ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
ว่าด้วยอาคารที่พักประจาตาแหน่งของผู้พิพากษาศาลยุติธรรม
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่เป็น การสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้ว ย
อาคารที่พักประจาตาแหน่งของผู้พิพากษาศาลยุตธิ รรม เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์
ในปัจจุบัน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
ศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยอาคาร
ที่พักประจาตาแหน่งของผู้พิพากษาศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยอาคารที่พักประจา
ตาแหน่งของผู้พิพากษาศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๔
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ และคาสั่งอื่นใดในส่วนที่กาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือ
ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ ถ้าข้อความมิได้แสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น
“หัวหน้าส่วนราชการศาลยุติธรรม” หมายความว่า ประธานศาลอุทธรณ์ภาค อธิบดี
ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น อธิบดีผู้พิพากษาภาค และผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
“อาคารที่พัก” หมายความว่า อาคารที่พักประจาตาแหน่งของผู้พิพากษาศาลยุติธรรม
“อาคารที่พักว่าง” หมายความว่า อาคารที่พักว่างเนื่องจากผู้พักอยู่เดิมโยกย้ายไปดารง
ตาแหน่งที่อื่นอันต้องนาอาคารที่พักมาจัดสรรให้ผู้ที่จะมาพักใหม่ และให้หมายรวมถึงอาคารที่พักว่าง
เนื่องจากไม่มีผู้พักอยูห่ รืออาคารที่พักซึ่งสร้างใหม่ด้วย
“ท้องที่” หมายความว่า อาเภอและกิ่งอาเภอ
ข้อ ๕ ให้หัวหน้าส่วนราชการศาลยุติธรรมจัดสรรอาคารที่พักที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ตามหลักเกณฑ์ในระเบียบนี้
ข้อ ๖ เมื่ออาคารที่ พักว่าง ให้หัวหน้าส่วนราชการศาลยุติธรรมจัด สรรอาคารที่พัก
ให้ แก่ผู้พิพากษาที่มารับราชการประจาเข้าพักอาศัย ตามลาดับ อาวุโส โดยไม่ต้องรอให้ผู้พิ พากษา
ยื่นคาร้องขอเพื่อเข้าพักอาศัย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

๒
(๑) ให้จัดอาคารที่พักให้แก่ ผู้พิพากษาที่มีที่พักอื่นอยู่ก่อนแล้วและที่มารับตาแหน่ ง
โดยเรียงลาดับอาคารที่พักที่ว่างและลาดับอาวุโส ผู้พิพากษาผู้นั้นต้องเข้าพักอาศัยไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิ
ได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการหรือไม่
(๒) หากจัด ตามหลั กเกณฑ์ ใน (๑) แล้ว ยั งมีอ าคารที่ พั ก ว่างอยู่ ให้ จัดอาคารที่ พั ก
ให้ แก่ ผู้ พิ พากษาอาวุโสที่ มี ที่พั ก อื่น อยู่ ก่อนแล้ วและที่ มารับต าแหน่ ง เข้าพั กอาศั ยตามลาดั บ อาวุโส
ผู้พิพากษาอาวุโสผู้นั้นต้องเข้าพักอาศัยไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการหรือไม่
(๓) หากจั ด ตามหลั กเกณฑ์ ใน (๒) แล้ วยั งมี อาคารที่ พั กว่ างอยู่ ให้ จั ด อาคารที่ พั ก
ให้แก่ผู้พิพากษาที่มาช่วยทางานชั่วคราวในศาลนั้น
(๔) หากจัดตามหลักเกณฑ์ใน (๓) แล้วยังมีอาคารที่พักว่างอยูอ่ ีก ให้จัดอาคารที่พักให้แก่
ผู้พิพากษาของศาลในจังหวัดนั้นที่ร้องขอเข้าพักเป็นการชั่วคราวตามความเหมาะสม แต่ถ้าในภายหลัง
มี ผู้ พิ พ ากษาตาม (๑) หรื อ ผู้ พิ พากษาอาวุโสตาม (๒) มารั บ ต าแหน่ งเพิ่ ม ให้ หั วหน้ าส่ วนราชการ
ศาลยุ ติ ธรรมแจ้งให้ ผู้ พิ พากษาที่ พั กชั่ วคราวย้ ายออกจากอาคารที่ พั ก ตามจ านวนผู้ พิ พ ากษาหรื อ
ผู้พิพากษาอาวุโสที่มารับตาแหน่งเพิ่ม โดยให้ผู้พิพากษาที่มีอาวุโสน้อยที่สุดย้ายออกก่อน
ข้อ ๗ ในการจัดอาคารที่พักตามข้อ ๖ (๑) และ (๒) หากผู้พิพากษาหรือผู้พิพากษา
อาวุโสผู้ใดได้ใช้สิทธินาหลักฐานการชาระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชาระเงินกู้เพื่อชาระราคาบ้านมาเบิก
ค่าเช่าบ้านจากทางราชการในท้องที่เดิมแล้ว ต่อมาได้รับคาสั่งให้เดินทางไปรับราชการในท้องที่ใหม่
ซึ่งตนมีสิท ธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการและประสงค์จะใช้สิทธิเบิ กค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชาระเงินกู้
เพื่อชาระราคาบ้านต่อไป ให้หัวหน้าส่วนราชการศาลยุติธรรมดาเนินการจัดอาคารที่พักให้แก่ผู้พิพากษา
รายอื่น เข้าพักอาศัย ตามอาวุโสก่อน แล้วจึงจัด อาคารที่พักให้แก่ผู้พิพ ากษาหรือผู้พิ พากษาอาวุโส
ผู้ใช้สิทธิดังกล่าวเข้าพักอาศัยในลาดับถัดไป
ในกรณีท่ีมีผู้ประสงค์จะใช้สิทธิเบิกค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชาระเงินกู้เพื่อชาระราคาบ้าน
ตามวรรคหนึ่งหลายราย ให้จัดผู้พิพากษาที่มีอาวุโสน้อยกว่าเข้าพักก่อน
ข้ อ ๘ ผู้ พิ พ ากษาหรื อ ผู้ พิ พ ากษาอาวุ โสผู้ ใดมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ค่ า เช่ า บ้ า นข้ า ราชการ
และยื่นขอใช้สิทธินาหลักฐานการชาระค่าเช่าซือ้ หรือค่าผ่อนชาระเงินกูเ้ พื่อชาระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้าน
จากทางราชการในท้องที่ที่ปฏิบัติราชการตามกฎหมายว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการ และได้รับการอนุมัติ
ให้ ใ ช้ สิ ท ธิ เ บิ ก ค่ า เช่ า บ้ า นข้ า ราชการในท้ อ งที่ นั้ น ก่ อ นที่ ถู ก จั ด ที่ พั ก ถ้ า ต่ อ มาอาคารที่ พั ก ว่ า ง
หั ว หน้ า ส่ ว นราชการศาลยุ ติ ธ รรมไม่ ต้ อ งจั ด ให้ ผู้ นั้ น เข้ า พั ก อาศั ย ในอาคารที่ พั ก แม้ ต่ อ มาผู้ นั้ น
จะได้รับคาสั่งให้เดินทางไปประจาหน่วยงานใหม่ซึ่งอยู่ในท้องที่เดียวกัน ก็ไม่ต้องจัดผู้นั้นเข้าพักอาศัย
ในอาคารที่พักเช่นกัน

๓
ข้อ ๙ ในกรณีท่ีมีอาคารที่พักประจาตาแหน่งของหัวหน้าส่วนราชการศาลยุติธรรม
รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค ประธานแผนกคดีในศาลอุทธรณ์ภาค รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น
และรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ผู้ดารงตาแหน่งนั้นต้องเข้าพักอาศัย โดยไม่อาจใช้สิทธิตามข้อ ๗ และข้อ ๘
เว้น แต่อาคารที่พักประจาตาแหน่งไม่เพียงพอ ให้ดาเนินการตามข้อ ๖ และใช้สิทธิตามข้อ ๗ หรือ
ข้อ ๘ โดยอนุโลม
ข้อ ๑๐ ถ้าผู้พิพากษาซึ่งเข้าพักในอาคารที่พักอยู่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอื่น
โดยยังรับราชการหรือช่วยราชการที่ศาลเดิม ให้ผู้พิพากษานั้นมีสิทธิพักในอาคารที่พักเดิมต่อไปจนกว่า
จะเดินทางไปดารงตาแหน่งที่อื่น
ข้อ ๑๑ ในกรณีที่ผู้พิพากษามีคู่สมรสเป็นผู้พิพากษาในท้องที่เดียวกันและต่างมีสิทธิ
เข้าพักในอาคารที่พัก ให้ เลือกเข้าพักในอาคารที่พัก ใดที่พักหนึ่ง เว้นแต่เป็นอาคารที่พักตามข้อ ๙
ให้เข้าพักตามสิทธิของตน
หากมีการโยกย้ายไปดารงตาแหน่งที่อื่น ไม่พร้อมกัน ให้คู่สมรสมีสิทธิพักอยู่ในอาคาร
ที่พั ก เดิมต่ อไปจนกว่าจะโยกย้ายไปดารงต าแหน่ งที่ อื่น เว้น แต่ คู่ สมรสนั้ นรับ ราชการต่างศาลกั น
ให้ผู้พิพากษาที่พักอยู่ในอาคารที่พักของศาลอื่นย้ายออกจากอาคารที่พักเดิมและให้มีสิทธิเข้าพักอาศัย
ในอาคารที่พักของศาลตนเป็นลาดับแรกก่อนลาดับอาวุโสในข้อ ๖
ข้อ ๑๒ ผู้พิพากษาหรือผู้พิพากษาอาวุโสที่เข้าพักในอาคารที่พักอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้
ใช้บังคับ ให้คงพักในอาคารที่พักเดิมได้ต่อไปจนกว่าจะมีการเดินทางไปดารงตาแหน่งที่อื่น
ข้อ ๑๓ ให้เลขาธิการสานักงานศาลยุติธรรมรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
(ลงชื่อ)
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ประธานกรรมการบริหารศาลยุติธรรม

