ดัชนีประจําแฟ้ม
มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด : ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา
เรื่องที่
เรื่อง/ข้อมูลข่าวสาร
สถานที่จัดเก็บ
1 ประกาศสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
แฟ้ม 13
สํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 (อาคารศาลแขวงสุราษฎร์ธานี ชั้น 4)
2 ประกาศสํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 7 เรื่อง เรื่องประกวดราคาจ้างเหมา
แฟ้ม 13
ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศั ยข้าราชการศาลยุติธ รรม จํา นวน 24 หน่ ว ย
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี (ครั้งที่ 2)
แฟ้ม 13
3 ประกาศสํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 7 เรื่อง เรื่องประกวดราคาจ้างเหมา
ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศั ยข้าราชการศาลยุติธ รรม จํา นวน 24 หน่ ว ย
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบศาลจังหวัดกาญจนบุรี (ครั้งที่ 3)
4 ประกาศสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 เรื่องสอบราคาครุภัณฑ์เครื่องเรือน
แฟ้ม 13
จํานวน 1 รายการ
5 ประกาศสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง สอบราคา
แฟ้ม 13
ซื้อเครื่องพิมพ์สีคุณภาพสูง (Plotter)
แฟ้ม 13
6 ประกาศสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์
เครื่องเรือน จํานวน 1 รายการ
7 ประกาศสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุง
แฟ้ม 13
ต่อเติมอาคารที่ทําการศาลจังหวัดพะเยา (ครั้งที่ 2)
8 ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทําการศาลจังหวัดพะเยา
แฟ้ม 13
(ครั้งที่ 2)
แฟ้ม 13
9 ประกาศศาลแขวงพัทยา เรื่อง ประกวดราคางานจ้างเหมางานก่อสร้าง
บ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จํานวน 1 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
ศาลแขวงพัทยา
10 ประกาศสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 เรื่อง สอบราคาครุภัณฑ์เครื่องเรือน
แฟ้ม 13
จํานวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2)
11 ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอํานาจเจริญ เรื่อง การขาย
แฟ้ม 13
ทอดตลาดพัสดุ จํานวน 1 รายการ

-2เรื่องที่
เรื่อง/ข้อมูลข่าวสาร
สถานที่จัดเก็บ
12 ประกาศศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จํานวน 3 รายการ
แฟ้ม 13
13 ประกาศศาลจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ และครุภัณฑ์ที่ชํารุด
แฟ้ม 13
เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จําเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป จํานวน 159
รายการ
14 ประกาศศาลอุทธรณ์ภาค 3 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาระแนง
แฟ้ม 13
ไม้สังเคราะห์และต่อเติมถนน คสล. ศาลอุทธรณ์ภาค 3
15 ประกาศศาลจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพัก
แฟ้ม 13
ผู้พิพ ากษา จํา นวน 6 หน่ว ย พร้อ มสิ่ง ก่อ สร้า งประกอบ ศาลยุติธ รรม
ในจังหวัดสระบุรี
16 ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ
แฟ้ม 13
จํานวน 1 รายการ
17 ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกวดราคา
แฟ้ม 13
จ้างเหมาปรับปรุงอาคารศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นที่ทําการศาลเยาวชน
และครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์
18 ประกาศศาลแขวงชลบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือนประจําบ้านพัก
แฟ้ม 13
ข้าราชการตุลาการ
แฟ้ม 13
19 ประกาศศาลจังหวัดชัยนาท เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือน จํานวน
1 รายการ
20 ประกาศศาลจังหวัดอํานาจเจริญ เรื่อง การจําหน่ายอาคารสิ่งก่อสร้างเก่าชํารุด
แฟ้ม 13
โดยวิธีขายทอดตลาด
21 ประกาศศาลอุทธรณ์ภาค 9 เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จํานวน 6 รายการ
แฟ้ม 13
22 ประกาศศาลแขวงนครปฐม เรื่อง สอบราคางานปรับปรุงระบบปรับอากาศ
แฟ้ม 13
ศาลแขวงนครปฐม (ครั้งที่ 3)
แฟ้ม 13
23 ประกาศศาลจังหวัดตะกั่วป่า เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จํานวน 12 หน่วย (แบบมีห้อง ผอ.)
24 ประกาศศาลแขวงพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมางานก่อสร้างบ้านพัก
แฟ้ม 13
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จํานวน 1 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

-3เรื่องที่
เรื่อง/ข้อมูลข่าวสาร
สถานที่จัดเก็บ
25 ประกาศศาลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งตาข่ายและอุปกรณ์
แฟ้ม 13
กันนกอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการ 36 หน่วย และอาคารชุดพัก
อาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม 24 หน่วย (ครั้งที่ 2)
แฟ้ม 13
26 ประกาศศาลจังหวัดพัทยา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด
อาคารที่ทําการศาลจังหวัดพัทยา อาคารชุดพักอาศัยฯ และบริเวณพื้นที่
โดยรอบอาคารศาลจังหวัดพัทยาและอาคารชุดพักอาศัยฯ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
แฟ้ม 13
27 ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท เรื่อง ขายทอดตลาด
รถจักรยานยนต์ จํานวน 1 คัน
28 ประกาศศาลจังหวัดอํานาจเจริญ เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด
แฟ้ม 13
อาคารและบริเวณรอบศาลจังหวัดอํานาจเจริญ และอาคารชุดพักอาศัย
ข้าราชการศาลยุติธรรมภายในจังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน 24 หน่วย
ประจําปีงบประมาณ 2560
29 ประกาศสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์
แฟ้ม 13
เครื่องเรือน จํานวน 1 รายการ (ครั้งที่ 3)
30 ประกาศศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง สอบราคาการจ้างเหมาทําความสะอาด
แฟ้ม 13
อาคารศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลาที่พักประชาชน และบ้านพักรับรอง
สํานักงานศาลยุติธรรม (เรือนขาว) และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม
24 หน่วย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
31 ประกาศศาลแขวงชลบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษา
แฟ้ม 13
หัวหน้าศาลแขวงชลบุรี จํานวน 1 หน่วย บ้านพักผู้พิพากษา จํานวน 3 หน่วย
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศาลแขวงชลบุรี
32 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้าง
แฟ้ม 13
เหมารักษาความสะอาดอาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
และอาคารศาลแขวงพระนครเหนือ
33 ประกาศศาลจังหวัดเกาะสมุย เรื่อง การจ้างเหมาบริการดูแลระบบวิศวกรรม
แฟ้ม 13
อาคารศาลจังหวัดเกาะสมุยและอาคารประกอบ ประจํา ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 โดยวิธีสอบราคา

-4เรื่องที่
เรื่อง/ข้อมูลข่าวสาร
สถานที่จัดเก็บ
34 ประกาศศาลอุทธรณ์ภาค 8 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ
แฟ้ม 13
สําหรับอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม 36 หน่วย จํานวน 36 ชุด
35 ประกาศศาลจังหวัดเกาะสมุย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทําความสะอาดอาคาร
แฟ้ม 13
และสถานที่ของศาลจังหวัดเกาะสมุย
แฟ้ม 13
36 ประกาศศาลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทําความสะอาด
ที่ทําการศาลจังหวัดสุพรรณบุรี อาคารชุดพักอาศัยตุลาการ 36 หน่ว ย
และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ 24 หน่วย ประจําปีงบประมาณ 2560
37 ประกาศศาลล้มละลายกลาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด
แฟ้ม 13
อาคารที่ทํางานศาลล้มละลายกลาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
38 ประกาศศาลแขวงชลบุรี เรื่อง จ้างเหมาทําความสะอาดศาลแขวงชลบุรี
แฟ้ม 13
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
39 ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา
แฟ้ม 13
รักษาความสะอาดที่ทําการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง
40 ประกาศศาลแขวงพัทยา เรื่อง สอบราคาจัดจ้างเอกชนรักษาความสะอาด
แฟ้ม 13
อาคารที่ทําการศาลแขวงพัทยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แฟ้ม 13
41 ประกาศศาลแขวงสุพรรณบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด
อาคารที่ทํา การศาลแขวงสุพ รรณบุรี และอาคารที่ทํา การศาลเยาวชน
และครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
แฟ้ม 13
42 ประกาศศาลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด
อาคารที่ทําการศาลจังหวัดนครสวรรค์ และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในจังหวัดนครสวรรค์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แฟ้ม 13
43 ประกาศศาลจังหวัดหล่มสัก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทําความสะอาด ประจําปี
พ.ศ. 2560
44 ประกาศศาลแขวงนครไทย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด
แฟ้ม 13
อาคารที่ทําการศาลแขวงนครไทย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
45 ประกาศศาลจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด
แฟ้ม 13
อาคารศาลจังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 2 หลัง รวมถึงพื้นที่โดยรอบอาคาร
และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม 24 หน่วย

-5เรื่องที่
เรื่อง/ข้อมูลข่าวสาร
สถานที่จัดเก็บ
46 ประกาศศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด
แฟ้ม 13
อาคารศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
47 ประกาศศาลจังหวัดตราด เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทําความสะอาดอาคาร
แฟ้ม 13
ศาลจังหวัดตราดและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จํานวน
24 หน่วย
แฟ้ม 13
48 ประกาศศาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความ
สะอาดอาคารศาล และบริเวณที่ทําการศาลจังหวัดนครราชสีมา และอาคารชุด
พักอาศัยข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
49 ประกาศศาลจังหวัดน่าน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคาร
แฟ้ม 13
สถานที่ ที่ทําการศาลจังหวัดน่าน อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม
ในจังหวัดน่าน และอาคาร สถานที่ ที่ทําการศาลจังหวัดน่าน (สาขาปัว)
50 ประกาศศาลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด
แฟ้ม 13
อาคารและบริเวณศาลจังหวัดปราจีนบุรีและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ
ศาลยุติธรรม 24 หน่วย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แฟ้ม 13
51 ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอํานาจเจริญ เรื่อง สอบราคา
จ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอํานาจเจริญ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
52 ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง สอบราคา
แฟ้ม 13
การจ้างเหมาทําความสะอาดอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
53 ประกาศศาลแรงงานภาค 5 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด
แฟ้ม 13
อาคารและสถานที่ ที่ศาลแรงงานภาค 5
54 ประกาศศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทําความสะอาด
แฟ้ม 13
อาคารที่ทําการศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน และอาคารที่ทําการศาลจังหวัด
แม่ฮ่องสอน สาขาปาย และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ 23 หน่วย
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55 ประกาศศาลจังหวัดลําปาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด
แฟ้ม 13
ที่ทําการศาลจังหวัดลําปางและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม
จังหวัดลําปาง 32 หน่วย
แฟ้ม 13
56 ประกาศศาลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด
อาคารที่ทําการศาลจังหวัดเพชรบุรี
57 ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง สอบราคาจ้าง
แฟ้ม 13
เหมารักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดนครสวรรค์ และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม 36 หน่วย
ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์
58 ประกาศศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เรื่อง
แฟ้ม 13
สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทําการศาลทรัพย์สินทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศกลาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
59 ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา
แฟ้ม 13
รักษาความสะอาดที่ทําการและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลเยาวชน
และครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด
60 ประกาศศาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด
แฟ้ม 13
อาคารศาลจังหวัดนนทบุรีประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
61 ประกาศศาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด
แฟ้ม 13
สําหรับอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรมประจําศาลจังหวัดนนทบุรี
ประจําปีงบประมาณ 2560
62 ประกาศศาลจังหวัดธัญบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาดูแลระบบวิศวกรรม
แฟ้ม 13
อาคารศาลจังหวัดธัญบุรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แฟ้ม 13
63 ประกาศศาลจังหวัดหนองคาย เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด
อาคารสถานที่และบริเวณโดยรอบศาลจังหวัดหนองคาย และอาคารชุดพัก
อาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จังหวัดหนองคาย 36 หน่วย
แฟ้ม 13
64 ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา
รักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง
และบริเวณ
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65 ประกาศศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เรื่อง
แฟ้ม 13
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งระบบบันทึกภาพและเสียง สําหรับห้อง
พิจารณาคดี จํานวน 5 ห้อง
66 ประกาศศาลแขวงสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด
แฟ้ม 13
อาคารที่ทําการศาลแขวงสุราษฎร์ธานีพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบและรอบบริเวณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
67 ประกาศสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง ขายทอดตลาด
แฟ้ม 13
พัสดุ
68 ประกาศศาลจังหวัดชัยนาท เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด
แฟ้ม 13
69 ประกาศศาลจังหวัดหนองคาย เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมา
แฟ้ม 13
รักษาความสะอาด อาคารสถานที่และบริเวณโดยรอบศาลจังหวัดหนองคาย
และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม 36 หน่วย
แฟ้ม 13
70 ประกาศศาลจังหวัดหนองคาย เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด
อาคารสถานที่ศาลจังหวัดหนองคาย และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ
ศาลยุติธรรม จังหวัดหนองคาย 36 หน่วย
แฟ้ม 13
71 ประกาศศาลจังหวัดสตูล เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาล
และสถานที่ศาลจังหวัดสตูล และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม
จํานวน 24 หน่วย
แฟ้ม 13
72 ประกาศศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมา
รักษาความสะอาดอาคารศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
73 ประกาศศาลแขวงชลบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษา
แฟ้ม 13
หัวหน้าศาล จํานวน 1 หน่วย บ้านพักผู้พิพากษา จํานวน 3 หน่วย พร้อม
สิ่งก่อสร้างประกอบศาลแขวงชลบุรี
74 ประกาศศาลแขวงชลบุรี เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาทําความสะอาด
แฟ้ม 13
อาคารศาลแขวงชลบุรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
75 ประกาศศาลแขวงชลบุรี เรื่อง จ้างเหมาทําความสะอาดอาคารศาลแขวงชลบุรี
แฟ้ม 13
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (มีกําหนดระยะเวลาการจ้าง จํานวน 11 เดือน
นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560) โดยวิธีพิเศษ
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76 ประกาศศาลจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุง
แฟ้ม 13
ซ่อมแซมอาคารที่ทําการศาลจังหวัดสมุทรสงคราม
77 ประกาศสํานักงานศาลยุติธรรม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริหารจัดการ
แฟ้ม 13
อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการ (แจ้งวัฒนะ) และ (นนทบุรี)
78 ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ
แฟ้ม 13
จํานวน 18 รายการ
79 ประกาศศาลจังหวัดบัวใหญ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร
แฟ้ม 13
ศาลจังหวัดบัวใหญ่ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาล 1 หลัง
บ้านพัก ผู้พิพากษา 5 หลัง บ้านพักผู้ อํานวยการ 1 หลัง และเรือนแถว
ข้าราชการ 10 หน่วย
แฟ้ม 13
80 ประกาศศาลจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง แก้ไขเอกสารประกวดราคาจ้าง
เหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทําการศาลจังหวัดสมุทรสงคราม เลขที่
1/2560 ฉบับลงวันที่ 31 ตุลาคม 2559
81 ประกาศศาลจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมา
แฟ้ม 13
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทําการศาลจังหวัดสมุทรสงคราม
แฟ้ม 13
82 ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัว จั ง หวั ด สมุท รสาคร เรื่ อ ง การขาย
ทอดตลาดพัสดุ จํานวน 35 รายการ
83 ประกาศศาลจังหวัดหนองบัวลําภู เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รักษา
แฟ้ม 13
ความปลอดภัย ระบบกล้องวงจรปิด ศาลจังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 1 ระบบ
(32 กล้อง)
84 ประกาศศาลอุทธรณ์ภาค 9 เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ จํานวน 83 รายการ
แฟ้ม 13
85 ประกาศศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชํารุด
แฟ้ม 13
86 ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอํานาจเจริญ เรื่อง การขาย
แฟ้ม 13
ทอดตลาดพัสดุ จํานวน 31 รายการ
87 ประกาศศาลจังหวัดตะกั่วป่า เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัย
แฟ้ม 13
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 1 ระบบ 12 กล้อง
แฟ้ม 13
88 ประกาศศาลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชํารุด
เสื่อมสภาพ ที่ไม่จําเป็นต้องใช้ในราชการ จํานวน 43 รายการ
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89 ประกาศศาลจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จํานวน
แฟ้ม 13
75 รายการ และเศษซากวัสดุ จํานวน 1 กอง
90 ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคา
แฟ้ม 13
จัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์
จํานวน 1 ระบบ
91 ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัว จั งหวั ดบุรี รัม ย์ เรื่อง เปลี่ยนแปลง
แฟ้ม 13
ประกวดราคาจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดบุรีรัมย์ จํานวน 1 ระบบ ครั้งที่ 1
92 ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ
แฟ้ม 13
จํานวน 12 รายการ
93 ประกาศศาลเยาชนและครอบครัวกลาง เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์
แฟ้ม 13
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดรักษาความปลอดภัย จํานวน 1 ระบบ 32 กล้อง
94 ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ
แฟ้ม 13
จํานวน 13 รายการ
95 ประกาศศาลอุทธรณ์ภาค 5 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคาร
แฟ้ม 13
และสถานที่ศาลอุทธรณ์ภาค 5 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แฟ้ม 13
96 ประกาศศาลแขวงนครปฐม เรื่อง สอบราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
รักษาความปลอดภัยพร้อมติดตั้ง จํานวน 16 กล้อง
แฟ้ม 13
97 ประกาศศาลแรงงานภาค 8 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัย
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดศาลแรงงานภาค 8 จํานวน 1 ระบบ (จํานวน
10 กล้อง)
98 ประกาศศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รักษา
แฟ้ม 13
ความปลอดภัย ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จํานวน 1 ระบบ (32 กล้อง)
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
99 ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ขายทอดตลาด
แฟ้ม 13
ครุภัณฑ์ชํารุด ประจําปี 2560
100 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาทดําเนินการขายทอดตลาดพัสดุ
แฟ้ม 13
จํานวน 12 รายการ

- 10 เรื่องที่
เรื่อง/ข้อมูลข่าวสาร
สถานที่จัดเก็บ
101 ประกาศสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุง
แฟ้ม 13
ต่อเติมอาคารศาลจังหวัดร้อยเอ็ด
102 ประกาศศาลจังหวัดรัตนบุรี เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จํานวน 42 รายการ
แฟ้ม 13
103 ประกาศศาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัย
แฟ้ม 13
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จํานวน 1 ระบบ (26 กล้อง)
แฟ้ม 13
104 ประกาศศาลจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ประกวดซื้อครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัย
ระบบกล้องวงจรปิด 1 ระบบ จํานวน 48 กล้อง
105 ประกาศศาลแขวงสุร าษฎร์ธ านี เรื่อ ง ประกวดราคาซื้อ ครุภัณ ฑ์รัก ษา
แฟ้ม 13
ความปลอดภัย ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จํานวน 1 ระบบ (32 กล้อง)
106 ประกาศศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เรื่อง
แฟ้ม 13
การขายทอดตลาดพัสดุ
107 ประกาศศาลเยาวชนและครอบครั ว จั ง หวัด นครสวรรค์ เรื่ อ ง การขาย
แฟ้ม 13
ทอดตลาดพัสดุ จํานวน 36 รายการ
108 ศาลจังหวัดแพร่ จัดทําโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
แฟ้ม 13
109 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ตารางวงเงินงบประมาณ
แฟ้ม 13
ที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
110 ประกาศศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง การประมูลเช่าร้านค้าในบริเวณ
แฟ้ม 13
โรงอาหารสวัสดิการศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
แฟ้ม 13
111 ประกาศศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง สอบราคาปรับปรุงศูนย์คุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
112 ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้าง
แฟ้ม 13
ถมดิน ก่อสร้างรั้ว และภูมิทัศน์ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์
113 ประกาศศาลจังหวัดนครนายก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบ
แฟ้ม 13
กรองน้ําประปาศาลจังหวัดนครนายก
114 ประกาศศาลจังหวัดแม่สอด เรื่อง สอบราคาและกําหนดราคากลางงาน
แฟ้ม 13
ปรับปรุงบ้านพักผู้พิพากษาศาลจังหวัดแม่สอด จํานวน 5 หลัง
115 ประกาศศาลจังหวัดนครนายก เรื่อง ยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง
แฟ้ม 13
ระบบกรองน้ําประปาศาลจังหวัดนครนายก

- 11 เรื่องที่
เรื่อง/ข้อมูลข่าวสาร
สถานที่จัดเก็บ
116 ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์
แฟ้ม 13
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดรักษาความปลอดภัย จํานวน 1 ระบบ 32 กล้อง
ครั้งที่ 2
แฟ้ม 13
117 ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการตุลาการ จํานวน 4 หน่วย พร้อมกับสิ่งก่อสร้าง
ประกอบ (บ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาล 1 หน่วย บ้านพักผู้พิพากษา 3 หน่วย)
ศาลเยาชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์
แฟ้ม 13
118 ประกาศศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จํานวน
56 รายการ
119 ประกาศศาลอุทธรณ์ภาค 3 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัย
แฟ้ม 13
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดศาลอุทธรณ์ภาค 3 (จํานวน 16 กล้อง) พร้อมติดตั้ง
120 ประกาศศาลจังหวัดเกาะสมุย เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์
แฟ้ม 13
วงจรปิดศาลจังหวัดเกาะสมุย
121 ประกาศศาลจังหวัดตะกั่วป่า เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัย
แฟ้ม 13
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จํานวน 1 ระบบ 12 กล้อง (ครั้งที่ 3)
แฟ้ม 13
122 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม การเปิดเผยราคากลาง
และการคํานวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง หลักสูตร
ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง
แฟ้ม 13
123 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม การเปิดเผยราคากลาง
และการคํานวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง หลักสูตร
Mini LL.M รุ่นที่ 8
124 ประกาศศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคา
แฟ้ม 13
ซื้อครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัย ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จํานวน 1 ระบบ
(32 กล้อง) ครั้งที่ 2
125 ประกาศศาลจัง หวัด หล่ม สัก เรื่อ ง ประกวดราคาจัด ซื้อ ครุภัณ ฑ์รัก ษา
แฟ้ม 13
ความปลอดภัยศาลจังหวัดหล่มสัก จํานวน 1 ระบบ (32 กล้อง) พร้อมติดตั้ง
ของใหม่และรื้อถอนของเก่า
126 ประกาศศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง สอบราคาปรับปรุงศูนย์คุ้มครอง
แฟ้ม 13
สิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา

- 12 เรื่องที่
เรื่อง/ข้อมูลข่าวสาร
สถานที่จัดเก็บ
127 ประกาศศาลจังหวัดบัวใหญ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร
แฟ้ม 13
ศาลจังหวัดบัวใหญ่ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาล 1 หลัง
บ้านพัก ผู้พิพากษา 5 หลัง บ้านพักผู้ อํานวยการ 1 หลัง และเรือนแถว
ข้าราชการ 10 หน่วย
128 ประกาศศาลอุทธรณ์ภาค 3 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัย
แฟ้ม 13
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดศาลอุทธรณ์ภาค 3 (จํานวน 16 กล้อง) พร้อมติดตั้ง
129 ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์
แฟ้ม 13
เครื่องเรือนประจําบ้านพักข้าราชการตุลาการและบ้านพักข้าราชการศาลยุติธรรม
จังหวัดระนอง
130 ประกาศศาลอุทธรณ์ภาค 8 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือนประจํา
แฟ้ม 13
บ้านพักราชการตุลาการและบ้านพักประจําตําแหน่งประธานศาลอุทธรณ์
ภาค 8
131 ประกาศศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้าง
แฟ้ม 13
ปรับปรุงศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา
132 ประกาศศาลจังหวัดลําพูน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือนบ้านพัก
แฟ้ม 13
ข้าราชการตุลาการและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรมศาล
จังหวัดลําพูน จํานวน 5 รายการ
133 ประกาศศาลจังหวัดหล่มสัก เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์
แฟ้ม 13
รักษาความปลอดภัย ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดศาลจังหวั ดหล่ม สัก
จํานวน 1 ระบบ (32 กล้อง) พร้อมติดตั้งของใหม่และรื้อถอนของเก่า
134 ประกาศศาลจังหวัดหล่มสัก เรื่อง การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รักษา
แฟ้ม 13
ความปลอดภัย ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดศาลจังหวัดหล่มสัก จํานวน 1
ระบบ (32 กล้อง) พร้อมติดตั้งของใหม่และรื้อถอนของเก่า (ครั้งที่ 2)
135 ประกาศศาลจังหวัดหนองคาย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
แฟ้ม 13
136 ประกาศศาลแพ่งธนบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเก็บเอกสารทางการเงิน
แฟ้ม 13
ศาลแพ่งธนบุรี
137 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม การประกวดราคากลาง
แฟ้ม 13
จัดซื้อระบบดิจิตอลทีวี พร้อมติดตั้ง

- 13 เรื่องที่
เรื่อง/ข้อมูลข่าวสาร
สถานที่จัดเก็บ
138 ประกาศศาลจังหวัดพัทยา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือน จํานวน
แฟ้ม 13
6 รายการ
139 ประกาศสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุง
แฟ้ม 13
ต่อเติมอาคารศาลจังหวัดพล
140 ประกาศศาลจังหวัดสุโขทัย เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือน จํานวน
แฟ้ม 13
9 รายการ
แฟ้ม 13
141 ประกาศศาลจังหวัดแม่สอด เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือนประจํา
บ้านพักข้าราชการตุลาการและครุภัณฑ์เครื่องเรือนฯ ข้าราชการศาลยุติธรรม
ศาลจังหวัดแม่สอด
142 ประกาศศาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือน
แฟ้ม 13
ประจําบ้านพักข้าราชการตุลาการและข้าราชการศาลยุติธรรม ศาลจังหวัด
กาญจนบุรี
143 ประกาศศาลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง สอบราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือน
แฟ้ม 13
บ้านพักข้าราชการตุลาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แฟ้ม 13
144 ประกาศศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รักษา
ความปลอดภัย ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จํานวน 1 ระบบ (32 กล้อง)
ครั้งที่ 3
แฟ้ม 13
145 ประกาศศาลอาญาธนบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นอาคารศาลอาญาธนบุรี
ชั้น 5 (ห้องผู้บริหารและห้องผู้พิพากษา) และชั้น 3 (ห้องไกล่เกลี่ย 1 และ
ห้องไกล่เกลี่ย 2)
146 ประกาศศาลแพ่งธนบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ พร้อมอุปกรณ์
แฟ้ม 13
ประกอบและติดตั้ง
147 ประกาศศาลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก
แฟ้ม 13
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครสวรรค์
148 ประกาศศาลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
แฟ้ม 13
149 ประกาศศาลอุทธรณ์ภาค 5 เรื่อง ยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือนฯ
แฟ้ม 13
ข้าราชการศาลยุติธรรม เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง มีระบบ
ฟอกอากาศพร้อมอุปกรณ์ (ฉลากเบอร์ 5) รวมค่าติดตั้งและภาษีมูลค่าเพิ่ม
ขนาดไม่ต่ํากว่า 12,000 บีทียู จํานวน 36 ชุด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

- 14 เรื่องที่
เรื่อง/ข้อมูลข่าวสาร
สถานที่จัดเก็บ
150 ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา
แฟ้ม 13
รักษาความสะอาดอาคารที่ทําการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง
151 ประกาศศาลจังหวัดอํานาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบ
แฟ้ม 13
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดศาลจังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน 32 กล้อง 1 ระบบ
152 ประกาศศาลอุทธรณ์ภาค 5 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือนฯ
แฟ้ม 13
ข้าราชการศาลยุติธรรม เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง มีระบบ
ฟอกอากาศพร้อมอุปกรณ์ (ฉลากเบอร์ 5) รวมค่าติดตั้งและภาษีมูลค่าเพิ่ม
ขนาดไม่ต่ํากว่า 12,000 บีทียู จํานวน 36 ชุด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
153 ประกาศศาลอุทธรณ์ภาค 5 เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จํานวน 178 รายการ
แฟ้ม 13
154 ประกาศศาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือน
แฟ้ม 13
ประจําอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม จังหวัดนครราชสีมา
155 ประกาศศาลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก
แฟ้ม 13
ผู้พิพากษา จํานวน 3 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบศาลจังหวัดนครสวรรค์
แฟ้ม 13
156 ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคา
จ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ของศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แฟ้ม 13
157 ประกาศศาลจังหวัดแม่สอด เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือนประจํา
บ้านพักข้าราชการตุลาการศาลจังหวัดแม่สอด
แฟ้ม 13
158 ประกาศศาลจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือน
ประจําบ้านพักข้าราชการศาลยุติธรรม (อาคารชุดพักอาศัย ข้าราชการ
ศาลยุติธรรมจังหวัดสมุทรสาคร) จํานวน 3 รายการ
แฟ้ม 13
159 ประกาศศาลอุทธรณ์ภาค 5 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด
อาคารและสถานที่ศาลอุทธรณ์ภาค 5 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
160 ประกาศศาลจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบ
แฟ้ม 13
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดรักษาความปลอดภัย รายการระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดศาลจังหวัดสมุทรปราการ (จํานวน 48 กล้อง) พร้อมติดตั้ง 1 ระบบ
161 ประกาศศาลอุทธรณ์ภาค 5 เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จํานวน 26 รายการ
แฟ้ม 13

- 15 เรื่องที่
เรื่อง/ข้อมูลข่าวสาร
สถานที่จัดเก็บ
162 ประกาศศาลจังหวัดหล่มสัก เรื่อง ยกเลิก การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์
แฟ้ม 13
รักษาความปลอดภัย ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดศาลจังหวั ดหล่ม สัก
จํานวน 1 ระบบ ( 32 กล้อง) พร้อมติดตั้งของใหม่และรื้อถอนของเก่า ครั้งที่ 2
163 ประกาศศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา
แฟ้ม 13
รักษาความสะอาดที่ทําการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
164 ประกาศศาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือน
แฟ้ม 13
ประจําบ้านพักข้าราชการตุลาการ และข้าราชการศาลยุติธรรม ศาลจังหวัด
กาญจนบุรี (ครั้งที่ 2)
165 ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา
แฟ้ม 13
รักษาความสะอาด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
166 ประกาศศาลจังหวัดเกาะสมุย เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อ
แฟ้ม 13
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดศาลจังหวัดเกาะสมุย
167 ประกาศสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง ประกวดราคา
แฟ้ม 13
จ้างเหมาบริหารจัดการอาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
และอาคารศาลแขวงพระนครเหนือ
แฟ้ม 13
168 ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา
รักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง
และบริเวณ
169 ประกาศศาลแขวงลําปาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทําความสะอาดอาคาร
แฟ้ม 13
ที่ทําการศาลแขวงลําปางและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม
12 หน่วย
แฟ้ม 13
170 ประกาศศาลจังหวัดเทิง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษา
จํานวน 2 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศาลจังหวัดเทิง
171 ประกาศศาลแขวงพัทยา เรื่อง สอบราคาจัดจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาด
แฟ้ม 13
อาคารที่ทําการศาลแขวงพัทยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
172 ประกาศศาลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลระบบ
แฟ้ม 13
วิศวกรรมอาคารประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

- 16 เรื่องที่
เรื่อง/ข้อมูลข่าวสาร
สถานที่จัดเก็บ
173 ประกาศศาลแขวงนครสวรรค์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด
แฟ้ม 13
อาคารศาลแขวงนครสวรรค์
174 ประกาศศาลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง สอบราคาจ้ างเหมารั กษาความสะอาด
แฟ้ม 13
อาคารและบริเวณที่ทําการศาลจังหวัดสุรินทร์ อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ
ศาลยุติธรรมในจังหวัดสุรินทร์ 12 หน่วย และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ
ศาลยุติธรรมในจังหวัดสุรินทร์ 48 หน่วย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
175 ประกาศสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง ประกวด
แฟ้ม 13
ราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ
ศาลยุติธรรม และอาคารศาลแขวงพระนครเหนือ
176 ประกาศศาลแพ่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทําความสะอาดอาคารศาลแพ่ง
แฟ้ม 13
และศาลภาษีอากรกลาง
แฟ้ม 13
177 ประกาศ ศาลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด
ที่ทําการศาลจังหวัดนครสวรรค์ และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม
ขนาด 48 หน่วย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
178 ประกาศศาลจังหวัดรัตนบุรี เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด
แฟ้ม 13
อาคารศาลและพื้นที่บริเวณศาลจังหวัดรัตนบุรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
179 ประกาศศาลจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด
แฟ้ม 13
อาคารที่ทําการศาลจังหวัดสมุทรสาคร อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการ
จํานวน 24 หน่วย และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จํานวน
36 หน่วย
180 ประกาศศาลอุทธรณ์ภาค 3 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องบ้านพัก
แฟ้ม 13
และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
แฟ้ม 13
181 ประกาศศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัย ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
จํานวน 1 ระบบ (32 กล้อง) ครั้งที่ 3
แฟ้ม 13
182 ประกาศศาลแขวงสุพรรณบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด
อาคารที่ทําการศาลแขวงสุพรรณบุรีและอาคารที่ทําการศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี

- 17 เรื่องที่
เรื่อง/ข้อมูลข่าวสาร
สถานที่จัดเก็บ
183 ประกาศศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง สอบราคาการจ้างเหมาทําความสะอาด
แฟ้ม 13
อาคารศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลาที่พักประชาชน และบ้านพักรับรอง
สํานักงานศาลยุติธรรม (เรือนขาว) และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาล
ยุติธรรม 24 หน่วย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
184 ประกาศศาลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง สอบราคาการจ้างเหมารักษาความสะอาด
แฟ้ม 13
อาคารที่ทําการศาลจังหวัดมหาสารคาม และบริเวณพื้นที่โดยรอบอาคาร
และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม 12 หน่วย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
185 ประกาศศาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด
แฟ้ม 13
อาคารที่ทําการศาลจังหวัดกาญจนบุรีและพื้นที่บริเวณรอบอาคาร และอาคาร
ชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม 24 ยูนิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
186 ประกาศศาลจั ง หวั ด ตรั ง เรื่ อ ง สอบราคาจ้ า งเหมารั ก ษาความสะอาด
แฟ้ม 13
อาคารศาลจังหวัดตรัง และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม
ในจังหวัดตรัง
187 ประกาศศาลจังหวัดปทุมธานี เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด
แฟ้ม 13
อาคารศาลจังหวัดปทุมธานี และอาคารพักอาศัยข้าราชการศาลจังหวัดปทุมธานี
12 หน่วย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
188 ประกาศศาลจังหวัดภูเก็ต เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด
แฟ้ม 13
อาคารและบริเวณโดยรอบอาคารศาลจังหวัดภูเก็ต ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
189 ประกาศศาลจังหวัดภูเก็ต เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด
แฟ้ม 13
อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม 50 หน่วย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
190 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม จัดซื้อโต๊ะห้องประชุม
แฟ้ม 13
180 ตัว
แฟ้ม 13
191 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ปรับปรุงป้องกันน้ํารั่ว
ห้องประชุมชั้น 6 อาคารศาลแขวงพระนครเหนือ

- 18 เรื่องที่
เรื่อง/ข้อมูลข่าวสาร
สถานที่จัดเก็บ
192 ประกาศศาลจังหวัดภูเก็ต เรื่อง การประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพัก
แฟ้ม 13
ผู้อํานวยการ จํานวน 1 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศาลจังหวัดภูเก็ต
(ครั้งที่ 6)
193 ประกาศศาลอุทธรณ์ภาค 5 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
แฟ้ม 13
194 ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ผลการสอบราคา
แฟ้ม 13
จ้ า งเหมารั ก ษาความสะอาดอาคารศาลเยาวชนและครอบครั ว จั ง หวั ด
สมุทรสงคราม รวมถึงพื้นที่โดยรอบอาคารและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ
ศาลยุติธรรมจํานวน 12 หน่วย
195 ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง สอบราคาซื้อ
แฟ้ม 13
ครุภัณฑ์ปฏิบัติงาน กรณีทดแทน ระบบโทรทัศน์วงจรปิดถ่ายทอดคําพยาน
ด้วยภาพและเสียง (สําหรับสืบพยานเด็ก)
196 ประกาศศาลจังหวัดหล่มสัก เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือน
แฟ้ม 13
ประจําบ้านพักข้าราชการศาลยุติธรรม
197 ประกาศศาลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทําความสะอาด
แฟ้ม 13
ที่ทําการศาลจังหวัดสุพรรณบุรี อาคารชุดพักอาศัยตุลาการ 36 หน่วย และ
อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ 24 หน่วย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แฟ้ม 13
198 ประกาศศาลจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด
อาคารศาลจังหวัดสุโขทัยและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม
ในจังหวัดสุโขทัย 12 หน่วย 3 หลัง
199 ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมา
แฟ้ม 13
รักษาความสะอาดอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
200 ประกาศศาลจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รักษา
แฟ้ม 13
ความปลอดภัย รายการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดศาลจังหวัดสมุทรปราการ
(จํานวน 48 กล้อง) พร้อมติดตั้ง 1 ระบบ (แก้ไข)
201 ประกาศศาลแพ่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคาร
แฟ้ม 13
ศาลแพ่งและศาลภาษีอากรกลาง (เพิ่มเติม)
202 ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
แฟ้ม 13
ได้รับการคัดเลือกสอบราคางานจ้างเหมาทําความสะอาดฯ ประจําปี 2561

- 19 เรื่องที่
เรื่อง/ข้อมูลข่าวสาร
สถานที่จัดเก็บ
203 ประกาศศาลจังหวัดสว่างแดนดิน เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมา
แฟ้ม 13
ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จํานวน 1 หลัง บ้านพัก
ผู้พิพากษา จํานวน 4 หลัง บ้านพักผู้อํานวยการ จํานวน 1 หลัง บ้านพัก
ข้าราชการระดับ 5 - 6 จํานวน 4 หลังและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ
ศาลยุติธรรม 36 หน่วยและงานผังบริเวณ ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน
แฟ้ม 13
204 ประกาศศาลแรงงานภาค 5 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด
อาคารและสถานที่ ที่ทําการศาลแรงงานภาค 5 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แฟ้ม 13
205 ประกาศศาลจังหวัดสว่างแดนดิน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ํา
ภายในอาคารศาลจังหวัดสว่างแดนดิน
206 ประกาศศาลจังหวัดสว่างแดนดิน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์มู่ลี่และม่าน
แฟ้ม 13
ปรับแสง พร้อมติดตั้งและผนังกั้นห้องสําเร็จรูป (Partition) พร้อมติดตั้ง
207 ประกาศศาลจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาดูแลวิศวกรรม
แฟ้ม 13
อาคารศาลจังหวัดสมุทรสาคร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
208 ประกาศศาลจังหวัดหล่มสัก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด
แฟ้ม 13
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แฟ้ม 13
209 ประกาศศาลจังหวัดเวียงสระ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด
อาคารศาลจังหวัดเวียงสระ
210 ประกาศสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์
แฟ้ม 13
เครื่องเรือนประจําบ้านพักข้าราชการศาลยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น (อาคารชุด
72 หน่วย) ผ้าม่าน (ผ้าโพลีเอสเตอร์) พร้อมรางอลูมิเนียมมีเชือกดึงและติดตั้ง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 1 งาน
211 ประกาศศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3 เรื่อง ประกวดราคา
แฟ้ม 13
จ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักผู้พิพากษา จํานวน 5 หลัง และบ้านพักข้าราชการ
ศาลยุติธรรม จํานวน 2 หลัง ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3
212 ประกาศศาลจังหวัดสว่างแดนดิน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด
แฟ้ม 13
อาคารศาลจังหวัดสว่างแดนดิน และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ จํานวน
36 หน่วย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

- 20 เรื่องที่
เรื่อง/ข้อมูลข่าวสาร
สถานที่จัดเก็บ
213 ประกาศศาลจังหวัดตราด เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทําความสะอาดอาคาร
แฟ้ม 13
ศาลจังหวัดตราดและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จํานวน
24 หน่วย
214 ประกาศศาลจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด
แฟ้ม 13
อาคารศาลและสถานที่ ศ าลจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร และอาคารชุ ด พั ก อาศั ย
ข้าราชการศาลจังหวัดมุกดาหาร จํานวน 12 หน่วย จํานวน 2 หลัง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
แฟ้ม 13
215 ประกาศศาลแขวงพัทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกการจ้างเหมา
รักษาความสะอาดอาคารที่ทําการศาลแขวงพัทยา
216 ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง สอบราคา
แฟ้ม 13
การจ้างเหมาทําความสะอาดอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์และบริเวณโดยรอบและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ
ศาลยุติธรรม 12 หน่วย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
217 ประกาศศาลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
แฟ้ม 13
218 ประกาศสํานักงานศาลยุติธรรม เรื่อง การประกวดราคาจ้างเหมาทําความ
แฟ้ม 13
สะอาดอาคารที่ทําการศาลจังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
แฟ้ม 13
219 ประกาศศาลแขวงลําปาง เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ชนะการสอบราคา
งานจ้างเหมาทําความสะอาดฯ ประจําปี 2561
220 ประกาศศาลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปี
แฟ้ม 13
งบประมาณ พ.ศ. 2561
221 ประกาศศาลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการดูและ
แฟ้ม 13
ระบบวิศวกรรมอาคารศาลจังหวัดสุรินทร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
222 ประกาศศาลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปี
แฟ้ม 13
งบประมาณ พ.ศ. 2561
223 ประกาศศาลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปี
แฟ้ม 13
งบประมาณ พ.ศ. 2561

- 21 เรื่องที่

เรื่อง/ข้อมูลข่าวสาร

224 ประกาศศาลจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมา
ก่อสร้างบ้านพักผู้อํานวยการ จํานวน 1 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
ศาลจังหวัดภูเก็ต (ครั้งที่ 6)
225 ประกาศสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง เผยแพร่
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
226 ประกาศสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง เผยแพร่
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2
227 ประกาศศาลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด
อาคารที่ทําการศาลจังหวัดนครสวรรค์และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ
ศาลยุติธรรม ขนาด 48 หน่วย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ระยะเวลา
การจ้างตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 - 30 กันยายน 2561) ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
228 ประกาศศาลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
229 ประกาศศาลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
230 ประกาศสํานักอํานวยการประจําศาลแพ่ง สํานักงานศาลยุติธรรม เรื่อง
ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมาให้บริการงานระบบและซ่อมบํารุงระบบ
วิศ วกรรมอาคารที่ทําการศาลแพ่งด้ว ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก ส์
(e-bidding)
231 ประกาศศาลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมา
รักษาความสะอาดอาคารที่ทําการศาลจังหวัดนครสวรรค์และอาคารชุดพักอาศัย
ข้าราชการศาลยุติธรรม ขนาด 48 หน่วย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
232 ประกาศศาลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
งานจ้างก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษา จํานวน 3 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
ศาลจังหวัดนครสวรรค์
233 สํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เผยแพร่เพื่อให้สาธารณะชน
ได้เสนอแนะ วิจารณ์ ผ่านทางเว็บไซต์ของสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6
และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง

สถานที่จัดเก็บ
แฟ้ม 13

แฟ้ม 13
แฟ้ม 13
แฟ้ม 13

แฟ้ม 13
แฟ้ม 13
แฟ้ม 13

แฟ้ม 13

แฟ้ม 13

แฟ้ม 13

- 22 เรื่องที่
เรื่อง/ข้อมูลข่าวสาร
สถานที่จัดเก็บ
234 ประกาศสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้าง
แฟ้ม 13
บ้านพักผู้พิพากษา จํานวน 2 หน่วย บ้านพักผู้อํานวยการ จํานวน 1 หน่วย
และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จํานวน 12 หน่วย พร้อม
สิ่งก่อสร้างประกอบศาลจังหวัดกําแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
แฟ้ม 13
235 ประกาศศาลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จํานวน 63
รายการ
236 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประกาศตารางแสดง
แฟ้ม 13
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ
จัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จํานวน 2 เรื่อง
237 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประกาศตารางราคากลาง
แฟ้ม 13
ในการจัดซื้อจัดจ้างน้ํามันเชื้อเพลิงที่มิใช่งานก่อสร้าง
238 ประกาศสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง ประกาศ
แฟ้ม 13
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียด
1366x768 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว (สําหรับห้องพัก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
และประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเรียงกระดาษอัตโนมัติ ขนาด
10 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
239 ประกาศสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง ประกวดราคา
แฟ้ม 13
ซื้อเครื่องอบผ้า ขนาด 50 ปอนด์ จํานวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
240 ประกาศสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง ประกวด
แฟ้ม 13
ราคาซื้อเครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด 50 ปอนด์ จํานวน 3 เครื่อง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
241 ประกาศสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง เผยแพร่
แฟ้ม 13
การจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
242 ประกาศสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง ประกาศ
แฟ้ม 13
ผู้ชนะการเสนอราคาชื้อเครื่องฉายภาพชนิด Laser Light source ความสว่าง
5000 ANSI Lumens ความละเอียด Full HD โดยวิธีคัดเลือก

- 23 เรื่องที่
เรื่อง/ข้อมูลข่าวสาร
สถานที่จัดเก็บ
243 ประกาศสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง ประกาศ
แฟ้ม 13
ผู้ชนะการเสนอราคาชื้อระบบส่งสัญญาณกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและระบบเสียง
สําหรับห้องปฏิบัติการทางภาษา โดยวิธีคัดเลือก
244 ประกาศสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง ประกาศ
แฟ้ม 13
ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องซักผ้าอบผ้า ขนาด 50 ปอนด์
จํานวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
245 ประกาศศาลอุท ธรณ์ภ าค 9 เรื่อ ง การขายพัส ดุโ ดยวิธีเ ฉพาะเจาะจง
แฟ้ม 13
โดยการเจรจาตกลงราคา จํานวน 54 รายการ
246 ประกาศสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง ยกเลิก
แฟ้ม 13
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด 50 ปอนด์
จํานวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
247 ประกาศศาลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จํานวน 3
แฟ้ม 13
รายการ
248 ประกาศศาลจังหวัดตรัง เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ
แฟ้ม 13
249 ประกาศสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง เผยแพร่
แฟ้ม 13
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แฟ้ม 13
250 ประกาศศาลอาญาธนบุรี เรื่ อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างงาน
ปรับปรุงระบบท่อประปาและสุขาภิบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
251 ประกาศราคากลาง จัดจ้างเหมาบริการในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
แฟ้ม 13
บังคับคดีผู้ประกันเป็นรายบุคคล ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์
252 ประกาศศาลแรงงานภาค 5 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุง
แฟ้ม 13
ซ่อมแซมหลังคาอาคารศาลแรงงานภาค 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
253 ประกาศศาลอุทธรณ์ภาค 3 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปี
แฟ้ม 13
งบประมาณ พ.ศ. 2561
254 ประกาศศาลอุทธรณ์ภาค 3 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปี
แฟ้ม 13
งบประมาณ พ.ศ. 2561

- 24 เรื่องที่
เรื่อง/ข้อมูลข่าวสาร
สถานที่จัดเก็บ
255 ประกาศศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จํานวน
แฟ้ม 13
94 รายการ
256 ประกาศสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง เผยแพร่
แฟ้ม 13
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แฟ้ม 13
257 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประกาศราคากลาง
จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องทํางาน ชั้น 4 อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
258 (-ร่าง-) ประกาศสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง
แฟ้ม 13
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องทํางาน ชั้น 4 อาคารสถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
259 ประกาศศาลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการงาน
แฟ้ม 13
ระบบและซ่อมบํารุงระบบวิศวกรรมอาคารที่ทําการศาลจังหวัดนครสวรรค์
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์
- 30 กันยายน 2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
260 ประกาศศาลจั ง หวั ด นครสวรรค์ เรื่ อ ง เผยแพร่ แ ผนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
แฟ้ม 13
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แฟ้ม 13
261 ประกาศศาลจังหวัดรัตนบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสํานักงานศาลยุติธรรม
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2561

