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ประกาศสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เรื่อง ข้อปฏิบตั ิและเงื่อนไข ประเภท รูปแบบ และขนาดของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ที่ใช้ในการยื่นคาร้องหรือหนังสือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยหรือเอกสารอื่นใด
ทางระบบงานคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๓ ข้อ ๔ วรรคสอง และข้อ ๗/๑ แห่งประกาศศาลรัฐธรรมนูญ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคาร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ
ศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคาร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
สานักงานศาลรัฐธรรมนูญจึงประกาศกาหนดข้อปฏิบัติและเงื่อนไข ประเภท รูปแบบ และขนาดของ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการยื่นคาร้องหรือหนังสือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยหรือเอกสาร
อื่นใดทางระบบงานคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง ข้อปฏิบัติและเงื่อนไข
ประเภท รู ป แบบ และขนาดของข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ใ ช้ ใ นการยื่ น ค าร้ อ งหรื อ หนั ง สื อ ขอให้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยหรือเอกสารอื่นใดทางระบบงานคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ป ระกาศศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์
และวิธีการยื่นคาร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ใช้บังคับ
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง ข้อปฏิบัติและเงื่อนไข ประเภท
รูปแบบ และขนาดของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการยื่นคาร้องทางระบบงานคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อ ๔ ข้อปฏิบัติและเงื่อนไขก่อนการยื่นคาร้องหรือหนังสือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยหรือเอกสารอื่นใดทางระบบงานคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์ มีดังนี้
(๑) ผู้ที่ประสงค์จะยื่นคาร้องหรือหนังสือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยหรือเอกสาร
อื่นใดทางระบบงานคดีรฐั ธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องยอมรับข้อปฏิบัติและเงื่อนไขตามที่กาหนดไว้ใน
ระบบงานคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะต้องทาการลงทะเบียนและยืนยันตัวตนผ่านทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์หรือช่องทางอื่นที่สานักงานศาลรัฐธรรมนูญกาหนด เพื่อกาหนดรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน
ก่อนเข้าสู่ระบบงานคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นการลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว
(๒) ชื่อผู้ใช้ระบบและรหัสผ่านสาหรับระบบงานคดีรัฐธรรมนูญอิ เล็กทรอนิกส์ที่ผู้ลงทะเบียน
ได้รับสามารถใช้ในการยื่นคาร้องหรือหนังสือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยหรือเอกสารอื่นใด
ในคดีรัฐธรรมนูญต่อศาลรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการบริการแจ้งเตือนความเคลื่อนไหวของคดีและการติดตาม
ความคืบหน้าของคดีหรือผลของคาวินิจฉัยหรือคาสั่งเกี่ยวกับคาร้องหรือหนังสือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยหรือเอกสารที่ได้ยื่นไว้ผ่านทางระบบงานคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ลงทะเบียน

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๙๗ ก
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จะต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับ การนาชื่อผู้ใช้ระบบและรหัสผ่านเข้าใช้งานในระบบงานคดีรัฐธรรมนูญ
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าผู้ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้ระบบงานดังกล่าว
(๓) ผู้ลงทะเบียนที่ไม่ได้ปฏิบัติหรือฝ่าฝืนข้อกาหนดการใช้งาน สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการใช้งานระบบงานคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์ของผู้นั้น
ข้อ ๕ ข้อปฏิบัติและเงื่อนไขในการยื่นคาร้องหรือหนังสือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยหรือเอกสารอื่นใดเมื่อเข้าสู่ระบบงานคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์ มีดังนี้
(๑) การยื่นคาร้องหรือหนังสือขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัย คาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา คาร้อง
ทั่วไป/คาขออื่น คาชี้แจง บันทึกถ้อยคายืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็น คาคัดค้ าน คาแถลงการณ์
เปิดคดี คาแถลงการณ์ปิดคดี หรือเอกสารอื่นใดของคู่กรณีหรือผู้เกีย่ วข้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ จะต้องใช้
ถ้อยคาสุภาพ มีรายการครบถ้วนตามแบบที่กาหนดในข้อกาหนดของศาลรัฐธรรมนูญ สาหรับการขอให้
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยวิ ธี พิ จ ารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๑ วรรคสอง สามารถจัดทาเป็นหนังสือราชการได้
(๒) เลือกประเภทผู้มีสิทธิยื่นคาร้อง ประเภทคดี และระบุรายละเอียดที่จาเป็นของผู้ร้อง
ผู้ถูกร้อง หรือผู้เกี่ยวข้องกับคาร้องหรือหนังสือขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยหรือเอกสารอื่นใด
(๓) กรอกข้อมูลรายละเอียดในคาร้องหรือหนังสือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
หรือเอกสารอื่นใดตามที่ระบบกาหนด
(๔) เอกสารประกอบการยื่ น ค าร้ อ งหรื อ หนั ง สื อ ขอให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย
หรือเอกสารอื่นใดที่จะแนบเข้าสู่ระบบก่อนยืนยันการส่งนั้น อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
(๔.๑) คาร้องหรือหนังสือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยหรือเอกสารอื่นใด ทั้งนี้
การลงลายมือชื่อของผู้ยื่นในเอกสารดังกล่าว สามารถใช้ข้อความชื่อและชื่อสกุลของผู้ยื่นตามแบบฟอร์ม
ที่ระบบงานคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์จัดทาขึ้นแทนการลงลายมือชื่อก็ได้
(๔.๒) เอกสารประกอบค าร้ อ งหรื อ หนั ง สื อ ขอให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย
หรือเอกสารอื่นใดในแต่ละประเภทคดีตามรายการที่จาเป็นตามที่ระบบกาหนดไว้
(๔.๓) กรณีที่มีการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นดาเนินการแทน จะต้องแนบใบมอบฉันทะ
ที่ลงลายมือชื่อครบถ้วน พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ซงึ่ ปรากฏ
เลขประจาตัวประชาชน ๑๓ หลัก ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
(๕) ผู้ยื่นจะต้องจัดทาคาร้องหรือหนังสือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิ จฉัยหรือเอกสารอื่นใด
และเอกสารประกอบคาร้องหรือหนังสือหรือเอกสารอื่นใดตาม (๔) ให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ตามประเภท รูปแบบ และขนาดข้อมูลของอิเล็กทรอนิกส์ที่กาหนด
(๖) เมื่อผู้ยื่นได้ปฏิบัติถูกต้องตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่กาหนดไว้แล้ว ระบบจะแสดงข้อความ
ยื น ยั น การรั บ เอกสารทางระบบงานคดีรั ฐธรรมนู ญอิ เล็ ก ทรอนิก ส์ และทางไปรษณี ย์ อิ เล็ ก ทรอนิกส์
ที่ลงทะเบียนไว้ ซึ่งข้อความดังกล่าวจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารที่ได้ยื่นทางระบบ รวมถึงวันเวลา
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ที่ยื่นคาร้องหรือหนังสือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยหรือเอกสารอื่นใดเสร็จสมบูรณ์เพื่อเก็บไว้
เป็นหลักฐานในการยื่นเอกสาร
(๗) เมื่อผู้ยื่นได้ยื่นคาร้องหรือหนังสือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยหรือเอกสารอื่นใด
ทางระบบงานคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์ หากกฎหมายกาหนดให้ผู้ยื่นจะต้องลงลายมือชื่อหรือรับรอง
ข้อความในเอกสารดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ยื่นได้ลงลายมือชื่อหรือรับรองข้อความในเอกสารนั้นแล้ว และ
ให้ถือว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวเป็นต้นฉบับเอกสารนั้น
(๘) ผู้ยื่นคาร้องหรือหนังสือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยหรือเอกสารอื่นใดมีหน้าที่
ติ ด ตามความคืบ หน้ า ของคดีห รื อผลของคาวินิจ ฉัย หรื อค าสั่ งเกี่ย วกับ คาร้อ งหรื อเอกสารที่ได้ยื่น ไว้
ซึ่งสานักงานศาลรัฐธรรมนูญจะแจ้งผ่านทางระบบงานคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ลงทะเบียน
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทางอื่นตามที่ได้แจ้งไว้ในคาร้องหรือเอกสารอื่นใด
เมื่อสานักงานศาลรัฐธรรมนูญได้แจ้งผลของคาวินิจฉัยหรือคาสั่ง รวมทั้งผลการพิจารณาวินจิ ฉัย
เกี่ยวกับคาร้องหรือเอกสารอื่นใดที่ได้ยื่นไว้ผ่านทางระบบงานคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าผู้ยื่น
คาร้องหรือเอกสารนั้นทราบโดยชอบแล้วนับแต่วันที่ส่งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
ข้อ ๖ ประเภท รูปแบบ และขนาดของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการยื่นคาร้องหรือ
หนังสือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยหรือเอกสารอื่นใดทางระบบงานคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์
มีดังนี้
(๑) กรณีเอกสาร ให้ใช้รูปแบบไฟล์ประเภท PDF โดยมีมาตรฐานขัน้ ต่าสาหรับความละเอียด
ของภาพ อย่างน้อย ๒๐๐ จุดต่อนิ้ว (dot per inch หรือ dpi)
(๒) กรณีภาพถ่าย ให้ใช้รูปแบบไฟล์ประเภท JPG JPEG หรือ PNG กรณีภาพเคลื่อนไหว
ให้ใช้รูปแบบไฟล์ประเภท MP4 MPEG หรือ WMV หรือกรณีเสียง ให้ใช้รูปแบบไฟล์ประเภท MP3
MP4 หรือ WMV จานวนไม่เกิน ๒ ไฟล์
(๓) ขนาดของไฟล์ทั้งหมดรวมต้องไม่เกิน ๕๐ เมกะไบต์ (Megabyte)
ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3
เชาวนะ ไตรมาศ
เลขาธิการสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

