญาซื้อเครื่องปรับอากาศ
ตามขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น และมอบหมายใหสาํ นั กงานศาลยุติธรรมดําเนินการ
ใหเปนไปตามระเบียบตอไป
7 รางระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดวยการใช 16/2557 เห็นชอบรางระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดวยการใชวิทยุ
วิทยุโทรศัพทเคลื่อนที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
24พ.ย.2557 โทรศัพทเคลื่อนที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยใหนําเสนอประธานกรรมการ
บริหารศาลยุติธ รรมเพื่อโปรดลงนามหลังจากที่ประกาศคณะกรรมการ
ตุลาการศาลยุติธรรมกําหนดตําแหนงและเทียบตําแหนงขาราชการตุลาการ
ที่เรียกชื่ออยางอื่นประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว

ที่

เรื่องที่พ ิจารณา
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ครั้งที่
มติ/ผลการประชุม
วัน/เดือน/ป
8 ขอจัดสรรเครื่องเรือนประจําบานพักและแฟลตของขาราชการ
2/2558
อนุมัติในหลักการใหจดั สรรเครื่องเรือนใหแกบานพักและอาคารชุดพักอาศัย
ฝายตุลาการศาลยุติธรรมในจังหวัดเชียงใหม
26 ม.ค.2558 ทุกประเภทของสวนราชการหรือหนวยงานอื่นๆ ที่ขาราชการฝายตุลาการ
ศาลยุติธรรมไดรับอนุญาตใหเขาพักอาศัย โดยเบิกจายจากเงินงบประมาณ
ประจําปไดตามความจําเปน เหมาะสม ประหยัด และใหดําเนินการตาม
ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดวยเครื่องเรือนบานพักและ
อาคารชุดพักอาศัยขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2557 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม โดยอนุโลม
9 รางแผนการใชจา ยงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
5/2558
อนุมัติในหลักการใหเบิกคาใชจา ยรายการชุดครุยตุลาการสําหรับผูชวย
เพิ่มเติม
9 มี.ค.2558 ผูพิพากษาหรือรายการชุดครุยตุลาการสําหรับผูพิพากษาที่มีอายุการใชงาน
เกิน 10 ป หรือกรณีที่ชุดครุยตุลาการมีสภาพชํารุด จากคาใชจา ยดานบริหาร
จัด การ งานอํานวยการ กิจกรรมสนับสนุนการพิจารณาพิพากษ าคดีและ
บริหารทั่วไป
10 เรื่องการจัดสรรวิทยุโทรศัพทเคลื่อนที่
9/2558
มอบหมายใหสาํ นักงานศาลยุติธรรมพิจารณาเรื่องการจัดสรรวิทยุโทรศัพท
13 ก.ค.2558 เคลื่อนที่ใหแกขาราชการตุลาการทั้งระบบ
ที่

เรื่องที่พ ิจารณา
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ที่

เรื่องที่พ ิจารณา

10 ขอยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แกไขเพิ่มเติม การกําหนด
วงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ

ครั้งที่
วัน/เดือน/ป
14/2558
23พ.ย.2558

373

มติ/ผลการประชุม
อนุมัติยกเวนการปฏิบัติต ามระเบีย บคณะกรรมการบริหารศาลยุติธ รรม
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2545 และที่แกไขเพิ่มเติม ดังตอไปนี้
1. กําหนดวงเงินในการจัดหาพัสดุตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2545 และที่แกไขเพิ่มเติมจากเดิม เปนดังนี้
(1) การซื้อหรือการจางโดยวิธีตกลงราคา (ตามระเบียบฯ ขอ 12) ไดแก การซื้อ
หรือการจางครั้งหนึ่ง ซึ่งเดิมมีราคาไมเกิน 200,000 บาท ปรับเพิ่มวงเงิน
เปนราคาไมเกิน 500,000 บาท
(2) การซื้อหรือการจางโดยวิธีสอบราคา (ตามระเบียบฯ ขอ 13) ไดแก การซื้อ
หรือ การจา งครั้ง หนึ่ง ซึ่ง เดิม มีร าคาเกิน 200,000 บาท แตไ มเ กิน
2,000,000 บาท ปรับเพิ่มวงเงินเปนราคาเกิน 500,000 บาท แตไมเกิน
2,000,000 บาท
(3) การซื้อโดยวิธีพิเศษ (ตามระเบียบฯ ขอ 15 ) ไดแก การซื้อครั้งหนึ่ง ซึ่งเดิม
มีราคาเกิน 200,000 บาท ใหกระทําไดเฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด ปรับเพิ่ม
วงเงินเปนราคาเกิน 500,000 บาท ใหกระทําไดเฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด
ตามที่ร ะเบีย บ ก.บ.ศ. วาดว ยการพัสดุ พ.ศ. 2545 และที่แ กไขเพิ่มเติม
ขอ 15 กําหนด
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ที่

เรื่องที่พ ิจารณา

10 ขอยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แกไขเพิ่มเติม การกําหนด
วงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ

ครั้งที่
วัน/เดือน/ป
14/2558
23พ.ย.2558

มติ/ผลการประชุม

4) การจางโดยวิธีพิเศษ (ตามระเบียบฯ ขอ 16) ไดแก การจางครั้งหนึ่ง ซึ่งเดิม
มีราคาเกิน 200,000 ใหกระทําไดเฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด ปรับเพิ่มวงเงินเปน
ราคาเกิน 500,000 บาท ใหกระทําไดเฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใดตามที่ระเบียบ
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2545 และที่แกไข
เพิ่มเติม ขอ 16 กําหนด
2. แนวทางปฏิบัติดัง กลา วใหเ ริ่มถือ ปฏิบัติตั้ง แตวัน ที่
ก.บ.ศ. มีม ติ
(23 พฤศจิกายน 2558) ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 สําหรับกระบวนการจัดหาพัสดุ
ที่ไดดําเนินการกอนวันที่ ก.บ.ศ. มีมติและยังไมแลวเสร็จ ใหถือปฏิบัติต าม
หลักเกณฑและวิธีการเดิมตอไป
11 รางระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดวยรถราชการ
5/2559
เห็นชอบรางระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดวยรถราชการ
และคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัด หารถประจําตําแหนง 14 มี.ค.2559 และคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และรางระเบีย บคณะกรรมการบริห าร
และรางระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดวยการใชวิทยุโทรศัพท
ศาลยุติธรรม วาดวยการใชวิทยุโทรศัพทเคลื่อนที่ (ฉบับที่ ..)
เคลื่อนที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
พ.ศ. ....
12 ขอขยายระยะเวลากําหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเวน
7/2559
อนุมัติใหข ยายระยะเวลากําหนดวงเงิน วิธีการจัดหาพัสดุโ ดยยกเวน การ
การปฏิบัติต ามระเบีย บคณะกรรมการบริหารศาลยุติธ รรม 11เม.ย.2559 ปฏิบัติต ามระเบีย บคณะกรรมการบริหารศาลยุติธ รรม วาดว ยการพัสดุ
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
พ.ศ. 2545 และที่แกไขเพิ่มเติม ดังนี้
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ที่

เรื่องที่พ ิจารณา

12 ขอขยายระยะเวลากําหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเวน
การปฏิบัติต ามระเบีย บคณะกรรมการบริหารศาลยุติธ รรม
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แกไขเพิ่มเติม

ครั้งที่
มติ/ผลการประชุม
วัน/เดือน/ป
7/2559
1. กําหนดวงเงินในการจัดหาพัสดุตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
11เม.ย.2559 วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2545 และที่แกไขเพิ่มเติม จากเดิมเปนดังนี้
(1) การซื้อหรือการจางโดยวิธีตกลงราคา (ตามระเบียบฯ ขอ 12) ไดแก การ
ซื้อหรือการจางครั้งหนึ่ง ซึ่งเดิมมีราคาไมเกิน 200,000 บาท ปรับเพิ่มวงเงิน
เปนราคาไมเกิน 500,000 บาท
(2) การซื้อหรือการจางโดยวิธีสอบราคา (ตามระเบีย บฯ ขอ 13) ไดแ ก
การซื้อหรือการจางครั้งหนึ่ง ซึ่งเดิมมีราคาเกิน 200,000 บาท แตไมเกิน
2,000,000 บาท ปรับเพิ่มวงเงินเปนราคาเกิน 500,000 บาท แตไมเกิน
2,000,000 บาท
(3) การซื้อโดยวิธีพิเศษ (ตามระเบีย บฯ ขอ 15) ไดแ ก การซื้อครั้งหนึ่ง
ซึ่งเดิมมีร าคาเกิน 200,000 บาท ใหกระทําไดเฉพาะกรณีหนึ่ง กรณีใ ด
ปรับเพิ่มวงเงินเปนราคาเกิน 500,000 บาท ใหกระทําไดเฉพาะกรณีหนึ่ง
กรณีใดตามที่ระเบียบคณะกรรมการ บริหารศาลยุติธรรม วาดวยการพัสดุ
พ.ศ. 2545 และที่แกไขเพิ่มเติมขอ 15 กําหนด
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ครั้งที่
มติ/ผลการประชุม
วัน/เดือน/ป
12 ขอขยายระยะเวลากําหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเวน
7/2559
(4) การจางโดยวิธีพิเศษ (ตามระเบียบฯ ขอ 16) ไดแก การจางครั้งหนึ่ง
การปฏิบัติต ามระเบีย บคณะกรรมการบริหารศาลยุติธ รรม 11เม.ย.2559 ซึ่งเดิมมีร าคาเกิน 200,000 บาท ใหกระทําไดเฉพาะกรณีหนึ่ง กรณีใ ด
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
ปรับเพิ่มวงเงินเปนราคาเกิน 500,000 บาท ใหกระทําไดเฉพาะกรณีหนึ่ง
กรณีใดตามที่ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดวยการพัสดุ
พ.ศ. 2545 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 16 กําหนด
4. แนวทางปฏิบัติดังกลาวใหเริ่มถือปฏิบัติตั้งแตวัน ที่ ก.บ.ศ. มีมติ (11
เมษายน 2559) ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 สําหรับกระบวนการจัดหาพัสดุที่
ไดดําเนิน การตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2559 จนถึงกอนวัน ที่ ก.บ.ศ. มีมติ
เห็นชอบและยังไมแลวเสร็จ ใหถือปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการบริหาร
ศาลยุติธรรม วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2545 และที่แกไขเพิ่มเติม
13 รางระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดวยการใช 16/2559 เห็น ชอบรางระเบีย บคณะกรรมการบริหารศาลยุติธ รรม วาดว ยการใช
วิทยุโทรศัพทเคลื่อนที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
12 ก.ย.2559 วิทยุโทรศัพทเคลื่อนที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งกําหนดใหครอบคลุมถึงขาราชการ
ตุลาการซึ่งดํารงตําแหนงในศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษตามประกาศคณะกรรมการ
บริหารศาลยุติธรรมเพื่อใหมีสทิ ธิไดรับเงินคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหา
รถประจําตําแหนงและการจัดสรรวิทยุโทรศัพทเคลื่อนที่ โดยใหมีผลบังคับใช
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เปนตนไป
ที่

เรื่องที่พ ิจารณา
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ที่

เรื่องที่พ ิจารณา

14 ขอขยายระยะเวลากําหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเวน
การปฏิบัติต ามระเบีย บคณะกรรมการบริหารศาลยุติธ รรม
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แกไขเพิ่มเติม

ครั้งที่
มติ/ผลการประชุม
วัน/เดือน/ป
16/2559 อนุมัติใหข ยายระยะเวลากําหนดวงเงิน วิธีการจัดหาพัสดุโ ดยยกเวน การ
12 ก.ย.2559 ปฏิบัติต ามระเบีย บคณะกรรมการบริหารศาลยุติธ รรม วาดว ยการพัสดุ
พ.ศ. 2545 และที่แกไขเพิ่มเติม ดังนี้
1. กําหนดวงเงินในการจัดหาพัสดุตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2545 และที่แกไขเพิ่มเติม จากเดิม เปนดังนี้
(1) การซื้อหรือการจางโดยวิธีตกลงราคา (ตามระเบียบฯ ขอ 12) ไดแก
การซื้อหรือการจางครั้งหนึ่ง ซึ่งเดิมมีราคาไมเกิน 200,000 บาท ปรับเพิ่ม
วงเงินเปนราคาไมเกิน 500,000 บาท
(2) การซื้อหรือการจางโดยวิธีสอบราคา (ตามระเบียบฯ ขอ 13) ไดแก
การซื้อหรือการจางครั้งหนึ่ง ซึ่งเดิมมีราคาเกิน 200,000 บาท แตไมเกิน
2,000,000 บาท ปรับเพิ่มวงเงินเปนราคาเกิน 500,000 บาท แตไมเกิน
2,000,000 บาท
(3) การซื้อโดยวิธีพิเศษ (ตามระเบียบฯ ขอ 15) ไดแก การซื้อครั้งหนึ่ง
ซึ่งเดิมมีร าคาเกิน 200,000 บาท ใหกระทําไดเฉพาะกรณีหนึ่ง กรณีใ ด
ปรับเพิ่มวงเงินเปนราคาเกิน 500,000 บาท ใหกระทําไดเฉพาะกรณีหนึ่ง
กรณีใดตามที่ร ะเบีย บ ก.บ.ศ. วาดว ยการพัสดุ พ.ศ. 2545 และที่แ กไข
เพิ่มเติมขอ 15 กําหนด
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ครั้งที่
มติ/ผลการประชุม
วัน/เดือน/ป
14 ขอขยายระยะเวลากําหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเวน
16/2559 (4) การจางโดยวิธีพิเศษ (ตามระเบียบฯ ขอ 16) ไดแก การจางครั้งหนึ่ง ซึ่ง
การปฏิบัติต ามระเบีย บคณะกรรมการบริหารศาลยุติธ รรม 12 ก.ย.2559 เดิม มีร าคาเกิน 200,000 บาท ใหก ระทํา ไดเ ฉพาะกรณีห นึ่ง กรณีใ ด
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
ปรับเพิ่มวงเงินเปนราคาเกิน 500,000 บาท ใหกระทําไดเฉพาะกรณีหนึ่ง
กรณีใดตามที่ร ะเบีย บ ก.บ.ศ. วาดว ยการพัสดุ พ.ศ. 2545 และทีแ่ กไข
เพิ่มเติม ขอ 16 กําหนด
2. แนวทางปฏิบัติดังกลาวใหเริ่มถือ ปฏิบัติตั้ง แตวัน ที่ก .บ.ศ. มีมติ (12
กันยายน 2559) ถึงวันที่ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยหลักเกณฑก าร
จัด ซื้อ จัด จา งและการ บริห ารพัส ดุภ าครัฐ ซึ่ง ออกตามคว า มใน
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐมีผลใช
บังคับสําหรับกระบวนการจัดหาพัสดุที่ไดดําเนินการกอนวันที่ ก.บ.ศ. มีมติ
และยังไมแลวเสร็จใหถือปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการเดิมตอไป
15 รางระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดวยการใช 17/2559 มอบหมายใหคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการบริหาร
วิทยุโทรศัพทเคลื่อนที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
26ก.ย.2559 ศาลยุติธรรม คณะที่ 3 (ฝายกฎหมาย) พิจารณารางระเบียบคณะกรรมการ
บริหารศาลยุติธรรม วาดวยการใชวิทยุโทรศัพทเคลื่อนที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ที่

เรื่องที่พ ิจารณา
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ที่

เรื่องที่พ ิจารณา

16 การดําเนินการจัดหาโปรแกรมสํานักงาน (Microsoft Office)
เพื่อจัดสรรใหแกขาราชการตุลาการและหนวยงานศาลยุติธรรม
ทั่วประเทศ
17 ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดวยการพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๔๕ ขอ 11

ครั้งที่
วัน/เดือน/ป
20/2559
28พ.ย.2559

มติ/ผลการประชุม

เห็นชอบใหจดั หาโปรแกรมสํานักงาน (Microsoft Office) ที่มีลขิ สิทธิ์ถูกตอง
ตามกฎหมายติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร (PC) และเครื่องคอมพิวเตอรพกพา
(Notebook) ตามรูปแบบที่ 2 และรูปแบบที่ 3 เพื่อจัดสรรใหแกขาราชการ
ตุลาการและหนวยงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศ
1/2560
อนุมัติใ นหลัก การใหสาํ นัก งานศาลยุติธ รรมนํา วิธีป ระมูล ดว ยระบบ
13 ม.ค.2560 อิเล็กทรอนิกสตามหลักเกณฑที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยใหสาํ นักบริหาร
ทรัพ ยสนิ สํา นัก งานศาลยุติธ รรมเปน หนว ยงานดํา เนิน การ และ
ใหดําเนินการนํารองในการจัดหาพัสดุดวยวิธีนี้ตามที่เลขาธิการสํานักงาน
ศาลยุติธ รรมกํา หนด เพื่อ เตรีย มการรองรับ การมีผ ลใชบัง คับ ของ
พระราชบัญ ญัติการจัด ซื้อ จัด จางและการบริห ารพัสดุภาครัฐ ทั้งนี้ ให
สํานักงานศาลยุติธรรมรายงานผลการดําเนินการตอคณะกรรมการ บริห าร
ศาลยุติธรรมเพื่อทราบ
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ครั้งที่
มติ/ผลการประชุม
วัน/เดือน/ป
18 การดําเนินการเกี่ยวกับพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จ
5/2560
มอบหมายใหคณะอนุกรรมการพัสดุพิจารณาแนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับ
พระปรมิน ทรมหาภูมิพ ลอดุล ยเดช และพระฉายาลัก ษณ 27 มี.ค.2560 พระบรมฉายาลักษณ พ ระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพ ลอดุลยเดช
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
องคเดิม แลวนําเสนอคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
ทั้งนี้ ใหสาํ นักงานศาลยุติธ รรมดํา เนิน การสํารวจและคัด แยกพระบรม
ฉายาลักษณที่ประดิษฐานอยูในหองพิจารณาคดีข องศาลตางๆ วามีกี่รุน
กี่แ บบ แตละรุน แตละแบบมีจาํ นวนเทาใด เพื่อเปน ขอมูลประกอบการ
พิจารณาดวย
19 รายงานผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่อง
7/2560
เห็นชอบใหถอนรายงานผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่อง
เสนอคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม คณะที่ ๓ (ฝายกฎหมาย) 24เม.ย.2560 เสนอคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม คณะที่ 3 (ฝายกฎหมาย) เรื่อง ทบทวน
เรื่อง ทบทวนความเห็น เกี่ย วกับรางระเบีย บคณะกรรมการ
ความเห็นเกี่ยวกับรางระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดวยการใช
บริห ารศาลยุติธ รรม วา ดว ยการใชวิท ยุโ ทรศัพ ทเ คลื่อ นที่
วิทยุโทรศัพทเคลื่อนที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ที่

เรื่องที่พ ิจารณา
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ที่

เรื่องที่พ ิจารณา

20

21 การดําเนินการเกี่ยวกับพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
22 รางระเบีย บคณะกรรมการบริหารศาลยุติธ รรม วาดว ยการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ....

ครั้งที่
มติ/ผลการประชุม
วัน/เดือน/ป
9/2560
มีขอ สัง เกตวา ตามกรณีร ะเบีย บคณะกรรมการบริห ารศาลยุติธ รรม
22พ.ค.2560 วาดวยการใชวิทยุโทรศัพทเคลื่อนที่ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2559 กําหนดใหขาราชการ
ตุลาการที่รับเงินเดือนชั้น 2 ขึ้นไปมีสทิ ธิไดรับการจัดสรรวิทยุโทรศัพท
เคลื่อนที่และเบิกจายคาใชบริการวิทยุโทรศัพทเคลื่ อนที่ภายในวงเงินไมเกิน
2,000 บาทตอเดือน ดังนั้นกรณีผพู ิพากษาอาวุโสที่รับเงินเดือนชั้น 2 ขึ้นไป
ซึ่งยังไมไดสทิ ธิตามขออื่นๆ ใหไดรับสิทธิดังกลาวเชนเดียวกัน
12/2560 เห็นชอบกับแนวทางที่ ๑ โดยเชิญพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จ
24 ก.ค.2560 พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชองคเดิมจัดเก็บไวที่ศาลยุติธรรมเดิม
13/2560 - เห็นชอบรางระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดวยการจัดซื้อ
16 ส.ค.2560 จัดจางและการบริหารพัสดุ พ.ศ. .... และมอบหมายใหสาํ นักงานศาลยุติธรรม
ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
- เห็นชอบในหลักการใหแกไขบทนิยามศัพทและขอขัดของอื่นของระเบียบ
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดว ยคาตอบแทนคณะกรรมการที่
เกี่ยวกับการพัสดุ พ.ศ. 2559 เพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

381

ดัชนีสบื คนผลการประชุม ก.บ.ศ. ป พ.ศ. 2556 - 2560

ครั้งที่
วัน/เดือน/ป
23 การแกไขระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดวย 15/2560
คาตอบแทนคณะกรรมการที่เกี่ยวกับการพัสดุ พ.ศ. 2559
11ก.ย.2560
24 รายงานผลการดํา เนิน การเชิญ พระบรมฉายาลัก ษณ
20/2560
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชองคเดิม
12 ธ.ค. 2560
ที่

เรื่องที่พ ิจารณา

382

มติ/ผลการประชุม
รับ ทราบการแกไ ขระเบีย บคณะกรรมการบริห ารศาลยุติธ รรม วา ดว ย
คาตอบแทนกรรมการที่เกี่ยวกับการพัสดุ พ.ศ. 2559
รับทราบรายงานผลการดําเนินการเชิญพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชองคเดิม

