ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
วาดวยงานธุรการเกี่ยวกับสํานวนความและเอกสาร
พ.ศ. ๒๕๕๗
โดยที่เปนการสมควรใหมีระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดวยงาน
ธุรการเกี่ยวกับสํานวนความและเอกสาร เพื่อประโยชนในการปฏิบัติเกี่ยวกับสํานวนความของศาล
ใหเปนแนวทางเดียวกัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
ศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) ออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดว ย
งานธุรการเกี่ยวกับสํานวนความและเอกสาร พ.ศ. ๒๕๕๗”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบงั คับตั้งแตวนั ประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบ
นี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้ ถาขอความมิไดแสดงใหเห็นเปนอยางอื่น
“ศาล” หมายความวา ศาลฎีกา ศาลอุทธรณ ศาลอุทธรณภาค ศาลอุทธรณคดีชํานัญ
พิเศษ และศาลชั้นตน และใหหมายความรวมถึงสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค
๒
“หัว หนาสว นราชการศาลยุติธ รรม” หมายความวา ประธานศาลฎีกา ประธาน
ศาลอุท ธรณ ประธานศาลอุท ธรณภ าค ประธานศาลอุ ทธรณ คดี ชํา นัญ พิ เศษ อธิ บ ดี ผูพิ พากษา
ศาลชั้นตน อธิบดีผูพิพากษาภาค และผูพิพากษาหัวหนาศาล
“เจาหนาที่” หมายความวา ขาราชการศาลยุติธรรมตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม และใหหมายความรวมถึงลูกจาง ตลอดจนพนักงานราชการ
ศาลยุติธรรม
“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม
๑

0

1

ขอ ๕ ใหเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมเปนผูรักษาการ และมีอํานาจตีความ
และวินิจฉัยปญหาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
หมวด ๑
การจัดทําสํานวนความ
ขอ ๖ ใหแยกสํานวนความตามประเภทคดี โดยใชอักษรยอนําหนาหมายเลขคดี
การใชอักษรยอนําหนาหมายเลขคดี ใหเปนไปตามประกาศสํานักงานศาลยุติธรรม
๑
๒

แกไขโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
แกไขโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

๒
ในกรณีที่ประกาศสํานักงานศาลยุติธรรมยังไมไดกําหนดอักษรยอของคดีประเภทใดไว
ใหหัวหนาสวนราชการศาลยุติธรรมกําหนดอักษรยอของคดีประเภทนั้นใชไปพลางกอน แลวแจง
เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม เพื่อพิจารณาดําเนินการออกประกาศตามวรรคสองตอไป
ขอ ๗ การจัดทําสํานวนความใหจัดเรียงตามลําดับเวลา วัน เดือน และปที่เขาสู
สํานวนความ โดยใหมีปกหนาสํานวนและปดทายดวยปกหลังสํานวน
หมวด ๒
การเก็บสํานวนความและเอกสาร
ขอ ๘ เวนแตหัวหนาสวนราชการศาลยุติธรรมจะมีคําสั่งเปนอยางอื่น การเก็บ
รักษาสํานวนความใหปฏิบัติ ดังตอไปนี้
(๑) ใหเก็บสํานวนความที่หองเก็บสํานวน สํานวนความที่ปฏิบัติงานเสร็จแลว ให
สง คืน หองเก็บ สํานวนทุกครั้ง กรณีที่ต องมีการปฏิบัติงานตอ ใหสงสํานวนความไปยังงานที่ตอง
ปฏิบัติงานตอ โดยใหมีหลักฐานการรับสงหรือยืมสํานวน
(๒) ในการควบคุมและเก็บรักษาสํานวนความ ใหจัดทําบัญชีรับสงหรือยืมสํานวน
โดยอยางนอยมีชองรายการ เลขคดี ชื่อคูความ วันเดือนปที่รับสง งานที่รับสํานวนความ และรายการ
สําหรับผูรับและผูสงลงลายมือชื่อ
(๓) ให จั ด เก็บ สํ า นวนความในชั้ น เก็ บ หรื อ ตู เ ก็ บ สํ า นวน โดยแยกสํ า นวนเรี ย ง
ตามลําดับเลขคดี และป พ.ศ. หรือเรียงตามวันนัด จัดทําบันทึกการควบคุมสํานวน โดยลงวันที่
จัดเก็บในสมุดคุมสํานวนหรือคอมพิวเตอร และบันทึกการควบคุมสํานวน ติดดานหลังปกหลังสํานวน
กอนจัดเก็บ
(๔) ใหงานที่ครอบครองสํานวนความระมัดระวังรักษาสํานวนความและเอกสารให
อยูในสภาพเรียบรอย หากชํารุดหรือฉีกขาดใหซอมแซมใหอยูในสภาพเรียบรอยกอนจัดเก็บหรือ
สงมอบใหงานอื่นปฏิบัติตอไป
ขอ ๙ การเก็บ รักษาเอกสารและพยานวัต ถุ ที่มีการแยกเก็บ ใหเจาหนาที่ง าน
เก็บเอกสารหรือเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายปฏิบัติ ดังตอไปนี้
(๑) ใหจัด ทําทะเบียนหรือบันทึกการควบคุมสํานวน การรับและสง เอกสารและ
พยานวัต ถุ โดยบันทึกรายการเอกสารและพยานวัต ถุ เลขเก็บ ที่ ปที่ หมายเลขคดีดํา คดีแดง
ชื่อคูความ วันที่ลงทะเบียนรับเอกสารในสมุดทะเบียนหรือบันทึกการควบคุมสํานวน
(๒) ใหตรวจสอบเอกสารและพยานวัตถุที่ศาลสั่งแยกเก็บใหถูกตองครบถวน แลว
จัดเรียงตามลําดับแยกเปนเอกสารโจทก โจทกรวม จําเลย จําเลยรวม ผูรอง ผูคัดคาน และจัดทํา
สารบาญ (แบบ ๓) โดยบัน ทึกรายการเอกสารและพยานวัตถุ เชน หมาย จ. และ หมาย ล. ให
ถูกตองตรงตามคําสั่งศาล บันทึกเลขอันดับ จํานวนแผน ใหถูกตองตรงกับเอกสารในสํานวน บันทึก
หมายเลขกํากับแตละปก บันทึกหมายเลขคดีดํา คดีแดง ลงบนหัวกระดาษแบบสารบาญ ประทับ
ตรายางวันที่จัดเก็บไวทายรายการเอกสารในสารบาญทุกครั้งที่จัดเก็บ พรอมทั้งบันทึกเลขเก็บที่ ปที่
จํานวนแผนปกที่จัดเก็บ วันที่จัดเก็บ และลงลายมือชื่อผูจัดเก็บไวทายรายงานกระบวนพิจารณา
คํารอง คําแถลง ทายหนังสือนําสง แลวแตกรณี ใหเรียบรอย

๓
(๓) ให จั ด ทํ า ซองหรื อ อุ ป กรณ ใ ส เ อกสารหรื อ พยานวั ต ถุ โดยบั น ทึ ก รายการ
เลขเก็บที่ ปที่ หมายเลขคดีดํา คดีแดง ชื่อโจทก จําเลย และจํานวนเอกสารไวที่หนาซองหรืออุปกรณ
เก็บเอกสารใหถูกตองครบถวน จัดเก็บเอกสารแยกเก็บใสซองหรืออุปกรณ หรือนําเอกสารกับพยาน
วัตถุเขาเก็บในหองเก็บเอกสาร โดยเรียงเขาชั้นหรือตูเก็บตามลําดับหมายเลขที่จัดเก็บของแตละป
จากนอยไปหามาก หากเอกสารหรือพยานวัตถุนั้นไมอาจจัดเก็บในซองหรืออุปกรณหรือเก็บรวม
เขาชั้นหรือตูเก็บตามปกติได ใหแยกเก็บไวตางหาก โดยหมายเหตุในทะเบียนหรือบันทึกการควบคุม
สํานวนวา ไดแยกเก็บไวที่ใด จํานวนเทาใด และลงลายมือชื่อผูจัดเก็บ
(๔) เอกสารที่เปนหลักประกัน เชน สมุดเงิน ฝาก โฉนดที่ดิน น.ส. ๓ พันธบัต ร
กรมธรรมประกันอิสรภาพ ใหจัดทําทะเบียนคุม บันทึกเลขเก็บหลักประกัน วันที่ลงทะเบียนรับ
หลักประกัน หมายเลขคดีคํา คดีแดง ชื่อคูความ ประเภทและจํานวนหลักประกัน ไวที่หนาซองเก็บ
หลักประกันใหถูกตองครบถวนและลงลายมือชื่อผูจัดเก็บ แลวนําซองหลักประกันเขาเก็บในตูเก็บ
หลักประกัน เรียงตามหมายเลขที่จัดเก็บของแตละปจากนอยไปหามาก
(๕) เอกสารและพยานวัต ถุที่สง มาจากหนวยงานหรือบุคคลอื่น ซึ่ง ศาลยังไมไ ด
หมายใหบันทึกรายการเอกสารและพยานวัตถุ หนวยงานหรือบุคคลที่สง เลขทะเบียน วันที่สง และ
จํานวนแผนของเอกสารที่สง แลวใหปฏิบัติเชนเดียวกับการจัดเก็บเอกสารและพยานวัตถุขางตน
(๖) ให จั ด ทํ า บั ญ ชี รั บ ส ง หรื อ ยื ม เอกสาร หรื อ พยานวั ต ถุ โดยอย า งน อ ย
มีชองรายการเลขคดี ชื่อคูความ วันเดือนปที่รับสง งานที่รับเอกสารหรือพยานวัตถุ และรายการ
สําหรับผูรับและผูสงลงลายมือชื่อ
(๗) ให ต รวจสอบความมี อ ยู แ ละความสมบู ร ณ ข องเอกสารและพยานวั ต ถุ
หากพบความไมสมบูรณของเอกสารหรือพยานวัตถุ ใหรายงานตามลําดับชั้นถึงหัวหนาสวนราชการ
ศาลยุติธรรมทราบโดยทันที
หมวด ๓
การรับสงสํานวนความและเอกสาร
ขอ ๑๐ การรับสงสํานวนความและเอกสารระหวางศาลโดยทางไปรษณีย ใหใช
ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับและใหปฏิบัติ ดังตอไปนี้
(๑) เมื ่อ ศาลชั ้น ตน จะสง สํ า นวนความและเอกสารไปยัง ศาลอุท ธรณ
ศาลอุทธรณภาค หรือศาลฎีกา ใหทําใบสง สํา นวน (แบบ ก) และใบรับ สํา นวน (แบบ ข) ตาม
แบบทายระเบียบนี้ป ระจําทุกสํานวน แลว สงสํานวนโดยใสถุงสํานวน และประทับ ตราครั่งหรือ
วัต ถุอื่น ในลัก ษณะเดีย วกัน เมื่อ ศาลอุท ธรณ ศาลอุท ธรณภ าค หรือ ศาลฎีก า ไดต รวจรับ
สํา นวนถูก ตอ งแลว ใหเ ก็บ ใบสง สํา นวน (แบบ ก) ไวเ ปน หลัก ฐาน และสง คืน ใบรับ สํา นวน
(แบบ ข) ไปยัง ศาลเดิม
(๒) เมื่อศาลอุทธรณ ศาลอุทธรณภาค หรือศาลฎีกา จะสงสํานวนความไปยัง
ศาลชั้น ตน ใหนําความใน (๑) มาใชบังคับ โดยอนุโ ลม

๔
(๓) การเปด ถุง สํ า นวนและการลงชื่อ เปน ผู ร ับ ในใบรับ สํ า นวน (แบบ ข)
สําหรับ ศาลชั้น ตน ศาลอุท ธรณ ศาลอุท ธรณภ าค หรือ ศาลฎีก า ใหอ ยูใ นความรับ ผิด ชอบของ
ผูอํานวยการหรือผูที่ไ ดรับ มอบหมาย
(๔) การสง ใบรับ สํา นวน (แบบ ข) คืน ศาลเดิม ใหผูอํา นวยการหรือ ผูที่ไ ดรับ
มอบหมายใหร ับ สํ า นวนมีห นา ที ่ส ง คืน ทัน ที เพื ่อ ศาลที ่ส ง สํ า นวนจะไดท ราบวา สํ า นวน
ดัง กลาวถึง ผูรับ แลว
หากศาลที่สง สํานวนไมไ ดรับ ใบรับ สํา นวน (แบบ ข) คืน ภายในสิบ สี่วัน นับ แต
วัน ที่สง สํานวน ใหทวงถามไปยัง ศาลที่รับ สํานวนทัน ที
ขอ ๑๑ การสงสํานวนความและเอกสารระหวางศาลโดยเจาหนาที่ ใหนําความใน
ขอ ๑๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม และใหศาลที่สงสํานวนความจัดทําบัญชีสงสํานวน ใหเจาหนาที่รับ
สํานวนลงลายมือชื่อ วงเล็บชื่อและชื่อสกุลกํากับไว พรอมวันเดือนปที่รับสํานวน ในบัญชีสงสํานวน
นั้นดวย
ขอ ๑๒ ใหจัดทําบัญชีคุมการรับสงสํานวนความ โดยอยางนอยมีรายการชื่อศาลที่
รับหรือศาลที่สงสํานวนความ เลขที่หนังสือรับหรือสง หมายเลขคดี ชื่อคูความ วันเดือนปที่รับหรือสง
เลขเอกสารแยกเก็บลงลายมือชื่อของผูรับ และใหผูอํานวยการหรือผูที่ไดรับมอบหมายประสานงาน
และตรวจสอบวาไดมีการรับสงสํานวนความโดยถูกตองและรวดเร็ว และเมื่อรับสํานวนความแลว ให
เสนอหัวหนาสวนราชการเพื่อดําเนินการตอไป
ขอ ๑๓ กอนสงสํานวนความและเอกสารไปยังศาลอื่นหรือเมื่อไดรับสํานวนความ
และเอกสารจากศาลอื่น ใหผูอํานวยการหรือผูไดรับมอบหมายตรวจสอบสํานวนความและเอกสารให
ถูกตองครบถวน
ขอ ๑๔ ใหศาลชั้นตนจัดทําบัญชีคดีคางอยูที่ศาลอุทธรณ ศาลอุทธรณภาค หรือ
ศาลฎี ก า ส ง ไปให ศ าลดั ง กล า วตรวจสอบ ภายในเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ ข องทุ ก ป เมื่ อ ศาลอุ ท ธรณ
ศาลอุทธรณภาค หรือศาลฎีกาตรวจสอบแลว ใหแจงใหศาลชั้นตนทราบภายในหนึ่งเดือน นับแตวันที่
ไดรับบัญชีคดีคางจากศาลชั้นตน
ขอ ๑๕ การรับสงสํานวนความระหวางศาล นอกเหนือจาก ขอ ๑๐ และขอ ๑๑
ใหนําความในขอ ๑๐ ถึง ขอ ๑๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ข อ ๑๖ การรั บ ส ง สํ า นวนความระหว า งศาลกั บ หน ว ยงานอื่ น ให ป ฏิ บั ติ ต าม
ระเบียบของทางราชการและระเบียบนี้โดยอนุโลม
หมวด ๔
การเก็บรักษาซองคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ข อ ๑๗ เมื่ อ ศาลชั้ น ต น ได รั บ สํา นวนความพร อ มซองคํา พิ พ ากษาหรือคําสั่ง
จากศาลอุทธรณ ศาลอุทธรณภาค หรือศาลฎีกา ใหปฏิบัติ ดังตอไปนี้

๕
(๑) ใหตรวจดูความถูกตองและความสมบูรณของซองคําพิพากษาหรือคําสั่ง รวมทั้ง
ตรวจดูเลขที่คําพิพากษาหรือคําสั่ง ใหตรงกับหนังสือนําสง
(๒) ใหจัดทําทะเบียนแยกเก็บซองคําพิพากษาหรือคําสั่ง โดยอยางนอยมีรายการ
ชื่อศาลที่สง เลขที่หนังสือรับหรือสง หมายเลขคดี เลขซองคําพิพากษาหรือคําสั่ง วันเดือนปที่รับ
หรือสง และลงลายมือชื่อผูรับและสง
(๓) ใหบันทึกหมายเลขคดี ชื่อคูความที่หนาซองคําพิพากษาหรือคําสั่ง และนําซอง
ดังกลาวมอบใหผูอํานวยการหรือเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายเก็บรักษาในตูนิรภัยของศาลทันที
(๔) กรณีที่มีการเลื่อนการอานคําพิพากษาหรือคําสั่ง ใหสงซองคําพิพากษาหรือคําสั่ง
คืนผูอํานวยการหรือเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายทันที โดยใหมีหลักฐานการรับสงไว เวนแตหัวหนา
สวนราชการศาลยุติธรรมจะมีคําสั่งเปนอยางอื่น
(๕) ให ผู อํ านวยการหรื อเจ าหน าที่ ที่ ไ ด รั บ มอบหมายตรวจสอบทะเบี ยนและ
ซองคําพิพากษาหรือคําสั่ง ถามีการเลื่อนการอานตั้งแตครั้งที่สองเปนตนไป หรือคางอานเกินกําหนด
สามเดือนนับแตวันรับ ใหรายงานหัวหนาสวนราชการศาลยุติธรรมทราบ เพื่อแจงใหศาลอุทธรณ
ศาลอุทธรณภาค หรือศาลฎีกา แลวแตกรณี ทราบ
ขอ ๑๘ เมื่อศาลชั้นตนไดรับสํานวนความพรอมซองคําพิพากษาหรือคําสั่งจาก
ศาลชั้นตนอื่น เพื่อใหอานแทน ใหนําความในขอ ๑๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม
หมวด ๕
การดําเนินการดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
ขอ ๑๙ การดําเนินการเกี่ยวกับสํานวนความและเอกสารตามระเบียบนี้ จะกระทํา
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแทนก็ได ทั้งนี้ ตามที่สํานักงานศาลยุติธรรมกําหนด
ระบบอิเล็กทรอนิกสต ามความในวรรคหนึ่ง ตองสามารถเก็บ รักษาขอมูลใหอยู
ในสภาพพร อ มที่ จ ะสื บ ค น และนํ า กลั บ มาใช ไ ด โ ดยความหมายไม เ ปลี่ ย นแปลง ทั้ ง ต อ งมี ค วาม
ปลอดภัยในการเก็บรักษาอยูในเกณฑมาตรฐานดวย
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(ลงชื่อ) ดิเรก อิงคนินันท
(นายดิเรก อิงคนินันท)
ประธานศาลฎีกา
ประธานกรรมการบริหารศาลยุติธรรม

๖
แบบ ก.

ใบสงสํานวน
ศาล/สํานักงาน..............................................
วันที่........เดือน..............................พ.ศ. ..........
ไดสงสํานวนมายังศาล/สํานักงาน................................................................................ตามรายการดังนี้
หมายเลขคดีแดง

โจทก

จําเลย

เรื่อง

หมายเหตุ

(ลงชื่อ)..................................................ผูอํานวยการ/ผูแทน (ผูสง)
(.................................................)

.....................................................................................................................................................
แบบ ข.

ใบรับสํานวน
เรียน ผูอํานวยการ
ศาล/สํานักงาน..........................................................ไดรบั ......................................................
คดีหมายเลขแดงที่..................................ตามหนังสือที่.............................ลงวันที่.................................
ไวแลวตั้งแตวันที่....................................................................................

(ลงชื่อ)...............................................ผูอํานวยการ/ผูแ ทน (ผูรับ)
(................................................)

