(สำเนำ)

ประกาศสานักงานศาลยุติธรรม
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่น ส่ง และรับคาคู่ความและเอกสาร
ทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์
___________________
ตามที่ศาลยุติธรรมได้นาระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing.System) และระบบบริการ
ออนไลน์ ศาลยุ ติ ธ รรม (Court.Integral.Online.Service.:.CIOS) มาใช้ เพื่ อให้ บริ การแก่ คู่ ความหรื อ
ทนายความที่ลงทะเบียนในการยื่ น ส่ง และรับคาคู่ความและเอกสาร การขอคัดถ่ายเอกสารและการขอใบสาคัญ
เพื่อแสดงว่ าค าพิพากษาหรือคาสั่ งได้ถึงที่สุ ดแล้ วผ่ านระบบดังกล่ าว โดยออกประกาศสานั กงานศาลยุติธรรม
เป็นจานวนหลายฉบับ จึงเห็นสมควรปรับปรุงและเรียบเรียงเนื้อหาของประกาศสานักงานศาลยุติธรรม
ดังกล่าวขึ้นใหม่ให้เป็นประกาศฉบับเดียวกัน เพื่อประโยชน์ในการสืบค้นอ้างอิงและความสะดวกในการทางาน
อาศั ยอ านาจตามความในข้ อ ๑๙ ของข้ อก าหนดของประธานศาลฎี กา ว่ าด้ วยการยื่ น ส่ ง
และรับคาคู่ความและเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๐ สานักงานศาลยุติธรรมจึงออก
ประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่น ส่ง และรับคาคู่ความและเอกสารทางระบบ
รับส่งอิเล็กทรอนิกส์ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศส านั กงานศาลยุ ติ ธรรม เรื่ อง หลั กเกณฑ์ และวิ ธี การยื่ น ส่ ง และรั บค าคู่ ความ
และเอกสารทางระบบรั บส่ งอิ เล็ กทรอนิ กส์ ประกาศ ณ วั นที่ ๘ ตุ ลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่ แก้ ไขเพิ่ มเติ ม
รวม ๔ ฉบับ
(๒) ประกาศส านั กงานศาลยุ ติ ธรรม เรื่ อง หลั กเกณฑ์ วิ ธีการ และเงื่ อนไขในการยื่น ส่ ง และ
รับคาคู่ความและเอกสารทางระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (Case.Information.Online.Service.:.CIOS)
ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
(๓) ประกาศส านั กงานศาลยุ ติ ธรรม เรื่ อง หลั กเกณฑ์ วิ ธี การ และเงื่ อนไขในการให้ บริ การ
ขอใบสาคัญ เพื่อแสดงว่าคาพิพากษาหรือคาสั่งได้ถึงที่สุดแล้ว ผ่านระบบบริการข้อมูลคดี ศาลยุติธรรม
(Case Information Online Service : CIOS) ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
(๔) ประกาศส านั กงานศาลยุ ติ ธรรม เรื่ อง หลั กเกณฑ์ วิ ธี การ และเงื่ อนไขในการให้ บริ การ
คั ดถ่ ายเอกสารในรู ปแบบข้ อมู ลอิ เล็ กทรอนิ กส์ ผ่ านระบบบริ การข้ อมู ลคดี ศาลยุ ติ ธรรม (Case.Information
Online Service : CIOS) ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ทั้ ง นี้ มิ ใ ห้ ก ระทบกระเทื อ นถึ ง การใดที่ ไ ด้ ก ระท าเสร็ จ ไปแล้ ว ตามประกาศข้ า งต้ น
ที่ถูกยกเลิก โดยถือว่าการนั้นเป็นอันสมบูรณ์
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

-๒ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ” หมายความว่ า การประยุ ก ต์ ใ ช้ วิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ตรอนไฟฟ้ า
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ายกัน และให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการ
ทางแสง วิธีการทางแม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่าง ๆ เช่นว่านั้น
“ข้ อมู ลอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ” หมายความว่ า ข้ อความที่ ไ ด้ส ร้า ง ส่ ง รับ เก็ บรั ก ษา หรื อ
ประมวลผลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
“ระบบ” หมายความว่า ระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ ของสานักงานศาลยุติธรรม ได้แก่
ระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing.System) หรือระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (Court Integral
Online Service : CIOS) แล้วแต่กรณี
“ระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ระบบงานของศาลที่สานักงานศาลยุติธรรม
จัดให้มีขึ้นเพื่อรองรับการยื่น ส่ง และรับคาฟ้อง คาคู่ความ คาสั่งศาล หมายเรียก หมายอื่น ๆ รวมทั้ง
เอกสารทางคดีในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
“ระบบบริการออนไลน์ ศาลยุติธรรม” หมายความว่า ระบบยื่น ส่ง และรับคาคู่ความ
และเอกสาร ระบบบริการข้อมูลคดี วันนัดพิจารณา ผลการส่งหมายและคาสั่งศาลผ่านอินเทอร์เน็ต
การให้บริการคัดถ่ายเอกสารในสานวนคดีออนไลน์ การให้บริการขอใบสาคัญเพื่อแสดงว่าคาพิพากษา
หรื อ ค าสั่ ง ได้ ถึ ง ที่ สุ ด แล้ ว การยื่ น ค าร้ อ งขอไกล่ เ กลี่ ย ก่ อ นฟ้ อ ง ระบบทนายความขอแรง รวมถึ ง
การให้บริการออนไลน์และการลงทะเบียนอื่น ๆ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสานักงานศาลยุติธรรม
“ผู้ใช้ระบบ” หมายความว่า คู่ความ ทนายความ หรือพนักงานอัยการที่ลงทะเบียน
ขอใช้ระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ไว้ต่อศาล และคู่ความ ทนายความ หรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตจากศาล
ที่ลงทะเบียนขอใช้ระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรมไว้ต่อศาลหรือสานักงานศาลยุติธรรม แล้วแต่กรณี
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ศาลที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่
“ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิ กส์ ” หมายความว่า อักษร อักขระ ตัวเลข เสียงหรือ สัญลักษณ์อื่นใด
ที่ ส ร้ า งขึ้ น ให้ อ ยู่ ใ นรู ป แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ซึ่ ง น า มาใช้ ป ระกอบกั บ ข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ พื่ อ แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระบุตัวบุคคลผู้เป็น เจ้าของ
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นและเพื่อแสดงว่าบุคคลดังกล่าวยอมรับ
ข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น
“กุ ญ แจส่ ว นตั ว (Private Key)” หมายความว่ า กุ ญ แจที่ ใ ช้ ใ นการสร้ า งลายมื อ ชื่ อ
อิเล็ กทรอนิ กส์ที่ เชื่อถือได้ และสามารถนาไปใช้ในการถอดรหัสลั บเมื่ อมี การเข้ารหั สลับข้อมู ลอิ เล็กทรอนิ กส์
เพื่อให้สามารถเข้าใจความหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการเข้ารหัสลับนั้นได้
“กุญแจสาธารณะ (Public Key)” หมายความว่า กุญแจที่ใช้ในการตรวจสอบลายมือชื่อ
อิ เล็ กทรอนิ กส์ ที่ เชื่ อถื อได้ และสามารถน าไปใช้ ในการถอดรหั สลั บ เพื่ อมิ ให้ สามารถเข้ าใจความหมายของ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการเข้ารหัสลับนั้นได้ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น
“การประทับรับรองเวลา (Time Stamp)” หมายความว่า วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ที่ได้กระทาต่อข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับรองความมีอยู่ของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ ขณะที่มีการรับรอง
และสามารถตรวจพบได้หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นับแต่ที่ได้มีการรับรอง
“ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ” หมายความว่า ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือการบันทึกอื่นใด
ซึ่งยืนยันความเชื่อมโยงระหว่างเจ้าของลายมือชื่อกับข้อมูลสาหรับใช้สร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

-๓“ค่าจัดทาเอกสาร” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายที่จาเป็นในการจัดพิมพ์คาคู่ความและ/หรือ
เอกสารในรูปแบบกระดาษเพื่อดาเนินกระบวนพิจารณาตามขั้นตอนวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
“หลักฐานการชาระเงิน” หมายความว่า เอกสารหรือหลักฐานที่ธนาคารหรือหน่วยงาน
ที่ทาแทนออกให้ หรือเอกสารหรือหลักฐานที่ออกจากระบบที่มีการยืนยันการชาระเงินแล้ว
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๔ ชื่อผู้ใช้ระบบและรหัสผ่านเป็นหลักฐานแสดงการลงลายมือชื่อของผู้ใช้ระบบ
ในการติดต่อกับศาลหรือคู่ความอื่นผ่านระบบ ผู้ใช้ระบบต้องเก็บรักษาชื่อผู้ใช้ระบบและรหัสผ่านไว้
เป็นความลับ การระบุชื่อผู้ใช้ระบบและรหัสผ่านลงในระบบเพื่อเข้าใช้ระบบ ถือเป็นการยืนยันตัวตน
ผู้ใช้ระบบและการรับรองข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ข้ อ ๕ การจั ดท าหรื อแปลงเอกสารและข้ อความให้ อยู่ ในรู ปแบบข้ อมู ลอิ เล็ กทรอนิ กส์
เพื่อยื่นคาคู่ความและ/หรือเอกสารทางระบบ ผู้ใช้ระบบต้องบันทึกข้อมูลเป็นไฟล์ประเภท PDF หรือ PDF/A
ส่วนรูปภาพให้บันทึกเป็นไฟล์ประเภท JPEG โดยไฟล์เอกสารทั้งหมดที่ยื่นทางระบบต้องมีขนาดรวมกัน
ไม่เกินจานวนที่สานักงานศาลยุติธรรมกาหนด ด้วยมาตรฐานขั้นต่าสาหรับความละเอียดของภาพ (Resolution)
ของภาพลายเส้ นหรื อภาพขาวด า อย่ างน้ อย 200 จุ ดต่ อนิ้ ว (dot.per.inch.หรื อ .dpi) โดยถื อว่ าผู้ ใช้ ระบบ
ได้ตรวจสอบและรับรองแล้วว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีความหมายหรือรูปแบบเหมือนกับเอกสารและ
ข้อความเดิม
หากผู้ใช้ระบบมิได้ดาเนินการตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ระบบจะปฏิเสธและ
ให้ถือว่าผู้ใช้ระบบไม่ได้ยื่นคาคู่ความและ/หรือเอกสารดังกล่าว
ข้อ ๖ ให้ผู้ใช้ระบบพิมพ์ชื่อและชื่อสกุลหรือลงลายมือชื่อของตนในคาฟ้อง คาคู่ความ
และเอกสารทางคดีให้ครบถ้วน และจัดเตรียมเอกสารให้มีลักษณะตามข้อ ๕ แล้วจึงอัปโหลด (Upload) บนระบบ
หรื อ ในกรณี ที่ร ะบบกาหนดให้ ก รอกข้ อ ความลงในแบบฟอร์ม ออนไลน์ (Online Form) บนระบบ
ให้ผู้ใช้ระบบพิมพ์ชื่อและชื่อสกุลของตนให้ครบถ้วน และดาเนินการตามขั้นตอนที่กาหนดไว้ในระบบ
เอกสารที่บุคคลภายนอกซึ่งมิใช่ผู้ใช้ระบบ ต้องลงลายมือชื่อ เช่น หนังสือมอบอานาจ
หรือใบแต่งทนายความ ต้องมีการลงลายมือชื่อของบุคคลภายนอกครบถ้วนแล้วก่อนจัดทาเป็นเอกสาร
ในรูปแบบข้อมู ลอิเล็กทรอนิ กส์ ผู้ใช้ระบบจึงจะอั ปโหลด (Upload) เอกสารบนระบบได้ และถื อว่าผู้ใช้ระบบ
ได้รับรองแล้วว่าผู้ใช้ระบบมีเอกสารดังกล่าวอันเป็นต้นฉบับอยู่ในครอบครอง
ข้อ ๗ การยื่นคาคู่ความและ/หรือเอกสารทางระบบ หากกระทาเสร็จสมบูรณ์นอกเวลา
ทาการปกติหรือนอกวันทาการปกติของศาล ให้ถือว่าเป็นการยื่นในเวลาแรกหรือวันทาการแรกที่ศาล
เปิดทาการปกติถัดไป ทั้งนี้ ให้ถือตามเวลาของระบบ
ข้อ ๘ ค าคู่ ความและเอกสารที่ ได้ ยื่ นทางระบบ ให้ ถื อเป็น การยื่น เป็ นหนั งสื อตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และถือว่าผู้ใช้ระบบได้ลงลายมือชื่อตามข้อ ๔
คาสั่งหรือการอื่นใดที่กระทาโดยผู้พิพากษาหรือเจ้าหน้าที่ ให้ถือว่ามีการลงลายมือชื่อ
โดยผู้เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผู้ทารายการจนเสร็จสมบูรณ์ในระบบ

-๔ข้อ ๙ กรณีมีปัญหาต้องวินิจฉัยชี้ขาดเกี่ยวกับการยื่น ส่ง หรือรับคาคู่ความและเอกสาร
ทางระบบ ให้ศาลเป็นผู้พิจารณาสั่ง
ข้อ ๑๐ เลขาธิการสานักงานศาลยุติธรรมมีอานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานทางธุรการตามประกาศนี้
หมวด ๒
ระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing System)
ข้อ ๑๑ เมื่อศาลใดได้รับการติดตั้งระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์จากสานักงานศาลยุติธรรม
และมีความพร้อมในการให้บริการยื่น คาคู่ความ คาร้องและเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
ให้ศาลนั้นออกประกาศของศาลแจ้งให้ทราบทั่วกัน
ส่วนที่ ๑
การลงทะเบียน
ข้อ ๑๒ ผู้มีสิทธิลงทะเบียนเข้าใช้ระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่
(๑) คู่ความตามที่สานักงานศาลยุติธรรมประกาศกาหนด
(๒) ทนายความ
(๓) พนักงานอัยการ
ข้ อ ๑๓ ทนายความที่ มี สิ ท ธิ ล งทะเบี ย นเข้ า ใช้ ร ะบบรั บ ส่ ง อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ได้ แ ก่
ทนายความซึ่งได้จดทะเบียนกับสภาทนายความและได้รับใบอนุญาตให้เป็นทนายความ และไม่เป็น
ผู้ซึ่งขาดจากการเป็นทนายความหรือต้องห้ามทาการเป็นทนายความ
ข้อ ๑๔ การลงทะเบียนเพื่อใช้ระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ขอใช้ระบบต้องปฏิบัติตาม
ขั้นตอนดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ขอใช้ระบบต้องกรอกข้อมูลในคาขอลงทะเบียนเพื่อใช้ระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์
ให้ถูกต้องครบถ้วนบนระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ที่สานักงานศาลยุติธรรมเปิดให้บริการ และ
(๒) แนบเอกสารประกอบการลงทะเบียนโดยการอัปโหลด (Upload) บนระบบรับส่ง
อิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียดขั้นตอนที่กาหนดไว้ในระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารประกอบการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ มีดังนี้
ก) รูปถ่ายสี
ข) บัตรประจาตัวประชาชน
ค) บั ตรประจ าตั วสมาชิ กสภาทนายความหรื อใบอนุ ญาตให้ เป็ นทนายความ (ในกรณี ที่
ผู้ขอใช้ระบบเป็นทนายความ) หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ (ในกรณีที่ผู้ขอใช้ระบบเป็นพนักงานอัยการ)
(๓) เมื่อลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ จะได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ใช้ระบบโดยระบบส่งชื่อผู้ใช้ระบบ
(Username) และรหั ส ผ่ า น (Password) ไปยั ง จดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-mail) และหมายเลข
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้ระบบที่ได้ลงทะเบียนไว้

-๕การเข้าใช้ระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละครั้ง ผู้ใช้ระบบต้องนาชื่อผู้ใช้ระบบและ
รหัสผ่านตามวรรคหนึ่ง มาใช้ร่วมกับรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว (OTP) ที่ส่งจากระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์
ไปยังจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้ระบบที่ ได้ลงทะเบียนไว้
เพื่อเข้าสู่ระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์
ข้ อ ๑๕ เมื่ อผู้ ใช้ ระบบด าเนิ นการตามข้ อ ๑๔ แล้ ว ให้ น าเอกสารประกอบการลงทะเบี ยน
ตามข้อ ๑๔ (๒) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเองพร้อมให้ตั วอย่างลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานภายใน
วั นนั ดแรกของคดี ที่ ผู้ ใช้ ระบบได้ ยื่ นค าฟ้ องทางระบบรั บส่ งอิ เล็ กทรอนิ กส์ เป็ นคดี แรกที่ ต้ องไปด าเนิ น
กระบวนพิจารณาที่ศาล
ข้อ ๑๖ หากข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ เช่น ชื่อ ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้ระบบมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือผู้ใช้ระบบไม่ประสงค์จะใช้ระบบ
รับส่งอิเล็กทรอนิกส์อีกต่อไป ผู้ใช้ระบบมีหน้าที่ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบโดยเร็ว
การติด ต่อผู้ใช้ระบบไปยัง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือหมายเลขโทรศัพท์
เคลื่อนที่ของผู้ใช้ระบบที่ลงทะเบียนไว้ ให้ถือว่าเป็นการติดต่อโดยชอบจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
ข้อมูลดังกล่าว
ข้อ ๑๗ ผู้ใช้ระบบต้องต่ออายุการลงทะเบียนตามกาหนดเวลาและวิธีการที่กาหนดไว้ใน
ระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนวันที่ใบอนุญาตให้เป็นทนายความสิ้นอายุ แล้วแต่กรณี
ส่วนที่ ๒
การยื่นคาฟ้อง คาคู่ความและเอกสารทางคดี
ข้อ ๑๘ คดี ที่ อ าจยื่ น ค าฟ้ อ งหรื อค าร้ อ งขอตั้ ง ต้ นคดี ใ นศาลชั้ น ต้ น ทางระบบรั บ ส่ ง
อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ คดีแพ่ง คดีผู้บริโภค รวมถึงคดีแพ่งที่อยู่ในอานาจพิจารณาพิพากษาของศาลชานัญพิเศษ
ยกเว้นคดีที่อยู่ในอานาจพิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัว
คดีที่มีการยื่นคาคู่ความตามวรรคหนึ่ง อาจยื่นคาให้การหรือคาคัดค้านทางระบบรับส่ง
อิเล็กทรอนิกส์ได้
การยื่ นค าคู่ ความอื่ นทางระบบรั บส่ งอิ เล็ กทรอนิ กส์ ให้ เป็ นไปตามที่ ส านั กงานศาลยุ ติ ธรรม
ประกาศกาหนด
ข้อ ๑๙ ผู้ใช้ระบบอาจยื่นคาฟ้องหรือคาร้องขอตั้งต้นคดีทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์
ได้ตลอดเวลาที่ระบบเปิดใช้งาน โดยให้ถือว่าการยื่นคาฟ้องหรือคาร้องขอตั้งต้นคดี นั้นเสร็จสมบูรณ์
ต่อเมื่อผู้ใช้ระบบได้ปฏิบัติถูกต้องตามขั้นตอน และชาระค่าธรรมเนียมศาลและค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดี
ครบถ้วนตามขั้นตอนที่กาหนดไว้ในระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์
1
ข้ อ ๑๙/๑ ในกรณี ที่ ผู้ ใช้ ระบบได้ รั บยกเว้ นไม่ ต้ องช าระค่ าฤชาธรรมเนี ยมตามกฎหมาย
เช่ น บุ คคลธรรมดาที่เป็ นผู้บริ โภคยื่ นค าฟ้ องคดีผู้ บริ โภค ให้ ถื อว่ าการยื่ นคาฟ้ องหรื อค าร้ องขอตั้ งต้ นคดี นั้ น
เสร็ จสมบูรณ์ ต่ อเมื่ อผู้ ใช้ ระบบได้ ปฏิบั ติ ถูกต้ องตามขั้ นตอนที่ กาหนด และได้แสดงการยื นยันเพื่ อยื่ นคาฟ้ อง
หรือคาร้องตั้งต้นคดีนั้นทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์
1

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานศาลยุติธรรมฯ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๒ ก.พ. ๖๔

-๖ข้ อ ๒๐ การยื่ นค าฟ้ องทางระบบรั บส่ งอิ เล็ กทรอนิ กส์ ผู้ ใช้ ระบบต้ องปฏิ บั ติ ตามขั้ นตอน
การท างานของระบบรั บส่ งอิ เล็ กทรอนิ กส์ ตามแต่ ละประเภทคดี โดยเลื อกศาลที่ ประสงค์ จะยื่ นค าฟ้ อง
และดาเนินการตามที่ระบบกาหนดดังต่อไปนี้
(๑) กรอกหรือนาเข้าข้อมูลรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับการยื่นคาฟ้องในระบบรับส่ง
อิเล็กทรอนิกส์ และดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑.๑) กรอกข้ อความในแบบพิ มพ์ ค าฟ้ องและเอกสารประกอบการยื่ นค าฟ้ อง เช่ น
บั ญ ชี ร ะบุ พ ยานหรื อ ค าร้ อ งต่ า ง ๆ พร้ อ มทั้ ง พิ ม พ์ ชื่ อ และชื่ อ สกุ ล หรื อ ลงลายมื อ ชื่ อ ของผู้ ใ ช้ ร ะบบ
ในคาฟ้องและเอกสารที่ต้องได้รับการลงลายมือชื่อโดยผู้ใช้ระบบให้ครบถ้วน และจัดเตรียมเอกสาร
ดังกล่าวให้มีลักษณะตามข้อ ๕ แล้วจึงอัปโหลด (Upload) บนระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
(๑.๒) กรอกข้ อความบนระบบรั บส่ งอิ เล็ กทรอนิ กส์ ในรู ปแบบของแบบฟอร์ มค าฟ้ อง
ออนไลน์ (Online Form) พร้อมทั้งพิมพ์ชื่อและชื่อสกุลของผู้ใช้ระบบให้ครบถ้วน และจัดทาเอกสาร
ประกอบการยื่นคาฟ้องบนระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ ตามขั้นตอนที่กาหนดไว้ในระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ช าระค่ าธรรมเนี ยมศาล ค่ าส่ งหมายเรี ยกและส าเนาค าฟ้ องแก่ จ าเลย รวมถึ งค่ าจั ดท า
สาเนาคาฟ้องและเอกสารเพื่อส่งให้แก่จาเลยให้ครบถ้วน ตามขั้นตอนที่กาหนดไว้ในระบบรับส่งอิเล็กทรอนิ กส์
ทั้งนี้ ตามอัตราที่กาหนดไว้ในตารางแนบท้ายประกาศ
ข้อ ๒๑ ภายหลังจากผู้พิพากษามีคาสั่งรับฟ้องในคาฟ้องที่ยื่นทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
ผู้ใช้ระบบอาจเข้าตรวจสอบและจัดพิมพ์ใบรับเงินในราชการศาลยุติธรรมเพื่อเป็นหลักฐานได้
ข้อ ๒๒ คาคู่ความและ/หรือเอกสารทางคดี ที่อาจยื่นทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์
นอกเหนือจากคาฟ้องหรือคาร้องขอตั้งต้นคดี และเอกสารประกอบ ให้เป็นไปตามที่ระบบกาหนดและ
นาขั้นตอนและวิธีการตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๑๘ ถึงข้อ ๒๐ มาบังคับใช้โดยอนุโลม เฉพาะในส่วนที่ต้อง
ดาเนินการเกี่ยวกับการยื่นคาคู่ความและ/หรือเอกสารทางคดี
ในกรณีที่ต้องมีการจัดทาเอกสารตามวรรคหนึ่ง เพื่อส่งให้แก่คู่ความฝ่ายอื่นตามกฎหมาย
หรือคาสั่งศาล ให้ผู้ใช้ระบบดั งกล่าวเป็นผู้ชาระค่าจัดทาเอกสาร ทั้งนี้ ตามอัตราที่กาหนดไว้ในตาราง
แนบท้ายประกาศ
ข้ อ ๒๓ ผู้ ใช้ ระบบที่ ได้ ยื่ นค าคู่ ความและ/หรื อเอกสารทางระบบรั บส่ งอิ เล็ กทรอนิ กส์ แล้ ว
ถือเป็นการแสดงเจตนายอมรับคาคู่ความและ/หรือเอกสารจากคู่ความฝ่ายอื่นทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์
ส่วนที่ ๓
การชาระเงิน
ข้อ ๒๔ ผู้ ใช้ระบบสามารถเลื อกวิธี การชาระเงินผ่ านระบบรั บส่ งอิ เล็กทรอนิกส์ ด้ วยวิ ธี การ
ดังต่อไปนี้
(1) ชาระผ่านบัตรเครดิตหรือเดบิต
(๒) ชาระผ่าน QR Code พร้อมเพย์
(๓) ชาระผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย
(๔) ชาระผ่านเคาน์เตอร์หรือ ATM Barcode ของธนาคารกรุงไทย
(๕) วิธีอื่นตามที่สานักงานศาลยุติธรรมประกาศกาหนด

-๗ข้อ ๒๕ เมื่อผู้ใช้ระบบได้ปฏิบัติถูกต้องตามขั้นตอนที่กาหนดไว้ในระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
ระบบจะแสดงข้อความยืนยันการรับเอกสารและรับเงินเข้าสู่ระบบ ซึ่งข้อความยืนยันดังกล่าวจะมีรายละเอียด
เกี่ ยวกั บเอกสารที่ ยื่ นทางระบบรั บส่ งอิ เล็กทรอนิ กส์ และจ านวนเงิ นที่ ช าระผ่ านระบบทั้ งหมด รวมถึ งวั นเวลา
ที่ผู้ใช้ระบบยื่นคาฟ้องเสร็จสมบูรณ์ โดยให้ถือเป็นหลักฐานในการยื่นเอกสารและชาระเงินทางระบบ
รับส่งอิเล็กทรอนิกส์
ส่วนที่ ๔
การดาเนินการของศาลและเจ้าหน้าที่
ข้อ ๒๖ การยืนยันตัวตนกับระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเข้าใช้งาน ให้ ดาเนินการ
โดยใช้รหัสผ่าน (Password) ร่วมกับรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว (OTP) ที่มาจาก Mobile.Application
และการรับรองประทับตรา (Stamp.Certificate) ลงในเอกสารด้วยระบบจัดการกุญแจส่วนตัว (Private Key)
ที่สานักงานศาลยุติธรรมกาหนด
ข้อ ๒๗ คาสั่งเกี่ยวกับคาฟ้องที่กระทาโดยผู้พิพากษาทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์
ให้ถือว่าสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้พิพากษาได้ลงลายมือชื่ ออิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อถือได้ พร้อมทั้งมีการประทับรับรองเวลา
(Time Stamp) และสามารถตรวจสอบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นนั้นด้วยกุญแจสาธารณะ
(Public Key) ในใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่สานักงานศาลยุติธรรมกาหนด
ข้ อ ๒๘ เมื่ อ ศาลมี ค าสั่ ง เกี่ ย วกั บ ค าฟ้ อ ง ค าคู่ ค วาม หรื อ เอกสารทางคดี แ ล้ ว
ระบบรั บส่ งอิ เล็ กทรอนิ กส์ จะแจ้ งค าสั่ งของศาลหรื อข้ อความอื่ นใดเกี่ ยวกั บการยื่ น ส่ ง หรื อรั บค าคู่ ความ
และเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ โดยการส่งข้อความสั้น (SMS) ไปยังจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้ระบบ และให้ถือว่าผู้ใช้ระบบทราบคาสั่งแล้ว
ข้อ ๒๙ เมื่อศาลมีคาสั่งรับฟ้องแล้ว ให้เจ้าหน้าที่จัด ทาสิ่งพิมพ์ออก ได้แก่ คาฟ้อง
เอกสารท้ายฟ้อง หมายเรียก และเอกสารอื่นที่ศาลเห็นสมควร เพื่อส่งให้แก่จาเลย
ในคดีที่ไม่มีข้อพิพาทซึ่ งไม่มีบุคคลอื่นใดยื่นคาคัดค้านหรือในคดีที่มีข้อพิพาทซึ่งจาเลยทุกคน
ขาดนัดยื่นคาให้การหรือไม่ประสงค์ยื่นคาให้การ เจ้าหน้าที่ไม่ต้องจัดพิมพ์เอกสารเพื่อเก็บไว้เป็นสานวนของศาล
เว้นแต่ศาลเห็นสมควรสั่งเป็นอย่างอื่น
ในคดีที่ไม่มีข้อพิพาทซึ่ งมีผู้ยื่นคาคัดค้านเข้ามาในคดี หรือในคดีที่มีข้อพิพาทซึ่งจาเลย
ยื่นคาให้การผ่านระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ หรือในกรณีคู่ความตกลงให้ใช้สานวนความในรูปแบบข้อมูล
อิเล็กทรอนิ กส์ เจ้าหน้ าที่ไม่ต้องจัดพิมพ์เอกสารดังกล่าว เว้นแต่ศาลเห็นสมควรให้จัดพิมพ์เอกสารเพื่อเก็บไว้
เป็นสานวนของศาล ให้เจ้าหน้าที่จัดทาสิ่งพิมพ์ออก ได้แก่ คาคู่ความ ใบแต่งทนาย บัญชีระบุพยาน
บันทึกคาให้การพยาน รายงานกระบวนพิจารณา คาพิพากษา คาบังคับ หมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี
หรือเอกสารอื่นที่จาเป็นที่ศาลเห็นสมควร
ข้อ ๓๐ การจัดทาเอกสารท้ายคาฟ้องส่งให้แก่จาเลยในคดีผู้บริโภคที่ยื่นฟ้องทางระบบ
รับส่งอิเล็กทรอนิกส์ อาจจัดทาเป็นเอกสารในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่านทาง
คิวอาร์โค้ดที่ส่งไปพร้อมกับหมายเรียก และถือว่าจาเลยได้รับเอกสารนั้นในวันที่ได้รับหมายเรียก

-๘การขอให้ส่งเอกสารให้แก่จาเลยด้วยวิธีการตามความในวรรคหนึ่ง โจทก์ต้องระบุเหตุผล
ที่แสดงว่าจาเลยสามารถเข้าถึงเอกสารในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้มาในคาร้อง และไม่ต้องเสีย
ค่าจัดทาเอกสารดังกล่าว
ก่อนหรือในวันนัดพิจารณา ถ้าจาเลยแจ้งต่อศาลหรือศาลมีเหตุสงสัยว่าจาเลยไม่สามารถ
เข้ าถึ งเอกสารในรู ปแบบข้ อมู ลอิ เล็ กทรอนิ กส์ และศาลมี ค าสั่ งให้ ส่ งเอกสารให้ จ าเลยใหม่ ในรู ปแบบกระดาษ
ให้โจทก์มีหน้าที่จัดทาสาเนาเอกสารดังกล่าวเพื่อส่งให้แก่จาเลย
หมวด ๓
ระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (Court Integral Online Service : CIOS)
ส่วนที่ 1
การลงทะเบียน
ข้ อ ๓๑ คู่ ความ ทนายความ หรื อบุ คคลอื่ นที่ ได้ รั บอนุ ญาตจากศาลที่ มี ความประสงค์
จะเข้าใช้ระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม ต้องดาเนินการลงทะเบียนใช้งานระบบและลงทะเบียน
ความเกี่ ยวข้ องในคดี ในระบบบริ การออนไลน์ ศาลยุ ติ ธรรม ตามรายละเอี ยดและขั้ นตอนที่ ก าหนดไว้ ในระบบ
ที่เว็บไซต์ https://cios.coj.go.th/
การลงทะเบียนของผู้ใช้ระบบถือได้ว่าเป็นการยอมรับหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และผล
ของการลงทะเบียนตามประกาศนี้
ผู้ใช้ระบบต้องต่ออายุการลงทะเบียนตามกาหนดเวลาและวิธีการที่กาหนดไว้ในระบบ
บริการออนไลน์ศาลยุติธรรม หรือก่อนวันที่ใบอนุญาตให้เป็นทนายความสิ้นอายุ แล้วแต่กรณี
ส่วนที่ 2
การยื่นคาคู่ความและเอกสารทางคดี
2
ข้ อ ๓๒ ผู้ ใช้ ระบบที่ พิ สู จน์ ตั วตนตามวิ ธี การที่ ส านั กงานศาลยุ ติ ธรรมก าหนดแล้ ว
อาจยื่ นคาคู่ ความและ/หรื อเอกสารทางคดี ได้ ทุกประเภททางระบบบริการออนไลน์ ศาลยุ ติ ธรรมได้ ตลอดเวลา
ที่ระบบเปิดใช้งาน ยกเว้นเฉพาะคาฟ้องและคาร้องขอตั้งต้นคดี
การยื่ นค าคู่ ความหรื อเอกสารตามวรรคหนึ่ ง ถ้ าเป็ นอุทธรณ์ หรื อฎี กาของจ าเลยในคดี อาญา
จาเลยยังคงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับ
เกี่ยวกับการแสดงตนของจาเลยต่อเจ้าพนักงานศาลในขณะยื่นอุทธรณ์หรือฎีกา
ในกรณี ที่ มี การยื่ นฟ้ องคดี ใดผ่ านระบบรั บส่ งอิ เล็ กทรอนิ กส์ แล้ ว ผู้ ใช้ ระบบไม่ สามารถยื่ น
คาคู่ความและ/หรือเอกสารในคดีนั้ นผ่านระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรมได้ จะต้องดาเนินการยื่นทางระบบ
รับส่งอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

2

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานศาลยุติธรรมฯ (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๑๙ มี.ค. ๖๔

-๙ข้อ ๓๓ การยื่นคาคู่ความและ/หรือเอกสารทางระบบบริการออนไลน์ ศาลยุติธรรม
ให้ ผู้ใช้ระบบลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ และยื่นคาคู่ความและ/หรือเอกสารตามวิธีการที่ระบบกาหนด
โดยการแนบไฟล์ของคาคู่ความและ/หรือเอกสารที่ต้องการยื่น หรือกรอกข้อความลงในแบบฟอร์ม
ออนไลน์ (Online Form) บนระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม
ในกรณีที่ผู้ใช้ระบบยังไม่ ได้ลงทะเบียนความเกี่ยวข้องในคดี จะต้องแนบไฟล์สาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรประจาตัวสมาชิกสภาทนายความด้วย เพื่อตรวจสอบว่ามีความเกี่ยวข้องในคดี
จากนั้นทาการบันทึกข้อมูลดังกล่าวในระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม โดยให้ถือว่าการยื่นคาคู่ความ
และ/หรือเอกสารนั้นเสร็จสมบูรณ์ต่อเมื่อระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรมได้ยืนยันการรับเอกสารไว้แล้ว
ข้อ ๓๔ เมื่อผู้ใช้ระบบได้ปฏิบัติถูกต้องตามขั้นตอนที่กาหนดไว้ในระบบบริการออนไลน์
ศาลยุ ติ ธรรมแล้ว ระบบจะแสดงหมายเลขอ้างอิ งของการยื่นค าคู่ ความและ/หรื อเอกสารดั งกล่าวเพื่ อแสดงว่ า
ได้รับคาคู่ความและ/หรือเอกสารเข้าสู่ระบบแล้วและสาหรับใช้ในการตรวจสอบติดตามคาสั่งศาลต่อไป
ข้ อ ๓๕ ผู้ ใ ช้ ร ะบบมี ห น้ า ที่ ติ ด ตามผลค าสั่ ง เกี่ ย วกั บ ค าคู่ ค วามและ/หรื อ เอกสาร
ที่ผู้ใช้ระบบยื่นทางระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม และเมื่อมีการแจ้งคาสั่งผ่านระบบดังกล่าวแล้ว
ให้ถือว่าผู้ใช้ระบบทราบคาสั่งนั้น
หากผู้ ใช้ ระบบประสงค์ จะได้ ส าเนาค าสั่ งของศาลตามวรรคหนึ่ ง ผู้ ใช้ ระบบต้ องด าเนิ นการ
ขอคัดถ่ายเอกสารผ่านระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม
ข้อ ๓๖ การจัดทาเอกสารออกจากระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม ให้เรียกเก็บ
ค่าจัดทาเอกสารในอัตราหน้าละ 1 บาท ยกเว้นกรณีคาคู่ความและ/หรือเอกสารที่ต้องจัดทานั้นมีจานวน
ไม่เกิน 10 หน้า หรือการยื่นคาคู่ความและ/หรือเอกสารในคดีอาญา
ส่วนที่ ๓
การชาระเงิน
ข้อ ๓๗ การยื่นคาคู่ความและ/หรือเอกสารที่ต้องมีการชาระค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย
ในการด าเนิ นคดี การวางเงิ นต่ อศาล หรื อค่ าจั ดท าเอกสาร ผู้ ใช้ ระบบต้ องช าระเงิ นให้ ครบถ้ วนตามขั้ นตอน
ที่กาหนดไว้ในระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ใช้ระบบเลือกวิธีการชาระเงินตาม
ข้ อ ๓๘ (๑) หรื อ (๒) ให้ ส่ งหลั กฐานการช าระเงิ นทางระบบภายในสามวั นท าการนั บแต่ ได้ รั บแจ้ งจ านวนเงิ น
ที่ต้องชาระ โดยให้ถือว่าการชาระเงินนั้นสมบูรณ์ต่อเมื่อศาลได้รับหลักฐานการชาระเงินจากผู้ใช้ระบบแล้ว
หากผู้ใช้ระบบไม่ดาเนิ นการตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ใช้ระบบไม่ประสงค์ให้ดาเนินการต่อไป
ระบบจะยกเลิกการยื่นคาคู่ความและ/หรือเอกสารดังกล่าวนั้นทันที
ข้อ ๓๘ ผู้ใช้ระบบสามารถเลือกวิธีการชาระเงินผ่านระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม
ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
(๑) ชาระผ่านเคาน์เตอร์หรือตู้ ATM ของธนาคาร
(๒) ชาระผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง (ทาง Website และ Mobile Application ของธนาคาร)
(๓) ชาระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น
(๔) ชาระผ่าน Application Counter Service Pay
(๕) วิธีอื่นที่สานักงานศาลยุติธรรมประกาศกาหนด

- ๑๐ ทั้งนี้ วิธีการชาระเงินตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามวิธีการและขั้นตอนที่ระบบเปิดให้บริการ
ข้อ ๓๙ เมื่อผู้ใช้ระบบได้ชาระเงินถูกต้องครบถ้วนแล้ว ศาลจะออกใบรับเงินในราชการ
ศาลยุติธรรมให้แก่ผู้ใช้ระบบเพื่อเป็นหลักฐานการรับเงิน ผู้ใช้ระบบสามารถจัดทาสิ่งพิมพ์ออกใบรับเงิน
ในราชการศาลยุ ติธรรมได้ ทางระบบบริ การออนไลน์ศาลยุติ ธรรม ทั้ งนี้ หากผู้ ใช้ ระบบประสงค์ จะขอใบรั บเงิ น
ในราชการศาลยุติธรรมต้นฉบับ จะต้องดาเนินการขอเอกสารด้วยตนเอง
ส่วนที่ ๔
การดาเนินการของเจ้าหน้าที่
ข้อ ๔๐ เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับคาคู่ความและ/หรือเอกสารที่ส่งทางระบบบริการออนไลน์
ศาลยุติธรรมแล้ว ให้ตรวจสอบความเกี่ยวข้องในคดี ข้อมูลเบื้องต้นของคาคู่ความและ/หรือเอกสารที่ส่ง
และค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดี การวางเงินต่อศาล หรือค่าจัดทาเอกสาร
หากเป็ นกรณี การยื่ นค าคู่ ความและ/หรื อเอกสารที่ ต้ องมี การช าระค่ าธรรมเนี ยม ค่ าใช้ จ่ าย
ในการดาเนินคดี การวางเงินต่อศาล หรือค่าจัดทาเอกสาร ให้เจ้าหน้าที่แจ้งจานวนเงินและรายละเอียด
การชาระเงินให้ผู้ใช้ระบบดาเนินการชาระ พร้อมทั้งตรวจสอบการชาระเงินดังกล่าวและออกใบรับเงินในราชการ
ศาลยุติธรรมตามระเบียบส่งให้ผู้ใช้ระบบทางระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม
เมื่อเจ้าหน้าที่ดาเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ต้องจัดทาสิ่งพิมพ์ออกโดยเร็ว
แต่ ไม่ เกิ นสามวันทาการนั บแต่วั นได้รั บหลักฐานการชาระเงิน และดาเนิ นการในส่วนที่ เกี่ ยวข้องเพื่อนาเสนอ
ต่อศาลโดยเร็วเมื่อศาลมีคาสั่งประการใด ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคาสั่งของศาลต่อไป
ข้อ ๔๑ เจ้าหน้าที่ต้องดาเนินการนาเข้าข้อมูลในระบบเพื่อ แจ้งคาสั่งของศาลหรือ
ข้อความอื่ นใดเกี่ ยวกั บการยื่ น ส่ง หรือรั บค าคู่ ความและ/หรื อเอกสารทางระบบบริการออนไลน์ศาลยุติ ธรรม
ให้ผู้ใช้ระบบทราบ
หมวด ๔
การยื่นคาขอรับเอกสารผ่านระบบ
ข้อ ๔๒ การยื่นคาขอคัดถ่ายเอกสารและคาขอใบสาคัญเพื่อแสดงว่าคาพิพากษาหรือ
คาสั่งได้ถึงที่สุดแล้วผ่านระบบ ให้ถือว่าสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้ใช้ระบบได้ปฏิบัติถูกต้องตามขั้นตอนที่กาหนดไว้
ในระบบแล้ว
ส่วนที่ ๑
การขอคัดถ่ายเอกสาร
ข้อ ๔๓ ผู้ใช้ระบบอาจขอคัดถ่ายเอกสารผ่านระบบได้ตลอดเวลาที่ระบบเปิดใช้งาน
แต่เจ้าหน้าที่จะดาเนินการตามคาขอในวันและเวลาราชการ
การขอคัดถ่ายเอกสารในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการให้บริการที่ไม่เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่าย เว้นแต่สานักงานศาลยุติธรรมประกาศกาหนดเป็นอย่างอื่น

- ๑๑ ข้ อ ๔๔ การยื่ นค าขอคั ดถ่ ายเอกสารผ่ านระบบรั บส่ งอิ เล็ กทรอนิ กส์ ระบบจะส่ งไฟล์
ข้ อมู ลอิ เล็ กทรอนิ กส์ โดยทางจดหมายอิ เล็ กทรอนิ กส์ (E-mail) เพื่ อให้ ผู้ ใช้ ระบบที่ ขอรั บบริ การดาวน์ โหลด
(Download)
ข้ อ ๔๕ การยื่ นค าขอคั ดถ่ ายเอกสารผ่ านระบบบริ การออนไลน์ ศาลยุ ติ ธรรม ให้ ผู้ ใช้ ระบบ
ระบุรายละเอียดของคดีและเลือกการรับเอกสาร ได้แก่ รับเอกสารด้วยตนเอง หรือให้จัดส่งทางไปรษณีย์
หรือรับเอกสารในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ วิธีการและขั้นตอนให้เป็นไปตามที่ระบบกาหนด
การยื่ นค าขอคั ดถ่ ายเอกสารในรู ปแบบข้ อมู ลอิ เล็ กทรอนิ กส์ ผู้ ใช้ ระบบจะยื่ นค าขอได้
ไม่เกินสามครั้ง และเมื่อศาลอนุญาตตามคาขอแล้ว เจ้าหน้าที่จะส่งไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เข้าระบบ
บริการออนไลน์ศาลยุติธรรม เพื่อให้ผู้ใช้ระบบที่ขอรับบริการดาวน์โหลด (Download)
ผู้ใช้ระบบต้องรับไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ส่งข้อมูล
เข้าระบบ หากไม่รับไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ใช้ระบบไม่ติดใจ
การขอคัดถ่ายเอกสารในครั้งนั้น และผู้ใช้ระบบยินยอมให้ศาลนาไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวออกจากระบบ
ได้ ทันทีเมื่อพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ใช้ ระบบจะเรี ยกร้ องให้ ศาลส่ งไฟล์ข้ อมู ลอิ เล็ กทรอนิ กส์ ดังกล่ าว
ในระบบอีกครั้งโดยผู้ใช้ระบบไม่ยื่นคาขอใหม่ไม่ได้
ข้อ 4๖ ผู้ใช้ระบบสามารถตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ ด้วย
วิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) อัป โหลด (Upload) ไฟล์ข้ อมู ลอิ เล็ กทรอนิก ส์เ พื่อ ตรวจสอบผ่ านระบบบริ การ
ออนไลน์ศาลยุติธรรม
(2) สแกน QR Code จากไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อตรวจสอบ
(3) สิ่งพิมพ์ออกจากระบบ มีลายน้าแสดงสัญลักษณ์ของการพิมพ์ออกจากระบบรับส่ ง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม แล้วแต่กรณี ตามตัวอย่างแนบท้ายประกาศนี้
และมีข้ อความระบุ ว่า “สิ่งพิมพ์ออกจากระบบรับส่งอิเล็กทรอนิ กส์ ของศาล ถือเป็ นส าเนาที่ได้รั บการรับรอง
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง” โดยปรากฏชื่อผู้จัดพิมพ์และวันเวลาที่จัดพิมพ์
(4) วิธีอื่นที่สานักงานศาลยุติธรรมประกาศกาหนด
ส่วนที่ ๒
การขอใบสาคัญเพื่อแสดงว่าคาพิพากษาหรือคาสั่งได้ถึงที่สุดแล้ว
ข้อ ๔๗ ผู้ใช้ระบบอาจขอใบสาคัญเพื่อแสดงว่าคาพิพากษาหรือคาสั่งได้ถึงที่สุดแล้ว
ผ่านระบบได้ต ลอดเวลาที่ระบบเปิด ใช้งาน หากผู้ใช้ระบบยื่นคาขอภายหลังเวลา 16.30 นาฬิก า
เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวในวันเวลาทาการถัดไปหรือวันทาการแรกที่ศาลเปิดทาการปกติ
ข้อ ๔๘ การยื่ นคาขอใบส าคัญเพื่ อแสดงว่ าค าพิพากษาหรื อค าสั่ งได้ ถึ งที่ สุ ดแล้ วผ่ านระบบ
ผู้ใช้ระบบอาจเลือกรับเอกสารด้วยตนเอง หรือให้จัดส่งทางไปรษณีย์ หรือรับเอกสารในรูปแบบข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ วิธีการและขั้นตอนให้เป็นไปตามที่ระบบกาหนด
ข้ อ ๔๙ การยื่ น ค าขอใบส าคั ญ เพื่ อ แสดงว่ า ค าพิ พ ากษาหรื อ ค าสั่ ง ได้ ถึ ง ที่ สุ ด แล้ ว
โดยผู้ใช้ระบบเลือกรับเอกสารในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจะส่งไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพือ่ ให้
ผู้ใช้ระบบที่ขอรับบริการดาวน์โหลด (Download) ทั้งนี้ วิธีการและขั้นตอนให้เป็นไปตามที่ระบบกาหนด

- ๑๒ ข้อ ๕๐ การยื่นคาขอใบสาคัญเพื่อแสดงว่ าคาพิพากษาหรื อค าสั่ งได้ ถึ งที่ สุดแล้วผ่านระบบ
ศาลจะแจ้งคาสั่งพร้อมระบุค่าใช้จ่ายให้ผู้ใช้ระบบทราบผ่านระบบ และเมื่อศาลแจ้งคาสั่งดังกล่าวให้ถอื ว่า
ผู้ใช้ระบบทราบคาสั่งแล้ว
ค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมในการขอใบสาคัญเพื่อแสดงว่า
คาพิพากษาหรือคาสั่งได้ถึงที่สุดแล้วตามอัตราที่กาหนดไว้ในตาราง 2 ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ ง และค่ าส่ งไปรษณี ย์ ในกรณี ที่ ผู้ ใช้ ระบบแจ้ งความประสงค์ ให้ ศาลจั ดส่ งใบส าคั ญให้ ทางไปรษณี ย์
ตามอัตราที่ผู้ให้บริการกาหนด
ข้ อ ๕๑ การยื่ น ค าขอใบส าคั ญ เพื่ อ แสดงว่ า ค าพิ พ ากษาหรื อ ค าสั่ ง ได้ ถึ ง ที่ สุ ด แล้ ว
ผ่านระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม หากผู้ใช้ระบบไม่ดาเนินการชาระค่าใช้จ่ายและส่งหลักฐานการชาระเงิน
ให้ถือว่าผู้ใช้ระบบไม่ประสงค์ให้ดาเนินการต่อไป ศาลจะยกเลิกรายการคาขอใบสาคัญเพื่อแสดงว่า
คาพิพากษาหรือคาสั่งได้ถึงที่สุดนั้นทันที
กรณีผู้ใช้ระบบชาระค่าใช้จ่ายภายหลังศาลยกเลิกการทารายการแล้ว หากผู้ใช้ระบบ
ประสงค์จะขอรับเงินค่าใช้จ่ายคืน จะต้องมาดาเนินการที่ศาลด้วยตนเอง
กรณีที่มีการชาระค่าใช้จ่ายแล้ว แต่ภายหลังผู้ใช้ระบบยกเลิกคาขอหรือไม่ประสงค์
จะรับใบสาคัญอีกต่อไป ผู้ใช้ระบบจะขอเงินค่าใช้จ่ายที่ได้ชาระแล้วคืนจากศาลไม่ได้
กรณีศาลมีคาสั่งไม่อนุญาตตามคาขอ ศาลจะดาเนินการคืนค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ใช้ระบบต่อไป
ข้อ ๕๒ กรณีต ามข้อ ๕๑ หากผู้ใช้ระบบไม่มารับใบสาคัญที่ศาลภายในสามสิบ วัน
นับแต่วันนัดให้มารับใบสาคัญหรือไม่ยอมรับใบสาคัญที่ส่งทางไปรษณีย์นับแต่วันที่ใบสาคัญส่งไปถึงที่อยู่
ของผู้ใช้ระบบ ให้ถือว่าผู้ใช้ระบบไม่ติดใจการขอใบสาคัญในครั้งนั้น
กรณีมีเหตุจาเป็น อัน ไม่อาจก้าวล่ วงเสียได้หรือมีเ หตุอันควร ผู้ใช้ ระบบสามารถยื่ น
ขอเลื่อนวันนัดรับใบสาคัญเกินกาหนดระยะเวลาตามวรรคสองได้หนึ่งครั้ง แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหกสิบวัน
นับแต่วันนัดให้มารับใบสาคัญหรือวันที่ใบสาคัญส่งทางไปรษณีย์ไปถึงที่อยู่ของผู้รับ
ข้ อ ๕๓ กรณี ผู้ ใช้ ระบบไม่ มารั บใบส าคั ญที่ ศาลหรื อไม่ ยอมรั บใบส าคั ญที่ ส่ งทางไปรษณี ย์
ไปถึ งที่ อยู่ ของผู้ รั บภายในก าหนดเวลาตามข้ อ ๕๒ ผู้ ใช้ ระบบยิ นยอมให้ ศาลท าลายเอกสารดั งกล่ าวได้ ทั นที
เมื่ อพ้ นก าหนดเวลาดั งกล่ าว ทั้ งนี้ ผู้ ใช้ ระบบจะเรี ยกร้ องให้ ศาลออกใบส าคั ญนั้ นใหม่ โดยผู้ ยื่ นค าขอ
ไม่ชาระค่าใช้จ่ายอีกครั้งไม่ได้
หมวด ๕
การเงิน
ข้อ ๕๔ ใบรั บเงิ นซึ่ งสร้ างและจัดเก็บไว้ ในระบบ อย่ างน้อยต้องมี รายละเอียดตามที่ ก าหนด
ไว้ในระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยเงินค่าธรรมเนียมศาล เงินค่าปรั บและเงินกลาง
พ.ศ. ๒๕๕๖ และถือเป็นใบรับเงินในราชการศาลยุติธรรม
ใบรับเงินตามวรรคหนึ่งต้องมีปีงบประมาณกากั บและให้มีเลขที่เรียงกันไปในปีหนึ่ ง ๆ
เมื่อขึ้นปีงบประมาณใหม่ระบบจะกาหนดปีงบประมาณใหม่และเลขที่ใหม่ สาหรับลาดับที่ให้เรียงลาดับกันไป
ในวันหนึ่ง ๆ

- ๑๓ ข้ อ ๕๕ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ เ ข้ า ระบบและเป็ น ผู้ รั บ เงิ น ในใบรั บ เงิ น
ในราชการศาลยุติธรรม จัดพิมพ์ใบรั บเงินในราชการศาลยุติธรรมที่มีผู้มาชาระเงินส่งให้ส่วนคลังเพื่อใช้
สาหรับการบัญชี
ข้อ ๕๖ กรณีที่ต้องมีการคืนเงินที่ผู้ใช้ระบบชาระแล้วทั้งหมดหรือบางส่วน เช่น ศาลไม่อนุญาต
ตามคาร้อง หรือผู้ใช้ระบบชาระเงินภายหลังระบบยกเลิกการทารายการแล้ว หรือผู้ใช้ระบบชาระเงิน
เกินจานวน เป็นต้น ให้ผู้ใช้ระบบดาเนินการขอรับเงินคืนทางระบบ
ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารการขอคืนเงินที่ผู้ใช้ระบบยื่นทางระบบ และดาเนินการ
โอนคืนเงินให้แก่ผู้ใช้ระบบตามแนวทางการจ่ายคืนเงินค่าธรรมเนียมศาล เงินค่าปรับและเงินกลางในคดี
ให้แก่คู่ความต่อไป พร้อมทั้ งแจ้งให้ผู้ใช้ระบบทราบถึงการโอนคืนเงินนั้นทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
และหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้ระบบ หรือทางระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม แล้วแต่กรณี
หมวด ๖
การจัดทาสิ่งพิมพ์ออกจากระบบ
ข้ อ ๕๗ การจั ดท าสิ่ งพิ มพ์ ออกจากระบบ ต้ องจั ดท าบนกระดาษสี ขาวว่ างเปล่ า ขนาด A4
ที่มีความหนาไม่น้ อยกว่า ๘๐ แกรม ด้วยเครื่องพิมพ์ที่มีความละเอียดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ จุด ต่อนิ้ ว
(dot per inch หรือ dpi) โดยใช้หมึกสีดา
สิ่งพิมพ์ออกตามวรรคหนึ่งต้องมีลายน้าแสดงสัญลักษณ์ของการพิมพ์ออกจากระบบ
รั บส่ งอิ เล็ กทรอนิ กส์ หรื อระบบบริ การออนไลน์ ศาลยุ ติ ธรรม แล้ วแต่ กรณี ตามตั วอย่ างแนบท้ ายประกาศนี้
และมีข้ อความระบุ ว่า “สิ่งพิมพ์ออกจากระบบรับส่งอิเล็กทรอนิ กส์ ของศาล ถือเป็ นส าเนาที่ได้รั บการรับรอง
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง” โดยปรากฏชื่อผู้จัดพิมพ์และวันเวลาที่จัดพิมพ์
ข้อ ๕๘ สิ่งพิมพ์ออกจากระบบตามข้อ ๕๗ ให้ถือว่าเป็นสาเนาที่ได้รับการรับรองตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งแล้ว และให้ใช้แทนต้นฉบับได้โดยให้ถือว่ามีการลงลายมือชื่อ
โดยผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผู้ทารายการจนเสร็จสมบูรณ์แล้ว
ผู้ใช้ระบบอาจนาสิ่งพิมพ์ออกจากระบบไปใช้เพื่อยืนยันเป็นหลักฐานได้
หมวด ๗
การระงับใช้ระบบ
ข้อ ๕๙ หากผู้ใช้ระบบพบปัญหาหรือความบกพร่องในระบบ เช่น ชื่อผู้ใช้ระบบและ
รหัสผ่านของตนอาจถูกผู้อื่นนาไปใช้ หรือพบเหตุที่อาจทาให้เกิดความไม่มั่นคงปลอดภัยในการใช้ระบบ
ให้ผู้ใช้ระบบแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ทันที
ข้อ ๖๐ หากผู้ ใช้ระบบได้ใช้ระบบอย่างไม่เหมาะสม หรือไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขการใช้บริการ
ของระบบ หรือกระทาการใดอันอาจก่อให้เกิดความขัดข้อง หรืออาจก่อให้เกิดความไม่มั่นคงปลอดภัย
ในการใช้ระบบ หรือผู้ใช้ระบบขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้ใช้ระบบ ศาลหรือสานักงานศาลยุติธรรม
อาจระงับหรือเพิกถอนสิทธิในการเข้าใช้ระบบของผู้ใช้ระบบได้

- ๑๔ ข้อ ๖๑ กรณี มีเหตุ จาเป็น เจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลระบบอาจดาเนินการปิ ดระบบโดยได้ รับอนุ ญาต
จากเลขาธิการสานักงานศาลยุติธรรม เว้นแต่ในกรณีจาเป็นเร่งด่วน ให้เจ้าหน้าผู้ดูแลระบบปิดระบบ
ชั่วคราวได้ แต่ต้องรายงานให้เลขาธิการสานักงานศาลยุติธรรมทราบทันที
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
(ลงชื่อ) (พงษ์เดช วานิชกิตติกูลลงชื่อ)
(นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล)
เลขาธิการสานักงานศาลยุติธรรม

- ๑๕ ตารางแนบท้าย
๑. ค่าธรรมเนียมศาล (ค่าขึ้นศาล) ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ลักษณะของคดี

ทุนทรัพย์

อัตรา

หมายเหตุ

(๑) คดีที่มีคาขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันอาจ
คานวณเป็นราคาเงินได้ ให้คิดค่าขึ้นศาล
ตามทุนทรัพย์

ไม่เกินห้าสิบล้านบาท

ร้อยละ ๒ แต่ไม่เกิน
สองแสนบาท

ค่าธรรมเนียมถ้ารวมแล้ว
มีเศษไม่ถึงหนึ่งบาท
ให้ปัดทิ้ง

ส่วนที่เกิน
ห้าสิบล้านบาทขึ้นไป

ร้อยละ ๐.๑

(๒) คดีที่มีคาขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจ
คานวณเป็นราคาเงินได้

เรื่องละ ๒๐๐ บาท

(๓) คดีที่มีคาขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันอาจ
คานวณเป็นราคาเงินได้ และไม่อาจ
คานวณเป็นราคาเงินได้รวมอยู่ด้วย

ให้คิดค่าขึ้นศาล
ตามอัตราใน (๑)
แต่ไม่ให้น้อยกว่า
อัตราใน (๒)

(๔) คดีที่ขอให้ชาระค่าเสียหาย
ค่าอุปการะเลี้ยงดู หรือค่าเลี้ยงชีพ ก็ดี
เงินปี เงินเดือน เงินเบี้ยบานาญ
ค่าบารุงรักษาหรือเงินอื่น ๆ ก็ดี
บรรดาที่ให้จ่ายมีกาหนดเป็นระยะเวลา
ในอนาคตนอกจากดอกเบี้ย ค่าเช่า หรือ
ค่าเสียหายที่ศาลมีอานาจพิพากษาหรือสั่ง
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา ๑๔๒ อยู่แล้ว
ถ้าคดีนั้นมีคาขอให้ชาระหนี้ในเวลา
ปัจจุบัน หรือมีคาขอให้ข้อก่อน ๆ
รวมอยู่ด้วย ให้คิดค่าขึ้นศาลสาหรับ
คาขอในข้อนี้เป็นอีกส่วนหนึ่ง

๑๐๐ บาท

ปรากฏตามระบบการคานวณค่าธรรมเนียมศาล https://fees.coj.go.th/courtfees
๒. ค่าส่งหมายเรียกและสาเนาคาฟ้องให้จาเลย ปรากฏตามระบบค้นหาอัตราค่านาหมายศาลยุติธรรม
http://exp.coj.go.th/sentnotice/
๓. ค่าจัดพิมพ์สาเนาคาฟ้องและเอกสารอื่นใดเพื่อส่งให้แก่คู่ความ ให้เรียกเก็บในอัตราหน้าละ ๑ บาท

- ๑๖ ตัวอย่างลายน้าแสดงสัญลักษณ์ของการพิมพ์ออกจากระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์

- ๑๗ ตัวอย่างลายน้าแสดงสัญลักษณ์ของการพิมพ์ออกจากระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม

