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ว่าด้วยแนวทางการนําสืบพยานหลักฐานและ
การสืบพยานบุคคลที่อยู่นอกศาลโดยระบบการประชุมทางจอภาพ
พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยที่เ ป็ น การสมควรกํ า หนดหลัก เกณฑ์แ ละวิธ ีก ารเกี่ ย วกับ แนวทางการนํ า สืบ
พยานหลักฐานและการสืบพยานบุคคลทีอ่ ยูน่ อกศาลโดยระบบการประชุมทางจอภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐๓/๓ และมาตรา ๑๒๐/๔ แห่งประมวลกฎหมายวิธ ี
พิจารณาความแพ่ง ประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ ของศาลฎีกา จึงออก
ข้อกําหนดไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อกําหนดนี้เรียกว่า “ข้อกําหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยแนวทางการนํ าสืบ
พยานหลักฐานและการสืบพยานบุคคลทีอ่ ยูน่ อกศาลโดยระบบการประชุมทางจอภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ข้อกําหนดนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อกําหนดนี้
“ศาล” หมายความว่า ศาลยุตธิ รรมหรือผูพ้ พิ ากษาทีม่ อี ํานาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่ง
และหมายความรวมถึง ศาลฎีกา ศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค หรือศาลชัน้ ต้น แล้วแต่กรณี
“เจ้าพนักงานศาล” หมายความว่า ข้าราชการศาลยุตธิ รรมซึง่ ปฏิบตั หิ น้าทีด่ า้ นกฎหมาย
ระดับชํานาญการขึน้ ไป หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางกฎหมาย หรือเป็ นสามัญสมาชิกแห่ง
เนติบณ
ั ฑิตยสภา ในกรณีทไ่ี ม่มขี า้ ราชการศาลยุตธิ รรมดังกล่าว ผูพ้ พิ ากษาหัวหน้าศาลอาจมอบหมาย
ให้ขา้ ราชการศาลยุตธิ รรมคนหนึ่งไปทําหน้าทีเ่ จ้าพนักงานศาลก็ได้
ข้อ ๔ ให้ประธานศาลฎีการักษาการตามข้อกําหนดนี้
หมวด ๑
การแต่งตัง้ เจ้าพนักงานศาลหรือเจ้าพนักงานอื่นให้ทาํ การสืบยานหลักฐานนอกศาล
ข้อ ๕ ในกรณี ท่ีศ าลแต่ ง ตัง้ เจ้า พนั ก งานศาลหรือ เจ้า พนั ก งานอื่ น ให้ ทํ า การสืบ
พยานหลักฐานนอกศาลตามมาตรา ๑๐๓/๑ แห่งประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง ให้ดําเนินการ
ดังต่อไปนี้
(๑) การสืบพยานบุคคล ให้เจ้าพนักงานศาลหรือเจ้าพนักงานอื่นจัดทําบันทึกคําเบิก
ความของพยานและอ่านให้พยานฟงั และให้พยานลงลายมือชื่อไว้ดงั ทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา ๔๙ และ ๕๐
แห่งประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง เว้นแต่การบันทึกคําเบิกความนัน้ เป็ นการบันทึกลงในวัสดุ
ซึง่ สามารถถ่ายทอดออกเป็ นเสียง หรือภาพและเสียงซึง่ สามารถนําออกถ่ายทอดได้อย่างต่อเนื่อง
(๒) การสืบพยานหลักฐานอื่น ให้เจ้าพนักงานศาลหรือเจ้าพนักงานอื่นจัดทําบันทึก
การตรวจสอบพยานหลักฐานดังกล่าวไว้โดยละเอียด และอ่านให้ค่คู วามฟงั เว้นแต่การจัดทําบันทึกการ
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ตรวจสอบพยานหลักฐานนัน้ เป็ นการบันทึกลงในวัสดุซ่งึ สามารถถ่ายทอดออกเป็ นภาพ เสียง หรือ
ภาพและเสียงซึง่ สามารถนําออกถ่ายทอดได้อย่างต่อเนื่อง
ในกรณีทเ่ี จ้าพนักงานอื่นได้รบั แต่งตัง้ ให้เป็นผูด้ าํ เนินการตามวรรคหนึ่ง ศาลอาจมอบให้
เจ้าพนักงานศาลคนใดคนหนึ่งเป็ นผูช้ ่วยเหลือเจ้าพนักงานดังกล่าวด้วยก็ได้
ให้เ จ้า พนัก งานศาลหรือ เจ้าพนัก งานอื่นจัด ทํ ารายงานการดํา เนิ นการเสนอต่ อ ศาล
โดยให้ค่คู วามหรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องลงลายมือชื่อไว้ดว้ ย หากไม่อาจดําเนินการได้ ให้บนั ทึกเหตุแห่งการ
นัน้ ไว้
หมวด ๒
การสืบพยานหลักฐานตามวิ ธีการที่ค่คู วามตกลงกัน
ข้อ ๖ ในกรณี ท่ีศ าลอนุ ญ าตให้ ส ืบ พยานหลัก ฐานตามวิธ ีก ารที่คู่ ค วามตกลงกัน
ตามมาตรา ๑๐๓/๒ แห่งประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง ถ้าจะต้องดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด
ซึง่ มิได้กระทําต่อหน้าศาล ศาลอาจมอบให้เจ้าพนักงานศาลคนใดคนหนึ่งเป็ นผูด้ ูแล ตรวจสอบ บันทึก
การตรวจสอบ และรายงานให้ศาลทราบก็ได้
การจัดทําบันทึกและรายงานของเจ้าพนักงานศาลตามวรรคหนึ่งให้นําความในข้อ ๕
มาใช้บงั คับโดยอนุ โลม
หมวด ๓
การสืบพยานบุคคลที่อยู่นอกศาลโดยระบบการประชุมทางจอภาพ
ข้อ ๗ ในคดีท่ีต้อ งสืบพยานหลัก ฐาน เมื่อ ถึงวันนัดพร้อมคู่ค วามทุกฝ่ายหรือนัด
ชีส้ องสถาน ในการประชุมคดี ศาลอาจสอบถามคู่ความที่มาศาลด้วยว่ามีพยานบุคคลที่อยู่นอกศาล
หรือไม่ หากมี และคู่ความฝ่ายทีอ่ ้างพยานร้องขอให้ศาลทําการสืบพยานนัน้ โดยระบบการประชุมทาง
จอภาพ โดยให้เหตุผลความจําเป็ นที่ไม่สามารถนํ าพยานมาเบิกความทีศ่ าลนัน้ ได้ ถ้าศาลเห็นว่าเพื่อ
ประโยชน์แห่งความยุตธิ รรมและการสืบพยานไม่ยุ่งยากจนเกินไปโดยคํานึงถึงเอกสารรวมทัง้ วัตถุพยาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง และสถานทีท่ จ่ี ะให้พยานไปเบิกความโดยระบบการประชุมทางจอภาพได้จดั วางระบบรองรับ
ไว้แ ล้ว ศาลจะอนุ ญ าตให้ส ืบพยานบุค คลใดที่อ ยู่นอกศาลโดยระบบการประชุ มทางจอภาพก็ไ ด้
โดยกําหนดวัน เวลาและสถานทีท่ จ่ี ะให้พยานไปเบิกความให้ชดั เจน
การสืบพยานบุคคลที่อยู่นอกศาลในกรณีอ่นื โดยระบบการประชุมทางจอภาพ ให้นํา
ความในวรรคหนึ่งมาใช้บงั คับโดยอนุ โลม
ข้อ ๘ ในกรณีท่ศี าลมีคําสังอนุ
่ ญ าตให้ส ืบพยานบุ ค คลที่อ ยู่นอกศาลโดยระบบการ
ประชุมทางจอภาพตามข้อ ๗ ให้ศาลพิจารณากําหนดค่าใช้จ่ายเบื้องต้น รวมทัง้ ค่าพาหนะและ
่ ค่คู วามฝ่ายทีร่ อ้ งขอวางเงินค่าใช้จ่าย
ค่าป่วยการพยานตลอดจนค่าใช้จ่ายของสักขีพยาน และมีคําสังให้
ดังกล่าวต่อศาลภายในระยะเวลาทีศ่ าลกําหนด หากคู่ความฝ่ายนัน้ ไม่ปฏิบตั ติ ามก็ให้ศาลมีคําสังงดการ
่
สืบพยานดังกล่าวและดําเนินกระบวนพิจารณาต่อไปตามทีศ่ าลเห็นสมควร
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การชําระค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่าพาหนะและค่าป่วยการพยาน ให้ชําระจากเงินทีไ่ ด้วางไว้
ตามวรรคหนึ่ง หากไม่พอให้ศาลมีคาํ สังให้
่ ชาํ ระเพิม่ จนครบ หรือหากมีเหลือให้คนื แก่ค่คู วามนัน้ ไป
ข้อ ๙ ถ้ามีเอกสารหรือวัตถุพยานที่จะต้องสืบประกอบคําเบิกความของพยานบุคคล
ตามข้อ ๗ ศาลอาจกระทําโดยระบบการประชุมทางจอภาพ หรือส่งสําเนาเอกสารหรือภาพถ่ายวัตถุ
พยานทีค่ ่คู วามทุกฝา่ ยรับรองแล้วไปให้พยานตรวจดูประกอบการเบิกความ เว้นแต่มคี วามจําเป็ นต้องให้
พยานยืนยันความถูกต้องแท้จริงของเอกสารทีจ่ ะให้พยานเบิกความประกอบก็ให้ส่งต้นฉบับเอกสารไป
ข้อ ๑๐ กรณีท่สี ถานทีซ่ ่งึ จะทําการสืบพยานบุคคลทีอ่ ยู่นอกศาลเป็ นศาลอื่น ให้ศาลที่
พิจารณาคดีสอบถามศาลนัน้ ถึงความพร้อมเกี่ยวกับวันเวลานัดสืบพยานเสียก่อน แล้วมีหนังสือแจ้งการ
สืบพยานบุคคลตามข้อ ๗ โดยกําหนดวัน เวลาสืบพยาน ชื่อและจํานวนพยานบุคคล กับส่งเอกสารและ
ภาพถ่ ายวัตถุ พ ยานอันจําเป็ นในการเบิกความของพยาน ไปยัง ศาลที่พยานจะไปเบิกความทราบ
เพื่อจัดเตรียมความพร้อมของห้องสืบพยาน ระบบการประชุมทางจอภาพ รวมทัง้ การควบคุมระบบการ
ติดต่อประสานงานกับศาลทีพ่ จิ ารณาคดีในวันสืบพยานด้วย
ข้อ ๑๑ ให้ คู่ ค วามฝ่า ยที่อ้า งพยานบุ ค คลที่อ ยู่น อกศาลนํ า พยานมาเบิก ความตาม
วัน เวลาและศาลที่กําหนดให้พยานเบิกความโดยระบบการประชุมทางจอภาพ แต่หากไม่สามารถ
นํ าพยานมาศาลนัน้ ได้เอง ให้คู่ความฝ่ายที่อ้างพยานร้อ งขอต่ อศาลที่พ ิจารณาคดีให้อ อกหมายเรียก
พยาน โดยระบุช่อื ศาลที่พยานจะต้องไปเบิกความโดยระบบการประชุมทางจอภาพให้ชดั เจน แล้วส่ง
หมายนัน้ ไปยังศาลที่พยานจะไปเบิกความเพื่อให้สลักหลังหมายเรียกพยานแล้วดําเนินการส่งหมาย
ให้แก่พยานต่อไป
เมือ่ ศาลทีพ่ ยานจะไปเบิกความได้รบั รายงานผลการส่งหมายแล้ว ให้แจ้งรายงานผลการ
ส่งหมายให้ศาลทีพ่ จิ ารณาคดีทราบก่อนถึงวันนัดด้วย ในกรณีจาํ เป็ นเร่งด่วน การแจ้งรายงานผลการ
ส่งหมายดังกล่าวอาจกระทําทางโทรสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างอื่นก็ได้
ข้อ ๑๒ ในวัน สื บ พยานบุ ค คลที่ อ ยู่ น อกศาลโดยระบบการประชุ ม ทางจอภาพ
ให้องค์คณะผู้พพิ ากษาและคู่ความรวมทัง้ ทนายความทุกฝ่ายทําการสืบพยานภายในห้องพิจารณาของ
ศาลที่พ ิจารณาคดีซ่ึง ได้จ ดั วางระบบการประชุ ม ทางจอภาพเชื่อ มโยงกับ ระบบของศาลที่พ ยานไป
เบิกความ เว้นแต่เมื่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทัง้ สองฝ่ายมีคําขอ และศาลเห็นสมควร ศาลอาจ
อนุ ญาตให้ค่คู วามฝา่ ยใดฝา่ ยหนึ่งหรือทัง้ สองฝา่ ยไปทําการสืบพยานทีศ่ าลทีพ่ ยานไปเบิกความก็ได้
ก่อนทําการสืบพยาน ให้เจ้าพนักงานศาลตรวจสอบหลักฐานบัตรประจําตัวที่ปรากฏ
ภาพถ่ ายของพยานที่ทางราชการออกให้แ ละทําสําเนาบัตรประจําตัวดังกล่ าวให้พยานรับรองสําเนา
ถูกต้องไว้เป็ นหลักฐานและให้นําพยานสาบานตนหรือกล่าวคําปฏิญาณต่ อหน้ าศาลที่พจิ ารณาคดีโดย
ระบบการประชุมทางจอภาพ แล้วให้ศาลทีพ่ จิ ารณาคดีทาํ การสืบพยานต่อไปจนเสร็จ
ในการสืบพยานบุคคลทีอ่ ยูน่ อกศาลโดยระบบการประชุมทางจอภาพ ให้ศาลทีพ่ ยานไป
เบิกความมอบหมายเจ้าพนักงานศาลอยูเ่ ป็ นสักขีพยานตลอดการสืบพยานนัน้
ข้อ ๑๓ เมื่อพยานเบิกความเสร็จแล้ว ให้องค์คณะผูพ้ พิ ากษาอ่านบันทึกคําเบิกความ
พยานให้ค่คู วามที่อยู่ในห้องพิจารณาฟงั แล้วให้ผู้พพิ ากษาและคู่ความทุกฝ่ายลงลายมือชื่อในบันทึก
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คําเบิกความพยาน ทัง้ นี้ คําเบิกความพยานต้องบันทึกให้ปรากฏข้อ ความด้วยว่าพยานเบิกความ
โดยระบบการประชุมทางจอภาพ
ข้อ ๑๔ ให้เจ้าพนักงานศาลซึง่ เป็ นสักขีพยานตามข้อ ๑๒ วรรคสาม จัดทํารายงาน
การสืบพยานโดยระบบการประชุมทางจอภาพ โดยให้ศาลที่พยานไปเบิกความลงลายมือชื่อไว้ใ น
รายงานดังกล่าวด้วย
ข้อ ๑๕ ให้ศาลที่พยานไปเบิกความรวบรวมเอกสารทัง้ หลายทีเ่ กี่ยวข้องส่งคืนศาลที่
พิจารณาคดีพร้อมแจ้งรายละเอียดเกีย่ วกับค่าใช้จา่ ยในการสืบพยานเพื่อให้ศาลทีพ่ จิ ารณาคดีดําเนินการ
ตามข้อ ๘ วรรคสอง
ข้อ ๑๖ ในกรณี ส ถานที่ท่ีจ ะทํ า การสืบ พยานบุ ค คลที่อ ยู่น อกศาลเป็ น สถานที่อ่ ืน
ให้ศาลที่พจิ ารณาคดีมหี นังสือแจ้งการสืบพยานบุคคลที่อยู่นอกศาลโดยระบบการประชุมทางจอภาพ
พร้อมกําหนดวัน เวลา สืบพยาน ชื่อและจํานวนพยานบุคคล ไปยังผูม้ อี ํานาจหน้าทีด่ ูแลสถานทีน่ ัน้ ทราบ
เพื่อเตรียมความพร้อมของห้องสืบพยาน ระบบการประชุมทางจอภาพ รวมทัง้ การควบคุมระบบการ
ติดต่อประสานงานกับศาลทีพ่ จิ ารณาคดีในวันสืบพยาน
ให้ศ าลที่พ ิจ ารณาคดีม ีห นัง สือ แจ้งการสืบพยานบุ ค คลที่อ ยู่น อกศาลโดยระบบการ
ประชุมทางจอภาพ พร้อมกําหนดวัน เวลา สืบพยาน ชื่อและจํานวนพยานบุคคล พร้อมด้วยเอกสาร
และภาพถ่ายวัตถุพยานอันจําเป็ นในการเบิกความ ถ้าหากมี ไปยังศาลทีม่ เี ขตอํานาจเหนือสถานทีต่ าม
วรรคหนึ่งหรือบุคคลทีศ่ าลเห็นสมควร เพื่อให้ศาลทีม่ เี ขตอํานาจเหนือสถานทีน่ ัน้ มอบหมายเจ้าพนักงาน
ศาลให้ทาํ หน้าทีต่ ามข้อ ๑๒ วรรคสองและวรรคสาม ตลอดจนดูแลให้การสืบพยาน โดยระบบการประชุม
ทางจอภาพนัน้ ดําเนินไปได้โดยเรียบร้อย และให้นําความในข้อ ๑๒ ถึงข้อ ๑๕ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๗ ในกรณีท่พี ยานมีถิ่นที่อยู่ใ นต่ างประเทศ ศาลที่พจิ ารณาคดีอาจให้พยาน
เบิกความ ณ สถานที่ทเ่ี หมาะสม และมีความพร้อมที่จะให้พยานเบิกความโดยระบบการประชุมทาง
จอภาพก็ได้ ทัง้ นี้ ให้นําความในข้อ ๗ ถึงข้อ ๑๕ มาใช้บงั คับโดยอนุ โลม แต่บุคคลทีเ่ ป็ นสักขีพยาน
ไม่จาํ เป็นต้องเป็ นเจ้าพนักงานศาล
หากสถานทีต่ ามวรรคหนึ่งเป็ นศาลในต่างประเทศ ให้ดําเนินการตามข้อตกลงระหว่าง
กันหรือธรรมเนียมปฏิบตั ริ ะหว่างประเทศ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๘ ในกรณีท่ศี าลอนุ ญาตให้เสนอบันทึกถ้อยคํายืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็น
ของผู้ ใ ห้ ถ้ อ ยคํ า ซึ่ง มีถิ่ น ที่อ ยู่ ใ นต่ า งประเทศต่ อ ศาลแทนการนํ า พยานมาเบิก ความต่ อ หน้ า ศาล
ตามมาตรา ๑๒๐/๒ แห่งประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง ศาลอาจให้ผใู้ ห้ถ้อยคําเบิกความตอบ
คําถามค้านและคําถามติงของคู่ความโดยระบบการประชุมทางจอภาพก็ได้ ทัง้ นี้ ให้นําความในข้อ ๑๗
มาใช้บงั คับโดยอนุ โลม
หมวด ๔
การสืบพยานหลักฐานซึ่งเป็ นข้อมูลคอมพิ วเตอร์
ข้อ ๑๙ คู่ ค วามที่ป ระสงค์ จ ะเสนอข้ อ มู ล ที่ บ ัน ทึก โดยเครื่อ งคอมพิว เตอร์ ห รือ ที่
ประมวลผลโดยเครือ่ งคอมพิวเตอร์เป็ นพยานหลักฐานจะต้องระบุขอ้ มูลทีจ่ ะอ้างไว้ในบัญชีระบุพยานตาม
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มาตรา ๘๘ แห่งประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง พร้อมกับยื่นสําเนาสื่อทีบ่ นั ทึกข้อมูลนัน้ ใน
จํานวนทีเ่ พียงพอเพื่อให้ค่คู วามอีกฝา่ ยหนึ่งมารับไปจากเจ้าพนักงานศาล เว้นแต่
(๑) สื่อ ที่บ ันทึก ข้อ มูล นั น้ อยู่ใ นความครอบครองของคู่ค วามฝ่ายอื่น หรือ ของ
บุคคลภายนอก ให้ค่คู วามฝ่ายทีอ่ ้างอิงข้อมูลยื่นคําร้องต่อศาล ขออนุ ญาตงดส่งสําเนาสื่อบันทึกข้อมูล
และขอให้ศาลมีคําสังเรี
่ ยกสื่อที่บนั ทึกข้อมูลนัน้ มาจากผู้ครอบครองโดยให้ค่คู วามฝ่ายที่อ้างนัน้ มีหน้ าที่
ติดตามเพื่อให้ได้ส่อื ทีบ่ นั ทึกข้อมูลนัน้ ส่งมาศาลก่อนวันสืบพยาน ตามทีศ่ าลเห็นสมควรกําหนด
(๒) ถ้าการทําสําเนาสื่อที่บนั ทึกข้อมูลนัน้ จะทําให้กระบวนพิจารณาล่าช้าหรือเป็ นที่
เสื่อมเสียแก่ค่คู วามซึง่ อ้างอิงข้อมูลนัน้ หรือมีเหตุผลแสดงว่าไม่อาจส่งสําเนาสื่อทีบ่ นั ทึกข้อมูลนัน้ ให้แล้ว
เสร็จภายในเวลาทีก่ ําหนดได้ ให้ค่คู วามฝา่ ยทีอ่ า้ งอิงข้อมูลยื่นคําร้องต่อศาล ขออนุ ญาตงดส่งสําเนาสื่อที่
บันทึกข้อมูลและขอนําสื่อทีบ่ นั ทึกข้อมูลนัน้ ส่งมาศาลก่อนวันสืบพยานตามทีศ่ าลเห็นสมควรกําหนด
ถ้าคู่ความฝ่ายทีอ่ ้างอิงไม่สามารถนํ าสื่อทีบ่ นั ทึกข้อมูลนัน้ ส่งมาศาลได้ภายในเวลาตาม
วรรคหนึ่ง ศาลจะกําหนดให้ทําการตรวจข้อมูลดังกล่าว ณ สถานที่ เวลา และภายในเงื่อนไขตามที่
ศาลเห็นสมควรแล้วแต่สภาพแห่งข้อมูลนัน้ ๆ ก็ได้
ข้อ ๒๐ คู่ความฝ่ายทีถ่ ูกอีกฝ่ายหนึ่งอ้างอิงข้อมูลที่บนั ทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ
ประมวลผลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์มาเป็ นพยานหลักฐานยันตน อาจยื่นคําแถลงคัดค้านการอ้างข้อมูล
นัน้ ต่อศาลก่อนการสืบข้อมูลนัน้ เสร็จ โดยเหตุท่วี ่าสื่อที่บนั ทึกข้อมูลนัน้ ปลอม หรือข้อมูลนัน้ ปลอม
หรือสําเนาสื่อที่บนั ทึกข้อมูลนัน้ ไม่ถูกต้องกับข้อมูลทัง้ หมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะแสดงให้เห็นเป็ นที่
พอใจแก่ศาลว่ามีเหตุอนั สมควรทีไ่ ม่อาจทราบเหตุแห่งการคัดค้านนัน้ ได้ก่อนเวลาดังกล่าว คู่ความฝ่าย
นัน้ อาจยื่นคําร้องขออนุ ญาตคัดค้านการอ้างข้อมูลหรือสื่อหรือสําเนาสื่อที่บนั ทึกข้อมูลเช่นว่านัน้ ต่อศาล
ไม่ว่าเวลาใดๆ ก่อนพิพากษาคดี และถ้าศาลเห็นว่าคู่ความฝ่ายนัน้ ไม่อาจยกข้อคัดค้านได้ก่อนนัน้ และ
คําร้องมีเหตุผลฟงั ได้ ก็ให้ศาลอนุ ญาตตามคําร้อง ในกรณีทม่ี กี ารคัดค้านดังว่ามานี้ ให้นํามาตรา ๑๒๖
แห่งประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
การนําสืบถึงความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลทีบ่ นั ทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์
หรือประมวลผลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ค่คู วามฝ่ายทีก่ ล่าวอ้างนํ าสืบถึงลักษณะหรือวิธกี ารที่ใช้สร้าง
เก็บรักษา หรือสื่อสารข้อมูลนัน้ ลักษณะหรือวิธกี ารเก็บรักษา ความครบถ้วน และไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง
ของข้อความ รวมทัง้ พฤติการณ์ทเ่ี กีย่ วข้องทัง้ ปวง
ข้อ ๒๑ ให้นําความในข้อ ๑๙ และ ๒๐ มาใช้บงั คับแก่การนํ าสืบข้อมูลทีบ่ นั ทึกไว้ใน
หรือได้มาจากไมโครฟิลม์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นโดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ไพโรจน์ วายุภาพ
ประธานศาลฎีกา

