ประจําวันที่ 14 กันยายน 2559

ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 16/2559
สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมแจ้งผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 16/2559 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 ดังนี้
1. ที่ประชุมพิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยรถราชการและค่าตอบแทนเหมาจ่าย
แทนการจัดหารถประจําตําแหน่ง (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... และร่างระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการใช้วิทยุ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... แล้วมีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุ ติธรรม ว่าด้วยรถราชการและค่ าตอบแทนเหมาจ่าย
แทนการจัดหารถประจําตําแหน่ง (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... ซึ่งมีการแก้ไข 2 ส่วน ดังนี้
(1) กําหนดให้ครอบคลุมถึงข้าราชการตุลาการซึ่งดํารงตําแหน่งในศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษตามประกาศ
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเพื่อให้มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน่งและการจัดสรร
วิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป
(2) แก้ไขปรับปรุงขนาดมาตรฐานรถประจําตําแหน่งข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและขนาดมาตรฐาน
รถรับรองและรถส่วนกลางสํานักงานศาลยุติธรรมตามบัญชีหมายเลข 1 และบัญชีหมายเลข 2 แนบท้ายระเบียบ เพื่อให้สอดคล้อง
กับบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
2. เห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการใช้วิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ฉบับที่ ...)
พ.ศ. ... ซึ่งกําหนดให้ครอบคลุมถึงข้าราชการตุลาการซึ่งดํารงตําแหน่งในศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษตามประกาศ คณะกรรมการ
บริ หารศาลยุ ติ ธรรมเพื่ อให้ มี สิ ทธิ ได้ รั บเงิ นค่ าตอบแทนเหมาจ่ ายแทนการจั ดหารถประจํ าตํ าแหน่ ง และการจั ดสรรวิ ทยุ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป
2. ที่ประชุมพิจารณาเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเพื่ออนุวัติการตามกฎหมาย
เกี่ยวกับการจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษแล้วมีมติเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมนิยามของคําว่า “ศาลยุติธรรม” และ “หัวหน้า
ส่วนราชการศาลยุติธรรม” ในระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เพื่อให้ครอบคลุมถึงศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ จํานวน
14 ฉบับ ทั้งนี้ ให้สํานักงานศาลยุติธรรมดําเนินการปรับปรุงแก้ไขบทนิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ
ในระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมฉบับอื่นๆ ด้วย
3. ที่ประชุมพิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและกําหนด
อํานาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... ดังนี้
1. เห็นชอบการกําหนดสํานักอํานวยการประจําศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษและสํานักอํานวยการประจํา
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
2. เห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและกําหนด
อํานาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
4. ที่ประชุ มมี มติ อนุมั ติร่ างแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และร่างแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม
5. ที่ ประชุ มมี มติ อนุ มั ติ ให้ ขยายระยะเวลากํ าหนดวงเงิ นวิ ธี การจั ดหาพั สดุ โดยยกเว้ นการปฏิ บั ติ ตามระเบี ยบ
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
/1. กําหนดวงเงิน…
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1. กําหนดวงเงินในการจัดหาพัสดุตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2545
และที่แก้ไขเพิ่มเติม จากเดิม เป็นดังนี้
(1) การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา (ตามระเบียบฯ ข้อ 12) ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งเดิม
มีราคาไม่เกิน 200,000 บาท ปรับเพิ่มวงเงินเป็นราคาไม่เกิน 500,000 บาท
(2) การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา (ตามระเบียบฯ ข้อ 13) ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งเดิม
มีราคาเกิน 200,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท ปรับเพิ่มวงเงินเป็นราคาเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท
(3) การซื้อโดยวิธีพิเศษ (ตามระเบียบฯ ข้อ 15) ได้แก่ การซื้อครั้ งหนึ่งซึ่งเดิมมีราคาเกิน 200,000 บาท
ให้ กระทํ าได้ เฉพาะกรณี หนึ่ งกรณี ใด ปรั บเพิ่ มวงเงิ นเป็ นราคาเกิ น 500,000 บาท ให้ กระทํ าได้ เฉพาะกรณี หนึ่ งกรณี ใด
ตามที่ระเบียบ ก.บ.ศ. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 15 กําหนด
(4) การจ้างโดยวิธีพิเศษ (ตามระเบียบฯ ข้อ 16) ได้แก่ การจ้างครั้งหนึ่งซึ่งเดิมมีราคาเกิน 200,000 บาท
ให้ กระทํ าได้ เฉพาะกรณี หนึ่ งกรณี ใด ปรั บเพิ่ มวงเงิ นเป็ นราคาเกิ น 500,000 บาท ให้ กระทํ าได้ เฉพาะกรณี หนึ่ งกรณี ใด
ตามที่ระเบียบ ก.บ.ศ. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 16 กําหนด
2. แนวทางปฏิบัติดังกล่าวให้เริ่มถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ก.บ.ศ. มีมติ (12 กันยายน 2559) ถึงวันที่ระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐมีผลใช้บังคับ สําหรับกระบวนการจัดหาพัสดุที่ได้ดําเนินการก่อนวันที่ ก.บ.ศ. มีมติและ
ยังไม่แล้วเสร็จให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการเดิมต่อไป
6. ที่ ประชุ มรั บทราบการกํ าหนดให้ วั นจั นทร์ ที่ 12 กั นยายน 2559 วั นตรุ ษอี ฎิ้ ลอั ดฮา (วั นรายอฮั จยี ) เป็ น
วันหยุดราชการประจําปีในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา ตามมติคณะรัฐมนตรี
นัดประชุมครั้งต่อไป วันที่ 26 กันยายน ๒2559 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมศาลยุติธรรม ชั้น 5 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

ศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษและศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
เปิดทําการวันที่ 1 ตุลาคม 2559
ศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ และ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง กําหนดเปิดทําการวันที่ 1 ตุลาคม
2559 ซึ่งมีที่ตั้งและเขตอํานาจศาล ดังนี้
ศาลอุ ทธรณ์ คดี ชํ านั ญพิ เศษ มี ที่ ตั้ งทํ าการอยู่ ณ อาคารศาลเยาวชนและครอบครั วกลาง (หลั งเดิ ม) ถ.ราชิ นี
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่อุทธรณ์คําพิพากษาหรือคําสั่ง
ของศาลทรั พย์ สิ นทางปั ญญาและการค้ าระหว่ างประเทศกลาง ศาลภาษี อากรกลาง ศาลแรงงาน ศาลล้ มละลายกลาง
และศาลเยาวชนและครอบครั ว เพื่ อให้ มี การพิ จารณาพิ พากษาคดี ในชั้ นอุ ทธรณ์ โดยองค์ คณะผู้ พิ พากษาที่ มี ความรู้ และ
ความเชี่ยวชาญพิเศษในด้านนั้นๆ อันจะทําให้การพิจารณาคดีชํานัญพิเศษในชั้นอุทธรณ์เกิดความเป็นเอกภาพและส่งเสริม
ให้กระบวนการยุติธรรมมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ศาลอาญาคดี ทุ จริ ตและประพฤติ มิ ชอบกลาง มี ที่ ตั้ งทํ าการอยู่ ณ อาคารศาลแขวงดุ สิ ต (หลั งใหม่ ) ซอยสี คาม
ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีเขตอํานาจตลอดกรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี โดยในระหว่างที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติ
มิชอบภาคยังไม่ได้เปิดทําการในท้องที่ใดให้ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิ ชอบกลางมีเขตอํานาจในท้องที่นั้นด้วย เพื่อให้
การอํานวยความยุติธรรมในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

