๑
ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
วาดวยการกํากับดูแล การใช การเก็บรักษาเสื้อเกราะปองกันกระสุนหรือปองกันสะเก็ดระเบิด
พ.ศ. ๒๕๕๔
โดยที่สํานักงานศาลยุติธรรมมีความจําเปนตองจัดใหมีเสื้อเกราะซึ่งเปนยุทธภัณฑ
ตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ พ.ศ. ๒๕๓๐ เพื่อใชปองกันชีวิตและทรัพยสินของบุคลากร
ในศาลยุติธรรมหรือสํานักงานศาลยุติธรรม จึงเห็นสมควรกําหนดหลักเกณฑการกํากับดูแล การใช
การเก็บรักษาเสื้อเกราะ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
ศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) ออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว า “ระเบี ย บคณะกรรมการบริ ห ารศาลยุ ติ ธ รรม ว า ด ว ย
การกํากับดูแล การใช การเก็บรักษาเสื้อเกราะปองกันกระสุนหรือปองกันสะเก็ดระเบิด พ.ศ. ๒๕๕๔”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“เสื้อเกราะ” หมายความวา เสื้อเกราะปองกัน กระสุน หรือป องกัน สะเก็ด ระเบิ ด
ที่สํานักงานศาลยุติธรรมไดรับอนุญาตใหมีและใชตามกฎหมาย
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม
“ผูอนุญาต” หมายความวา เลขาธิการหรือผูซึ่งเลขาธิการมอบหมาย
“ผูรับอนุญาต” หมายความวา ผูที่ไดรับอนุญาตใหครอบครองและใหใชเสื้อเกราะ
“นายทะเบียน” หมายความวา บุคคลที่ไดรับมอบหมายจากหัว หนาสว นราชการ
ศาลยุติธรรมใหปฏิบัติหนาที่ควบคุมดูแลการใช การเก็บรักษาเสื้อเกราะตามระเบียบนี้
ขอ ๔ ใหเลขาธิการหรือหัวหนาสวนราชการศาลยุติธรรมที่ไดรับการจัดสรรเสือ้ เกราะ
ดําเนินการใหมีการกํากับดูแล การใช และการเก็บรักษาเสื้อเกราะอยางเหมาะสมและปลอดภัย
ขอ ๕ ผูขออนุญาตใชเสื้อเกราะตองเปนขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม ลูกจาง
และพนักงานราชการในศาลยุติธรรมหรือสํานักงานศาลยุติธรรม และมีความจําเปนตองใชเสื้อเกราะ
เพื่อปองกัน อัน ตราย โดยจะตองยื่น คําขอ (แบบ ส.๑) พรอมแสดงเหตุผลความจําเปน ในการขอ
ใชตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูอนุญาต
ในกรณี มี เ หตุ จํ า เป น เรง ด ว นจนไมส ามารถปฏิ บั ติ ต ามวรรคหนึ่ ง ได ผู ข ออนุ ญ าต
ใชเสื้อเกราะอาจขอใชเสื้อเกราะตอผูอนุญาตไดโดยตรง และเมื่อไดรับอนุญาตแลว ใหผูรับอนุญาต
ทําหลักฐานการขอใช (แบบ ส.๒) เสนอผูอนุญาตทราบในทันทีที่สามารถดําเนินการได
ขอ ๖ เลขาธิการอาจอนุญาตใหบุคคลใดใชเสื้อเกราะไดเมื่อมีเหตุอันสมควร โดยให
เลขาธิการแจงนายทะเบียนทราบเพื่อดําเนินการตอไป
สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม

๒
ขอ ๗ การอนุญาตใหใชเสื้อเกราะตามระเบียบนี้ ใหผูอนุญาตกําหนดเงื่อนไขและ
พื้นที่การใชเสื้อเกราะตามที่กําหนดโดยกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ นโยบายของทางราชการ หรือ
ตามที่เห็นสมควร
ขอ ๘ ผูรับอนุญาตมีหนาที่ดังตอไปนี้ดวย
(๑) ใชเสื้อเกราะดวยตนเอง เวนแตในกรณีมีความจําเปนอาจใหสามี ภริยา บุตร และ
ญาติของผูรับอนุญาตใชได
(๒) ดูแ ลรักษาเสื้อเกราะดว ยความระมัด ระวัง และปฏิบัติต ามคํา แนะนําการใช
และบํารุงรักษาเสื้อเกราะอยางเครงครัด
(๓) รายงานเปนหนังสือตอนายทะเบียนในทันทีที่พบวาเสื้อเกราะเสื่อมสภาพ สูญหาย
บุบสลาย หรือถูกยึดโดยเจาพนักงาน
(๔) นําสงเสื้อเกราะคืนนายทะเบียนภายในเวลาตามที่ไดรับอนุญาต หรือเมือ่ ผูอนุญาต
มีคําสั่งใหสง คืน
ขอ ๙ หามมิใหผูรับอนุญาตทําการทดสอบประสิทธิภาพเสื้อเกราะทุกกรณี
ขอ ๑๐ นายทะเบียนมีหนาที่ ดังนี้
(๑) จัดระบบการควบคุม โดยลงทะเบียนครุภัณฑและเก็บรักษาเสื้อเกราะ จัดทํา
บัญชีรับจายและควบคุมการเบิกจายใหเปนไปตามระเบียบที่เกี่ยวกับการพัสดุ
(๒) ตรวจนับจํานวนและสภาพเสื้อเกราะอยางนอยปละหนึ่งครั้ง หากพบวาเสื้อเกราะ
มีความผิดปกติหรือสูญหาย ใหรายงาน (แบบ ส.๓) ตอผูอนุญาตในทันที
(๓) เรียกคืนเสื้อเกราะตามระเบียบนี้ แลวรายงานตอเลขาธิการเพื่อพิจารณา
(๔) เมื่อปรากฏวาผูรับอนุญาตฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอ ๘ หรือขอ ๙ ใหรายงาน
และเสนอความเห็นตอผูอนุญาต เพื่อพิจารณาเพิกถอนการอนุญาต
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ผูอนุญาตเห็นสมควร
ขอ ๑๑ การเรียกคืนหรือสงคืนเสื้อเกราะ ใหปฏิบัติดังนี้
(๑) เมื่อผูรับอนุญาตเสียชีวิต ใหนายทะเบียนเรียกคืนภายในสิบวันนับแตทราบ
(๒) เมื่อเสื้อเกราะเสื่อมสภาพหรือหมดอายุ ใหนายทะเบียนเรียกคืนภายในสิบวัน
นับแตทราบ หากความปรากฏแกผูรับอนุญาต ใหผูรับอนุญาตสงคืนเสื้อเกราะตอนายทะเบียนโดยเร็ว
(๓) เมื่อผูรับอนุญาตยายหรือพนสภาพการเปนขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม
ลูกจาง และพนักงานราชการในศาลยุติธรรมหรือสํานักงานศาลยุติธรรม ใหผูนั้นสงคืน เสื้อเกราะ
ตอนายทะเบียนทันที
(๔) เมื่อหมดความจําเปนที่ตองใชเสื้อเกราะ ใหผูรับอนุญาตสงคืนเสื้อเกราะโดยเร็ว
และใหนายทะเบียนตรวจสภาพและบันทึก (แบบ ส.๔) ไวเปนหลักฐาน
กรณี ต าม (๑) ถึ ง (๔) หากผู ค รอบครองเสื้ อ เกราะไม ส ง คื น ไม ว า ด ว ยเหตุ ใ ดๆ
ใหนายทะเบียนรีบแจงใหผูบังคับบัญชาของผูรับอนุญาตทราบ เพื่อสั่งการตอไปโดยเร็ว
ขอ ๑๒ ใหเลขาธิการเปนผูรักษาการตามระเบีย บนี้ และใหมีอํานาจตีความและ
ออกหลักเกณฑเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้
สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม

๓
บทเฉพาะกาล
ขอ ๑๓ ในกรณีทขี่ าราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม ลูกจาง และพนักงานราชการ
ในศาลยุติธรรมหรือสํานักงานศาลยุติธรรมที่ไดรับอนุญาตใหครอบครองเสื้อเกราะอยูในวันที่ระเบียบนี้
ใชบังคับ ใหถือวาเปนผูรับอนุญาตตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
(ลงชื่อ)

ไพโรจน วายุภาพ
(นายไพโรจน วายุภาพ)
ประธานศาลฎีกา
ประธานกรรมการบริหารศาลยุติธรรม

สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม

๔
(แบบ ส.๑)
แบบคําขออนุญาตใชเสื้อเกราะปองกันกระสุนหรือปองกันสะเก็ดระเบิด
วันที่..............เดือน......................พ.ศ. ....................
เรียน เลขาธิการสํานักงานศาลยุตธิ รรม/หัวหนาสวนราชการศาลยุติธรรม
ดวยขาพเจา......................................................ตําแหนง.............................................
ขาราชการตุลาการ ขาราชการศาลยุตธิ รรม ลูกจาง พนักงานราชการ
ศาล/สํานัก/กอง...................................................................ขออนุญาตใชเสื้อเกราะปองกันกระสุนหรือ
ปองกันสะเก็ดระเบิดเพื่อปองกันชีวิตของตนเองหรือทรัพยสินของทางราชการ
ในระหวางปฏิบตั ิราชการประจําในหนวยงานนี้
เปนการชัว่ คราว ระหวางวันที่....................................................ถึง..................................................
ทั้งนี้ ขาพเจาจะปฏิบตั ิตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรมวาดวยการกํากับดูแล การใช
การเก็บรักษาเสื้อเกราะปองกันกระสุนหรือปองกันสะเก็ดระเบิด พ.ศ. ๒๕๕๔ อยางเครงครัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(ลงชื่อ).............................................ผูข ออนุญาต
(.....................................................)
อนุญาต
เงื่อนไข..................................................................................................................................................
ไมอนุญาต ....................................................................................................................................
(ลงชือ่ ).....................................ผูอนุญาต
(............................................)
ตําแหนง...................................................
วันที.่ ...............................................
ไดรบั เสื้อเกราะฯ หมายเลข....................................................................................................................
(ลงชื่อ)..........................................ผูร ับอนุญาต
(............................................)
วันที.่ ....................................................
สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม

๕
(แบบ ส.๒)
แบบหลักฐานการขอใชเสื้อเกราะปองกันกระสุนหรือปองกันสะเก็ดระเบิด
วันที่..............เดือน......................พ.ศ. .....................
เรียน เลขาธิการสํานักงานศาลยุตธิ รรม/หัวหนาสวนราชการศาลยุติธรรม
ดวยขาพเจา....................................................ตําแหนง............................................
ขาราชการตุลาการ ขาราชการศาลยุติธรรม ลูกจาง พนักงานราชการ
ศาล/สํานัก/กอง...................................................................มีความจําเปนเรงดวนเพือ่ ปองกันชีวิตของ
ตนเองหรือทรัพยสินของทางราชการ จึงไดขออนุญาตใชเสื้อเกราะตอผูอนุญาตโดยตรงตามขอ ๕
วรรคสองของระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรมวาดวยการกํากับดูแล การใช การเก็บรักษา
เสื้อเกราะปองกันกระสุนหรือปองกันสะเก็ดระเบิด พ.ศ. ๒๕๕๔ และไดรับอนุญาตใหใชเสื้อเกราะ
ปองกันกระสุนหรือปองกันสะเก็ดระเบิด หมายเลข.............................ระหวางวันที.่ ...............................
ถึงวันที่...........................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(ลงชื่อ)............................................ ผูข ออนุญาต
(.............................................)
ตําแหนง...................................................
ทราบ
ใหนายทะเบียนบันทึกไวเปนหลักฐาน
(ลงชื่อ)............................................ผูอนุญาต
(............................................)
ตําแหนง...................................................
วันที่......../....................../......................

สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม

๖
(แบบ ส.๓)

รายงานการตรวจนับเสื้อเกราะปองกันกระสุนหรือปองกันสะเก็ดระเบิด
วันที่..............เดือน......................พ.ศ. ....................
เรียน ....................................................................
ขาพเจา.........................................................ตําแหนง...................................................
ขาราชการตุลาการ ขาราชการศาลยุตธิ รรม ลูกจาง พนักงานราชการ
กลุม/สวน/ฝาย..........................................................ศาล/สํานัก/กอง.....................................................
ขอรายงานการตรวจนับเสื้อเกราะปองกันกระสุนหรือปองกันสะเก็ดระเบิดจํานวนทัง้ สิ้น...................ตัว
ดังนี้
ประเภทเสื้อเกราะ
หมายเลข
หมายเลข
เสื้อเกราะออน เสื้อเกราะแข็ง

ผูครอบครอง

มีสภาพ
ใชงานได ใชงานไมได
จํานวน
จํานวน

หมายเหตุ

รวม
รวมทัง้ สิ้น
ตรวจนับ ณ วันที.่ ...................เดือน......................................พ.ศ. .....................

(ลงชือ่ )............................................ นายทะเบียน
(............................................)
สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม

๗
แบบสงคืนเสื้อเกราะปองกันกระสุนหรือปองกันสะเก็ดระเบิด

(แบบ ส.๔)

วันที่..............เดือน......................พ.ศ. ...............
เรียน ...........................................................
ดวยขาพเจา................................................ตําแหนง................................................
ขาราชการตุลาการ ขาราชการศาลยุติธรรม ลูกจาง พนักงานราชการ อื่นๆ ...............
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