เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๓๕ ก

หน้า ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ระเบียบ ก.ศป.
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และค่าธรรมเนียมการตรวจดู การคัดสําเนา และการรับรอง
สําเนาคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และค่าธรรมเนียมการตรวจดู การคัดสําเนา และ
การรับรองสําเนาคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดีปกครอง เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวกและรวดเร็ว
จึงมีการเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนสามารถขอตรวจดู คัดสําเนา และให้รับรองสําเนาคําพิพากษาหรือ
คําสั่งชี้ขาดคดีปกครองทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๙ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ก.ศป. จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบ ก.ศป. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และค่าธรรมเนียมการตรวจดู
การคัดสําเนา และการรับรองสําเนาคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบียบ ก.ศป. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และค่าธรรมเนียมการตรวจดู การคัดสําเนา และ
การรับรองสําเนาคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๔
(๒) ระเบียบ ก.ศป. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และค่าธรรมเนียมการตรวจดู การคัดสําเนา และ
การรับรองสําเนาคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดีปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒
(๓) ระเบียบ ก.ศป. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และค่าธรรมเนียมการตรวจดู การคัดสําเนา และ
การรับรองสําเนาคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดีปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“สํานักงานศาล” หมายความว่า สํานักงานศาลปกครองสูงสุด สํานักงานศาลปกครองกลาง
สํานักงานศาลปกครองในภูมิภาค และสํานักประชาสัมพันธ์
“คําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดีปกครอง” หมายความรวมถึง คําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น
และศาลปกครองสู งสุ ด รวมทั้ งคํ าสั่ งชี้ ข าดคดี ป กครองของศาลดั งกล่ าว คํ าสั่ งเกี่ ยวกั บ การละเมิ ด
อํานาจศาลหรือคําสั่งอื่นใดที่ทําให้คดีเสร็จเด็ดขาด
“ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ข้อความที่ได้สร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา หรือประมวลผล
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
“ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า อักษร อักขระ ตัวเลข เสียง หรือสัญลักษณ์อื่นใด
ที่สร้างขึ้นให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งนํามาใช้ประกอบกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อระบุตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของลายมือชื่อ

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๓๕ ก

หน้า ๑๖
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อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น และเพื่อแสดงว่าบุคคลดังกล่าวยอมรับข้อความ
ในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น
“ระบบอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ระบบสารสนเทศหรือแอปพลิเคชันของศาลปกครอง
ที่ ให้ บ ริ ก ารบนคอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ เคลื่ อ นที่ สํ า หรั บ รองรั บ การตรวจดู การคั ด สํ า เนา หรื อ
การรับรองสําเนาคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดีปกครอง
ข้อ ๕ ผู้ที่ ประสงค์ จะขอตรวจดู ขอคัด สําเนา หรือ ขอให้ รับ รองสํ าเนาคํ าพิ พ ากษาหรือ
คําสั่งชี้ขาดคดีปกครอง ให้ดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) กรณี ข อตรวจดู ขอคั ด สํ า เนา หรื อ ขอให้ รั บ รองสํ า เนาคํ า พิ พ ากษาหรื อ คํ า สั่ ง ชี้ ข าด
คดีปกครองในรูปแบบเอกสาร ให้ยื่นคําขอเป็นหนังสือหรือตามแบบคําขอท้ายระเบียบนี้ต่อเจ้าหน้าที่ของ
สํานักงานศาล หรือยื่นคําขอในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
(๒) กรณี ข อตรวจดู ขอคั ด สํ าเนา หรื อ ขอให้ รั บ รองสํ าเนาคํ าพิ พ ากษาหรื อ คํ าสั่ งชี้ ข าด
คดีปกครองในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้ยื่นคําขอในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ทั้งนี้ คําขอตามวรรคหนึ่งต้องระบุวัตถุประสงค์ในการขอไว้ด้วย
ข้อ ๖ ให้ ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานศาลหรื อ ผู้ ซึ่ งผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานศาลมอบหมาย
เป็ นผู้ พิ จารณาอนุ ญ าตตามคํ า ขอตรวจดู ขอคั ด สํ า เนา หรื อ ขอให้ รั บ รองสํ า เนาคํ า พิ พ ากษาหรื อ
คําสั่งชี้ขาดคดีปกครอง
ข้อ ๗ การรั บ รองสํ า เนาคํ า พิ พ ากษาหรื อ คํ า สั่ ง ชี้ ข าดคดี ป กครองในรู ป แบบเอกสาร
ให้ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองตั้งแต่ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการขึ้นไป ซึ่งผู้อํานวยการสํานักงานศาล
มอบหมายเป็นผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อของตนรับรองเอกสารดังกล่าว
ในกรณีการรับรองสําเนาคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดีปกครองในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ให้บุคคลตามวรรคหนึ่งเป็นผู้มีอํานาจลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงานศาลปกครองรับรองสําเนา
คําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดีปกครองดังกล่าว
ข้อ ๘ ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการคัดสําเนาหรือการรับรองสําเนาคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาด
คดีปกครอง ดังต่อไปนี้
(๑) ค่าธรรมเนียมการคัดสําเนาคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดีปกครอง หน้าละ ๑ บาท
(๒) ค่าธรรมเนียมการรับรองสําเนาคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดีปกครอง ฉบับละ ๒๐ บาท
ผู้ ที่ ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ คั ด สํ า เนาคํ า พิ พ ากษาหรื อ คํ า สั่ ง ชี้ ข าดคดี ป กครองในรู ป แบบข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิ กส์ ให้ ได้ รับยกเว้น การเรียกเก็บ ค่ าธรรมเนี ยมการคั ดสําเนาคําพิ พ ากษาหรือ คําสั่งชี้ขาด
คดีปกครอง
คู่กรณี ที่ได้รับอนุญาตให้รับรองสําเนาคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดีปกครองรูปแบบข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ในคดีของตน ให้ได้รับยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับรองสําเนาคําพิพากษาหรือ
คําสั่งชี้ขาดคดีปกครอง
ข้อ ๙ ให้ถือว่าบรรดากิจการหรือการกระทําใดที่กระทําไปตามระเบียบ ก.ศป. ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และค่าธรรมเนียมการตรวจดู การคัดสําเนา และการรับรองสําเนาคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดีปกครอง

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๓๕ ก
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พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่าเป็นกิจการหรือการกระทํา
ที่ได้กระทําไปตามระเบียบนี้
ข้อ ๑๐ ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจตีความและ
วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ กับให้มีอํานาจออกประกาศหรือคําสั่งเพื่อประโยชน์ใน
การปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ปิยะ ปะตังทา
ประธานศาลปกครองสูงสุด
ประธานกรรมการตุลาการศาลปกครอง

คําขอตรวจดู คัดสําเนา หรือขอให้รับรองสําเนา
คําพิพากษาหรือคําสั่งชีข้ าดคดีปกครอง
สําหรับเจ้าหน้าที่
รับที่........................................................
วันที่.............เดือน...................พ.ศ. ......

เขียนที่
วันที่
เดือน

พ.ศ.

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว
อาชีพ
สถานที่ทํางาน/สถานศึกษา
อยู่บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
อีเมล (e-Mail)
มีความประสงค์ขอให้ดําเนินการ ดังนี้
๑.  ขอคัดสําเนา
คดีหมายเลขดําที่
ผู้ฟ้องคดี

 ขอคัดและรับรองสําเนา

๒.  ขอคัดสําเนา
คดีหมายเลขดําที่
ผู้ฟ้องคดี



ขอคัดและรับรองสําเนา ศาลปกครอง
คดีหมายเลขแดงที่
ผู้ถูกฟ้องคดี

๓.  ขอคัดสําเนา
คดีหมายเลขดําที่
ผู้ฟ้องคดี



ขอคัดและรับรองสําเนา ศาลปกครอง
คดีหมายเลขแดงที่
ผู้ถูกฟ้องคดี

อายุ

ปี

ศาลปกครอง
คดีหมายเลขแดงที่
ผู้ถูกฟ้องคดี

วัตถุประสงค์ในการยืน่ คําขอ
และขอให้ออกใบเสร็จรับเงินในนาม

ลงชื่อ

ผู้ยื่นคําขอ
)

(
สําหรับเจ้าหน้าที่
เรียน

ค่าธรรมเนียม
ค่าคัดสําเนา
เป็นเงิน....................บาท
ค่ารับรองสําเนา เป็นเงิน....................บาท
รวม.........................บาท

เพื่อพิจารณาอนุญาตตามคําขอ
(

)

ผู้อนุญาต

ตําแหน่ง
หมายเหตุ ถ้าไม่พอให้ใช้ใบต่อ
(
ตําแหน่ง

)

