ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
วาดวยการบริหารราชการศาลยุติธรรมในสวนภูมิภาค
พ.ศ. ๒๕๔๘

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๙ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๑
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
โดยความเห็นชอบของประธานศาลฎีกาออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดวยการบริหาร
ราชการศาลยุติธรรมในสวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๔๘”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในสวนภูมิภาคใหมีคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจําภาค ภาคละ
หนึ่งคณะ เรียกชื่อโดยยอวา อ.ก.บ.ศ.ภาค ประกอบดวย
(๑) อธิบดีผูพิพากษาภาคเปนประธานอนุกรรมการ
(๒) รองอธิบดีผูพิพากษาภาคเปนอนุกรรมการ
(๓) ผูพิพากษาหัวหนาศาลประจําสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาคเปนอนุกรรมการ
(๔) ผู พิ พ ากษาหั ว หน าศาลทุ ก ศาลในเขตอํ า นาจของอธิ บ ดี ผู พิ พ ากษาภาคเป น
อนุกรรมการ
ให เลขานุ การศาลยุ ติ ธ รรมประจํ าภาคเป น เลขานุ ก าร และให ผู อํ านวยการสํ านั ก
ศาลยุติธรรมประจําภาคเปนผูชวยเลขานุการ”
๑

ขอ ๔ การประชุมของ อ.ก.บ.ศ. ภาค ใหประชุม ณ สถานที่ตั้งอธิบดีผูพิพากษาภาค
สองเดือนตอหนึ่งครั้ง และตองมีอนุกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนอนุกรรมการ
ทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
๓ในการประชุมของ อ.ก.บ.ศ.ภาค ถาประธานไมอยูในที่ประชุมหรือไมอาจมาประชุมได
ใหรองอธิบดีผูพิพากษาภาคที่มีอาวุโสสูงสุดที่มาประชุมเปนประธานในที่ประชุม
๒

๑ แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕
๒ แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๔ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑
๓ แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕

๒
ในการประชุมของ อ.ก.บ.ศ.ภาค ถาอนุกรรมการผูใดมีสวนไดเสียในเรื่องที่พิจารณา
หามมิใหผูนั้นรวมประชุมหรือลงมติในเรื่องนั้น แตหากผูนั้นเขารวมประชุมอยูกอนแลวและการไมมี
สิทธิรวมประชุมและลงมตินั้นเปนการชั่วคราว ก็ใหนับผูนั้นเปนองคประชุมในเรื่องนั้นดวย
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก อนุกรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่ง
เสียงในการลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เปนเสียงชี้ขาด
ให อ.ก.บ.ศ.ภาค มีอํานาจวางระเบียบวาดวยการประชุมได
๔ข อ ๔/๑ การประชุ ม ของ อ.ก.บ.ศ. ภาค ให ส ามารถใช วิ ธี ก ารติ ด ต อ สื่ อ สาร
ดวยเทคโนโลยีที่สามารถถายทอดเสียงหรือทั้งภาพและเสียงไดอยางตอเนื่อง ซึ่งทําใหอนุกรรมการ
ไม จําเป น ต องปรากฏตั ว ในที่ ประชุมด วย โดยให ถื อว าอนุ ก รรมการซึ่ งใชวิ ธี การติ ด ต อสื่อสารด ว ย
เทคโนโลยีดังกลาวมาประชุม
ขอ ๕ อ.ก.บ.ศ.ภาค มีอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแลการบริหารราชการศาลยุติธรรม
ที่เกี่ยวกับงานบริหารราชการและงานธุรการของศาลในเขตอํานาจของอธิบดีผูพิพากษาภาคใหเปนไป
ตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนและประเพณีปฏิบัติของทางราชการศาลยุติธรรม โดยใหมีอํานาจ
หนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ใหคําแนะนําและตอบขอหารือทางวิชาการแกผูพิพากษาของศาลในเขตอํานาจ
ของอธิบดีผูพิพากษาภาค เชน คดีที่มีผลกระทบตอความมั่นคงของรัฐหรือเปนที่สนใจของประชาชน
คดี ที่เปน ความผิด อาญารายแรง หรือคดี ที่มีความสลับซั บซอน คดี ที่มีทุน ทรัพยสูง และคดี ละเมิด
อํานาจศาล รวมทั้งขอขัดของอื่น ๆ เนื่องในการปฏิบัติหนาที่ของผูพิพากษา ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่
กําหนดในระเบียบราชการฝายตุลาการของศาลยุติธรรม และที่ อ.ก.บ.ศ.ภาค กําหนด
(๒) เสนอความเห็นตออธิบดีผูพิพากษาภาคในการสั่งใหผูพิพากษาคนใดคนหนึ่งใน
ศาลในเขตอํานาจของอธิบดีผูพิพากษาภาค ไปชวยทํางานชั่วคราวในอีกศาลหนึ่งตามพระธรรมนูญ
ศาลยุติธรรม มาตรา ๑๔ (๒)
(๓) วางระเบียบหรือมีมติในการบริหารงานธุรการของศาลเพื่อสนับสนุนใหการพิจารณา
พิพ ากษาคดี ในเขตอํานาจของอธิบ ดี ผูพิพ ากษาภาคมีมาตรฐานเดี ยวกัน เพื่ อให เกิด ความสะดวก
รวดเร็วและมีประสิทธิภ าพสูงสุด รวมทั้งจัด ให มีระบบการติ ด ตามและประเมิน ผลการปฏิบั ติงาน
ใหเปนไปตามแนวนโยบายของประธานศาลฎีกา
(๔) พิจารณาใหความเห็นในการแกไขปรับปรุงกฎหมายและระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกิด
ขอขัดของในการปฏิบัติราชการของผูพิพากษาและขาราชการศาลยุติธรรมในศาลในเขตอํานาจของ
อธิบดีผูพิพากษาภาคตอสํานักงานศาลยุติธรรมและคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเพื่อดําเนินการ
ตอไป
๔ แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๔ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑
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๓
(๕) พิจารณาใหความเห็นในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปในการบริหาร

ราชการของศาล สํานักศาลยุติธรรมประจําภาค สํานักอํานวยการประจําศาล และสํานักงานประจํา
ศาลในเขตอํานาจของอธิบดีผูพิพากษาภาค เพื่อเสนอสํานักงานศาลยุติธรรมดําเนินการตอไป
(๖) เสนอแนะการบริหารจัดการและใหความเห็นเกี่ยวกับวิธีการโอนและการเปลี่ยนแปลง
รายการงบประมาณประจําปและการพัสดุที่ศาล สํานักศาลยุติธรรมประจําภาค สํานักอํานวยการ
ประจําศาล และสํานักงานประจําศาลในเขตอํานาจของอธิบดีผูพิพากษาภาคไดรับการจัดสรรจาก
สํานักงานศาลยุติธรรม เพื่อใหการดําเนินการอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนของศาล ในเขตอํานาจ
ของอธิบดีผูพิพากษาภาค เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
(๗) เสนอแนะการบริหารงานบุคคลของขาราชการศาลยุติธรรมและลูกจางที่ปฏิบัติ
หนาที่ในสํานักศาลยุติธรรมประจําภาค สํานักอํานวยการประจําศาล และสํานักงานประจําศาลในเขต
อํานาจของอธิบดีผูพิพากษาภาค เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ในการสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดี
ของผูพิพากษามีประสิทธิภาพสูงสุด
(๘) แตงตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อดําเนินการใด ๆ ภายในกรอบอํานาจหนาที่
(๙) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ตามที่ประธานศาลฎีกา คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
คณะกรรมการบริ ห ารศาลยุ ติ ธ รรม หรื อคณะกรรมการข าราชการศาลยุติ ธ รรมมอบหมาย และ
ปฏิบัติการอืน่ ใดตามที่กฎหมาย ระเบียบ หรือประกาศกําหนดไวใหเปนอํานาจของ อ.ก.บ.ศ.ภาค
ขอ ๖ ใหประธานศาลฎีการักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘
(ลงชื่อ)

ศุภชัย ภูงาม
(นายศุภชัย ภูงาม)
ประธานกรรมการบริหารศาลยุติธรรม

สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม

