๑
ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
วาดวยการจัดสรรอาคารที่พักของผูพิพากษาศาลยุตธิ รรม
พ.ศ. ๒๕๔๔
โดยที่ เปนการสมควรใหมี ระเบี ยบว าดวยการจั ดสรรอาคารที่ พักสําหรับขาราชการ
ตุลาการผูมีสิทธิเขาพักอาศัยในอาคารที่พักของสํานักงานศาลยุติธรรมเพื่อบรรเทาความเดือดรอน
สําหรับผูที่ยังไมมีที่อยูอาศัยของตนเองเปนการชั่วคราว
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๗(๑), (๗) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
ศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว า “ระเบี ย บคณะกรรมการบริ ห ารศาลยุ ติ ธ รรมว า ด ว ย
การจัดสรรอาคารที่พักของผูพิพากษาศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๔”
ขอ ๒ ใหยกเลิกบรรดาระเบียบ คําสั่ง และกฎขอบังคับอื่นที่เกี่ยวกับการจัดสรร
อาคารที่พักของกระทรวงยุติธรรมที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๓ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการจัดสรรอาคารที่พักของผูพิพากษา
ศาลยุติธรรม
“อาคารที่พัก” หมายความวา
(๑) บานพักสวัสดิการขาราชการตุลาการ (ธนบุรี) ของสํานักงานศาลยุติธรรม
(๒) อาคารชุดพักอาศัยขาราชการตุลาการ (แจงวัฒนะ) ของสํานักงานศาลยุติธรรม
(๓) อาคารชุดพักอาศัยขาราชการตุลาการ (นนทบุร)ี ของสํานักงานศาลยุติธรรม
(๔) บานพักหรืออาคารชุดหรือสิ่งปลูกสราง โรงเรือน ที่สํานักงานศาลยุติธรรมสราง
หรือเชาสําหรับเปนสวัสดิการขาราชการตุลาการของสํานักงานศาลยุติธรรม
๑
“ผูมีสิทธิพักอาศัย” หมายความวา
(๑) ขาราชการตุลาการศาลยุติธรรมที่รับราชการในเขตกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล
ที่ไมมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง คูสมรสหรือบุตรในเขตกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล หรือมีที่พักอาศัย
ที่ไมสะดวกในการเดินทางจากที่พักมายังสถานที่ปฏิบัติราชการประจํา
(๒) ขาราชการตุลาการหรือขาราชการศาลยุติธรรมที่ไดรับแตงตั้งหรือมอบหมายใหมี
หนาที่เกี่ยวของในการดูแลหรือบํารุงรักษาอาคารที่พัก
“ผูพักอาศัย” หมายความวา ผูมีสิทธิพักอาศัยที่คณะกรรมการอนุญาตใหเขาอยูอาศัย
ในอาคารที่พัก

๑
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๒
“บริวาร” หมายความวา บิดามารดา คูสมรส บุตร ญาติ คนรับใช หรือบุคคลที่
คณะกรรมการอนุญาตใหเขาอยูอาศัยในอาคารที่พักได
ขอ ๕ ใหประธานกรรมการบริหารศาลยุติธรรมรักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
คุณสมบัติผูมีสิทธิพักอาศัยและการดําเนินการ
ขอ ๖ ผูมีสิทธิพักอาศัยในอาคารที่พักของผูพิพากษาศาลยุติธรรมตองมีคุณสมบัติ
ตามที่กําหนดในขอ ๔๒
ขอ ๗ ผู มี สิ ท ธิ พั ก อาศั ย ตามข อ ๖ ให ยื่ น คํ า ร อ งขอใช สิ ท ธิ เ ข า พั ก ตามแบบที่
คณะกรรมการกํ าหนดต อสํ านั กบริ ห ารกลางและสวั สดิ การ สํ านั กงานศาลยุ ติ ธรรม เพื่ อนํ าเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาอนุญาต จากนั้นบุคคลผูมีสิทธิพักอาศัยตองทําหนังสือสัญญาเขาพักอาศัยและ
เอกสารที่เกี่ยวของตามแบบที่คณะกรรมการกําหนดกอน แลวจึงเขาพักอาศัยได๓
หากปรากฏในขณะพิจารณาคํารองขอของคณะกรรมการวา จํานวนผูขอใชสิทธิพัก
อาศัยมากกวาจํานวนอาคารที่พักที่มีอยู ใหใชวิธีจับสลาก
ขอ ๘ หากตรวจพบภายหลังวาหลักฐานเอกสารในคํารองของผูขอใชสิทธิพักอาศัย
ที่คณะกรรมการอนุญาตเปนเท็จ ผูขอใชสิทธิพักอาศัยและบริวารตองออกจากอาคารที่พักภายใน
๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับแจงจากประธานคณะกรรมการหรือกรรมการที่ประธานมอบหมาย
เมื่อไดทําสัญญาแลว ผูมีสิทธิพักอาศัยตองเขาพักอาศัยในอาคารที่พักภายใน ๓ เดือน
นั บ แต วั น ทํ า สั ญ ญา หากไม ส ามารถเข า พั ก ได ภ ายในระยะเวลาดั ง กล า ว ต อ งยื่ น คํ า ร อ งต อ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาขออนุญาตขยายระยะเวลา มิฉะนั้นถือวาผูมีสิทธิพักอาศัยสละสิทธิ
หมวด ๒
กําหนดระยะเวลาการอยูอาศัยและสิทธิอาศัย
๔
ขอ ๙ การเข าพัก อาศัย ในอาคารที่ พัก ให มีกํา หนดระยะเวลา ๓ ป นับตั้ งแต วั น
ทําสัญญาเขาพักอาศัย เวนแตผูพักอาศัยจะยื่นคํารองขอตอคณะกรรมการเพื่อขอพักอาศัยตอไป โดย
แสดงถึงความเดือดรอนและความจําเปน ทั้งนี้คณะกรรมการจะอนุญาตใหพักอาศัยตอไปไดอีกไมเกิน ๑ ป
เมื่ อ ผู พั ก อาศั ย ที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตให พั ก อาศั ย มี ค วามประสงค จ ะพั ก อาศั ย ต อ ไป
ใหยื่นคํารองขอตอคณะกรรมการอยางชาไมนอยกวา ๒ เดือน กอนสิ้นระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง หาก
ปรากฏวาขณะพิจารณาคํารองมีผูมีสิทธิพักอาศัยนอยกวาจํานวนหองพักวางที่มีอยู คณะกรรมการอาจ
พิจารณาอนุญาตขยายระยะเวลาใหผูพักอาศัยมีสิทธิพักอาศัยตอไปไดอีกคราวละไมเกิน ๖ เดือน
การนับจํานวนหองพักวางตามวรรคสอง ใหนับรวมหองพักที่ผูยื่นคํารองครอบครอง
อยูในขณะพิจารณาคํารองเปนหองพักวางดวย
๒
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๓
ระยะเวลาการพักอาศัยตามวรรคหนึ่ง ไมรวมถึงผูมีสิทธิพักอาศัยที่ไดรับการแตงตั้ง
หรือมอบหมายใหดูแลอาคารที่พัก
ขอ ๑๐ ผูพักอาศัย ตองเขาพักอาศัยดวยตนเองกับบริวารเทานั้น หามนําอาคารที่พัก
ทั้งหมดหรือแตบางสวนใหหรือยินยอมใหผูอื่นเขาพักอาศัยโดยเด็ดขาด ไมวาจะเสียคาตอบแทนหรือไม
ก็ตาม
หมวด ๓
คาบํารุงรักษาและคาใชจายสวนกลาง
ขอ ๑๑ ผูพักอาศัยตองชําระเงินคาบํารุงสวัสดิการอาคารที่พักเปนรายเดือน นับแต
วันทําสัญญาจนกวาจะสงมอบอาคารที่พักคืน
ผูพักอาศัยตองรวมกันชําระคาใชจายสวนกลาง คาทําความสะอาด คาไฟฟา คาน้ํา
ประปา คาเวรยามในบริเวณสถานที่อันเปนสวนรวมรวมกัน หรือคาบริการอื่น ๆ เพื่อประโยชนรวมกัน
ถาหากมี ตลอดระยะเวลาที่ไดสิทธิพักอาศัย
หมวด ๔
ขอปฏิบตั ิของผูพักอาศัย
ขอ ๑๒ ผูพักอาศัยตองดูแ ลบํารุงรักษาอาคารที่พักทั้งภายในและภายนอกบริเวณ
อาคาร ตลอดจนสวนควบและอุปกรณเครื่องใชใหอยูในสภาพดี และเปนระเบียบเรียบรอย
ขอ ๑๓ ผูพักอาศัยตองไมดัดแปลงหรือตอเติม โยกยาย รื้อถอนอุปกรณหรือสวนควบ
ใด ๆ ของอาคารที่พักกอนไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากคณะกรรมการ
ขอ ๑๔ ถามีความชํารุดเสียหายเกี่ยวกับอุปกรณไ ฟฟา ประปา หรืออุปกรณอื่ น ๆ
ภายในอาคารที่พัก ผูพักอาศัยตองจัดการซอมแซมแกไขความชํารุดเสียหายนั้นดวยทุนทรัพยของผูพัก
อาศัยใหเหมือนสภาพเมื่อแรกเขาพักอาศัย
การชํา รุ ด เสี ย หายตามวรรคแรก ไม ร วมถึง ความชํ า รุด เสี ยหายที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการ
เสื่อมสภาพจากอายุการใชงาน ในกรณีดังกลาวผูพักอาศัยตองแจงใหคณะกรรมการหรือผูดูแลอาคาร
ที่พักอาศัยทราบโดยพลัน ทั้งนี้คาใชจายในการแกไขความเสียหายที่เกิดขึ้นใหอยูในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการหรือผูไดรับมอบหมายเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด คําวินิจฉัยของคณะกรรมการหรือผูไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการถือเปนที่สุด๕
ขอ ๑๕ ผูพักอาศัยตองไมประกอบการคาหรือกิจการใดๆ ในอาคารที่พัก หรือนํา
อาคารที่พักไปหาประโยชนสวนตัว เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากคณะกรรมการ
ขอ ๑๖ ผูพักอาศัยตองไมกระทําการใด ๆ ที่มิชอบดวยกฎหมายในอาคารที่พักหรือมี
สิ่งผิดกฎหมายไวในครอบครองไมวาเปนของตนเองหรือผูอื่น

๕
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๔
ขอ ๑๗ ในกรณีอาคารที่พักอาศัยของผูพักอาศัยชํารุดมากหรือเสื่อมสภาพจากการ
ใชงานจนเปนเหตุตองซอมแซมหรือจัดการอยางหนึ่งอยางใด เพื่อปองกันอันตรายอันอาจเกิดขึ้นแก
บุคคลหรือทรัพยสิน ผูพักอาศัยหรือผูพบเหตุตองแจงใหคณะกรรมการหรื อผูดูแลอาคารที่พักอาศัย
ทราบ โดยพลัน
ขอ ๑๘ ผูพักอาศัยตองดูแลรักษาความสะอาดบริเวณอาคารที่พักอาศัยโดยจัดใหมีถัง
ชนิดที่มีฝาปดไวใสขยะมูลฝอย และใหนําไปทิ้งในสถานที่จัดไว
ขอ ๑๙ ผูพักอาศัยตองไมนําสิ่งของมาวางเกะกะหรือจอดยานพาหนะนอกบริเวณ
อาคารที่พักอาศัย หรือยินยอมใหผูอื่น นํายานพาหนะมาจอดภายในหรือภายนอกอาคารที่พักเปน
ประจํา
ขอ ๒๐ ผูพักอาศัยตองไมใชเตาฟน หรือเชื้อเพลิงใหเกิดควันไฟหรือกลิ่นรบกวนผูอื่น
ขอ ๒๑ ผูพักอาศัยตองไมกระทําการใดๆ อันเปนที่รังเกียจแกสังคมหรือนาจะเกิด
อันตรายแกบุคคลอื่น หรืออาคารที่พักอาศัย หรือกอความเดือดรอนรําคาญหรือรบกวนความปรกติสุข
ของผูอื่น
๖
ขอ ๒๒ ผูพักอาศัยมีสิทธิขออยูอาศัยในอาคารที่พักตามที่คณะกรรมการอนุญาตได
เพียงแหงเดียว
ในกรณีมีเหตุผลและจําเปน ผูพักอาศัยมีสิทธิยื่นคํารองขอตอคณะกรรมการเพื่อยาย
สับเปลีย่ นอาคารที่พักอาศัยได ทั้งนี้ใหนับระยะเวลาที่พักอาศัยในอาคารที่พักเดิมรวมกับระยะเวลาที่
พักอาศัยในอาคารที่พักใหมเปนระยะเวลาที่มีสิทธิพักอาศัยตามขอ ๙
หากผูพักอาศัยอยูอาศัยในอาคารที่พักแหงหนึ่งแหงใดจนครบกําหนดเวลาตามขอ ๙
หรือสละสิทธิออกจากอาคารที่พักกอนครบกําหนดระยะเวลาตามระเบียบ บุคคลดังกลาวไมสามารถ
ขอใชสิทธิเขาพักอาศัยในอาคารที่พักตามระเบียบนี้ไดอีก เวนแตตองออกจากอาคารที่พักกอนครบ
กําหนดระยะเวลา เนื่องจากตองยายไปรับราชการในตางจังหวัดหรือออกจากอาคารที่พักเกิน ๖ ปไปแลว
ขอ ๒๓ ผูพักอาศัยตองปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และคําแนะนําของสํานักงาน
ศาลยุติธรรม หรือของคณะกรรมการที่ใชบังคับอยูและที่จะออกใชบังคับตอไปโดยเครงครัด
หากผูพักอาศัยสิ้นสิทธิอยูอาศัยในอาคารที่พักตามระเบียบนี้ และไมยินยอมออกจาก
อาคารที่พักภายในกําหนดระยะเวลาที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากประธานคณะกรรมการหรือกรรมการ
ที่ป ระธานมอบหมาย ใหป ระธานคณะกรรมการโดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการ รายงาน
พฤติการณและขอเท็จจริงใหคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมทราบเพื่อพิจารณาดําเนิน การทาง
วินัยกับผูสิ้นสิทธิพักอาศัยตอไป

๖

แกไขโดย ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๔
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๕
หมวด ๕
การสิ้นสิทธิพักอาศัยและความรับผิดชอบ
ขอ ๒๔ ผูพักอาศัยที่ไดรับอนุญาตใหเขาพักอาศัยในอาคารที่พักจะสิ้นสิทธิในการเขา
พักอาศัยในกรณีตอไปนี้
(๑) พนสภาพการเปนตุลาการ
(๒) ขาดคุณสมบัตติ ามขอ ๔ และขอ ๖
(๓) ถึงแกกรรม
(๔) เสนอคํารองและพยานหลักฐานอันเปนเท็จตามขอ ๘
(๕) ผูพักอาศัยหรือบริว ารมีพฤติการณที่เปนภัยตอความสงบเรียบรอยของผูพัก
อาศัยรายอื่นๆ หรือกอความเดือดรอนรําคาญจนเกินที่ควรคิดหรือคาดหมายไดวาจะเปนไปตามปรกติ
(๖) ผูพักอาศัยหรือบริวารเปนโรคที่สังคมรังเกียจตามการวินิจฉัยของแพทยและ
คณะกรรมการมีมติใหสิ้นสิทธิอยูอาศัยในอาคารที่พัก
(๗) ละเลยไม ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ คํ า สั่ ง หรื อ คํ า ตั ก เตื อ น อั น สมควรของ
คณะกรรมการ
ขอ ๒๕ เมื่อมีความจําเปนตองใชอาคารที่พัก หรือผูพักอาศัยสิ้นสิทธิอยูอาศัยตาม
ระเบียบนี้ หรือเพื่อความเหมาะสมประการอื่น เมื่อประธานคณะกรรมการหรือกรรมการที่ประธาน
มอบหมายไดมีหนังสือแจงใหผูพักอาศัยสงคืนหรือยายสับเปลี่ยนอาคารที่พัก ผูพักอาศัยและบริวาร
ตองสงคืนหรือยายสับเปลี่ยนอาคารที่พักอาศัยภายใน ๑ เดือน นับแตวันที่ไดรับแจงหรือภายในวัน
เวลาที่คณะกรรมการกําหนด เวนแตมีเหตุจําเปนคณะกรรมการจะพิจารณาอนุญาตใหอยูตอไปได
ตามที่เห็นสมควร แตตองไมเกิน ๖ เดือน
ขอ ๒๖ เมื่อผูพักอาศัยประสงคจะสงมอบคืนอาคารที่พัก ผูพักอาศัยตองแจงเปน
หนังสือใหประธานคณะกรรมการทราบลวงหนาอยางนอย ๗ วัน เพื่อทําการตรวจสอบอาคารทีพ่ กั และ
ทรัพยสินอันเปนของสํานักงานศาลยุติธรรม มิฉะนั้น ผูพักอาศัยจะตองรับผิดชอบในความเสียหาย
อยางหนึ่งอยางใดที่ตรวจพบหลังจากสงมอบอาคารที่พักแลว
ขอ ๒๗ เมื่อผูพักอาศัยสิ้นสิทธิอยูอาศัย หรือมีหนังสือจากประธานคณะกรรมการ
หรือกรรมการที่ประธานมอบหมาย แจงใหสงมอบอาคารที่พักคืน ผูพักอาศัยตองกําหนดวันที่จะสง
มอบคืนอาคารที่พักใหทราบลวงหนาไมเกิน ๗ วัน เพื่อทําการตรวจสอบอาคารที่พักอาศัยกอนวันสิ้น
สิทธิพักอาศัย
ขอ ๒๘ ให กรณีผู พัก อาศั ยค างชํา ระเงิน คา บํ ารุ งสวัส ดิก ารอาคารที่พั ก ค าใชจ า ย
สวนกลาง คาไฟฟา คาน้ําประปา คาโทรศัพท คาใชจายในการซอมแซม บํารุงรักษาอาคารที่พกั ในสวน
ที่ตองรับผิดชอบดวยทุนทรัพยของผูพักอาศัยหรือคาใชจายอื่นๆ ซึ่งคณะกรรมการไดใชเงินสวัสดิการ
ทดรองจายไปกอนแลว คณะกรรมการมีสิทธิจะขอใหหักเงินจากเงินเดือนหรือบํานาญจากตนสังกัด
ของผูพักอาศัยมาชําระไดตามหนังสือมอบอํานาจที่ผูพักอาศัยไดทําใหไว
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๖

ประกอบดวย

หมวด ๖
คณะกรรมการ และอํานาจหนาที่
ขอ ๒๙ ใหมีคณะกรรมการจัดสรรอาคารที่พักของผูพิพากษาศาลยุติธรรมคณะหนึ่ง

(๑) เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม เปนประธาน
(๒) อธิบดีผูพิพากษาศาลแพงหรือผูแทน อธิบดีผูพิพากษาศาลอาญาหรือผูแ ทน อธิบดี
ผูพิพากษาศาลแพงธนบุรีหรือผูแทน อธิบดีผูพิพากษาศาลอาญาธนบุรีหรือผูแทน อธิบดีผูพิพากษา
ศาลแพงกรุงเทพใตหรือผูแทน อธิบดีผูพิพากษาศาลอาญากรุงเทพใตหรือผูแทน อธิบดีผูพิพากษา
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางหรือผูแทน
(๓) ผูพักอาศัยที่อยูโดยถูกตองตามระเบียบซึ่งไดรับเลือกจากผูพักอาศัยที่อยูโดย
ถูกตองตามระเบียบ จํานวนแหงละ ๓ คน
(๔) ขาราชการตุลาการผูพักอาศัยที่ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการใหเปนผูดูแล
อาคารที่พักจํานวนแหงละ ๑ คน
(๕) ผูอํานวยการสํานักบริหารกลางและสวัสดิการ เปนกรรมการและเลขานุการ๗
ขอ ๓๐ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดงั นี้
(๑) พิจารณาคํารองขอของผูมีสิทธิพักอาศัยตามขอ ๗ และขอ ๒๒
(๒) พิจารณาการขอขยายระยะเวลาของผูพักอาศัยตามขอ ๙
(๓) ออกระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หลักเกณฑ วิธีการ คําแนะนําหรือคําตักเตือนตาม
ขอ ๒๓ และขอ ๒๔(๗)
(๔) วินิจฉัยหรือตีความการสิ้นสิทธิของผูพักอาศัยตามขอ ๒๔(๕), (๖)
(๕) กําหนดอั ตราคาบํารุงสวัสดิการอาคารที่พัก คาใชจายสวนกลาง คาประกัน
ความเสียหาย และคาใชจายอันจําเปนอื่นๆ ของผูพักอาศัยตามขอ ๒๘ และขอ ๓๑
(๖) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการใดๆ อันอยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
(๗) ดําเนินการอื่นใดเพื่อยังใหเกิดสภาพบังคับและการปฏิบัติตามระเบียบของผูพักอาศัย
(๘) ตีความและวินิจฉัยปญหาที่เกี่ยวของกับการปฏิบัตติ ามระเบียบนี้
หมวด ๗
เบ็ดเตล็ด
ขอ ๓๑ ผูพักอาศัยตองวางเงินประกันคาเสียหายตามจํานวนที่คณะกรรมการกําหนด
เพื่อความรับผิดในกรณีตนเองหรือบริวารทําความเสียหายแกอาคารที่พักหรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไข
ในขอ ๒๘ ใหคณะกรรมการมีอํานาจนําเงินประกันคาเสียหายมาดําเนินการจัดการหรือชํา ระตาม
ความเหมาะสมได

๗

แกไขโดย ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๒
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๗
ขอ ๓๒ ผูพักอาศัยตองยินยอมใหคณะกรรมการหรือบุคคลที่คณะกรรมการกําหนด
เขาไปตรวจสอบอาคารที่พักเพื่อการใดๆ เชน ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารที่พัก จดมาตร
วัด น้ํา ไฟฟา ประปา ซอมแซมอาคารที่พักหรือสอบสวนขอเท็จจริงตามหนาที่ห รือตามคําสั่ งของ
คณะกรรมการ
หมวด ๘
บทเฉพาะกาล
ขอ ๓๓ กําหนดระยะเวลาการอยูอาศัยของผูพักอาศัยในบานพักสวัสดิการขาราชการ
ตุลาการ (ธนบุรี) ของสํานักงานศาลยุติธรรมที่เขาอยูอาศัยกอนระเบียบนี้ใชบังคับ ใหถือปฏิบัติตาม
ระเบียบคณะกรรมการ วาดวยการจัดสรรอาคารที่พักของกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๒๗ โดยอนุโลม
อนึ่ ง หากผู พั กอาศัย ตามวรรคแรก อยู อาศั ยเกิ น กํ า หนดระยะเวลาตามระเบี ย บ
คณะกรรมการว า ด ว ยการจั ด สรรอาคารที่ พั ก ของกระทรวงยุ ติ ธ รรม พ.ศ.๒๕๒๗ หรื อ ตามที่
คณะกรรมการจัดสรรอาคารที่พักของกระทรวงยุติธรรมผอนผันไว ก็ใหผูพักอาศัยมีสิทธิอยู อาศัยใน
บานพักดังกลาวตอไปอีก ๑ ป นับแตระเบียบนี้ใชบังคับ เมื่อครบกําหนด ผูพักอาศัยไมมีสิทธิรองขอ
ขยายระยะเวลาอยูอาศัยตามขอ ๙ รวมทั้งไมสามารถขอใชสิทธิพักอาศัยในอาคารที่พักแหงอื่นไดอีก
หากผูพักอาศัยขาดคุณสมบัติหรือสิ้นสิทธิที่จะอยูอาศัยในอาคารที่พักตามระเบียบนี้
มิใหนําเงื่อนเวลาในวรรคสองมาใชบังคับ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
(ลงชื่อ)

ธวัชชัย พิทักษพล
(นายธวัชชัย พิทักษพล)
ประธานศาลฎีกา
ประธานกรรมการบริหารศาลยุติธรรม

ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมวาดวยการจัดสรรอาคารที่พักของผูพิพากษาศาลยุติธรรม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดกําหนดวา
บทเฉพาะกาล
ขอ ๘ ระยะเวลาการเขาพักอาศัยตามขอ ๕ ของระเบียบนี้ใหใชบังคับกับผูที่ไดสิทธิ
พักอาศัยและไดทําสัญญาเขาพักอาศัยไวแลวตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๕ เปนตนมา โดยใหนับ
ระยะเวลาเริ่มตั้งแตวันทําสัญญาเขาพักอาศัย

สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม

