ตารางที่ 1 ค่าธรรมเนียมศาล (ค่าขึ้นศาล)
ลักษณะของคดี
(1) คดีที่มีคาขอให้ปลดเปลื้องทุกข์
อันอาจคานวณเป็นราคาเงินได้ให้คิด
ค่าขึ้นศาลตามทุนทรัพย์ดังต่อไปนี้
(ก) คาฟ้องนอกจากที่ระบุไว้ใน
(ข) และ (ค)

(ข) คาร้องขอให้ศาลบังคับตาม
คาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการใน
ประเทศหรือคาร้องขอเพิกถอน
คาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
ในประเทศ

คาร้องขอให้ศาลบังคับตาม
คาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
ต่างประเทศหรือคาร้องขอเพิกถอน
คาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
ต่างประเทศ

(ค)คาฟ้องขอให้บังคับจานองหรือ
บังคับเอาทรัพย์สินจานองหลุด

ทุนทรัพย์

อัตรา

หมายเหตุ
ค่าธรรมเนียมตาม( ก) (ข)
และ (ค) ถ้ารวมแล้วมีเศษ
ไม่ถึงหนึ่งบาทให้ปัดทิ้ง

ไม่เกินห้าสิบล้านบาท

ร้อยละ 2 แต่ไม่
เกินสองแสนบาท

ส่วนที่เกินห้าสิบล้านบาทขึ้นไป

ร้อยละ 0.1

ไม่เกินห้าสิบล้านบาท

ร้อยละ 0.5 ของ
จานวนที่ร้องขอ
ให้ศาลบังคับแต่ไม่
เกินห้าหมื่นบาท

ส่วนที่เกินห้าสิบล้านบาทขึ้นไป

ร้อยละ 0.1

ไม่เกินห้าสิบล้านบาท

ร้อยละ 1 ของ
จานวนที่ร้องขอให้
ศาลบังคับแต่ไม่
เกินหนึ่งแสนบาท

ส่วนที่เกินห้าสิบล้านบาทขึ้นไป

ร้อยละ 0.1

ไม่เกินห้าสิบล้านบาท

ร้อยละ 1 ของ
จานวนหนี้ที่
เรียกร้องแต่ไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท

ส่วนที่เกินห้าสิบล้านบาทขึ้นไป

ร้อยละ 0.1

ลักษณะของคดี
(2) คดีที่มีคาขอให้ปลดเปลื้องทุกข์
อันไม่อาจคานวณเป็นราคาเงินได้
(ก) คดีทั่วไปรวมทั้งคดีไม่มี
ข้อพิพาท
(ข) อุทธรณ์หรือฎีกาคาสั่งตาม
มาตรา 227 หรือ มาตรา 228 (2)
และ (3)

ทุนทรัพย์

อัตรา

หมายเหตุ

เรื่องละ 200 บาท
เรื่องละ 200 บาท

(3) คดีที่มีคาขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อัน
อาจคานวณเป็นราคาเงินได้และไม่อาจ
คานวณเป็นราคาเงินได้รวมอยู่ด้วย

ให้คิดค่าขึ้นศาล
ตามอัตราในข้อ
(1) แต่ไม่ให้น้อย
กว่า 200 บาท

(4) คดีที่ขอให้ชาระค่าเสียหาย
ค่าอุปการะเลี้ยงดู หรือค่าเลี้ยงชีพก็ดี
เงินปี เงินเดือน เงินเบี้ยบานาญ
ค่าบารุงรักษาหรือเงินอื่น ๆ ก็ดี บรรดา
ที่ให้จ่ายมีกาหนดเป็นระยะเวลาใน
อนาคตนอกจาก ดอกเบี้ย ค่าเช่า หรือ
ค่าเสียหายที่ศาลมีอานาจพิพากษาหรือ
สั่งตามมาตรา 142 อยู่แล้ว ถ้าคดีนั้นมี
คาขอ ให้ชาระหนี้ในเวลาปัจจุบัน หรือ
มีคาขอในข้อก่อน ๆ รวมอยู่ด้วยให้คิด
ค่าขึ้นศาลสาหรับคาขอในข้อนี้เป็นอีก
ส่วนหนึ่ง (ค่าขึ้นศาลในอนาคต)

100 บาท

การอุทธรณ์หรือฎีกาคาสั่ง
ตามมาตรา 228(1)
ไม่เรียกเก็บค่าขึ้นศาล

คดีมโนสาเร่ (มาตรา 190 จัตวา) เสียค่าขึ้นศาลตามตาราง 1 (ข้อ (1)-(3)) แต่รวมกันแล้วไม่เกิน 1,000 บาท

หมายเหตุ : ใช้บังคับกับคดีฟ้องใหม่ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ค.2551

ตารางที่ 2 ค่าธรรมเนียมศาล (ค่าธรรมเนียมอื่นๆ)
ลักษณะแห่งกระบวนพิจารณา
(1)ค่าคาร้องขอตามมาตรา 101 ในกรณีทยี่ ัง
ไม่มีคดีอยู่ในศาล

ศาลฎีกาและศาลอุทธรณ์ ศาลชั้นต้น

ชาระเมื่อใด

-

100 บาท

เมื่อยื่นคาร้อง

(2)ค่ารับรองสาเนาเอกสารต่าง ๆ โดย
หัวหน้าสานักงานประจาศาลยุติธรรมหรือ
เจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นผู้รับรอง ฉบับละ

50 บาท

50 บาท

เมื่อยื่นคาร้อง

(3)ใบสาคัญเพื่อแสดงว่าคาพิพากษาหรือ
คาสั่งได้ถึงที่สุดแล้ว ฉบับละ

50 บาท

50 บาท

เมื่อยื่นคาร้อง

หมายเหตุ : สาหรับค่าฤชาธรรมเนียมใดซึ่งกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ก่อนกาหนดให้เรียกเก็บแต่กฎหมาย
ที่แก้ไขใหม่ไม่ได้กาหนดไว้ ห้ามมิให้เรียกเก็บค่าฤชาธรรมเนียมนั้น สาหรับการดาเนิน
กระบวนพิจารณาตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2551 เป็นต้นไป (ตามมาตรา 21 แห่ง พรบ.
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 24 ) พ.ศ. 2551)

ตารางที่ 3 ค่าสืบพยานหลักฐานนอกศาล
ค่าสืบพยาน
ค่าป่วยการ
ผู้พิพากษา
เจ้าพนักงานศาล

อัตราต่อคนต่อวัน
300 บาท
150 บาท

ชาระเมื่อใด

หมายเหตุ

คดีรวมพิจารณาให้คิดค่าป่วยการ
เมื่อศาลมีคาสั่งอนุญาต โดยถือเป็นคดีเดียว คู่ความหลาย
เมื่อศาลมีคาสั่งอนุญาต ฝ่ายหรือหลายคนเป็นผู้ขอให้เฉลี่ย
กันคนละส่วนเท่า ๆ กัน ในกรณี
จาเป็นศาลอาจสั่งให้ฝ่ายที่ขอหรือ
ฝ่ายใดเป็นผู้จัดการยานพาหนะ
ถ้าไม่จัดให้จะต้องชดใช้ค่าพาหนะ
ที่เสียไปตามสมควร

ตารางที่ 4 ค่าป่วยการ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักของพยาน กับค่ารังวัดทาแผนที่
ประเภท
(1)ค่าป่วยการพยานซึ่งมาศาลตามหมายเรียกกาหนดตามฐานะและ
รายได้แต่ไม่เกินวันละ
(2) ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พัก
(3) ศาลสั่งให้รังวัดทาแผนที่
(ก)โดยเจ้าพนักงานศาล ค่าป่วยการอัตราต่อคนวันละ
(ข)โดยเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น
ค่าป่วยการอัตราต่อคนต่อวันละ
ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พกั

อัตรา

หมายเหตุ

400 บาท
ที่เสียไปตามสมควร
200 บาท
200 บาท
ตามระเบียบของส่วน
ราชการหรือหน่วยงานนั้น

ถ้าไม่มีระเบียบให้
คิดตาม (ก)

ตารางที่ 5 ค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดี (ไม่ได้แก้ไข)
ค่าธรรมเนียม

จานวน

หมายเหตุ

1. ขายทอดตลาดหรือจาหน่ายโดยวิธีอื่นซึ่งทรัพย์สินที่ยึด
หรืออายัด

ร้อยละ 3 ของจานวน ทั้งนี้ ต้องเสียค่าประกาศ
เงินที่ขายหรือจาหน่ายได้ และค่าใช้สอยต่างหาก

2. จ่ายเงินที่ยึดหรืออายัดแก่เจ้าหนี้

ร้อยละ 2 ของจานวน
เงินที่ยึดหรืออายัด

3. เมื่อยึดทรัพย์สินซึ่งไม่ใช่ตัวเงินแล้วไม่มีการขายหรือ
จาหน่าย

ร้อยละ 2 ของราคา ส่วนการคานวณราคา
ทรัพย์สินที่ยึด
ทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัด
เพื่อเสียค่าธรรมเนียม
ตามหมายเลข 3 และ 4
4. เมื่อยึดหรืออายัดเงินหรืออายัดทรัพย์สินแล้ว ไม่มีการขาย ร้อยละ 1 ของจานวน ให้เจ้าพนักงานบังคับ
หรือจาหน่าย
เงินที่ยึดหรืออายัด
คดีเป็นผู้กาหนด ถ้าไม่
หรือราคาทรัพย์สินที่ ตกลงกันให้คู่ความที่
อายัด
เกี่ยวข้องเสนอเรื่องต่อ
ศาลตามที่บัญญัติไว้ใน
5. ขายโดยวิธีการประมูลระหว่างคู่ความ
ร้อยละ2 ของราคา
มาตรา 296
ประมูลสูงสุด

ตารางที่ 6 ค่าทนายความ
ค่าทนายความ

คดีมีทุนทรัพย์

คดีไม่มีทุนทรัพย์

อัตราขั้นสูงในศาลชั้นต้น

ร้อยละ 5

30,000 บาท

อัตราขั้นสูงในศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา

ร้อยละ 3

20,000 บาท

(1) ศาลกาหนดค่าทนายความตามสมควรไม่เกินอัตรา
ขั้นสูงที่ระบุ แต่ต้องไม่ต่ากว่าคดีละ 3,000 บาท

(2) ศาลกาหนดค่าทนายที่คู่ความจะต้องรับผิดตามความ
ยากง่ายแห่งคดีเทียบดูเวลาและงานที่ทนายต้องปฏิบัติ
ในคดีนั้น

ตารางที่ 7 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดี
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดี

คดีมีทุนทรัพย์

ศาลอาจกาหนดให้คู่ความซึ่งต้องรับผิดในค่าฤชาธรรม
ต้องไม่เกินร้อยละ 1
เนียมตามมาตรา 161 ชดใช้ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีแก่
ของจานวนทุนทรัพย์
คู่ความอีกฝ่ายตามจานวนสมควร โดยคานึงถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ที่คู่ความได้เสียไปรวมทั้งลักษณะและวิธีดาเนินคดี

คดีไม่มีทุนทรัพย์
ต้องไม่เกิน 5,000 บาท

