ประจําวันที่ 5 มกราคม 2560 (ฉบับที่ 2)

สํานักงานศาลยุติธรรมแจ้งความคืบหน้าการจัดสรรครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของศาลยุติธรรม
สํานักรักษาความปลอดภัย สํานักงานศาลยุติธรรม แจ้งการจัดสรรครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัยระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดของหน่วยงานศาลยุติธรรม ดังนี้
1. หน่วยงานที่อยู่ระหว่างการติดตั้งครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ตามสัญญาซื้อขายเลขที่
131/2559 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 จํานวน 49 ระบบ ซึ่งคาดว่าจะติดตั้งแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2560 ได้แก่
ศาลจังหวัดบุรีรัมย์
ศาลอาญา
ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน
ศาลอุทธรณ์
ศาลเยาวชนฯ จังหวัดร้อยเอ็ด
ศาลอุทธรณ์ภาค 8
ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลแรงงานกลาง
ศาลจังหวัดสกลนคร
ศาลแพ่งธนบุรี
ศาลจังหวัดมหาสารคาม
ศาลอาญา ชั้น 12
ศาลจังหวัดหนองคาย
ศาลอาญากรุงเทพใต้
ศาลจังหวัดนครพนม
ศาลแขวงสมุทรปราการ
ศาลจังหวัดลําปาง
ศาลเยาวชนฯ จังหวัดลพบุรี
ศาลเยาวชนฯ จังหวัดเชียงราย
ศาลจังหวัดพระโขนง
ศาลจังหวัดธัญบุรี
ศาลจังหวัดน่าน
ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา
ศาลจังหวัดแพร่
ศาลจังหวัดลพบุรี
ศาลเยาวชนฯ จังหวัดลําพูน
ศาลแขวงธนบุรี
ศาลจังหวัดแม่สะเรียง
ศาลจังหวัดปทุมธานี
ศาลจังหวัดเชียงใหม่
ศาลแขวงพระนครเหนือ
ศาลแขวงนครสวรรค์
ศาลจังหวัดตราด
ศาลแขวงพิษณุโลก
ศาลจังหวัดแม่สอด
ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
ศาลจังหวัดนครปฐม
ศาลแขวงชลบุรี
ศาลแขวงราชบุรี
ศาลจังหวัดรัตนบุรี
ศาลจังหวัดทองผาภูมิ
ศาลจังหวัดชัยภูมิ
ศาลจังหวัดระนอง
ศาลเยาวชนฯ จังหวัดชัยภูมิ
ศาลจังหวัดตรัง
ศาลจังหวัดอุบลราชธานี
ศาลจังหวัดพัทลุง
ศาลแขวงนครราชสีมา
ศาลแขวงสุรินทร์
/2. หน่วยงาน…

-2-

2. หน่วยงานที่อยู่ระหว่างการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จํานวน
60 ระบบ ซึ่งจะเปิดซองประกวดราคาวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ได้แก่
ศาลอาญาธนบุรี
ศาลจังหวัดชัยนาท
ศาลแขวงปทุมวัน
ศาลจังหวัดสิงห์บุรี
ศาลจังหวัดภูเขียว
ศาลจังหวัดสีคิ้ว
ศาลจังหวัดบัวใหญ่
ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด
ศาลจังหวัดฝาง
ศาลจังหวัดเชียงราย
ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์
ศาลแขวงพิษณุโลก สําหรับสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6
ศาลเยาวชนฯ จังหวัดนครสวรรค์
ศาลจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลจังหวัดราชบุรี
ศาลเยาวชนฯ จังหวัดนครปฐม
ศาลเยาวชนฯ จังหวัดเพชรบุรี
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
ศาลล้มละลายกลาง
บ้านพักข้าราชการตุลาการ (นนทบุรี)
ศาลแพ่งกรุงเทพใต้
ศาลอุทธรณ์ภาค 2
ศาลแขวงพระนครใต้
ศาลจังหวัดสระบุรี
ศาลเยาวชนฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศาลจังหวัดตลิ่งชัน
ศาลเยาวชนฯ จังหวัดสมุทรปราการ
ศาลจังหวัดอ่างทอง
ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี
ศาลเยาวชนฯ จังหวัดจันทบุรี
ศาลเยาวชนฯ จังหวัดตราด
ศาลจังหวัดจันทบุรี
ศาลจังหวัดปราจีนบุรี
ศาลจังหวัดสระแก้ว
ศาลเยาวชนฯ จังหวัดระยอง
ศาลเยาวชนฯ จังหวัดอํานาจเจริญ
ศาลจังหวัดบึงกาฬ
ศาลเยาวชนฯ จังหวัดเลย
ศาลแขวงเชียงใหม่
ศาลเยาวชนฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาปาย
ศาลจังหวัดเทิง
ศาลเยาวชนฯ จังหวัดพิษณุโลก
ศาลเยาวชนฯ จังหวัดสุโขทัย
ศาลเยาวชนฯ จังหวัดกําแพงเพชร
ศาลเยาวชนฯ จังหวัดกําแพงเพชร
ศาลเยาวชนฯ จังหวัดอุทัยธานี
ศาลจังหวัดอุทัยธานี
ศาลจังหวัดพิษณุโลก
ศาลเยาวชนฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ศาลเยาวชนฯ จังหวัดกาญจนบุรี
ศาลจังหวัดไชยา
ศาลจังหวัดพังงา
ศาลเยาวชนฯ จังหวัดพังงา
ศาลเยาวชนฯ จังหวัดกระบี่
พิพิธภัณฑ์ศาลไทย (ศูนย์วิทยบริการฯ)
ศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ
อาคารที่พักข้าราชการศาลยุติธรรมขนาด 50 หน่วย (ตลิ่งชัน)
อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จํานวน 96 หน่วย (ตลิ่งชัน)
3. หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยเป็นหน่วยจัดซื้อและหน่วยเบิกจ่าย จํานวน 54 ระบบ ได้แก่
ศาลฎีกา(ศูนย์ราชการ)
ศาลอุทธรณ์ภาค 3
ศาลอุทธรณ์ภาค 9
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
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ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศาลแขวงนนทบุรี
ศาลจังหวัดมีนบุรี
ศาลจังหวัดนนทบุรี
ศาลจังหวัดสมุทรปราการ
ศาลเยาวชนฯ จังหวัดปทุมธานี
ศาลเยาวชนฯ จังหวัดอ่างทอง
ศาลเยาวชนฯ จังหวัดสิงห์บุรี
ศาลเยาวชนฯ จังหวัดชัยนาท
ศาลจังหวัดระยอง
ศาลจังหวัดชลบุรี
ศาลเยาวชนฯ จังหวัดชลบุรี
ศาลจังหวัดพัทยา
สํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3
ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
ศาลจังหวัดนางรอง
ศาลจังหวัดอํานาจเจริญ
ศาลแขวงอุบลราชธานี
ศาลเยาวชนฯ จังหวัดนครราชสีมา
ศาลเยาวชนฯ จังหวัดบุรีรัมย์
ศาลจังหวัดยโสธร
ศาลจังหวัดเลย
ศาลจังหวัดพล
ศาลจังหวัดหนองบัวลําภู
บ้านพักข้าราชการตุลาการศาลจังหวัดเชียงราย ศาลจังหวัดพะเยา
ศาลจังหวัดหล่มสัก
ศาลจังหวัดตาก
ศาลเยาวชนฯ จังหวัดตาก
ศาลเยาวชนฯ จังหวัดอุตรดิตถ์
ศาลจังหวัดกําแพงเพชร
ศาลจังหวัดสวรรคโลก
ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
ศาลจังหวัดเพชรบุรี
ศาลจังหวัดสมุทรสาคร
ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ศาลแขวงนครปฐม
ศาลแรงงานภาค 8
ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี
ศาลเยาวชนฯ จังหวัดภูเก็ต
ศาลเยาวชนฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศาลจังหวัดเกาะสมุย
ศาลจังหวัดตะกั่วป่า
ศาลแขวงนครศรีธรรมราช
ศาลเยาวชนฯ จังหวัดชุมพร
ศาลเยาวชนฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช
นอกจากนี้ สํานักรักษาความปลอดภัยแจ้งเพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการขอรับจัดสรรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น สํานักรักษาความปลอดภัยจึงต้องสร้างระบบเพื่อให้มีการพิจารณากลั่นกรองคําขอรับจัดสรรดังกล่าว โดยผ่าน
คณะกรรมการวางระบบรักษาความปลอดภัยศาลยุติธรรม ซึ่งมีอํานาจหน้าที่กําหนดแนวทางปฏิบัติและจํานวนเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยประจําหน่วยงานในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม ซึ่งมีแนวทางในการพิจารณาจัดสรร (ระหว่างปีงบประมาณ)
ของสํานักงานศาลยุติธรรม ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ และเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม ดังนี้
1. กรณีที่หน่วยงานยั งไม่มี เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําหน่วยงานเลย เช่น หน่วยงานที่เปิดทําการใหม่
หน่วยงานที่แยกออกจากอาคารที่ทําการอื่นแล้วมีอาคารที่ทําการเป็นของตนเอง เป็นต้น จะได้รับการพิจารณาเพียงเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยประจําอาคารที่ทําการเท่านั้น ไม่รวมประจําอาคารที่พักประจําตําแหน่ง
2. กรณีที่แต่ละหน่วยงานมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเดิมอยู่แล้ว แต่มีเหตุผลความจําเป็นขอรับจัดสรรเพิ่มเติม
ซึ่งมีทั้งประจําอาคารที่ทําการ และประจําอาคารที่พักประจําตําแหน่ง โดยแต่ละหน่วยงานจะมีเหตุผลความจําเป็นแตกต่างกันไป
เช่น มีพื้นที่อาณาเขตกว้างขวางมาก มีอาคารที่ทําการหลายอาคาร แต่ละอาคารมีจํานวนหลายชั้น มีประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
จํานวนมาก มีหน่วยงานที่อาศัยร่วมกันหลายหน่วยงาน หรือมีอาคารเก่าที่ต้องดูแลรักษาความปลอดภัย เป็นต้น ซึ่งจะแบ่ง
การพิจารณาเป็น 2 กรณีย่อย คือ กรณีประจําอาคารที่ทําการ และกรณีประจําอาคารที่พักประจําตําแหน่ง
ทั้งนี้ หากหน่วยงานใดได้รับการพิจารณาจัดสรรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไร ทางสํานักรักษา
ความปลอดภัยจะแจ้งผลการพิจารณาไปยังหน่วยงานนั้นต่อไป

