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ศาลปกครองเปิ ดใช้ “ระบบงานคดีปกครองอิ เล็กทรอนิ กส์เพื่อประชาชน”
เป็ นวันแรก ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ใช้งานง่าย มีประสิ ทธิ ภาพ และความปลอดภัยสูง
ส านั ก งานศาลปกครองจัด งานแถลงข่ า วต่ อ สื่ อ มวลชนเนื่ องในโอกาสศาลปกครองเปิ ดใช้
“ระบบงานคดี ปกครองอิ เล็กทรอนิ กส์เพื่อประชาชน เป็ นวันแรก” โดยมีนายปิ ยะ ปะตังทา ประธาน
ศาลปกครองสู ง สุ ด เป็ นประธานการแถลงข่ า ว และมี น ายบุ ญ อนั น ต์ วรรณพานิ ชย์ ตุ ล าการ
ศาลปกครองสูง สุด ในฐานะประธานกรรมการยกร่ างกฎหมายเกี่ ย วกับวิ ธี พิ จารณาคดี ปกครอง
ทางอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ และเตรี ย มความพร้ อ มศาลปกครองสู่ ศ าลอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ เป็ นผู้น าเสนอ
รายละเอียด แนะนาระบบ และวิ ธีใช้งานระบบดังกล่าวต่อสื่อมวลชน
นายปิ ยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด เปิ ดเผยว่า วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถือเป็ น
ก้าวย่างทีส่ าคัญของการดาเนินงานของศาลปกครอง นัน่ ก็คอื การเข้าสู่การเป็ น “ศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์
หรือ e-Court” ซึง่ จะยกระดับการดาเนินกระบวนการยุตธิ รรมของประเทศไทย ให้อยูใ่ นระดับสากล
นับตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๕๔๔ ที่ศาลปกครองได้จดั ตัง้ ขึน้ ได้พฒ
ั นาระบบการพิจารณาพิพากษาคดีด้วยความ
มุ่งมันมาอย่
่
างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลา ๕ ปี ท่ผี ่านมา ได้พฒ
ั นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ศาลปกครองอย่างจริงจัง เพื่อทีจ่ ะให้สนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีของตุลาการศาลปกครอง และให้บริการ
แก่ประชาชนและคู่กรณีได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เพื่อนาไปสู่การเป็นศาลอัจฉริยะ หรือ Smart Court
โดยมีก ารพัฒนาระบบบริห ารจัดการคดีและสถิติค ดีท่ที างานในลัก ษณะ Web-based application
เพื่อ ติด ตามสถานะของแต่ ล ะคดี ระบบสืบ ค้น กฎหมายและกฎออนไลน์ ระบบสืบ ค้น ค า พิพ ากษา/ค าสัง่
ศาลปกครอง รวมไปถึ ง การอ านวยความสะดวกแก่ ป ระชาชนผู้ ม าติ ด ต่ อ ณ ที่ท าการศาลปกครอง
ถนนแจ้งวัฒนะ ซึ่งผูม้ าติดต่อสามารถใช้บตั รประชาชนเพียงใบเดียวในการติดต่อราชการ และระบบที่จอดรถ
ระบบการรับรองเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ด้วยใบรับรองดิจทิ ลั และให้บริการขอคัดและรับรองสาเนาคาพิพากษา
และคาสังศาลปกครองในรู
่
ปแบบไฟล์อเิ ล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เป็นต้น
จากความมุ่งมันพั
่ ฒนาดังกล่าว วันนี้ ศาลปกครองพร้อมแล้วที่จะเดินหน้ าเข้าสู่การเป็ น “ศาลปกครอง
อิเล็กทรอนิกส์” โดยจะเปิดใช้ “ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประชาชน” ซึง่ เป็ นระบบทีศ่ าลปกครอง
พัฒนาขึน้ เพื่อรองรับการดาเนินการทางคดีตงั ้ แต่ขนั ้ ตอนเริม่ ต้น คือ การยื่นฟ้อง ไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการ
พิจารณา คือ การพิจารณาพิพากษา และการบังคับคดี ให้สมกับความเป็ นศาลปกครองอัจฉริยะที่จะสามารถ
อานวยความสะดวกแก่ประชาชนและคู่กรณีอย่างมีคุณภาพ ให้เป็ นไปตามข้อตกลง หรือ Enforcing contracts
ภายใต้ ด ัช นี ก ารจัด อัน ดับ ความสะดวกในการประกอบธุ ร กิจ ของธนาคารโลก (โดยจะเปิ ด ใช้ ง านระบบฯ
ในศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองกลาง เป็นลาดับแรก รายละเอียดตามประกาศต่างๆ ทีแ่ นบ)
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ด้วยความสาคัญและความสาเร็จของการพัฒนาระบบดังกล่ าวนี้ เอง ศาลปกครองจึ งได้ เสนอ
“โครงการพัฒนาศาลปกครองอิ เล็กทรอนิ กส์เพื่ อประชาชน” เป็ นหนึ่ งในโครงการเฉลิ มพระเกี ยรติ
เนื่ องในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธีบรมราชาภิ เษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เพื่ อเป็ นการเทิ ดพระเกี ยรติ
แด่พระบาทสมเด็จพระวชิ รเกล้าเจ้าอยู่หวั ผูท้ รงพระคุณอันประเสริ ฐของปวงชนชาวไทยด้วย
นายบุญ อนั นต์ วรรณพานิ ชย์ ตุลาการศาลปกครองสูง สุด ในฐานะประธานกรรมการยกร่าง
กฎหมายเกี่ ย วกับ วิธ ี พ ิจ ารณาคดี ป กครองทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และเตรีย มความพร้ อ มศาลปกครอง
สู่ศาลอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวเพิม่ เติมว่า “ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์” มีหลักคิดสาคัญ ๓ ประการ คือ
เป็นระบบทีม่ มี าตรฐานและความชัดเจนทางวิธพี จิ ารณาคดี และเป็ นระบบทีม่ คี วามปลอดภัยสูง ทุกครัง้ ทีม่ กี าร
เข้าใช้งานระบบจะบันทึกผู้เข้าใช้ไว้ทงั ้ หมด ทาให้ทุกกระบวนการมีความโปร่งใส มันคงในการใช้
่
งาน และเป็ น
ระบบที่สามารถใช้งานได้จริง ใช้งานได้ง่าย มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว โดยระบบงานคดีปกครอง
อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์น้ี จะครอบคลุ ม ทุ ก กระบวนงานตัง้ แต่ การยื่น ฟ้ องคดี การแจ้ง หมายศาล การช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมศาล และการจ่ายสานวน โดยคู่กรณีทงั ้ สองฝ่ายไม่จาเป็ นต้องเดิน ทางมาที่ศาลปกครอง และ
รับทราบหมายแจ้งและคาสังต่
่ าง ๆ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกที่ทุกเวลา เป็ นการลดระยะเวลาในการ
ดาเนินกระบวนพิจารณาคดีในบางขัน้ ตอนได้อย่างมีนยั สาคัญ
การเข้าใช้ “ระบบงานคดี ปกครองอิ เล็กทรอนิ กส์” สามารถทาได้ โดยสะดวกในทุกเวลา และ
ทุกสถานที่ ท่ผี ู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต โดยมีขนั ้ ตอนการเข้าใช้งานที่เรียบง่ายเพียง ๒ ขัน้ ตอน
เท่านัน้ คือ ขัน้ ตอนแรก การระบุตวั บุคคลผู้ใช้งาน โดยการระบุช่อื ผู้ใช้งาน (user name) และรหัสผ่าน
(password) ซึง่ ได้รบั มาจากการเข้าลงทะเบียนในระบบ และขัน้ ตอนทีส่ อง การใช้งานตามวัตถุประสงค์ของผูใ้ ช้
เช่น การยืน่ ฟ้อง การยืน่ คาให้การ เป็ นต้น
นอกจากนี้ ผู้ใ ช้งานยัง สามารถเรียนรู้และทาความเข้าใจวิธกี ารใช้งานได้ด้ว ยตนเอง และการใช้งาน
แต่ละส่วนจะเริม่ จากการให้ผใู้ ช้งานสามารถเตรียมเรือ่ งของตนได้เองภายในระบบ เช่น การร่างคาฟ้อง หรือการ
ร่างคาให้การ ฯลฯ จากนัน้ ระบบจะให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจทานความถูกต้องครบถ้วนของสิง่ ที่ได้จดั ทาขึ้น
สุดท้าย จึงให้ผใู้ ช้งานทาการตกลงใจดาเนินการ เช่น ยื่นคาฟ้อง คาให้การ ซึง่ จะทาให้ผเู้ ข้าใช้งานสามารถทีจ่ ะ
ตรวจสอบความถูก ต้อ งครบถ้วนของข้อ มูล ในระบบได้ทุกขัน้ ตอน และที่สาคัญ เมื่อ มีการส่งเอกสารผ่ าน
ระบบแล้ว ระบบจะดาเนินการตอบกลับอัตโนมัติทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างความมันใจและความ
่
เชื่อมันให้
่ แก่ประชาชนทีย่ น่ ื เอกสารผ่านระบบดังกล่าวด้วย
สานักงานศาลปกครอง ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

