เขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ตําบลเมืองเหนือ
ตําบลเมืองใต
อําเภอเมืองศรีสะเกษ
ตําบลหนองแกว(ทุกหมูบาน)
ตําบลจาน (ทุกหมูบาน)
ตําบลซํา (ทุกหมูบาน)
ตําบลทุม (ทุกหมูบ าน)
ตําบลหมากเขียบ (ทุกหมูบ าน)
ตําบลโพธิ์ (ทุกหมูบ าน)
ตําบลโพนเขวา(ทุกหมูบ าน)
ตําบลโพนคอ(ทุกหมูบ าน)
ตําบลโพนขา(ทุกหมูบาน)
ตําบลคูซอด(ทุกหมูบ าน)
ตําบลหนองไผ(ทุกหมูบ าน)
ตําบลน้ําคํา(ทุกหมูบ าน)
ตําบลตะดอบ(ทุกหมูบาน)
ตําบลหนองไฮ(ทุกหมูบาน)
ตําบลหนองครก(ทุกหมูบาน)
ตําบลหญาปลอง(ทุกหมูบ าน)
อําเภอกันทรารมย
ตําบลดูน(ทุกหมูบาน)
ตําบลจาน(ทุกหมูบ าน)
ตําบลทาม(ทุกหมูบ าน)
ตําบลโนนสัง(ทุกหมูบาน)
ตําบลบัวนอย(ทุกหมูบ าน)
ตําบลดู(ทุกหมูบาน)
ตําบลผักแพว(ทุกหมูบ าน)
ตําบลเมืองนอย(ทุกหมูบ าน)
ตําบลยาง(ทุกหมูบ าน)
ตําบลละทาย(ทุกหมูบาน)
ตําบลหนองแกว(ทุกหมูบาน)
ตําบลหนองบัว(ทุกหมูบ าน)
ตําบลหนองแวง(ทุกหมูบาน)
ตําบลหนองหัวชาง(ทุกหมูบ าน)
ตําบลอีปาด(ทุกหมูบ าน)
ตําบลคําเนียม(ทุกหมูบ าน)

อําเภอวังหิน
ตําบลดวนใหญ(ทุกหมูบ าน)
ตําบลบุสูง(ทุกหมูบ าน)
ตําบลธาตุ(ทุกหมูบ าน)

250
250
400
400
400
450
450
400
400
400
400
400
400
400
400
450
350
350
450
500
550
500
500
450
450
550
500
500
550
450
600
550
550
500

อัตราคาสงคําคูความศาลจังหวัดศรีสะเกษ
อําเภอขุขันธ
อําเภอหวยทับทัน
ตําบลศรีสะอาด(ทุกหมูบาน)
550 ตําบลหวยทับทัน(ทุกหมูบ าน)
ตําบลกันทรารมย(ทุกหมูบาน)
550 ตําบลเมืองหลวง(ทุกหมูบ าน)
ตําบลกฤษณา(ทุกหมูบ าน)
500 ตําบลกลวยกวาง(ทุกหมูบาน)
ตําบลโคกเพชร(ทุกหมูบาน)
500 ตําบลผักไหม(ทุกหมูบ าน)
ตําบลจะกง(ทุกหมูบ าน)
550 ตําบลจานแสนไชย(ทุกหมูบ าน)
ตําบลดองกําเม็ด(ทุกหมูบ าน)
500 ตําบลปราสาท(ทุกหมูบาน)
ตําบลตะเคียน(ทุกหมูบ าน)
500
อําเภอพยุห
ตําบลตาอุด(ทุกหมูบาน)
550 ตําบลพยุห(ทุกหมูบาน)
ตําบลนิคมพัฒนา(ทุกหมูบาน)
550 ตําบลตําแย(ทุกหมูบาน)
ตําบลหนองฉลอง(ทุกหมูบาน)
600 ตําบลพรหมสวัสดิ(์ ทุกหมูบ าน)
ตําบลหวยเหนือ(ทุกหมูบ าน)
550 ตําบลโนนเพ็ก(ทุกหมูบาน)
ตําบลหวยใต(ทุกหมูบาน)
550 ตําบลหนองคา(ทุกหมูบาน)
ตําบลหวยสําราญ(ทุกหมูบ าน)
550
อําเภออุทุมพรพิสัย
ตําบลใจดี(ทุกหมูบ าน)
500 ตําบลสําโรง(ทุกหมูบ าน)
ตําบลปราสาท(ทุกหมูบาน)
550 ตําบลกานเหลือง(ทุกหมูบ าน)
ตําบลปรือใหญ(ทุกหมูบาน)
550 ตําบลหนองหาง(ทุกหมูบาน)
ตําบลโสน(ทุกหมูบาน)
600 ตําบลกําแพง(ทุกหมูบ าน)
ตําบลสะเดาใหญ(ทุกหมูบาน)
600 ตําบลแขม(ทุกหมูบาน)
ตําบลลมศักดิ์(ทุกหมูบาน)
600 ตําบลหัวชาง(ทุกหมูบาน)
ตําบลสําโรงตาเจ็น(ทุกหมูบ าน)
500 ตําบลโพธิ์ชัย(ทุกหมูบาน)
ตําบลหัวเสือ(ทุกหมูบ าน)
500 ตําบลแข(ทุกหมูบ าน)
ตําบลศรีตระกูล(ทุกหมูบาน)
600 ตําบลขะยูง(ทุกหมูบ าน)
อําเภอปรางคกู
ตําบลตาเกษ(ทุกหมูบ าน)
ตําบลกู( ทุกหมูบ าน)
600 ตําบลแต(ทุกหมูบาน)
ตําบลโพธิ์ศรี(ทุกหมูบ าน)
550 ตําบลทุง ไชย(ทุกหมูบาน)
ตําบลสําโรงปราสาท(ทุกหมูบ าน)
600 ตําบลปะอาว(ทุกหมูบ าน)
ตําบลหนองเชียงทูน(ทุกหมูบาน)
600 ตําบลรังแรง(ทุกหมูบาน)
ตําบลดู(ทุกหมูบาน)
600 ตําบลอีหล่ํา(ทุกหมูบ าน)
ตําบลสมอ(ทุกหมูบาน)
600 ตําบลสระกําแพงใหญ(ทุกหมูบาน)
ตําบลพิมาย(ทุกหมูบ าน)
550 ตําบลโคกจาน(ทุกหมูบาน)
ตําบลสวาย(ทุกหมูบาน)
550 ตําบลโคกหลาม(ทุกหมูบ าน)
ตําบลตูม(ทุกหมูบ าน)
600 ตําบลหนองไฮ(ทุกหมูบาน)
ตําบลพิมายเหนือ(ทุกหมูบ าน)
600
อําเภอเมืองจันทร
อําเภอบึงบูรพ
ตําบลตาโกน(ทุกหมูบ าน)
ตําบลเปาะ (ทุกหมูบ าน )
550 ตําบลเมืองจันทร(ทุกหมูบาน)
ตําบลบึงบูรพ (ทุกหมูบ าน)
550 ตําบลหนองใหญ(ทุกหมูบาน)

อัตราคาสงคําคูความศาลจังหวัดศรีสะเกษ
อําเภอราษีไศล
อําเภอยางชุมนอย
500 ตําบลบัวหุง(ทุกหมูบาน)
500 ตําบลลิ้นฟา(ทุกหมูบาน)
450 ตําบลหนองหมี(ทุกหมูบาน)
550 ตําบลโนนคูณ(ทุกหมูบาน)
450 ตําบลเมืองคง(ทุกหมูบ าน)
550 ตําบลกุดเมืองฮาม(ทุกหมูบาน)

550
550
600
600
600
600
450
450
500
500
500
450
500
500
450
500
450
400
450
400
400
450
500
450
450
500
500
550
550
500
550
550
550

450
550
450

ตําบลทุง สวาง(ทุกหมูบ าน)
ตําบลบอแกว(ทุกหมูบ าน)
ตําบลวังหิน(ทุกหมูบ าน)
ตําบลศรีสําราญ(ทุกหมูบาน)
ตําบลโพนยาง(ทุกหมูบาน)
อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
ตําบลหนองมา(ทุกหมูบ าน)
ตําบลเสียว(ทุกหมูบาน)
ตําบลอีเซ(ทุกหมูบาน)
ตําบลผือใหญ(ทุกหมูบ าน)
ตําบลโดด(ทุกหมูบาน)
อําเภอน้ําเกลี้ยง
ตําบลน้ําเกลี้ยง(ทุกหมูบ าน)
ตําบลตองปด(ทุกหมูบาน)
ตําบลรุง ระวี(ทุกหมูบ าน)
ตําบลละเอาะ(ทุกหมูบ าน)
ตําบลเขิน(ทุกหมูบ าน)
ตําบลตคูบ(ทุกหมูบาน)

450
450
500
500
500
500
550
550
500
500
500
500
550
500
600
550

ตําบลหวานคํา(ทุกหมูบาน)
ตําบลหนองอึง่ (ทุกหมูบาน)
ตําบลจิกสังขทอง(ทุกหมูบ าน)
ตําบลไผ(ทุกหมูบ าน)
ตําบลสรางป(ทุกหมูบาน)
ตําบลสมปอย(ทุกหมูบ าน)
ตําบลหนองแค(ทุกหมูบาน)
ตําบลดาน(ทุกหมูบาน)
ตําบลเมืองแคน(ทุกหมูบาน)
อําเภอภูสิงห
ตําบลหวยติ๊กชู(ทุกหมูบาน)
ตําบลบตําเคียนราม(ทุกหมูบ าน)
ตําบลละลม(ทุกหมูบาน)
ตําบลหวยตามอญ(ทุกหมูบาน)
ตําบลไพรพัฒนา(ทุกหมูบาน)
ตําบลดงรัก(ทุกหมูบาน)
ตําบลโคกตาล(ทุกหมูบาน)

หมายเหตุ ต.ดู อยูในเขตอําเภอราษีไศล

600
550
600
650
600
550
500
650
550

ตําบลคอนกาม(ทุกหมูบ าน)
450
ตําบลบึงบอน(ทุกหมูบ าน)
500
ตําบลยางชุมนอย(ทุกหมูบ าน)
450
ตําบลยางชุมใหญ(ทุกหมูบาน)
450
อําเภอศิลาลาด
ตําบลดู(ทุกหมูบาน)
550
ตําบลกุง(ทุกหมูบ าน)
600
ตําบลโจดมวง(ทุกหมูบาน)
650
ตําบลหนองบัวดง(ทุกหมูบ าน)
650
ตําบลคลีกลิง้ (ทุกหมูบ าน)
650
700 หมายเหตุ
700 1.กรณีคดีเดียวกันมีจําเลยหลายคนอยูหมูบานเดียวกัน
650 แตคนหลังใหเรียกเพิ่มรายละ 50 บาท หากอยูคนละ
700 หมูบานใหเรียกเพิ่ม 100 บาท แตทั้งนี้ จําเลยตอง
650 ไมเกิน 3 คน ถาเกินใหแยกหมาย หากอยูคนละ
700 ตําบลใหแยกหมาย
650 2. คาปดประกาศเรียกเพิ่มจากคา
สงหมายอีก 100 บาท

