ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
ว่าด้วยอาคารที่พักของศาลยุติธรรมในส่วนภูมิภาค
พ.ศ. ๒๕๕๔
โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบเกี่ยวกับการเข้าพักอาศัยในอาคารที่พักของศาลยุติธรรม
ในส่วนภูมิภาค เพื่อให้การบริหารการใช้อาคารที่พักในส่วนภูมิภาคเป็นไปโดยถูกต้องเหมาะสมในแนวทาง
เดียวกัน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อศาลยุติธรรม
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
ศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยอาคาร
ที่พักของศาลยุติธรรมในส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกบรรดาระเบียบ คาสั่ง กฎ และข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวกับการจัดสรร
อาคารที่พักของศาลยุติธรรมในส่วนภูมิภาคที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ ถ้าข้อความมิได้แสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น
“ศาลยุติธรรม” หมายความว่า ศาลอุทธรณ์ภาค ศาลชั้นต้น และให้หมายความรวมถึง
สานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาคด้วย
๑“หั ว หน้ า ส่ ว นราชการศาลยุ ต ิ ธ รรม” หมายความว่ า ประธานศาลอุ ท ธรณ์ ภ าค
อธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้น ต้น อธิบดีผู้พิพากษาภาค และผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
“ผู้ อ านวยการ” หมายความว่ า ผู้ อ านวยการส านั ก ศาลยุ ติ ธ รรมประจ าภาค
ผู้อานวยการสานักอานวยการประจาศาล และผู้อานวยการสานักงานประจาศาล
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการจัดสรรอาคารที่พักของศาลยุติธรรม
จังหวัด
๒“อาคารที่พัก” หมายความว่า อาคารชุดพักอาศัยซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัย ของข้าราชการ
ยกเว้นอาคารชุดพักอาศัยตามระเบียบอื่น
“จังหวัด” หมายความว่า จังหวัดซึ่งเป็นการแบ่งพื้นที่ตามเขตอานาจศาล
“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการตุลาการและข้าราชการศาลยุติธรรม
๑
๒

แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑

๒
“ข้าราชการตุลาการ” หมายความว่า ข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
“ข้าราชการศาลยุติ ธ รรม” หมายความว่า ข้าราชการศาลยุ ติ ธรรมตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และให้หมายความรวมถึงลูกจ้างและพนักงาน
ราชการของสานักงานศาลยุติธรรมด้วย
๓“ผู้พักอาศัย ” หมายความว่า ข้าราชการที่ปฏิบัติงานประจาในจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของ
อาคารที่พัก หรือข้าราชการที่ปฏิบัติงานประจาในท้องที่จังหวัดใกล้เคียงซึ่งคณะกรรมการจัดให้อยู่
ในอาคารที่พัก
“บริวาร” หมายความว่า บิดา มารดา คู่สมรส บุต ร ญาติ คนรับใช้ของผู้พักอาศัย
หรือบุคคลที่คณะกรรมการอนุญาตให้เข้าอยู่อาศัยในอาคารที่พักได้
๔“ผู้ ดู แ ลที่ พั ก ” หมายความว่ า ผู้ พั ก อาศั ย ที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง และมอบหมายจาก
คณะกรรมการให้มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการดูแลหรือบารุงรักษาอาคารที่พักศาลยุติธรรมในส่วนภูมิภาค
“พื้นที่ส่วนกลาง” หมายความว่า พื้นที่บริเวณอาคารที่พักที่ผู้พักอาศัยใช้ร่วมกันเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม
“ค่ าใช้ จ่ ายส่ วนกลาง” หมายความว่ า ค่ าไฟฟ้ า ค่ าน้ าประปา ค่ าบริ การรักษาความ
ปลอดภัย ค่าทาความสะอาด ค่าบารุงรักษาลิฟต์ และค่าบารุงรักษาอื่น ๆ ในพื้นที่ส่วนกลางของอาคาร
ที่พัก
ข้อ ๕ อาคารที่พักในจังหวัดใด ให้เป็นที่พักของข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในจังหวัดนั้น
ใช้เป็น ที่พักร่วมกัน ตามประเภทของข้าราชการ ห้ามมิให้มีการแบ่งแยกเป็นที่พักของหน่วยงานใด
หน่วยงานหนึ่ง โดยเข้าพักอาศัยได้ตามที่คณะกรรมการพิจารณาจัดสรร
๕ข้ อ ๖ ให้ เ ลขาธิ ก ารสานั ก งานศาลยุติ ธ รรมรั ก ษาการตามระเบี ยบนี้
หมวด ๑
คณะกรรมการและอานาจหน้าที่
ข้อ ๗ ให้มีคณะกรรมการจัดสรรอาคารที่พักของศาลยุติธรรมจังหวัดในแต่ละจังหวัด
ประกอบด้วย
(๑) หัวหน้าส่วนราชการศาลยุติธรรมที่มีอาวุโสสูงสุดในจังหวัด ที่เป็นที่ตั้งของอาคาร
ที่พัก เป็นประธาน
๓

แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
๕
ข้อ ๕ และข้อ ๖ แก้ไขเพิม่ เติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
๔
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๓
(๒) หัวหน้าส่วนราชการศาลยุติธรรมนอกจาก (๑) (ถ้ามี) ในจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของ
อาคารที่พัก เป็นกรรมการ
(๓) ผู้อานวยการของศาลยุติธรรมที่ ขึ้นทะเบียนควบคุมอาคารที่พั ก นอกจาก (๕)
(ถ้ามี) เป็นกรรมการ
(๔) ผู้พักอาศัยที่ได้รับคัดเลือกจากกรรมการตาม (๑) (๒) (๓) และ (๕) จานวนหนึ่งคน
เป็นกรรมการ
(๕) ผู้อานวยการซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากประธานจานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการและ
เลขานุ การ และเลขานุ การอาจมอบหมายให้ ข้าราชการศาลยุติธรรมจานวนไม่เกินสองคน ทาหน้ าที่
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อ ๘ คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) พิจารณาการจัดข้าราชการผู้มีสิทธิให้เข้าพักอาศัย การเปลี่ยนห้องพัก หรือการขอ
ผ่อนผันการพักอาศัย และการสิ้นสิทธิพักอาศัย ให้มีความถูกต้องและเป็นธรรม
(๒) ควบคุ ม ดู แ ล แนะน า และตั ก เตื อ นผู้ พั ก อาศั ย และบริ ว ารของผู้ พั ก อาศั ย
ให้ประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบนี้ เพื่อให้การพักอาศัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
(๓) พิจารณาคัดเลือก แต่งตั้ง และกากับดูแล ผู้ดูแลที่พัก และมอบหมายให้ผู้ดูแล
ที่พักดาเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์ต่อผู้พักอาศัยและทรัพย์สินของทางราชการ
(๔) พิจารณาเรื่องร้องทุกข์จากผู้พักอาศัยที่ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับการพักอาศัย
(๕) พิจารณากาหนดแนวทางในการติดตัง้ อุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา อุปกรณ์สื่อสาร และ
อุปกรณ์ใด ๆ ซึ่งต้องเดินสาย ท่อ หรือต้องเจาะพื้นหรือผนัง
(๖) พิจารณาจัดหาหรืออานวยความสะดวกเกี่ยวกับสาธารณูปโภค สิ่งอานวยความ
สะดวก อันเป็นส่วนรวมที่จาเป็นและเหมาะสมตามสมควร
(๗) ให้คาแนะนาและควบคุมดูแลการพักอาศัยให้เป็นไปตามหลักสุขอนามัย ความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย และการรักษาความปลอดภัย
(๘) พิ จารณาและให้ ความเห็ นชอบคาขอตั้ งงบประมาณประจาปีของอาคารที่พั ก
ในจังหวัด
(๙) กาหนดแนวทางหรือประกาศตามอานาจหน้าที่ข้างต้น
ข้อ ๙ ผู้ดูแลที่พัก มีหน้าที่
(๑) ตรวจตรา ดู แ ล ผู้ พั ก อาศั ย ให้ ไ ด้ รั บ ความสะดวกในการใช้ ส าธารณู ป โภค
ให้เป็นไปด้วยความประหยัด
(๒) ตรวจตรา ดูแ ล และบารุง รัก ษาบริเ วณอาคารที่พัก ให้ถูก สุข อนามัย ให้เกิด
ความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย
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๔
(๓) ในกรณีที่มีผู้พักอาศัยย้ายออก ให้สารวจ ตรวจตรา ห้องพัก และอุปกรณ์ภายใน
ห้องพักให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย
(๔) จัดทาทะเบียนผู้พักอาศัย (แบบ อพ.๑) ควบคุมทะเบียนทรัพย์สินสาหรับ พัสดุ
อุปกรณ์ประจาอาคารที่พัก และตรวจสอบพัสดุอุปกรณ์ประจาอาคารที่พักให้ถูกต้องตรงกับทะเบียน
ทรัพย์สิน โดยรายงานให้คณะกรรมการทราบทุกสิ้นปีงบประมาณ
(๕) รายงานให้ ค ณะกรรมการทราบ เมื่ อ มี ท รั พ ย์ สิ น ของทางราชการสู ญ หาย
หรือเสียหาย
(๖) กากับ ดูแล และตักเตือนผู้พักอาศัยให้ปฏิบัติตามระเบี ยบนี้ หากพบผู้ใดปฏิบัติ
ผิดระเบียบ ให้รายงานคณะกรรมการเพื่อดาเนินการต่อไป
(๗) พิ จารณาด าเนิ น การในเรื่อ งอื่ นๆ ตามที่ ค ณะกรรมการมอบหมาย และเสนอ
รายงานให้คณะกรรมการทราบ
หมวด ๒
หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้มสี ิทธิเข้าพักอาศัยและการขอเข้าพัก
ข้อ ๑๐ อาคารที่พักมี ๒ ประเภท ได้แก่ อาคารที่พักประเภทข้าราชการตุลาการและ
อาคารที่พักประเภทข้าราชการศาลยุติธรรม
๖ข้อ ๑๑ เมื่ออาคารที่พักว่างและได้รับแจ้งจากผู้อานวยการตามข้อ ๑๓ ให้คณะกรรมการ
พิจารณาจัดให้ข้าราชการที่มารับราชการประจาในจังหวัดนั้นเข้าพักอาศัย โดยไม่ต้องรอให้ยื่นคาร้อง
ขอเพื่อเข้าพักอาศัย ตามหลักเกณฑ์ในระเบียบนี้
๗ข้ อ ๑๑/๑ ให้ จั ด อาคารที่ พั ก ประเภทข้ า ราชการตุ ล าการให้ แ ก่ ข้ า ราชการตุ ล าการ
ที่มีที่พักอื่นอยู่ก่อนแล้วและที่มารับตาแหน่ง ใหม่ ข้าราชการตุลาการผู้นั้นต้องเข้าพักอาศัยไม่ว่าจะเป็น
ผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการหรือไม่
หากจัดตามหลักเกณฑ์ในวรรคหนึ่งแล้วยังมีอาคารที่พักว่างอยู่ ให้จัดอาคารที่พักให้แก่
ข้าราชการตุลาการที่มาช่วยทางานชั่วคราวในจังหวัดนั้น
หากจัด ตามหลักเกณฑ์ ในวรรคสองแล้วยังมี อาคารที่ พักว่างอยู่อีก คณะกรรมการ
อาจจัดให้ข้าราชการตุลาการที่ปฏิบัติงานประจาในท้องที่จังหวัดใกล้เคียงซึ่งคณะกรรมการในจังหวัด
ไม่ ได้ จั ด ให้ เข้ าพั กอาศั ยในอาคารที่ พั กในจั งหวั ด นั้ นด้ วยเหตุ มี ผู้ พั กอาศั ยเต็ มแล้ ว เข้ าพั กอาศั ยได้
เป็นการชั่วคราว

๖
๗

แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
ข้อ ๑๑/๑ ถึงข้อ ๑๑/๖ แก้ไขเพิม่ เติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
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๕
ข้ อ ๑๑/๒ ในกรณี ที่ ก าหนดให้ เป็ น ห้ อ งพั ก ประจ าต าแหน่ ง ในอาคารที่ พั ก ของ
ข้าราชการตุลาการ ให้ น าระเบี ยบคณะกรรมการบริห ารศาลยุติ ธรรม ว่าด้ วยอาคารที่ พั กประจ า
ตาแหน่งของผู้พิพากษาศาลยุติธรรมมาใช้บังคับ
ข้ อ ๑๑/๓ ให้ จั ด อาคารที่ พั ก ประเภทข้ า ราชการศาลยุ ติ ธ รรมให้ แ ก่ ข้ าราชการ
ศาลยุติธรรมผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญการพิเศษขึ้นไป ประเภททั่วไประดับอาวุโส
ขึ้นไป ซึ่งมีที่พักอื่นอยู่ก่อนแล้วและที่มารับตาแหน่งใหม่ ข้าราชการศาลยุติธรรมผู้นั้นต้องเข้าพักอาศัย
ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการหรือไม่
อาคารที่พักนอกจากตามวรรคหนึ่ง ให้จัดให้แก่ข้าราชการศาลยุติธรรมผู้ดารงตาแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการลงมา ประเภททั่วไป ระดับชานาญงานลงมา หรือเทียบเท่า และ
เป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเข้าพักอาศัย ไม่ว่าข้าราชการศาลยุติธรรมผู้นั้นกาลังใช้สิทธิเบิก
ค่าเช่าบ้านข้าราชการอยู่หรือไม่
หากจั ด ตามหลั ก เกณฑ์ ในวรรคหนึ่ ง และวรรคสองแล้ ว ยั ง มี อ าคารที่ พั ก ว่ า งอยู่
คณะกรรมการอาจจัดให้ข้าราชการศาลยุติธรรมผู้ที่ไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการ เข้าพักอาศัยได้
เป็นการชั่วคราว โดยพิจารณาเรียงตามลาดับ ดังนี้
(ก) เป็นผู้ที่บรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกและมีความเดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัย
(ข) เป็นผู้มีความเดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัยอื่น ๆ
หากจัดตามหลักเกณฑ์ข้างต้นแล้วยังมีอาคารที่พักว่างอยู่อีก คณะกรรมการอาจจัดให้
ข้าราชการศาลยุ ติธรรมที่ ป ฏิ บั ติงานประจ าในท้ องที่ จังหวัด ใกล้ เคี ย งซึ่ งคณะกรรมการในจั งหวั ด
ไม่ ไ ด้ จั ด ให้ เข้ า พั ก อาศั ย ในอาคารที่ พั ก ในจั ง หวั ด นั้ น ด้ ว ยเหตุ มี ผู้ พั ก อาศั ย เต็ ม แล้ ว เข้ าพั ก อาศั ย
ได้เป็นการชั่วคราว
ข้ อ ๑๑/๔ ในกรณี ที่ มี บ้ า นพั ก ประจ าต าแหน่ ง หรื อ ห้ อ งพั ก ประจ าต าแหน่ ง ของ
ผู้อานวยการในอาคารที่ พัก ผู้ดารงตาแหน่งนั้น ต้องเข้าพักอาศัย โดยไม่อาจใช้สิทธิตามข้อ ๑๑/๖
และข้อ ๑๒
ข้ อ ๑๑/๕ ในกรณี ท่ี ผู้ มี สิ ท ธิ พั ก อาศั ย ตามข้ อ ๑๑/๑ วรรคหนึ่ ง และวรรคสอง
หรือข้อ ๑๑/๓ วรรคหนึ่งและวรรคสอง ซึ่งย้ายมาใหม่ไม่สามารถเข้าอยู่อาศัยในอาคารที่พักได้ เนื่องจาก
มีผู้พักอาศัยตามข้อ ๑๑/๑ วรรคสาม หรือข้อ ๑๑/๓ วรรคสามและวรรคสี่ เข้าพักอาศัยอยู่ก่อนแล้ว
คณะกรรมการต้ องด าเนิ นการให้ ผู้ พั กอาศั ยนั้ นออกจากอาคารที่ พั กโดยเร็ ว แต่ ในระหว่ างที่ คณะกรรมการ
ยังไม่ ด าเนิ น การดังกล่าว หากผู้มี สิทธิ พั กอาศัยจาเป็ นต้องเช่าบ้านหรือ เช่าซื้ อหรือผ่อนชาระเงินกู้
เพื่อชาระราคาบ้าน และได้อาศัยอยู่จริง ย่อมมีสิทธินาหลักฐานมาเบิกค่าเช่าบ้านจากทางราชการได้
ในช่วงระยะเวลาที่ไม่สามารถเข้าอยู่อาศัยในอาคารที่พัก โดยไม่อาจใช้สิทธิตามข้อ ๑๑/๖ และข้อ ๑๒
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๖
ข้อ ๑๑/๖ ในการจัดอาคารที่พักตามข้อ ๑๑/๑ วรรคหนึ่งและวรรคสอง หรือข้อ ๑๑/๓
วรรคหนึ่งและวรรคสอง หากข้าราชการผู้ใดได้ใช้สิทธินาหลักฐานการชาระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชาระ
เงินกู้เพื่อชาระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านจากทางราชการในท้องที่เดิมแล้ว ต่อมาได้รับคาสั่งให้เดินทาง
ไปรับราชการในท้องที่ใหม่ซึ่งตนมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการและประสงค์จะใช้สิทธิเบิกค่าเช่าซื้อ
หรือค่าผ่อนชาระเงินกู้เพื่อชาระราคาบ้านต่อไป ให้คณะกรรมการดาเนินการจัด อาคารที่พักให้แก่
ข้าราชการรายอื่นเข้าพักอาศัย ก่อน แล้วจึงจัด อาคารที่พักให้แก่ข้าราชการผู้ใช้สิทธิดังกล่าวเข้าพัก
อาศัยในลาดับถัดไป
๘ข้ อ ๑๒ หากข้ า ราชการผู้ ใ ดมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ค่ า เช่ า บ้ า นข้ า ราชการ และยื่ น ขอใช้ สิ ท ธิ
น าหลั ก ฐานการชาระค่ าเช่ าซื้ อ หรือค่ าผ่อ นชาระเงิน กู้ เพื่ อ ช าระราคาบ้ านมาเบิ กค่ าเช่ าบ้ านจาก
ทางราชการในท้องที่ที่ปฏิบัติราชการตามกฎหมายว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการ และได้รับการอนุมัติ
ให้ ใช้ สิ ท ธิ เบิ 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
คณะกรรมการไม่ต้องจัด ให้ ข้าราชการผู้นั้นเข้าพั กอาศัยในอาคารที่ พัก แม้ ต่อมาผู้นั้ นจะได้รับคาสั่ ง
ให้ เดินทางไปประจาหน่วยงานใหม่ซึ่งอยู่ในท้องที่เดียวกัน ก็ไม่ต้องจัดข้าราชการผู้นั้นเข้าพักอาศัย
ในอาคารที่พักเช่นกัน
ข้ อ ๑๓ ในกรณี ที่ มี ผู้ มี สิ ท ธิ เข้ าพั ก อาศั ย ในอาคารที่ พั ก ตามข้ อ ๑๑/๑ วรรคหนึ่ ง
และวรรคสอง หรือข้อ ๑๑/๓ วรรคหนึ่ งและวรรคสอง ให้ผู้อานวยการของหน่วยงานนั้นทาหนังสือ
แจ้งคณะกรรมการเพื่อดาเนินการจัดที่พักให้ผู้มีสิทธิดังกล่าวเข้าพักอาศัยในโอกาสแรกที่ทราบ เว้นแต่
ผู้มีสิทธิดังกล่าวแจ้งความประสงค์จะไม่เข้าพักอาศัยต่อผู้อานวยการของหน่วยงานนั้น๙
เมื่อคณะกรรมการได้จัดที่พักให้ผู้มีสิทธิตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้แจ้งผู้อานวยการของ
หน่วยงานต้นสังกัดทราบ
ข้อ ๑๔ ผู้ขอเข้าพักอาศัยในอาคารที่พักโดยเหตุตามข้อ ๑๑/๓ วรรคสามและวรรคสี่
ให้ยื่นแบบขอเข้าพักอาศัยในอาคารที่พัก (แบบ อพ.๒ ) ผ่านหัวหน้าส่วนราชการศาลยุติธรรมของ
หน่ ว ยงานต้ น สั งกั ด เพื่ อ เสนอต่ อ คณะกรรมการในจั งหวั ด ซึ่ งเป็ น ที่ ตั้ งของอาคารที่ พั ก พิ จ ารณา
และให้แจ้งผลการพิจารณากลับไปยังหัวหน้าส่วนราชการศาลยุติธรรมของข้าราชการผู้นั้น๑๐
ผู้ที่ได้รับอนุมัติตามวรรคหนึ่งต้องเข้าพักอาศัยในอาคารที่พักภายใน ๗ วัน นับแต่ได้รับ
แจ้ งให้ เข้ าพั ก หากไม่ สามารถเข้ าพั ก ได้ ภ ายในระยะเวลาดั งกล่ าว ให้ แ จ้งต่ อ คณะกรรมการเพื่ อ
พิจารณาอนุญาตขยายระยะเวลา มิฉะนั้นให้ถือว่าสละสิทธิ

๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๓

ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
๑๐
แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
๙
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๗
ข้อ ๑๕ ให้ผู้ดูแลที่พักส่งมอบพัสดุอุปกรณ์ประจาห้องพัก ตามแบบส่งและรับคืนพัสดุ
อุปกรณ์ประจาห้องพัก (แบบ อพ. ๓) ให้แก่ผู้ได้รับสิทธิเข้าพักอาศัย ก่อนการเข้าพักอาศัย
๑๑ข้ อ ๑๖ กรณี ที่ ผู้ มี สิ ท ธิ พั ก อาศั ย และคู่ ส มรสต่ า งมี สิ ท ธิ เ ข้ า พั ก ในอาคารที่ พั ก
ตามระเบียบนี้หรือตามระเบียบอื่น ให้เลือกเข้าพักในอาคารที่พักใดที่พักหนึ่ง เว้นแต่เป็นอาคารที่พัก
หรือบ้านพักประจาตาแหน่ง ให้เข้าพักตามสิทธิของตน
หากคู่สมรสนั้นโยกย้ายไปดารงตาแหน่งในจังหวัดอื่นก่อนหรือไม่มีสิทธิพักอาศัยต่อไป
ให้ ผู้มีสิทธิพั กอาศัยที่ยังคงปฏิบัติงานอยู่ในจังหวัด นั้นเข้าพักอาศัยในอาคารที่พักตามสิทธิของตน
เว้นแต่คณะกรรมการจะอนุญาตให้พักอาศัยอยู่ต่อไปได้
หมวด ๓
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนกลางและค่าซ่อมแซมบารุงรักษา
ข้อ ๑๗ ค่าใช้ จ่ายส่ ว นกลางและค่ าซ่ อ มแซมบ ารุงรัก ษาส่ วนรวมของอาคารที่ พั ก
ให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ ประเภทค่าใช้จ่ายด้านบริหารจัดการของศาลยุติธรรมที่ครอบครอง
อาคารที่พักตามระเบียบของทางราชการ
หมวด ๔
ข้อปฏิบตั ิของผู้พักอาศัย
ข้อ ๑๘ ผู้มีสิทธิพักอาศัยต้องเข้าพักอาศัยด้วยตนเองกับบริวารเท่านั้น
ข้อ ๑๙ ผู้พักอาศัยต้องดูแลบารุงอาคารที่พัก ตลอดจนส่วนควบและอุปกรณ์เครื่องใช้
ให้อยู่ในสภาพดีและเป็นระเบียบเรียบร้อย
ถ้ามีความชารุด เสียหายเกี่ยวกับ วัสดุอุปกรณ์ ไฟฟ้าหรือ วัสดุอุปกรณ์ อื่น ๆ ภายใน
ห้องพัก อันเกิดจากการกระทาของผู้พักอาศัย หรือเสื่อมสภาพจากอายุการใช้งานของวัสดุนั้น ผู้พัก
อาศัยต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขความชารุดเสียหายนั้นด้วยทุนทรัพย์ของผู้พักอาศัย ให้มีสภาพที่ใช้งาน
ได้ดีตามปกติ
การช ารุ ด เสี ยหายนอกเหนื อจากวรรคสอง ให้ ผู้ พั กอาศั ยแจ้ งให้ ผู้ ดู แลที่ พั ก ทราบ
โดยพลัน ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการแก้ ไ ขความเสียหายที่เกิด ขึ้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด
ข้อ ๒๐ ผู้พักอาศัยต้องไม่ดัดแปลงหรือต่อเติม โยกย้าย รื้อถอนอุปกรณ์ หรือส่วนควบ
ใด ๆ ของอาคารที่พักก่อนได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะกรรมการ

๑๑

แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
สำนักคณะกรรมกำรบริหำรศำลยุติธรรม

๘
ข้อ ๒๑ ผู้พัก อาศัย ต้อ งเป็น ผู้ชาระค่า ไฟฟ้า น้าประปา โทรศัพ ท์ และอื่น ๆ ใน
ห้องพักที่พักอาศัย
ข้อ ๒๒ ในกรณีอาคารที่พักชารุดมากหรือเสื่อมสภาพจากการใช้งานจนเป็นเหตุต้อง
ซ่อมแซมหรือจัดการอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อป้องกันอันตรายอันอาจเกิดขึ้นแก่บุคคลหรือทรัพย์สินผู้พัก
อาศัยหรือผู้พบเหตุต้องแจ้งให้คณะกรรมการหรือผู้ดูแลที่พักทราบโดยพลัน
๑๒ข้ อ ๒๓ ผู้ พั ก อาศั ย ต้ อ งไม่ ป ระกอบการค้ า หรื อ กิ จ การใด ๆ ในอาคารที่ พั ก หรื อ
นาอาคารที่พักไปหาประโยชน์ส่วนตัว
ข้อ ๒๔ ผู้พั ก อาศั ย ต้ อ งไม่ ก ระท าการใดอั น ฝ่ า ฝื น ต่ อ กฎหมายหรือ เป็ น การขั ด ต่ อ
ศีลธรรมอันดีในอาคารที่พัก
ข้อ ๒๕ ผู้พั กอาศัยต้องดูแลรักษาความสะอาดในบริเวณห้องพั ก พร้อมจัด ให้มี ถัง
ชนิดมีฝาปิดไว้ใส่ขยะมูลฝอย และให้นาขยะมูลฝอยไปทิ้งในสถานที่ที่จัดไว้
ข้อ ๒๖ ผู้พั ก อาศัย ต้ องไม่ วางสิ่ ง ของ กองวัสดุ กีด ขวางการสัญ จร หรือท าให้ เกิ ด
สิ่งสกปรกบนพื้นที่ส่วนกลาง หรือทาให้สิ่งแวดล้อมขาดความเป็นระเบียบและสวยงามในเขตอาคาร
ที่พัก หรือยินยอมให้ผู้อื่นนายานพาหนะมาจอดภายในบริเวณอาคารที่พักเป็นประจา
ข้อ ๒๗ ผู้พักอาศัยต้องไม่ขูด กะเทาะ ขีดเขียนข้อความ ภาพ พ่นสี หรือกระทาอื่นใด
ให้ปรากฏตามผนังอาคารที่พัก แนวรั้ว หรือในพื้นที่ส่วนกลาง
ข้อ ๒๘ ผู้พักอาศัยต้องไม่ใช้เตาฟืน หรือเชื้อเพลิงให้เกิดควันไฟ หรือกลิ่นรบกวนผู้อื่น
และห้ามมิให้ใช้แก๊สในการปรุงอาหาร
ข้อ ๒๙ ผู้พักอาศัยต้องไม่กระทาการใด ๆ เป็นที่รั งเกียจและไม่เหมาะสมแก่สังคม
หรือ น่ าจะเกิ ด อัน ตรายแก่บุ คคลอื่ น หรือ อาคารที่ พั ก หรือ ก่อ ความเดื อ ดร้อ นอั น เป็ น การรบกวน
ความปกติสุขของผู้อื่น
ข้อ ๓๐ ผู้ พั ก อาศั ย ต้ อ งไม่ ก ระท าด้ ว ยประการใด ๆ ให้ เป็ น ที่ เสี ย หายแก่ ภู มิ ทั ศ น์
บริเวณอาคารที่พัก เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
ข้อ ๓๑ ผู้พักอาศัยต้องยินยอมให้คณะกรรมการหรือบุคคลที่คณะกรรมการกาหนด
เข้าไปตรวจสอบห้องพัก เพื่อประโยชน์ในการซ่อมแซม บารุงรักษา หรือการอื่น ๆ ได้

๑๒

แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
สำนักคณะกรรมกำรบริหำรศำลยุติธรรม

๙
ข้อ ๓๒ ในกรณีผู้พักอาศัยค้างชาระเงินค่า สาธารณู ปโภคหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ผู้พัก
อาศัยต้องรับผิดชอบ ให้ผู้อานวยการของศาลยุติธรรมที่ขึ้นทะเบียนควบคุมอาคารที่พักมีหนังสือแจ้ง
ผู้พักอาศัยนั้นให้ชาระค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากผู้พักอาศัยไม่ชาระก็ให้รายงานต่อคณะกรรมการ
ข้อ ๓๓ ผู้พักอาศัยต้องปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และคาแนะนา ของสานักงาน
ศาลยุติธรรมโดยเคร่งครัด
หมวด ๕
การสิ้นสิทธิพักอาศัย
๑๓ข้อ ๓๔ ผู้พักอาศัยจะสิ้นสิทธิเมื่อ
(๑) ถึงแก่กรรม
(๒) พ้นสภาพจากการเป็นข้าราชการ
(๓) ผู้พักอาศัยส่งคืนห้องพัก
(๔) ผู้พักอาศัยหรือบริวารมิได้พักอาศัยในอาคารที่พักต่อเนื่องกัน เกินกว่า ๓ เดือน
โดยไม่มีเหตุอันสมควร
(๕) เมื่อตรวจพบภายหลังว่าข้อความและหลักฐานในแบบขอเข้าพักอาศัยในอาคาร
ที่พักที่คณะกรรมการอนุญาตเป็นเท็จในส่วนที่เป็นสาระสาคัญ
(๖) ผู้พักอาศัยหรือบริวารมีพฤติการณ์ที่เป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยของผู้พักอาศัย
รายอื่น ๆ หรือก่อความเดือดร้อนราคาญจนเกินกว่าที่วิญญูชนพึงปฏิบัติ
(๗) ผู้พักอาศัยหรือบริวารเป็นโรคที่สังคมรังเกียจตามการวินิจฉัยของแพทย์
(๘) ในกรณีอื่น ๆ ซึ่งผู้ดูแลที่พักได้รายงานต่อคณะกรรมการว่าเป็นการฝ่าฝืนต่อระเบียบนี้
ให้คณะกรรมการพิจารณาตามที่เห็นสมควร
การสิ้นสิทธิในอาคารที่พักตาม (๔) ถึง (๘) ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัย
ข้อ ๓๕ เมื่อมีความจาเป็นต้องใช้อาคารที่พัก หรือผู้พักอาศัยสิ้นสิทธิ หรือไม่มีสิทธิ
พั กอาศั ย ให้ คณะกรรมการมี หนั งสื อแจ้ งให้ ผู้ พั กอาศั ย หรือบริ วารทราบ และส่ งคื นห้ องพั กภายใน
๑ เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง เว้นแต่มีเหตุจาเป็นคณะกรรมการจะพิจารณาอนุญาตให้อยู่ต่อไปได้
ตามที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกิน ๖ เดือน
เมื่อผู้พักอาศัยหรือบริวารได้รบั หนังสือแจ้งตามวรรคหนึง่ แล้ว ให้ผู้พักอาศัยกาหนดวัน
ส่งคืนห้องพักให้ผู้ดูแลที่พักทราบล่วงหน้า เพื่อทาการสารวจ ตรวจตราห้องพักให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย
ต่อไป

๑๓

แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
สำนักคณะกรรมกำรบริหำรศำลยุติธรรม

๑๐
ข้อ ๓๖ ผู้พักอาศัยฝ่าฝืนข้อปฏิบัติตามหมวด ๔ หรือมีพฤติการณ์ตามข้อ ๓๔ (๖) ถึง
(๘) หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าพฤติการณ์นั้นเป็นการร้ายแรงหรือ ผู้พักอาศัยไม่ส่งคืน
ห้องพักภายในระยะเวลาตามข้อ ๓๕ ก็ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
หมวด ๖
การดูแลรักษาและการควบคุม
ข้อ ๓๗ อาคารที่พักที่อยู่ในความครอบครองของศาลยุติธรรมใด ให้ผู้อานวยการของ
ศาลยุติธรรมนั้นเป็นผู้ดาเนินการ ดังนี้
(๑) จัดทาคาขอตั้งงบประมาณรายการค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
บารุงรักษาอาคารที่พักเป็นประจาทุกปีเสนอคณะกรรมการทราบ ทั้งนี้หากคณะกรรมการมี ความเห็น
ประการใด ให้ทาเป็นข้อสังเกตประกอบการขอตั้งงบประมาณ
(๒) ดาเนิ น การจัด ซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมแซมบารุงรักษาอาคารที่พักตามระเบียบของทางราชการ
(๓) จัดทาทะเบียนทรัพย์สินอาคารที่พักและพัสดุประจาอาคารที่พัก และส่งสาเนา
ทะเบียนทรัพย์สินให้ผู้ดูแลที่พักใช้ในการควบคุมและตรวจสอบ
หมวด ๗
อื่น ๆ
ข้อ ๓๘ ทะเบียนผู้พักอาศัยอาคารที่พัก (แบบ อพ.๑) แบบขอเข้าพักอาศัยในอาคาร
ที่พัก (แบบ อพ.๒) แบบส่งและรับคืนพัสดุอุปกรณ์ประจาห้องพัก (แบบ อพ.๓) ให้เป็นตามแบบแนบ
ท้ายระเบียบนี้
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๓๙ ผู้พักอาศัยที่ได้อยู่อาศัยในอาคารที่พักแล้วก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ และ
ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัย ตามระเบียบนี้ ให้มีสิทธิพักอยู่อาศัยในอาคารที่พักต่อไปได้ตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร แต่ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
(ลงชื่อ)

สบโชค สุขารมณ์
(นายสบโชค สุขารมณ์)
ประธานศาลฎีกา
ประธานกรรมการบริหารศาลยุติธรรม

สำนักคณะกรรมกำรบริหำรศำลยุติธรรม

๑๑
แบบ อพ.๑

ทะเบียนผู้พักอาศัยอาคารที่พักของศาลยุตธิ รรมในส่วนภูมิภาค
จังหวัด.........................................................................
อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการ/ข้าราชการศาลยุติธรรม ....... หน่วย
ลาดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตาแหน่ง

สังกัด

ระยะเวลาเข้าพัก
เลขที่ห้องพัก
เข้าพัก
ออกจาก หมายเหตุ
วัน เดือน ปี
ที่พัก
วัน เดือน ปี

สำนักคณะกรรมกำรบริหำรศำลยุติธรรม

๑๒
แบบ อพ. ๒

แบบขอเข้าพักอาศัยในอาคารที่พักของศาลยุติธรรมในส่วนภูมิภาค
(ตามข้อ ๑๑/๓ วรรคสามและวรรคสี่)

๑๔

เขียนที่ …..................................................
วันที่ ........เดือน ..............................พ.ศ. .............
เรื่อง ขอเข้าพักอาศัยในอาคารที่พัก
เรียน คณะกรรมการจัดสรรอาคารที่พักของศาลยุติธรรมจังหวัด....................................................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี) .......................................................................................................
ข้าพเจ้า....................................................................................................................................................................
ตาแหน่ง............................................................................................สังกัด............................................................................
โทรศัพ ท์......................................................................... .มีค วามประสงค์ข อเข้า พัก อาศัย ในอาคารที่พัก
จังหวัด.................................................................................... เป็นการชั่วคราว เนื่องจาก
กรณีตามข้อ ๑๑/๓ วรรคสาม (ก)
 ได้รับคาสั่งให้เข้ารับราชการครั้งแรก และมีความเดือดร้อนในเรื่องที่อยูอ่ าศัย
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

กรณีตามข้อ ๑๑/๓ วรรคสาม (ข)
 มีความเดือดร้อนในเรือ่ งที่อยู่อาศัยอืน่ ๆ
..........................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

กรณีตามข้อ ๑๑/๓ วรรคสี่
 อาคารที่พักในจังหวัด............................................................. มีผู้พักอาศัยเต็ม
ข้าพเจ้าขอให้คารับรองไว้ต่อคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยอาคารที่พัก
ของศาลยุติธรรมในส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทุกประการ

๑๔

แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
สำนักคณะกรรมกำรบริหำรศำลยุติธรรม

๑๓
ข้อ ๒ ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดหักเงินเดือน หรือเงินบาเหน็จ เงินบานาญหรือ
เงินอื่นใดที่พึงได้รับตามสิทธิได้ ตามคาสั่งของคณะกรรมการ ในกรณีที่ติดค้างชาระค่าสาธารณูปโภค
หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ผู้พักอาศัยต้องรับผิดชอบ
ข้อ ๓ กรณีข้าพเจ้า ไม่ส่ง คืน ห้อ งพักข้า พเจ้า ยินยอมให้ขนย้ายทรัพย์สินของข้า พเจ้า และ
บริว ารออกไปเก็บ รัก ษาไว้ที่อื่น ได้ และขอรับ ผิด ชอบค่า ใช้จ่า ยที่เ กิด จาก การดาเนินการขนย้าย
ทุกประการ
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) ...........................................................................
(........................................................................)

ความเห็นของหัวหน้าส่วนราชการศาลยุตธิ รรม
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ...........................................................................

(......................................................................)
(ตาแหน่ง)...............................................................................
.................. /............................/..................

สำนักคณะกรรมกำรบริหำรศำลยุติธรรม

๑๔
แบบ อพ. ๓
อาคารที่พักของศาลยุติธรรมในส่วนภูมิภาค/จังหวัด .........................................................

อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการ/ข้าราชการศาลยุตธิ รรม ................. หน่วย
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