เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๔๙ ก

หน้า ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๗ มิถุนายน ๒๕๕๖

ข้อกําหนดของประธานศาลฎีกา
ว่าด้วยแนวทางการนําสืบพยานหลักฐานและ
การสืบพยานบุคคลที่อยู่นอกศาลโดยระบบการประชุมทางจอภาพ
พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับแนวทางการนําสืบพยานหลักฐาน
และการสืบพยานบุคคลที่อยู่นอกศาลโดยระบบการประชุมทางจอภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐๓/๓ และมาตรา ๑๒๐/๔ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง ประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ข องศาลฎีกา จึงออกข้อกําหนดไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อกํ าหนดนี้เ รีย กว่า “ข้อ กําหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้ ว ยแนวทางการนํ าสื บ
พยานหลักฐานและการสืบพยานบุคคลที่อยู่นอกศาลโดยระบบการประชุมทางจอภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ข้อกําหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อกําหนดนี้
“ศาล” หมายความว่า ศาลยุติธ รรมหรือผู้พิพ ากษาที่มีอํานาจพิจารณาพิพ ากษาคดีแ พ่ง
และหมายความรวมถึง ศาลฎีกา ศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค หรือศาลชั้นต้น แล้วแต่กรณี
“เจ้าพนักงานศาล” หมายความว่า ข้าราชการศาลยุติธรรมซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้านกฎหมาย
ระดับชํานาญการขึ้นไป หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางกฎหมาย หรือเป็นสามัญสมาชิกแห่ง
เนติบัณฑิตยสภา ในกรณีที่ไม่มีข้าราชการศาลยุติธรรมดังกล่าว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลอาจมอบหมายให้
ข้าราชการศาลยุติธรรมคนหนึ่งไปทําหน้าที่เจ้าพนักงานศาลก็ได้
ข้อ ๔ ให้ประธานศาลฎีการักษาการตามข้อกําหนดนี้
หมวด ๑
การแต่งตั้งเจ้าพนักงานศาลหรือเจ้าพนักงานอื่นให้ทําการสืบพยานหลักฐานนอกศาล
ข้อ ๕ ในกรณีที่ศาลแต่งตั้งเจ้าพนักงานศาลหรือเจ้าพนักงานอื่นให้ทําการสืบพยานหลักฐาน
นอกศาลตามมาตรา ๑๐๓/๑ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) การสืบพยานบุคคล ให้เจ้าพนักงานศาลหรือเจ้าพนักงานอื่นจัดทําบันทึกคําเบิกความของพยาน
และอ่านให้พยานฟังและให้พยานลงลายมือชื่อไว้ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๙ และ ๕๐ แห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เว้นแต่การบัน ทึกคําเบิกความนั้นเป็นการบันทึกลงในวัสดุซึ่งสามารถ
ถ่ายทอดออกเป็นเสียง หรือภาพและเสียงซึ่งสามารถนําออกถ่ายทอดได้อย่างต่อเนื่อง
(๒) การสืบพยานหลักฐานอื่น ให้เจ้าพนักงานศาลหรือเจ้าพนักงานอื่นจัดทําบันทึกการตรวจสอบ
พยานหลักฐานดังกล่าวไว้โ ดยละเอียด และอ่านให้คู่ความฟัง เว้นแต่การจัด ทําบันทึกการตรวจสอบ
พยานหลักฐานนั้นเป็นการบันทึกลงในวัสดุซึ่งสามารถถ่ายทอดออกเป็นภาพ เสียง หรือภาพและเสียง
ซึ่งสามารถนําออกถ่ายทอดได้อย่างต่อเนื่อง
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ในกรณีที่เจ้ าพนั กงานอื่น ได้ รับแต่งตั้ง ให้เป็ น ผู้ดํ าเนิน การตามวรรคหนึ่ง ศาลอาจมอบให้
เจ้าพนักงานศาลคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานดังกล่าวด้วยก็ได้
ให้เจ้าพนักงานศาลหรือเจ้าพนักงานอื่น จัด ทํารายงานการดําเนิน การเสนอต่อศาล โดยให้
คู่ความหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องลงลายมือชื่อไว้ด้วย หากไม่อาจดําเนินการได้ ให้บันทึกเหตุแห่งการนั้นไว้
หมวด ๒
การสืบพยานหลักฐานตามวิธีการที่คู่ความตกลงกัน
ข้อ ๖ ในกรณีที่ศาลอนุญาตให้สืบพยานหลักฐานตามวิธีการที่คู่ความตกลงกันตามมาตรา ๑๐๓/๒
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ถ้าจะต้องดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมิได้กระทําต่อหน้าศาล
ศาลอาจมอบให้เจ้าพนักงานศาลคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ดูแล ตรวจสอบ บันทึกการตรวจสอบ และรายงาน
ให้ศาลทราบก็ได้
การจัดทําบันทึกและรายงานของเจ้าพนักงานศาลตามวรรคหนึ่งให้นําความในข้อ ๕ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
หมวด ๓
การสืบพยานบุคคลที่อยู่นอกศาลโดยระบบการประชุมทางจอภาพ
ข้อ ๗ ในคดีที่ต้องสืบพยานหลักฐาน เมื่อถึงวัน นัดพร้อมคู่ความทุกฝ่ายหรือนัดชี้สองสถาน
ในการประชุมคดี ศาลอาจสอบถามคู่ความที่มาศาลด้วยว่ามีพยานบุคคลที่อยู่นอกศาลหรือไม่ หากมี
และคู่ความฝ่ายที่อ้างพยานร้องขอให้ศาลทําการสืบพยานนั้นโดยระบบการประชุมทางจอภาพ โดยให้
เหตุผลความจําเป็นที่ไม่สามารถนําพยานมาเบิกความที่ศาลนั้นได้ ถ้าศาลเห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม
และการสืบพยานไม่ยุ่งยากจนเกินไปโดยคํานึงถึงเอกสารรวมทั้งวัตถุพยานที่เกี่ยวข้อง และสถานที่ที่จะ
ให้พยานไปเบิกความโดยระบบการประชุมทางจอภาพได้จัดวางระบบรองรับไว้แล้ว ศาลจะอนุญาตให้
สืบพยานบุคคลใดที่อยู่นอกศาลโดยระบบการประชุมทางจอภาพก็ได้ โดยกําหนดวัน เวลาและสถานที่
ที่จะให้พยานไปเบิกความให้ชัดเจน
การสืบพยานบุคคลที่อยู่นอกศาลในกรณีอื่นโดยระบบการประชุมทางจอภาพ ให้นําความใน
วรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๘ ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งอนุญาตให้สืบพยานบุคคลที่อยู่น อกศาลโดยระบบการประชุม
ทางจอภาพตามข้อ ๗ ให้ศาลพิจารณากําหนดค่าใช้จ่ายเบื้องต้น รวมทั้งค่าพาหนะและค่าป่วยการพยาน
ตลอดจนค่าใช้จ่ายของสักขีพยาน และมีคําสั่งให้คู่ความฝ่ายที่ร้องขอวางเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าวต่อศาล
ภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด หากคู่ความฝ่ายนั้นไม่ปฏิบัติตามก็ให้ศาลมีคําสั่งงดการสืบพยานดังกล่าว
และดําเนินกระบวนพิจารณาต่อไปตามที่ศาลเห็นสมควร
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การชําระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ค่าพาหนะและค่าป่วยการพยาน ให้ชําระจากเงินที่ได้วางไว้ตามวรรคหนึ่ง
หากไม่พอให้ศาลมีคําสั่งให้ชําระเพิ่มจนครบ หรือหากมีเหลือให้คืนแก่คู่ความนั้นไป
ข้อ ๙ ถ้ามีเอกสารหรือวัตถุพยานที่จะต้องสืบประกอบคําเบิกความของพยานบุคคลตามข้อ ๗
ศาลอาจกระทําโดยระบบการประชุมทางจอภาพ หรือส่งสําเนาเอกสารหรือภาพถ่ายวัตถุพยานที่คู่ความ
ทุกฝ่ายรับรองแล้วไปให้พยานตรวจดูประกอบการเบิกความ เว้นแต่มีความจําเป็นต้องให้พยานยืนยัน
ความถูกต้องแท้จริงของเอกสารที่จะให้พยานเบิกความประกอบก็ให้ส่งต้นฉบับเอกสารไป
ข้อ ๑๐ กรณีที่สถานที่ซึ่งจะทําการสืบพยานบุคคลที่อยู่นอกศาลเป็นศาลอื่น ให้ศาลที่พิจารณา
คดีสอบถามศาลนั้นถึงความพร้อมเกี่ยวกับวันเวลานัดสืบพยานเสียก่อน แล้วมีหนังสือแจ้งการสืบพยานบุคคล
ตามข้อ ๗ โดยกําหนดวัน เวลาสืบพยาน ชื่อและจํานวนพยานบุคคล กับส่งเอกสารและภาพถ่ายวัตถุพยาน
อันจําเป็นในการเบิกความของพยาน ไปยังศาลที่พยานจะไปเบิกความทราบ เพื่อจัดเตรียมความพร้อม
ของห้องสืบพยาน ระบบการประชุมทางจอภาพ รวมทั้งการควบคุมระบบการติดต่อประสานงานกับศาล
ที่พิจารณาคดีในวันสืบพยานด้วย
ข้อ ๑๑ ให้คู่ความฝ่ายที่อ้างพยานบุคคลที่อยู่นอกศาลนําพยานมาเบิกความตามวัน เวลาและ
ศาลที่กําหนดให้พยานเบิกความโดยระบบการประชุมทางจอภาพ แต่หากไม่สามารถนําพยานมาศาลนั้นได้เอง
ให้คู่ความฝ่ายที่อ้างพยานร้องขอต่อศาลที่พิจารณาคดีให้ออกหมายเรียกพยาน โดยระบุชื่อศาลที่พยาน
จะต้องไปเบิกความโดยระบบการประชุมทางจอภาพให้ชัดเจน แล้วส่งหมายนั้นไปยังศาลที่พยานจะไป
เบิกความเพื่อให้สลักหลังหมายเรียกพยานแล้วดําเนินการส่งหมายให้แก่พยานต่อไป
เมื่ อ ศาลที่ พ ยานจะไปเบิ ก ความได้ รั บ รายงานผลการส่ ง หมายแล้ ว ให้ แ จ้ ง รายงานผล
การส่งหมายให้ศาลที่พิจารณาคดีทราบก่อนถึงวันนัดด้วย ในกรณีจําเป็นเร่งด่วน การแจ้งรายงานผล
การส่งหมายดังกล่าวอาจกระทําทางโทรสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างอื่นก็ได้
ข้อ ๑๒ ในวัน สืบพยานบุคคลที่อยู่น อกศาลโดยระบบการประชุมทางจอภาพ ให้องค์คณะ
ผู้พิพากษาและคู่ความรวมทั้งทนายความทุกฝ่ายทําการสืบพยานภายในห้องพิจารณาของศาลที่พิจารณาคดี
ซึ่ง ได้ จัด วางระบบการประชุม ทางจอภาพเชื่อ มโยงกั บระบบของศาลที่พ ยานไปเบิ กความ เว้น แต่
เมื่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายมีคําขอ และศาลเห็นสมควร ศาลอาจอนุญาตให้คู่ความฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายไปทําการสืบพยานที่ศาลที่พยานไปเบิกความก็ได้
ก่อนทําการสืบพยาน ให้เจ้าพนักงานศาลตรวจสอบหลักฐานบัตรประจําตัวที่ปรากฏภาพถ่าย
ของพยานที่ทางราชการออกให้และทําสําเนาบัตรประจําตัวดังกล่าวให้พยานรับรองสําเนาถูกต้องไว้เป็นหลักฐาน
และให้ นํ า พยานสาบานตนหรื อ กล่ า วคํ า ปฏิ ญ าณต่ อ หน้ า ศาลที่ พิ จ ารณาคดี โ ดยระบบการประชุ ม
ทางจอภาพ แล้วให้ศาลที่พิจารณาคดีทําการสืบพยานต่อไปจนเสร็จ
ในการสื บพยานบุคคลที่อ ยู่น อกศาลโดยระบบการประชุม ทางจอภาพ ให้ศ าลที่ พ ยานไป
เบิกความมอบหมายเจ้าพนักงานศาลอยู่เป็นสักขีพยานตลอดการสืบพยานนั้น
ข้อ ๑๓ เมื่อพยานเบิกความเสร็จแล้ว ให้องค์คณะผู้พิพากษาอ่านบันทึกคําเบิกความพยาน
ให้คู่ความที่อยู่ในห้องพิจารณาฟัง แล้วให้ผู้พิพากษาและคู่ความทุกฝ่ายลงลายมือชื่อในบันทึกคําเบิกความพยาน
ทั้งนี้ คําเบิกความพยานต้องบันทึกให้ปรากฏข้อความด้วยว่าพยานเบิกความโดยระบบการประชุมทางจอภาพ
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ข้อ ๑๔ ให้เจ้าพนักงานศาลซึ่งเป็นสักขีพยานตามข้อ ๑๒ วรรคสาม จัดทํารายงานการสืบพยาน
โดยระบบการประชุมทางจอภาพ โดยให้ศาลที่พยานไปเบิกความลงลายมือชื่อไว้ในรายงานดังกล่าวด้วย
ข้อ ๑๕ ให้ศาลที่พยานไปเบิกความรวบรวมเอกสารทั้งหลายที่เกี่ยวข้องส่งคืนศาลที่พิจารณาคดี
พร้อมแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการสืบพยานเพื่อให้ศาลที่พิจารณาคดีดําเนินการตามข้อ ๘
วรรคสอง
ข้อ ๑๖ ในกรณีสถานที่ที่จ ะทํา การสืบ พยานบุค คลที่อ ยู่น อกศาลเป็น สถานที่อื่น ให้ศ าล
ที่ พิ จ ารณาคดี มี ห นั ง สื อ แจ้ ง การสื บ พยานบุ ค คลที่ อ ยู่ น อกศาลโดยระบบการประชุ ม ทางจอภาพ
พร้อมกําหนดวัน เวลา สืบพยาน ชื่อและจํานวนพยานบุคคล ไปยังผู้มีอํานาจหน้าที่ดูแลสถานที่นั้นทราบ
เพื่อเตรี ย มความพร้อมของห้อ งสืบพยาน ระบบการประชุม ทางจอภาพ รวมทั้ง การควบคุมระบบ
การติดต่อประสานงานกับศาลที่พิจารณาคดีในวันสืบพยาน
ให้ศาลที่พิจารณาคดี มีหนังสื อแจ้ง การสืบ พยานบุคคลที่ อยู่น อกศาลโดยระบบการประชุ ม
ทางจอภาพ พร้ อมกํา หนดวัน เวลา สืบพยาน ชื่ อและจํ านวนพยานบุ คคล พร้อมด้ว ยเอกสาร
และภาพถ่ายวัต ถุพยานอัน จําเป็น ในการเบิกความ ถ้าหากมี ไปยังศาลที่มีเขตอํานาจเหนือสถานที่
ตามวรรคหนึ่ งหรือ บุ คคลที่ ศาลเห็ น สมควร เพื่ อให้ศ าลที่ มีเ ขตอํา นาจเหนือ สถานที่ นั้น มอบหมาย
เจ้าพนักงานศาลให้ทําหน้ าที่ต ามข้อ ๑๒ วรรคสองและวรรคสาม ตลอดจนดูแลให้การสืบพยาน
โดยระบบการประชุมทางจอภาพนั้นดําเนินไปได้โดยเรียบร้อย และให้นําความในข้อ ๑๒ ถึงข้อ ๑๕
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๗ ในกรณีที่พ ยานมีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ ศาลที่พิจารณาคดีอาจให้พ ยานเบิกความ
ณ สถานที่ที่เหมาะสม และมีความพร้อมที่จะให้พยานเบิกความโดยระบบการประชุมทางจอภาพก็ได้
ทั้งนี้ ให้นําความในข้อ ๗ ถึงข้อ ๑๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่บุคคลที่เป็น สักขีพยานไม่จําเป็น
ต้องเป็นเจ้าพนักงานศาล
หากสถานที่ต ามวรรคหนึ่งเป็น ศาลในต่างประเทศ ให้ดําเนิน การตามข้อตกลงระหว่างกัน
หรือธรรมเนียมปฏิบัติระหว่างประเทศ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๘ ในกรณีที่ศาลอนุญ าตให้เสนอบัน ทึกถ้อยคํายืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นของผู้ให้
ถ้อยคําซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศต่อศาลแทนการนําพยานมาเบิกความต่อหน้าศาล ตามมาตรา ๑๒๐/๒
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ศาลอาจให้ผู้ให้ถ้อยคําเบิกความตอบคําถามค้านและคําถาม
ติงของคู่ความโดยระบบการประชุมทางจอภาพก็ได้ ทั้งนี้ ให้นําความในข้อ ๑๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๔
การสืบพยานหลักฐานซึ่งเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์
ข้อ ๑๙ คู่ค วามที่ ประสงค์จะเสนอข้อมูล ที่บัน ทึกโดยเครื่ องคอมพิ ว เตอร์ หรือที่ประมวลผล
โดยเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นพยานหลักฐานจะต้องระบุข้อมูลที่จะอ้างไว้ในบัญชีระบุพยานตามมาตรา ๘๘
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พร้อมกับยื่นสําเนาสื่อที่บันทึกข้อมูลนั้นในจํานวนที่เพียงพอ
เพื่อให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งมารับไปจากเจ้าพนักงานศาล เว้นแต่
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(๑) สื่อที่บันทึกข้อมูลนั้นอยู่ในความครอบครองของคู่ความฝ่ายอื่น หรือของบุคคลภายนอก
ให้คู่ความฝ่ายที่อ้างอิงข้อมูลยื่นคําร้องต่อศาล ขออนุญาตงดส่งสําเนาสื่อบัน ทึกข้อมูล และขอให้ศาล
มีคําสั่งเรียกสื่อที่บันทึกข้อมูลนั้นมาจากผู้ครอบครองโดยให้คู่ความฝ่ายที่อ้างนั้นมีหน้าที่ติดตามเพื่อให้
ได้สื่อที่บันทึกข้อมูลนั้นส่งมาศาลก่อนวันสืบพยาน ตามที่ศาลเห็นสมควรกําหนด
(๒) ถ้าการทําสําเนาสื่อที่บันทึกข้อมูลนั้น จะทําให้กระบวนพิจารณาล่าช้าหรือเป็นที่เสื่อมเสีย
แก่คู่ความซึ่งอ้างอิงข้อมูลนั้น หรือมีเหตุผลแสดงว่าไม่อาจส่งสําเนาสื่อที่บันทึกข้อมูลนั้น ให้แล้วเสร็จ
ภายในเวลาที่กําหนดได้ ให้คู่ค วามฝ่ายที่อ้างอิงข้อมูลยื่นคําร้องต่อศาล ขออนุญ าตงดส่งสําเนาสื่อ
ที่บันทึกข้อมูลและขอนําสื่อที่บันทึกข้อมูลนั้นส่งมาศาลก่อนวันสืบพยานตามที่ศาลเห็นสมควรกําหนด
ถ้าคู่ความฝ่ายที่อ้างอิงไม่สามารถนําสื่อที่บันทึกข้อมูลนั้นส่งมาศาลได้ภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง
ศาลจะกําหนดให้ทําการตรวจข้อมูลดังกล่าว ณ สถานที่ เวลา และภายในเงื่อนไขตามที่ศาลเห็นสมควร
แล้วแต่สภาพแห่งข้อมูลนั้น ๆ ก็ได้
ข้อ ๒๐ คู่ความฝ่ายที่ถูกอีกฝ่ายหนึ่งอ้างอิงข้อมูลที่บันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือประมวลผล
โดยเครื่องคอมพิวเตอร์มาเป็นพยานหลักฐานยันตน อาจยื่นคําแถลงคัดค้านการอ้างข้อมูลนั้น ต่อศาล
ก่อนการสืบข้อมูลนั้นเสร็จ โดยเหตุที่ว่าสื่อที่บันทึกข้อมูลนั้นปลอม หรือข้อมูลนั้นปลอม หรือสําเนาสื่อ
ที่บันทึกข้อมูลนั้นไม่ถูกต้องกับข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะแสดงให้เห็นเป็นที่พอใจแก่ศาลว่ามีเหตุ
อันสมควรที่ไม่อาจทราบเหตุแห่งการคัดค้านนั้นได้ก่อนเวลาดังกล่าว คู่ความฝ่ายนั้นอาจยื่นคําร้องขอ
อนุญ าตคั ด ค้า นการอ้า งข้อ มูลหรือสื่ อหรื อสํา เนาสื่อ ที่บัน ทึกข้ อมูล เช่น ว่านั้ น ต่อ ศาลไม่ว่ าเวลาใด ๆ
ก่อนพิพากษาคดี และถ้าศาลเห็นว่าคู่ความฝ่ายนั้นไม่อาจยกข้อคัดค้านได้ก่อนนั้นและคําร้องมีเหตุผลฟังได้
ก็ให้ศาลอนุญาตตามคําร้อง ในกรณีที่มีการคัดค้านดังว่ามานี้ ให้นํามาตรา ๑๒๖ แห่งประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
การนํา สื บถึ ง ความถู ก ต้อ งหรื อ ความน่า เชื่อ ถื อของข้ อ มูล ที่ บั น ทึ ก โดยเครื่ องคอมพิ ว เตอร์
หรือประมวลผลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ให้คู่ความฝ่ายที่กล่าวอ้างนําสืบถึงลักษณะหรือวิธีการที่ใช้สร้าง
เก็บรักษา หรือสื่อสารข้อมูลนั้น ลักษณะหรือวิธีการเก็บรักษา ความครบถ้วน และไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ของข้อความ รวมทั้งพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งปวง
ข้อ ๒๑ ให้ นํ า ความในข้ อ ๑๙ และ ๒๐ มาใช้ บั ง คั บ แก่ ก ารนํ า สื บ ข้ อ มู ล ที่ บั น ทึ ก ไว้ ใ น
หรือได้มาจากไมโครฟิล์ม สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นโดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ไพโรจน์ วายุภาพ
ประธานศาลฎีกา

