ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
วาดวยเงินคาธรรมเนียมศาล เงินคาปรับและเงินกลาง
พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยที่เปนการสมควรใหมีระเบียบวาดวยเงินคาธรรมเนียมศาล เงินคาปรับและเงินกลาง
อาศั ยอํ านาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑) แหง พระราชบัญ ญัติ ร ะเบี ยบบริ ห าร
ราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) ออกระเบียบไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบีย บนี้เ รีย กวา “ระเบีย บคณะกรรมการบริห ารศาลยุติธ รรมวา ดว ย
เงินคาธรรมเนียมศาล เงินคาปรับและเงินกลาง พ.ศ. ๒๕๕๖”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบงั คับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวนั ประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาระเบียบ ขอบังคับหรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้ ถาขอความมิไดแสดงใหเห็นเปนอยางอื่น
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานศาลยุติธรรม
๑
“ศาลยุติธรรม” หมายความวา ศาลฎีกา ศาลอุทธรณ ศาลอุทธรณภาค ศาลอุทธรณ
คดีชํานัญพิเศษ และศาลชั้นตน
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม
๒
“หัวหนาสวนราชการศาลยุติธ รรม” หมายความวา ประธานศาลฎีกา ประธาน
ศาลอุ ทธรณ ประธานศาลอุ ทธรณภ าค ประธานศาลอุ ทธรณ ค ดีชํ านั ญ พิเ ศษ อธิ บ ดี ผู พิพ ากษา
ศาลชั้นตน และผูพิพากษาหัวหนาศาล
“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการสํานักการคลัง ผูอํานวยการสํานั ก
อํานวยการประจําศาล ผูอํานวยการสํานักงานประจําศาล หรือตําแหนงอื่นใดซึ่งปฏิบัติง านที่ มี
ลักษณะงานเชนเดียวกัน
0

1

“เจาหนาที่” หมายความวา ขาราชการศาลยุติธ รรม และใหห มายความรวมถึง
ลูกจาง และพนักงานราชการศาลยุติธรรมดวย

๑
๒

แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

๒
“เจาหนาที่การเงิน” หมายความวา เจาหนาที่ซึ่งดํารงตําแหนงที่มีหนาที่เกี่ยวกับ
การเงินและการบัญชี และใหหมายความรวมถึงเจาหนาที่ซึ่งไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากหัวหนา
สวนราชการศาลยุติธรรมใหมีหนาที่เกี่ยวกับการเงินและการบัญชีดวย
“คูค วาม” หมายความวา บุค คลผูยื่น คําฟอ งหรือ ถูก ฟอ งตอศาลยุติธ รรม และ
เพื่อประโยชนแหงการดําเนินกระบวนพิจารณา ใหรวมถึงบุคคลผูมีสิทธิกระทําการแทนบุคคลนั้นๆ
ตามกฎหมายหรือในฐานะทนายความ
“เงินคาธรรมเนียมศาล” หมายความวา เงินที่ชําระตอศาลยุติธรรมเปนคาขึ้นศาล
คา ธรรมเนีย มตามตาราง ๑ และตาราง ๒ ทา ยประมวลกฎหมายวิธีพิจ ารณาความแพง และ
ใหหมายความรวมถึงเงินที่มีลักษณะเชนเดียวกันที่ชําระตอศาลยุติธรรมกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ
“เงินคาปรับ” หมายความวา เงินที่ชําระตอศาลยุติธรรมเปนคาปรับตามคําพิพากษา
หรือคําสั่งของศาล
“เงินกลาง” หมายความวา เงินที่วางตอศาลยุติธรรมซึ่งมิใชเงินคาธรรมเนียมศาล
หรือเงินคาปรับ เชน เงินคาใชจายในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีตามบทบัญญัติของกฎหมาย
เงินประกัน หรือเงินที่นํามาชําระหนี้ตามคําพิพากษาหรือคําสั่งศาล
“ใบรับเงิน” หมายความวา ใบรับเงินในราชการศาลยุติธรรมตามแบบทายระเบียบนี้
“ใบสั่งคืนเงิน” หมายความวา ใบสั่งคืนเงินคาธรรมเนียมศาล ใบสั่งคืนเงินคาปรับ
หรือใบสั่งคืนเงินกลางตามแบบทายระเบียบนี้
ขอ ๕ หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติของเจาหนาที่ตามระเบียบนี้ ใหเปนไปตามที่
เลขาธิการกําหนด
ขอ ๖ ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวดวยการตีความหรือการบังคับใชระเบียบนี้ ให ก.บ.ศ.
เปนผูวินิจฉัย
ขอ ๗ ในกรณีที่มิไดกาํ หนดไวในระเบียบนี้ ใหนําระเบียบ ก.บ.ศ. วาดวยการเงิน
มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๘ ใหประธาน ก.บ.ศ. เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
เงินคาธรรมเนียมศาล
สวนที่ ๑
การรับเงินคาธรรมเนียมศาล

๓
ขอ ๙ เมื่อคูความนําคําฟอง คํารองขอ คํารองสอด คําใหการและฟองแยง คําฟอง
อุทธรณ หรือคําฟองฎีกา ที่ตองชําระเงินคาขึ้นศาลมายื่นตอศาลยุติธรรม ใหเจาหนาที่ผูรับเรื่อง
ตรวจความถูกตองพรอมคํานวณเงินคาธรรมเนียมศาล แลวใหเจาหนาที่การเงินออกใบรับเงิน และ
ใหเจาหนาที่ผูรับเรื่องบันทึกรายการตามแบบที่ ๑ ทายระเบียบนี้ที่ทายคําฟอง คํารองขอ คํารองสอด
คําใหการและฟองแยง คําฟองอุทธรณ หรือคําฟองฎีกา นั้น
การรับเงินคาธรรมเนียมศาลนอกจากวรรคหนึ่ง ใหเจาหนาที่การเงินออกใบรับเงิน
และใหเจาหนาที่ผูรับเรื่องบันทึกรายการตามแบบที่ ๒ ทายระเบียบนี้ที่ทายคํารองหรือคําแถลงนั้น
ขอ ๑๐ การออกใบรับเงินตามขอ ๙ ตนฉบับใบรับเงินมอบใหแกผูนําเงินมาชําระ
สําเนาใบรับเงินฉบับที่ ๑ ใหแนบทายคําฟอง คํารองขอ คํารองสอด คําใหการและฟองแยง คําฟอง
อุทธรณ คําฟองฎีกา คํารอง หรือคําแถลงนั้น และรวมไวในสํานวนความ สวนสําเนาใบรับเงินฉบับที่ ๒
ใหเจาหนาที่การเงินเก็บรักษาไว
การชํ าระค า ธรรมเนี ย มศาลในกรณี อื่ น ให ดํ าเนิ น การตามวรรคหนึ่ ง และข อ ๙
โดยอนุโลม
ขอ ๑๑ การรับเงินคาธรรมเนียมศาล ใหรับเปนเงินสด เช็คซึ่งธนาคารรับรอง หรือ
ตามวิธีก ารที่กํา หนดไวใ นขอ กํา หนดของประธานศาลฎีก า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจ ารณา
ความแพง มาตรา ๑๔๙
สวนที่ ๒
การจายเงินคาธรรมเนียมศาล
ขอ ๑๒ การจายเงินคาธรรมเนียมศาล ใหจายไดเฉพาะกรณีดังตอไปนี้
(๑) จายคืนใหแกคูความหรือผูมีสวนเกี่ยวของซึ่งมีสิทธิรับเงิน
(๒) จายในกรณีที่มีการโอนคดีไปศาลอื่นนอกจากศาลยุติธรรม
(๓) จายใหแกศาลยุติธรรมที่ขอรับเงินเพื่อจายคืนเงินคาธรรมเนียมศาลแกคูความ
(๔) จายในกรณีที่ศาลยุติธรรมหรือสํานักงานไดรับอนุญาตใหเก็บไวใชจายได
(๕) นําสงเปนรายไดแผนดิน
ขอ ๑๓ การจายคืนเงินคาธรรมเนียมศาลใหแกคูความหรือผูมีสวนเกี่ยวของซึ่งมีสิทธิ
รับเงิน ใหเปนไปตามคําสั่งศาล
เมื่ อ มี คํ า ร อ งหรื อ หนั ง สื อ ราชการขอรั บ เงิ น ค า ธรรมเนี ย มศาลที่ ศ าลสั่ ง คื น แล ว
ใหเจาหนาที่การเงินจัดทําใบสั่งคืนเงิน (รจ. ๒) จํานวน ๒ ฉบับ พรอมบันทึกรายการตามแบบที่ ๓
ทายระเบียบนี้ที่ปกหนาสํานวน ทายคําฟอง คํารองขอ คํารองสอด คําใหการและฟองแยง คําฟอง
อุทธรณ คําฟองฎีกา คํารอง หรือคําแถลง สําเนาใบรับเงินฉบับที่เก็บรวมไวในสํานวนความ และ
รายงานเจาหนาที่ (ถามี) ใหครบถวน แลวเสนอผูมีอํานาจสั่งจายเงินพิจารณาสั่งจายเงิน

๔
ถาผูมีอํานาจสั่งจายเงินสั่งใหจายเงินคาธรรมเนียมศาล ใหเจาหนาที่การเงินจายเงิน
ใหแกผูรับเงิน และใหผูรับเงินลงลายมือชื่อในใบสั่งคืนเงิน (รจ. ๒) ฉบับหนึ่งใหรวมไวในสํานวนความ
อีกฉบับหนึ่งใหเก็บไวเพื่อการบันทึกบัญชี
ในกรณีที่มีคําสั่งไมใหคืนหรือจายเงินคาธรรมเนียมศาล ใหเจาหนาที่การเงินบันทึก
เหตุผลและประทับตรา “ยกเลิก” บนรายการที่บันทึกไวตามวรรคสอง พรอมลงลายมือชื่อและวันที่
กํากับไวดวย
ขอ ๑๔ การจายเงินคาธรรมเนียมศาลในกรณีที่มีการโอนคดีไปศาลอื่นนอกจาก
ศาลยุติธรรม เมื่อศาลมีคําสั่งใหโอนคดีแลว ใหเจาหนาที่การเงินเสนอผูมีอํานาจสั่งจายเงินพิจารณา
สั่งจายเงินคาขึ้นศาลใหแกศาลอืน่ นัน้ โดยใชสําเนาหนังสือนําสงและภาพถายเช็คเพื่อการบันทึกบัญชี
เมื่อไดรับ หลักฐานการรับ เงิน จากศาลอื่นแลว ใหนําไปรวมกับหลักฐานการบัน ทึกบัญ ชีเพื่อการ
ตรวจสอบ
ขอ ๑๕ การจายเงินคาธรรมเนียมศาลใหแกศาลยุติธรรมที่ขอรับเงินเพื่อจายคืน
คาธรรมเนียมศาลแกคูความ ใหบุคคลตอไปนี้เปนผูมีอํานาจอนุมัติและรายงานใหสํานักงานทราบ
(๑) อธิบดีผูพิพากษาศาลชั้นตนหรือผูที่อธิบดีผูพิพากษาศาลชั้นตนนั้นมอบหมาย
สําหรับเงินคาธรรมเนียมศาลของศาลชั้นตนนั้น
(๒) อธิบดีผูพิพากษาภาคหรือหรือผูที่อธิบดีผูพิพากษาภาคนั้นมอบหมาย สําหรับ
เงินคาธรรมเนียมศาลของศาลชั้นตนที่อยูในเขตอํานาจ
เมื่ อไดรั บ อนุมั ติแ ลว ใหเ จา หน าที่ การเงิ น ของศาลชั้ น ต น นั้ น เสนอผู มีอํ านาจสั่ ง
จายเงิน พิจารณาสั่งจายเงินใหแกศาลชั้นตนที่ขอรับเงิน โดยใชสําเนาหนังสือนําสงและภาพถายเช็ค
เพื่อการบันทึกบัญชี เมื่อไดรับหลักฐานการรับเงินจากศาลชั้นตนที่ขอรับเงินคาธรรมเนียมศาลแลว
ใหนําไปรวมกับหลักฐานการบันทึกบัญชีเพื่อการตรวจสอบ
เมื่ อ ศาลชั้ น ต น ที่ ข อรั บ เงิ น ค า ธรรมเนี ย มศาลได รั บ เงิ น ค า ธรรมเนี ย มศาลแล ว
ใหเจาหนาที่การเงินดําเนินการออกใบรับเงินสงใหศาลชั้นตนที่สงเงิน
ข อ ๑๖ ถ า ไม มี ข อ ตกลงระหว า งสํ า นั ก งานกั บ กระทรวงการคลั ง เป น อย า งอื่ น
ใหศาลยุติธรรมกันเงินคาธรรมเนียมศาลไวเพื่อการจายคืนไดเปนจํานวนไมเกินกวาหนึ่งในสี่ของ
ยอดเงินตามบัญชีแยกประเภท “บัญชีเงินรับฝากคาธรรมเนียมศาล” ณ วันสิ้นเดือน เวนแตกรณีที่มี
เหตุผลความจําเปนจะตองกันเงินคาธรรมเนียมศาลไวมากกวานั้น ใหรายงานตอหัวหนาสวนราชการ
ศาลยุติธรรมเพื่อพิจารณาอนุมัติ สวนที่เหลือใหนําสงเปนรายไดแผนดิน
เหตุผลความจําเปนตามวรรคหนึ่ง ใหรวมถึงกรณีที่ศาลสั่งอนุญาตใหจายเงินตาม
คํารองหรือหนังสือราชการที่ขอรับเงินคาธรรมเนียมศาลที่ศาลสั่งคืนแลว แตผูรับยังไมไดรับเงินหรือ
เช็คไปจากศาลยุติธรรมดวย

๕
หมวด ๒
เงินคาปรับ
สวนที่ ๑
การรับเงินคาปรับ
ขอ ๑๗ เมื่อมีผูนําเงินคาปรับมาชําระตอศาลยุติธรรม ใหเจาหนาที่การเงินออกใบรับเงิน
ตนฉบับใบรับเงินมอบใหแกผูนําเงินมาชําระ สําเนาใบรับเงินฉบับที่ ๑ นําเสนอศาลพรอมรายงาน
เจาหนาที่ โดยใหมีขอความระบุเลมที่ เลขที่และวันที่ตามใบรับเงินพรอมระบุรายละเอียดของจํานวน
เงินคาปรับในรายงานดวย แลวรวมไวในสํานวนความ สวนสําเนาใบรับเงินฉบับที่ ๒ ใหเจาหนาที่
การเงินเก็บรักษาไว
การรับ เงิ น คาปรับ ตามวรรคหนึ่งใหบั น ทึกรายการรับ ลงในบัญ ชีพินั ย หรือบัญ ชี
คาปรับ แลวแตกรณี
ขอ ๑๘ การรับเงินคาปรับ ใหรับเปนเงินสด เช็คของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
หรือเช็คซึ่งธนาคารรับรอง การรับเงินโดยวิธีอื่นนอกจากนี้ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่
สํานักงานกําหนด
สวนที่ ๒
การจายเงินคาปรับ
ขอ ๑๙ การจายเงินคาปรับ ใหจายไดเฉพาะกรณีดังตอไปนี้
(๑) จายคืนใหแกคูความหรือผูมีสวนเกี่ยวของซึ่งมีสิทธิรับเงิน
(๒) จายใหแกบุคคลหรือสวนราชการอื่นตามที่กฎหมายกําหนด
(๓) จายใหแกศาลยุติธรรมที่ขอรับเงินเพื่อจายตาม (๑) และ (๒)
(๔) จายตามขอบังคับของกระทรวงการคลังที่ออกตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง
(๕) จายในกรณีที่ศาลยุติธรรมหรือสํานักงานไดรับอนุญาตใหเก็บไวใชจายได
(๖) นําสงเปนรายไดแผนดิน
ขอ ๒๐ การจายคืนเงินคาปรับใหแกคูความหรือผูมีสวนเกี่ยวของซึ่งมีสิทธิรับเงิน
ใหเปนไปตามคําสั่งศาล
เมื่อมีคํารองหรือหนัง สือราชการขอรับเงิน คาปรับ ที่ศาลสั่ง คืน แลว ใหเจาหนาที่
การเงินจัดทําใบสั่งคืนเงิน (รจ. ๓) จํานวน ๒ ฉบับ พรอมบันทึกรายการตามแบบที่ ๔ ทายระเบียบนี้
ที่ปกหนาสํานวน สําเนาใบรับเงินฉบับที่เก็บรวมไวในสํานวนความ และรายงานเจาหนาที่ใหครบถวน
แลวเสนอผูมีอํานาจสั่งจายเงินพิจารณาสั่งจายเงิน

๖
ถาผูมีอํานาจสั่งจายเงินสั่งใหจายเงินคาปรับ ใหเจาหนาที่การเงินจายเงินใหแกผูรับเงิน
และใหผูรับเงินลงลายมือชื่อในใบสั่งคืนเงิน (รจ. ๓) ฉบับหนึ่งใหรวมไวในสํานวนความ อีกฉบับหนึ่ง
ใหเก็บไวเพื่อการบันทึกบัญชี
ในกรณีที่มีคําสั่งไมใหคืนหรือจายเงินคาปรับ ใหเจาหนาที่การเงินบันทึกเหตุผลและ
ประทับตรา “ยกเลิก” บนรายการที่บันทึกไวตามวรรคสอง พรอมลงลายมือชื่อและวันที่กํากับไวดวย
ขอ ๒๑ การจายเงินคาปรับใหแกบุคคลหรือสวนราชการอื่นตามที่กฎหมายกําหนด
เมื่อศาลมีคําสั่งแลว ใหปฏิบัติตามขอ ๒๐ โดยอนุโลม
ในกรณีที่ตองสง เงิน คาปรับ ไปใหสว นราชการอื่น ใหใชสําเนาหนังสือนําสง และ
ภาพถา ยเช็ค เพื่อ การบัน ทึก บัญ ชี เมื่อ ไดรับ หลัก ฐานการรับ เงิน แลว ใหนํา ไปรวมกับ หลัก ฐาน
การบันทึกบัญชีเพื่อการตรวจสอบ
ขอ ๒๒ การจายเงินคาปรับใหแกศาลยุติธรรมที่ขอรับเงินเพื่อจายตามขอ ๑๙ (๑)
และ (๒) ใหปฏิบัติตามขอ ๑๕ โดยอนุโลม
ข อ ๒๓ การจ า ยเงิ น ค า ปรั บ ตามข อ บั ง คั บ ของกระทรวงการคลัง ที ่อ อกตาม
กฎหมายวาดวยเงินคงคลัง ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานกําหนด
ขอ ๒๔ การจายเงินคาปรับ ใหบันทึกรายการจายลงในบัญชีพินัยหรือบัญชีคาปรับ
ตามขอ ๑๗ วรรคสอง
ข อ ๒๕ ถ า ไม มี ข อ ตกลงระหว า งสํ า นั ก งานกั บ กระทรวงการคลั ง เป น อย า งอื่ น
ใหศาลยุติธ รรมกันเงิน คาปรับไวเพื่อการจายคืนไดเปนจํานวนไมเกินกวาหนึ่งในสี่ข องยอดบัญ ชี
แยกประเภท “บัญชีเงินรับฝากคาปรับ” ณ วันสิ้นเดือน เวนแตกรณีที่มีเหตุผลความจําเปนจะตอง
กันเงินคาปรับไวมากกวานั้น ใหรายงานตอหัวหนาสวนราชการศาลยุติธรรมเพื่อพิจารณาอนุมัติ
สวนที่เหลือใหนําสงเปนรายไดแผนดิน
เหตุผลความจําเปนตามวรรคหนึ่ง ใหรวมถึงกรณีที่ศาลสั่งอนุญาตใหจายเงินตาม
คํารองหรือหนังสือราชการที่ขอรับเงินคาปรับที่ศาลสั่งคืนแลว แตผูรับยังไมไดรับเงินหรือเช็คไปจาก
ศาลยุติธรรมดวย
หมวด ๓
เงินกลาง
สวนที่ ๑
การรับเงินกลาง

๗
ขอ ๒๖ เมื่อมีผูนําเงิน กลางนอกจากเงิน คาใชจายในการสงคําคูความมาวางตอ
ศาลยุติธรรม ใหเจาหนาที่การเงินออกใบรับเงิน ตนฉบับใบรับเงินมอบใหแกผูนําเงินมาวาง สําเนา
ใบรั บ เงิ น ฉบั บ ที่ ๑ นํ า เสนอศาลพร อ มรายงานเจ า หน า ที่ โดยให บั น ทึ ก รายการตามแบบที่ ๕
ทายระเบียบนี้ในรายงานเจาหนาที่ดวย แลวรวมไวในสํานวนความ สวนสําเนาใบรับเงินฉบับที่ ๒
ใหเจาหนาที่การเงินเก็บรักษาไว
ในกรณีที่มีผูนําเงินคาใชจายในการสงคําคูความพรอมกับคําแถลงหรือคําขอวางเงิน
มาวางตอศาลยุติ ธ รรม ให เจา หน าที่ การเงิ น ออกใบรั บ เงิ น โดยให บัน ทึก รายการตามแบบที่ ๕
ทายระเบียบนี้ที่ทายคําแถลงหรือคําขอวางเงิน ตนฉบับใบรับเงินมอบใหแกผูนําเงินมาวาง สําเนา
ใบรับเงินฉบับที่ ๑ และคําแถลงหรือคําขอวางเงินมอบใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดูแลการสงคําคูความ
เพื่อดําเนินการ และนําไปรวมไวในสํานวนความ สวนสําเนาใบรับเงินฉบับที่ ๒ ใหเจาหนาที่การเงิน
เก็บรักษาไว
การรับเงินกลางตามวรรคหนึ่ง ใหบันทึกรายการรับลงในทะเบียนเงินกลาง สวนการ
รับเงินคาใชจายในการสงคําคูความ ใหบันทึกการรับลงในทะเบียนเงินกลางสําหรับการสงคําคูความ
ขอ ๒๗ การรับเงินกลาง ใหรับเปนเงินสด เช็คของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
หรือเช็คซึ่งธนาคารรับรอง การรับเงินโดยวิธีอื่นนอกจากนี้ ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่
สํานักงานกําหนด
สวนที่ ๒
การจายเงินกลาง
ขอ ๒๘ การจายเงินกลางใหจายไดเฉพาะกรณีดังตอไปนี้
(๑) จายคืนใหแกคคู วามหรือผูมีสวนเกี่ยวของซึ่งมีสิทธิรบั เงิน
(๒) จายเพื่อชําระเปนคาปรับ
(๓) จายเพื่อชําระเปนคาตรวจพิสูจนหลักฐานหรือคารังวัด
(๔) จายเพื่อชําระเปนคาใชจายในการสงคําคูค วามและเอกสารทางคดี
(๕) จายใหแกศาลยุตธิ รรมทีร่ ับโอนคดี
(๖) จายเพื่อเปนคาใชจายที่เกี่ยวเนือ่ งกับการดําเนินคดี
(๗) นําสงเปนรายไดแผนดิน
ขอ ๒๙ การจายคืน เงินกลางใหแกคูความหรือผูมีสว นเกี่ยวของซึ่งมีสิทธิรับเงิน
ใหเปนไปตามคําสั่งศาล
เมื่ อมี คํา ร องหรื อ หนั ง สื อ ราชการขอรั บ เงิ น กลางที่ศ าลสั่ ง คื น แล ว ให เ จา หน า ที่
การเงินจัดทําใบสั่งคืนเงิน (รจ. ๔) จํานวน ๒ ฉบับ พรอมบันทึกรายการตามแบบที่ ๖ ทายระเบียบนี้
ที่ปกหนาสํานวน สําเนาใบรับเงินฉบับที่เก็บรวมไวในสํานวนความ และรายงานเจาหนาที่หรือคํารอง
(ถามี) ใหครบถวน แลวเสนอผูมีอํานาจสั่งจายเงินพิจารณาสั่งจายเงิน

๘
ถามีการสั่ง จายเงิน ใหเจาหนาที่การเงิ น จายเงิน ใหแ กผูรับ เงิน และใหผูรับ เงิ น
ลงลายมือชื่อในใบสั่งคืนเงิน (รจ. ๔) ทั้ง ๒ ฉบับ ฉบับหนึ่งใหรวมไวในสํานวนความ อีกฉบับหนึ่ง
ใหเก็บไวเพื่อการบันทึกบัญชี
ในกรณีที่มีคําสั่งไมใหคืนหรือจายเงินกลาง ใหเจาหนาที่การเงินบันทึกเหตุผลและ
ประทับตรา “ยกเลิก” บนรายการที่บันทึกไวตามวรรคสอง พรอมลงลายมือชื่อและวันที่กํากับไวดวย
ขอ ๓๐ การจายเงินกลางเพื่อชําระเปนคาปรับ เมื่อศาลมีคําสั่งแลว ใหเจาหนาที่
การเงินจัดทํารายงานเจาหนาที่เสนอผูมีอํานาจสั่งจายเงินสั่งเบิกจายเงิน และใหปฏิบัติตามขอ ๒๙
สวนการรับ เงิน กลางเปน คาปรับ ใหถือปฏิบัติตามขอ ๑๗ โดยอนุโลม โดยหลักฐานการจายเงิน
คาปรับ ใหใชสําเนาใบรับเงินฉบับที่ ๑ แทนใบสั่งคืนเงิน (รจ. ๔) พรอมรายงานเจาหนาที่ แลวรวมไว
ในสํานวนความ และใหใชภาพถายรายงานเจาหนาที่และภาพถายสําเนาใบรับเงินเพื่อการบันทึก
บัญชี
ขอ ๓๑ การจายเงินกลางเพื่อชําระเปนคาตรวจพิสูจนหลักฐานหรือคารังวัด เมื่อศาล
มีคําสั่ง แลว ใหเจาหนาที่การเงิน ดําเนิน การเบิ กจายเงิน และใหป ฏิบัติต ามขอ ๒๙ โดยอนุโ ลม
แตในกรณีสั่งจายเงินเปนเช็ค ใหใชสําเนาหนังสือนําสงและภาพถายเช็คแทนใบสั่งคืนเงิน (รจ. ๔)
แลว รวมไวใ นสํานวนความ และให ใชสําเนาหนัง สือนําสง และภาพถา ยเช็คเพื่อการบัน ทึกบัญ ชี
เมื่อไดรับหลักฐานการรับเงินแลว ใหนําไปรวมกับหลักฐานการบันทึกบัญชีเพื่อการตรวจสอบ
ขอ ๓๒ การจายเงินกลางเพื่อชําระเปนคาใชจายในการสงคําคูความและเอกสาร
ทางคดี โดยทางไปรษณีย โดยเจาหนาที่ โดยประกาศหนังสือพิมพ หรือโดยวิธีอื่นใดที่ศาลกําหนด
เมื่อมีผูมายื่นเอกสารการขอรับเงิน ใหเจาหนาที่การเงินดําเนินการเบิกจายเงิน และใหปฏิบัติตาม
ขอ ๒๙ โดยอนุโลม โดยใชใบรับเงิน ใบสําคัญรับเงินหรือใบแจงหนี้ และสําเนารายงานผลการสง
คําคูความเพื่อการบันทึกบัญชี
ข อ ๓๓ การจ า ยเงิ น กลางให แ ก ศ าลยุ ติ ธ รรมที่ รั บ โอนคดี เมื่ อ ศาลมี คํ า สั่ ง แล ว
ใหเจาหนาที่การเงินดําเนินการเบิกจายเงินกลางตามจํานวนเงินที่เหลืออยูใหศาลยุติธรรมที่รับโอนคดี
โดยใชสําเนาหนังสือนําสงและภาพถายเช็คเพื่อการบันทึกบัญชี และใหบันทึกการตัดจายออกจาก
ทะเบียนเงินกลางตามขอ ๒๖ วรรคสาม เมื่อไดรับหลักฐานการรับเงินจากศาลยุติธรรมที่รับโอนคดีแลว
ใหนําไปรวมกับหลักฐานการบันทึกบัญชีเพื่อการตรวจสอบ
เมื่อศาลยุติธรรมที่รับโอนคดีไดรับเงินกลางแลว ใหปฏิบัติตามขอ ๒๖ โดยอนุโลม
ขอ ๓๔ การจายเงินกลางเพื่อเปนคาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการดําเนินคดี เมื่อศาล
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งแลว ใหเจาหนาที่การเงินดําเนินการเบิกจายเงินกลาง และปฏิบัติตามขอ ๒๙
โดยอนุโลม

๙
ขอ ๓๕ การจายเงินกลาง ใหบันทึกรายการจายลงในทะเบียนเงินกลางตาม ขอ ๒๖
วรรคสาม และใหผูรับเงินลงลายมือชื่อรับเงิน
ขอ ๓๖ ดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของศาลยุติธรรม ใหนําสงสํานักงานภายใน
เดือนถัดไป นับแตวันที่ธนาคารคิดดอกเบี้ยให
หมวด ๔
การเก็บรักษาเงิน
ขอ ๓๗ เมื่อสิ้นเวลารับจายเงิน ใหเจาหนาที่การเงินรวบรวมเงินคาธรรมเนียมศาล
เงิ น ค า ปรั บ และเงิ น กลางที่ ไ ด รั บ พร อ มสํ า เนาใบรั บ เงิ น และเอกสารอื่ น ที่ จั ด เก็ บ ทั้ ง หมดส ง ต อ
ผูอํานวยการ หรือขาราชการศาลยุติธรรมซึ่งไดรับมอบหมายเปน หนังสือจากผูอํานวยการภายใน
วัน ทํ า การนั ้น เพื ่อ ตรวจสอบความถูก ตอ ง แลว สง มอบตัว เงิน และหลัก ฐานแทนตัว เงิน
ตอคณะกรรมการเก็บรักษาเงินตามระเบียบ ก.บ.ศ. วาดวยการเงิน แลวนําฝากธนาคารตอไป
การนํา เงิ น ค าธรรมเนีย มศาล เงิน คา ปรับ และเงิน กลางฝากธนาคาร ให นํา ฝาก
ธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจในวันทําการนั้น หรืออยางชาในวันทําการปกติถัดไป เวนแตมีเหตุขัดของ
ไมสามารถนําเงินฝากธนาคารไดหรือมีเหตุสมควรประการอื่น ใหรายงานตอหัวหนาสวนราชการ
ศาลยุติธรรมเพื่อพิจารณาอนุมัติ
หมวด ๕
การนําสงเงินเปนรายไดแผนดิน
ขอ ๓๘ การนําสงเงินคาธรรมเนียมศาลและเงินคาปรับเปนรายไดแผนดิน ใหนําสง
เปน ประจํา ทุก เดือ น อยา งนอ ยเดือ นละครั้ง โดยจัด ทํา ใบนํา ฝาก พรอ มทั้ง ออกเช็ค สั่ง จา ย
กระทรวงการคลังและนําฝากเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางหรือของสํานักงานคลัง
จังหวัด แลวแตกรณี หรือโดยวิธีการอื่นตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
ดอกเบี้ยอัน เกิด จากการนํา เงิน ฝากธนาคาร ใหนําสง เปน รายไดแ ผน ดิน ภายใน
เดือนถัดไป นับแตวันที่ธนาคารคิดดอกเบี้ยให ทั้งนี้ ใหปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง
ข อ ๓๙ เมื่ อ สิ้ น ป ง บประมาณหนึ่ ง ๆ ให ผู อํ า นวยการสํ า รวจทะเบี ย นเงิ น กลาง
ถาปรากฏวามีเงิน กลางคางจายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๓๒๓ หรือ
เช็คเงินกลางคางจาย ใหดําเนินการตรวจสอบเงินกลางคางจายนั้น กับสํานวนความ เมื่อถูกตอง
ตรงกัน ใหจัดทํารายงานเจาหนาที่เสนอศาลเพื่อสั่งใหนําสงเปนรายไดแผนดิน และบันทึกรายการ
ตามแบบที่ ๖ ที่สําเนาใบรับเงินฉบับที่รวมไวในสํานวนความ ปกหนาสํานวน และรายงานเจาหนาที่
ที่ขอนําสงเปนรายไดแผนดินนั้น และใหบันทึกการตัดจายออกจากทะเบียนเงินกลางตามขอ ๒๖
วรรคสาม แลวรายงานใหสํานักงานทราบภายในเดือนมีนาคมของปงบประมาณถัดไป

๑๐
การนําเงินกลางคางจายสงเปนรายไดแผนดิน ใหปฏิบัติตามขอ ๓๘ วรรคหนึ่ง
หมวด ๖
การสั่งจายเงิน
ขอ ๔๐ อํานาจในการสั่งจายเงินใหเปนของหัวหนาสวนราชการศาลยุติธรรมหรือ
ขาราชการตุลาการศาลยุติธรรม ซึ่งไดรับมอบหมายจากหัวหนาสวนราชการศาลยุติธรรม ลงนามรวมกับ
ผูอํานวยการหรือขาราชการศาลยุติธรรม ซึ่งไดรับมอบหมายจากหัวหนาสวนราชการศาลยุติธรรม
โดยมีเงื่อนไขการลงนามสั่งจายเงินอยางนอยสองคน
ข อ ๔๑ การจ า ยเงิ น ให จ า ยเป น เช็ ค หรื อ โดยวิ ธี อื่ น ตามหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก าร
ที่สํานักงานกําหนด เวนแตการจายเงินที่มีวงเงินไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท และผูมีสิทธิรับเงินรองขอ
หากศาลเห็นสมควรมีคําสั่งใหจายเปนเงินสดก็ได
ขอ ๔๒ การเขียนเช็คสั่งจายเงินใหออกเช็คสั่งจายในนามผูมีสิทธิรับเงิน โดยขีดฆา
คําวา “หรือผูถือ” ออก และขีดครอมสั่งเขาบัญชีผูมีสิทธิรับเงินเทานั้น เวนแตศาลจะเห็นสมควร
มีคําสั่งเปนอยางอื่น
ขอ ๔๓ การเขียนหรือพิมพจํานวนเงินในเช็คที่เปนตัวเลขและตัวอักษร ใหเขียนหรือ
พิมพใหชิดเสนและชิดคําวา “บาท” หรือขีดเสนหนาจํานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมี
ชองวางที่จะเขียนหรือพิมพจํานวนเงินเพิ่มเติมได และใหขีดเสนตรงหลังชื่อผูมีสิทธิรับเงินจนชิดคําวา
“หรือผูถือ” เพื่อมิใหมีการเขียนหรือพิมพเพิ่มเติมได
ขอ ๔๔ การจายเงินใหแกผูมีสิทธิรับเงิน ใหตรวจสอบบัตรประจําตัวประชาชนหรือ
หลักฐานที่ทางราชการออกใหหรือหลักฐานที่สามารถยืนยันตัวบุคคลได พรอมบันทึกในเอกสาร
การรับเงินวาไดตรวจสอบหลักฐานของผูมีสิทธิรับเงินแลว
หมวด ๗
เช็คคางจาย
ขอ ๔๕ เมื่อศาลยุติธรรมไดออกเช็คสั่งจายเงินคาธรรมเนียมศาลและเงินคาปรับแลว
แตผูมีสิทธิรับเงินยังไมไดมาขอรับเช็คนั้นไปจากศาลยุติธรรม ทุก ๆ สิ้นเดือน ใหเจาหนาที่การเงิน
สํารวจเช็คสั่งจายเงินคาธรรมเนียมศาลและเงินคาปรับจากทะเบียนคุมการจายเช็คที่ผูมีสิทธิรับเงิน
ยังไมไดรับเช็คนั้นไปจากศาลยุติธรรม และขอกันจํานวนเงินตามเช็คนั้นไวกอนคํานวณนําสงเปน
รายไดแผนดิน

๑๑
ถาผูมี สิทธิรั บ เงิ น ไมม าขอรั บ เช็ คจนเกิน ระยะเวลา ๕ ป ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๓๒๓ ใหยกเลิกเช็ค ยกเลิกการกันเงินและนําเงินนั้นสงเปนรายได
แผนดิน
ขอ ๔๖ เมื่อศาลยุติธรรมไดออกเช็คสั่งจายเงินคาธรรมเนียมศาล เงินคาปรับและ
เงินกลางแลว แตผูมีสิทธิรับเงินไดมาขอรับเช็คนั้นเกินระยะเวลา ๖ เดือน นับแตวันออกเช็ค แตยัง
ไมเกิน ระยะเวลา ๕ ป ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๓๒๓ ใหเจาหนาที่
การเงินดําเนินการยกเลิกเช็คนั้นแลวออกเช็คใหใหม
ขอ ๔๗ เมื่อผูมีสิทธิรับเงินไดรับเช็คเงินคาธรรมเนียมศาล เงินคาปรับและเงินกลาง
ไปแลว แตธนาคารยังไมมีการจายเงินตามเช็คนั้น ใหเจาหนาที่การเงินดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) เช็คเงินคาธรรมเนียมศาลและเงิน คาปรับ หากเช็คนั้น เกิน ระยะเวลา ๑ ป
นับแตวันออกเช็ค ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๐๐๒ ใหนําเงินจํานวนดังกลาว
สงเปนรายไดแผนดิน
(๒) เช็คเงินกลาง หากเช็คนั้นเกินระยะเวลา ๑ ป นับแตวันออกเช็ค ตามประมวล
กฎหมายแพง และพาณิช ย มาตรา ๑๐๐๒ และเกิ น ระยะเวลา ๕ ป ตามประมวลกฎหมายวิ ธี
พิจารณาความแพง มาตรา ๓๒๓ ใหนําเงินจํานวนดังกลาวสงเปนรายไดแผนดิน
(๓) เช็คเงินคาธรรมเนียมศาล เงินคาปรับและเงินกลาง หากเช็คนั้นเกินระยะเวลา
๖ เดือน นับแตวันออกเช็ค และเกินระยะเวลา ๕ ป ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
มาตรา ๓๒๓ ถาธนาคารปฏิเสธการจายเงินตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๙๙๑
และผูมีสิทธิรับเงินไดนําเช็คนั้นมาขอใหเปลี่ยนเช็คใหใหมภายในระยะเวลา ๑ ป นับแตวันออกเช็ค
ใหเจาหนาที่การเงินดําเนินการออกเช็คใหใหม
(๔) เช็คเงินคาธรรมเนียมศาล เงินคาปรับและเงินกลาง หากเช็คนั้นไมไดนําไป
เรียกเก็บ เงินจนเกิน ระยะเวลา ๑ ป นับแตวันออกเช็ค แตไมเกินระยะเวลา ๕ ป ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๓๒๓ ถาผูมีสิทธิรับเงินไดนําเช็คนั้นมาขอใหเปลี่ยนเช็คใหม
ใหดําเนินการยกเลิกเช็คนั้น แลวออกเช็คใหใหม
ขอ ๔๘ ภายใตบัง คั บ ขอ ๔๕ ขอ ๔๖ และขอ ๔๗ เมื่อผูมีสิ ทธิรับ เงิน ไดรับเช็ ค
เงินคาธรรมเนียมศาล เงินคาปรับและเงินกลางไปแลว และผูมีสิทธิรับเงินไดทําเช็คนั้นชํารุดหรือ
สูญหายไป หรือในกรณีธนาคารปฏิเสธการจายเงิน ใหเจาหนาที่การเงินดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) เช็คชํารุดและธนาคารไดปฏิเสธการจายเงิน ใหผูมีสิทธิรับเงินนําเช็คนั้นพรอม
หลักฐานที่ธนาคารปฏิเสธการจายเงินมาแสดง และใหเจาหนาที่การเงินดําเนินการยกเลิกเช็คนั้น
แลวออกเช็คใหใหม

๑๒
(๒) เช็คสูญหาย เมื่อผูมีสิทธิรับเงินแสดงหลักฐานบันทึกประจําวันของเจาหนาที่
ตํารวจวาเช็คสูญหาย ใหเจาหนาที่การเงิน ดําเนิน การแจงธนาคารระงับการจายเงิน ตามเช็คนั้น
โดยเร็ว เมื่อธนาคารแจงวาไดระงับการจายเงินตามเช็คนั้นแลว ใหเจาหนาที่การเงิน ดําเนินการ
ยกเลิกเช็คนั้น แลวออกเช็คใหใหม
(๓) เช็คที่ธนาคารปฏิเสธการจายเงินเพราะเหตุอื่น ใหผูมีสิทธิรับเงินนําเช็คนั้น
พรอมหลักฐานที่ธนาคารปฏิเสธการจายเงินมาแสดง และใหเจาหนาที่การเงินดําเนินการแกไขตามที่
จําเปนหรือออกเช็คใหใหม แลวแตกรณี
หมวด ๘
เบ็ดเตล็ด
ขอ ๔๙ วิธีการบันทึกบัญชีตามระเบียบนี้ ใหปฏิบัติตามคูมือการบัญชีเกณฑคงคาง
ของสวนราชการที่สํานักงานกําหนด
ข อ ๕๐ บั น ทึ ก รายการตามแบบท า ยระเบี ย บนี้ จ ะจั ด ทํ า ด ว ยการเขี ย น พิ ม พ
ประทับตรายาง หรือโดยวิธีอื่นใดที่มีผลเชนเดียวกันก็ได
ขอ ๕๑ ใหศาลยุติธรรมจัดทําทะเบียนคุมการรับจายเช็คที่มีอยูทั้งหมด และเก็บ
รักษาเช็คกับตนขั้วเช็ค รวมทั้งหลักฐานการรับจายเงินอื่นไวในที่ปลอดภัยอยาใหสูญหาย
ขอ ๕๒ หลักฐานการรับจายเงิน นอกจากทะเบียนเงิน กลาง ใหปลดทําลายตาม
ระเบียบ ก.บ.ศ. วาดวยการปลดทําลายสํานวนความและเอกสาร
ข อ ๕๓ ในกรณี จํ า เป น เพื่ อ ประโยชน แ ก ร าชการ ให เ ลขาธิ ก ารมี อํ า นาจแก ไ ข
เปลี่ยนแปลงบันทึกรายการและแบบพิมพทายระเบียบนี้ได และรายงานให ก.บ.ศ. ทราบโดยเร็ว
บทเฉพาะกาล
ขอ ๕๔ แบบพิมพใบรับเงินและใบสั่งคืนเงินคาธรรมเนียมศาลหรือเงิน คาปรับ ที่
ศาลยุติธรรมใชอยูกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ ใหคงใชไดตอไป ทั้งนี้ ตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน
นับแตวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ
ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖
(ลงชื่อ)

ไพโรจน วายุภาพ

(นายไพโรจน วายุภาพ)
ประธานศาลฎีกา
ประธานกรรมการบริหารศาลยุติธรรม

๑๓

เอกสารแนบทาย
๑. ใบรับเงิน
( รจ. ๑ )

เลมที่.................เลขที่..........................
ลําดับที่................................................
ใบรับเงินในราชการศาลยุติธรรม
 เงินกลาง
ศาล.............................................................
 คาธรรมเนียมศาล
คดีหมายเลขดําที่......................./................
 คาปรับ
คดีหมายเลขแดงที่...................../................
 เงินอื่น ๆ
วันที่........เดือน..........................พ.ศ. ..........
ไดรับเงินจาก...........................................................................................................
รายการ

จํานวนเงิน (บาท)

๑. เงินกลางคา................................................................................
๒.คาธรรมเนียม :
คาขึ้นศาล...............................
คาขึ้นศาลอนาคต..................
คาคํารองขอสืบพยานลวงหนา
คารับรองสําเนาเอกสาร
คาใบสําคัญรับรองคดีถึงที่สุด
คาอื่น ๆ .............................................................................

…………….…………

………………

…………….…………
…………….…………
…………….…………
…………….…………
…………….…………
…………….…………

………………
………………
………………
………………
………………
………………

๓.คาปรับ...............................................................................
๔.เงินอื่น ๆ.............................................................
เงินสด................................บาท เช็ค/บัตร................................บาท
เลขที่เช็ค/เลขที่ใบบันทึกรายการ ธนาคารสาขา/ผูออกบัตร จํานวนเงิน
...................................
................................... …………..…………
...................................
................................... ………..……………
ชื่อเจาของบัตร…….….……………....................................................

…………….…………
…………….…………

………………
………………

(รวมเปนจํานวนเงิน………........................................................บาท)
(ตัวอักษร)

…………….…………

………………

(ลงชื่อ).........................................................ผูรบั เงิน
(.....................................................)
ตําแหนง................................................................
หมายเหตุ: กรณีจายเปนเช็ค/บัตร ใบรับเงินนี้จะสมบูรณตอเมื่อเรียกเก็บเงินตามเช็ค/บัตรดังกลาวไดแลว

๑๔

๒. ใบสั่งคืนเงินคาธรรมเนียมศาล

( รจ. ๒ )

สําหรับศาลใช
ใบสั่งคืนเงินคาธรรมเนียมศาล
ศาล..................................................................
คดีหมายเลขดําที.่ ........................./..................
คดีหมายเลขแดงที่.............../...............
วันที่.........เดือน..........................พ.ศ. ..............

ใหเจาหนาที่การเงินจายเงินใหแก ............................................................................................................
บาท
สต.
(๑) คาขึ้นศาล...............................................................................
(๒) คาอื่นๆ...................................................................................
รวมทั้งสิ้น
(....................................................................................................................................................)
(ตัวอักษร)
(ลงชือ่ ) ................................................
(..............................................)
ผูพิพากษา
 จายเปนเช็ค (เลมที่............เลขที่...................ลงวันที่......................)
 จายเปนเงินสด
 ...........................................................................................................................................
ไดจายเงินจํานวนดังกลาวขางตนเปนการเรียบรอยแลว ขาพเจาไดรับเงินจํานวนดังกลาวขางตนเปนการถูกตองแลว
(ลงชื่อ) ................................................
(..............................................)
ผูจายเงิน

(ลงชื่อ) ................................................
(..............................................)
ผูรับเงิน

๑๕

๓. ใบสั่งคืนเงินคาปรับ

( รจ. ๓ )

สําหรับศาลใช
ใบสั่งคืนเงินคาปรับ
ศาล..................................................................
คดีหมายเลขดําที.่ ......................./....................
คดีหมายเลขแดงที่...................../.....................
วันที่..........เดือน..........................พ.ศ. .............

ใหเจาหนาที่การเงินจายเงินใหแก .........................................................................................................
บาท
สต.
(๑) คาปรับ...................................................................................
(๒) คาอื่นๆ...................................................................................
รวมทั้งสิ้น
(....................................................................................................................................................)
(ตัวอักษร)
(ลงชือ่ ) ................................................
(..............................................)
ผูพิพากษา
 จายเปนเช็ค (เลมที่............เลขที่...................ลงวันที่......................)
 จายเปนเงินสด
 ...........................................................................................................................................
ไดจายเงินจํานวนดังกลาวขางตนเปนการเรียบรอยแลว ขาพเจาไดรับเงินจํานวนดังกลาวขางตนเปนการถูกตองแลว
(ลงชื่อ) ................................................
(..............................................)
ผูจายเงิน

(ลงชื่อ) ................................................
(..............................................)
ผูรับเงิน

๑๖

๔. ใบสั่งคืนเงินกลาง

( รจ. ๔ )

สําหรับศาลใช
ใบสั่งคืนเงินกลาง
ศาล..................................................................
คดีหมายเลขดําที.่ ......................../...................
คดีหมายเลขแดงที่......................./...................
วันที่..........เดือน..........................พ.ศ. .............

ใหเจาหนาที่การเงินจายเงินใหแก ............................................................................................................
บาท
สต.
(๑) เงินกลางคา.............................................................................
(๒) คาอื่นๆ...................................................................................
รวมทั้งสิ้น
(....................................................................................................................................................)
(ตัวอักษร)
(ลงชือ่ ) ................................................
(..............................................)
ผูพิพากษา
 จายเปนเช็ค (เลมที่............เลขที่...................ลงวันที่......................)
 จายเปนเงินสด
 ...........................................................................................................................................
ไดจายเงินจํานวนดังกลาวขางตนเปนการเรียบรอยแลว ขาพเจาไดรับเงินจํานวนดังกลาวขางตนเปนการถูกตองแลว
(ลงชื่อ) ................................................
(..............................................)
ผูจายเงิน

(ลงชื่อ) ................................................
(..............................................)
ผูรับเงิน

๑๗

๕. แบบบันทึกรายการ การรับเงินและจายเงินคาธรรมเนียมศาล

แบบที่ ๑

รับเงินคาธรรมเนียมศาล
(แบบที่ ๑)
ทุนทรัพย...................................................................................บาท
คาขึ้นศาล..................................................................................บาท
คาขึ้นศาลอนาคต.......................................................................บาท
เปนเงินรวม................................................บาท
ใบรับเงินเลมที่...................เลขที่...............ลงวันที่.........................
ลงชื่อ..................................เจาหนาที่
วันที่...................................................

แบบที่ ๒

รับเงินคาธรรมเนียมศาล
(แบบที่ ๒)
 คาคํารองขอตาม ป.วิแพง มาตรา ๑๐๑ ................... บาท
 คารับรองสําเนาเอกสาร จํานวน …… ฉบับ ......... บาท
 คาใบสําคัญรับรองคดีถึงที่สุด จํานวน …... ฉบับ ..........บาท
 อื่น ๆ ......................................
................... บาท
เปนเงินรวม ..................................................................... บาท
ใบรับเงินเลมที่...................เลขที่...............ลงวันที่.....................
ลงชื่อ............................................เจาหนาที่
วันที่

จายคืนเงินคาธรรมเนียมศาล
(แบบที่ ๓)
โจทก.........  จําเลย........  ผูรอง........  อื่น ๆ......
 เงินสด  เช็ค......................เลขที่........................ลงวันที่.................

แบบที่ ๓

เปนเงิน........................................บาท
ลงชื่อ.........................................เจาหนาที่การเงิน
วันที่.....................................................................

๑๘

๖. แบบบันทึกรายการ การจายคืนเงินคาปรับ

แบบที่ ๔

(แบบที่ ๔)
จายคืนเงินคาปรับ  พินยั  ผูประกัน
ใหแก...........................................................................................
 เงินสด  เช็ค..............เลขที่........................ลงวันที่.................
เปนเงิน........................................บาท
ลงชื่อ....................................เจาหนาที่การเงิน
วันที่................................................................

๗. แบบบันทึกรายการ การรับและการจายเงินกลาง
(แบบที่ ๕)

แบบที่ ๕

รับเงินกลาง คา............................................................................
ใบรับเงินเลมที่...........เลขที่...............ลงวันที่......................
เปนเงิน.........................................................บาท
ลงชื่อ..............................เจาหนาที่การเงิน
วันที่............................................

ทะเบียนเลมที่..............หนา.......

แบบที่ ๖

( แบบที่ ๖)

จายคืนเงินกลาง คา............................................................
เช็ค.....................................เลขที่........................ลงวันที่.................เปนเงิน
.................................................บาท
ลงชื่อ.................................เจาหนาที่การเงิน
วันที่

