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ข้อกําหนดของประธานศาลฎีกา 
ว่าด้วยการย่ืน  ส่ง  และรับคําคู่ความและเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อกําหนดของประธานศาลฎีกา  ว่าด้วยการย่ืน  ส่ง  และรับคําคู่ความ
และเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๔/๑  และมาตรา  ๖๘  แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง   
พ.ศ.  ๒๕๕๘  (ฉบับที่  ๒๘)  ประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาออกข้อกําหนดไว้  
ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ข้อกําหนดนี้เรียกว่า  “ข้อกําหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการยื่น  ส่ง  และ
รับคําคู่ความและเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ข้อกําหนดนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถดัจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในข้อกําหนดนี้  เว้นแต่ข้อความจะแสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่นและที่ได้บัญญัติไว้ใน

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง   
“เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ 
“ผู้ใช้ระบบ”  หมายความว่า  คู่ความหรือทนายความท่ีได้ลงทะเบียนขอใช้ระบบรับส่ง

อิเล็กทรอนิกส์ไว้ต่อศาล   
“ระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์”  หมายความว่า  ระบบงานของศาลเพื่อรองรับการยื่น  ส่ง  และ

รับคําฟ้อง  คําคู่ความ  คําสั่งศาล  หมายเรียก  หมายอื่น ๆ  รวมทั้งเอกสารทางคดี  ในรูปแบบข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กําหนดไว้ในประกาศสํานักงานศาลยุติธรรม   

“สิ่งพิมพ์ออก”  หมายความว่า  สิ่งพิมพ์ออกของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการนําเสนอหรือ 
เก็บรักษาไว้ในระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ 

ส่วนที่  ๑  การลงทะเบียน 
 

 

ข้อ ๔ ผู้ที่มีความประสงค์จะใช้ระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ต้องดําเนินการลงทะเบียนต่อศาล  
โดยยื่นคําขอใช้ระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง  พร้อมแสดงหลักฐาน  ดังต่อไปนี้   

(๑) บัตรประจําตัวประชาชน  หรือบัตรประจําตัวข้าราชการ  หรือหนังสือเดินทาง  หรือ 
บัตรประจําตัวสมาชิกสภาทนายความ  หรือใบอนุญาตให้เป็นทนายความ   

(๒) เอกสารหรือหลักฐานอื่นใดตามที่ได้กําหนดไว้ในประกาศสํานักงานศาลยุติธรรม 
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ในการลงทะเบียนผู้ยื่นคําขอต้องเตรียมสําเนาเอกสารข้างต้นมามอบแก่เจ้าหน้าที่เพื่อเก็บไว้เป็น
หลักฐานแห่งการลงทะเบียน  และต้องกรอกข้อมูลในคําขอใช้ระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้องครบถ้วน   
โดยการกรอกข้อมูลดังกล่าว  ถือว่าผู้ยื่นคําขอได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมดแล้ว   

ข้อ ๕ เ ม่ือผู้ ย่ืนคําขอใช้ระบบรับส่งอิ เล็กทรอนิกส์ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ ใช้ระบบ 
ตามเง่ือนไขและวิธีการที่กําหนดไว้ในประกาศสํานักงานศาลยุติธรรมแล้ว  จะได้รับชื่อผู้ใช้ระบบและ
รหัสผ่าน  เพื่อใช้เข้าสู่ระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ 

ชื่อผู้ใช้ระบบและรหัสผ่านเป็นหลักฐานแสดงการลงลายมือชื่อของผู้ใช้ระบบในการติดต่อกับ
ศาลหรือคู่ความอื่นผ่านระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์  ผู้ใช้ระบบต้องเก็บรักษาชื่อผู้ใช้ระบบและรหัสผ่าน 
ไว้เป็นความลับ  การระบุชื่อผู้ใช้ระบบและรหัสผ่านลงในระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเข้าใช้ระบบ 
ตามข้อกําหนดนี้  ถือเป็นการยืนยันตัวผู้ใช้ระบบและการรับรองข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์   

ข้อ ๖ หากข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้  เช่น  ชื่อ  ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  หมายเลขโทรศัพท์   
มีการเปล่ียนแปลงไป  หรือผู้ใช้ระบบไม่ประสงค์จะใช้ระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์อีกต่อไป  ผู้ใช้ระบบ 
มีหน้าที่ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบโดยเร็ว   

การติดต่อผู้ใช้ระบบไปยังที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้รับแจ้งไว้  ถือว่าเป็นการติดต่อโดยชอบ  
จนกว่าจะได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ตามวรรคหนึ่ง 

ส่วนที่  ๒  การยื่น  ส่ง  และรับคําคู่ความหรือเอกสารทางคดี 
 

 

ข้อ ๗ ผู้ใช้ระบบอาจยื่นคําฟ้องตั้งต้นคดีทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ได้ตลอดเวลา 
ที่ระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์เปิดใช้งาน  โดยชําระค่าธรรมเนียมศาลและค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีขั้นต่ํา
ตามที่สํานักงานศาลยุติธรรมประกาศกําหนด   

การย่ืนคําฟ้องตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าเสร็จสมบูรณ์ต่อเม่ือผู้ใช้ระบบได้ปฏิบัติถูกต้องตามข้ันตอน  
และชําระค่าธรรมเนียมศาลและค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีครบถ้วนตามขั้นตอนที่กําหนดไว้ในระบบรับส่ง
อิเล็กทรอนิกส์ 

การย่ืนคําฟ้องตามวรรคหนึ่ง  หากกระทําเสร็จสมบูรณ์นอกเวลาทําการปกติหรือนอกวันทําการ
ปกติของศาล  ให้ถือว่าเป็นการย่ืนในเวลาแรกหรือวันทําการแรกที่ศาลเปิดทําการปกติถัดไป  ทั้งนี้  ให้ถือ
ตามเวลาของระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ ๘ คําฟ้องและเอกสารที่ยื่นผ่านระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์จะต้องจัดทําตามประเภท  
รูปแบบ  และขนาด  ตามที่กําหนดไว้ในประกาศสํานักงานศาลยุติธรรม  มิฉะนั้น  ระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ 
จะปฏิเสธและถือว่ามิได้มีการย่ืนคําฟ้องหรือเอกสารดังกล่าว 
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ข้อ ๙ คําฟ้องและเอกสารที่ได้ยื่นและส่งทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์  ตลอดจนคําสั่ง
หรือการอื่นใดท่ีกระทําโดยผู้พิพากษาหรือเจ้าหน้าที่  ถือว่ามีการลงลายมือชื่อโดยผู้ที่เก่ียวข้องซึ่งเป็น 
ผู้ทํารายการจนเสร็จสมบูรณ์ในระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์   

ข้อ ๑๐ การแจ้งคําสั่งของศาลหรือข้อความอื่นใดอันเก่ียวกับการย่ืน  ส่ง  หรือรับคําคู่ความ
และเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้ใช้ระบบ  อาจดําเนินการโดยทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืนใดก็ได้  โดยให้ถือว่าผู้ใช้ระบบได้ทราบคําสั่งนับแต่คําสั่งเช่นว่านั้นไปถึง
ผู้ใช้ระบบตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้ 

ข้อ ๑๑ กรณีที่ผู้ใช้ระบบได้ยื่นคําฟ้องทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ  ๗  แล้ว   
ถือเป็นการแสดงเจตนายอมรับคําคู่ความหรือเอกสารจากคู่ความอีกฝ่ายในคดีนั้นทางระบบรับส่ง
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยเช่นกัน   

ข้อ ๑๒ การย่ืนคําให้การ  คําคู่ความอื่น ๆ  หรือเอกสารทางคดีอื่นใด  อันนอกเหนือจาก 
คําฟ้องตั้งต้นคดี  ตามที่ได้กําหนดไว้เพิ่มเติมในประกาศสํานักงานศาลยุติธรรมทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์  
ให้นําขั้นตอนและวิธีการในการย่ืนคําฟ้องมาบังคับใช้โดยอนุโลม   

ส่วนที่  ๓  การส่งหมายทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ 
 

 

ข้อ ๑๓ ผู้ใช้ระบบอาจร้องขอให้ส่งหมายเรียกและสําเนาคําฟ้องพร้อมชําระค่าธรรมเนียม
ผ่านระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดไว้ในประกาศสํานักงานศาลยุติธรรม  
เม่ือดําเนินการและระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ยืนยันแล้ว  ให้ถือว่าเป็นการร้องขอให้ส่งหมายเรียกและ
สําเนาคําฟ้องโดยชอบแล้ว   

ส่วนที่  ๔  การชําระเงินผ่านระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ 
 

 

ข้อ ๑๔ ผู้ใช้ระบบสามารถเลือกวิธีการชําระเงินผ่านระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ได้  ดังต่อไปนี้   
(๑) ชําระผ่านบัตรเครดิตหรือเดบิต 
(๒) ชําระผ่านทางบัญชีธนาคาร 
(๓) วิธีการอื่นใดซึ่งได้กําหนดไว้ในประกาศสํานักงานศาลยุติธรรม 
ข้อ ๑๕ การชําระเงินผ่านระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์จะสมบูรณ์ต่อเม่ือศาลได้รับเงินครบถ้วน

จากผู้ให้บริการในการชําระเงินแล้ว  ทั้งนี้  ตามข้อตกลงระหว่างสํานักงานศาลยุติธรรมและผู้ให้บริการ  
ตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานศาลยุติธรรมประกาศกําหนด 
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ส่วนที่  ๕  อื่น ๆ 
 

 

ข้อ ๑๖ หากเจ้าหน้าที่พบว่ามีเหตุที่อาจทําให้เกิดความไม่ม่ันคงปลอดภัยในการใช้ระบบ
รับส่งอิเล็กทรอนิกส์หรือมีเหตุจําเป็นอย่างอื่น  เจ้าหน้าที่อาจดําเนินการปิดระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นการชั่วคราวได้ทันที  เพื่อซ่อมแซม  บํารุงรักษา  หรือรักษาความปลอดภัยของระบบรับส่ง
อิเล็กทรอนิกส์  โดยปฏิบัติตามข้ันตอนที่กําหนดไว้ในประกาศสํานักงานศาลยุติธรรม   

ข้อ ๑๗ การจัดทําสิ่งพิมพ์ออกจากระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์โดยผู้ใช้ระบบหรือเจ้าหน้าที่  
ให้ถือว่าเป็นสําเนาที่ได้รับการรับรองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งแล้ว   

ข้อ ๑๘ กรณีมีปัญหาต้องวินิจฉัยชี้ขาดเก่ียวกับการย่ืน  ส่งหรือรับคําคู่ความและเอกสาร 
ทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ให้ศาลเป็นผู้พิจารณาสั่ง   

ข้อ ๑๙ ให้สํานักงานศาลยุติธรรมออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไข 
ในการย่ืน  ส่ง  และรับคําคู่ความและเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เป็นไปตามข้อกําหนดนี้ 

ในกรณีจําเป็นต้องมีวิธีการใดในทางธุรการเพื่อให้การปฏิบัติตามข้อกําหนดนี้ เ ป็นไป 
โดยเรียบร้อย  ให้เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมเป็นผู้กําหนดวิธีการนั้น 

ข้อ ๒๐ เม่ือศาลใดมีความพร้อมที่จะดําเนินการตามข้อกําหนดนี้  ให้ออกประกาศของศาล
แจ้งให้ทราบทั่วกันและอาจกําหนดแนวทางปฏิบัติของศาลนั้นได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกําหนดนี้   

ข้อ ๒๑ ให้ประธานศาลฎีการักษาการตามข้อกําหนดนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
วีระพล  ตั้งสุวรรณ 
ประธานศาลฎีกา 
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