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ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา
ว่าด้วยการสืบพยานคดีอาญาในลักษณะการประชุมทางจอภาพ
พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์แ ละวิธีการว่าด้วยการสืบพยานคดีอาญาในลักษณะ
การประชุมทางจอภาพ ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นไม่อาจนําพยานมาเบิกความในศาลที่พิจารณาคดีได้
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓๐/๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกา จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการสืบพยานคดีอาญา
ในลักษณะการประชุมทางจอภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้ “เจ้าพนักงานศาล” หมายความว่า ข้าราชการศาลยุติธรรมซึ่งปฏิบัติหน้าที่
ด้านกฎหมายระดับชํานาญการขึ้นไป หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางกฎหมาย หรือสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีทางกฎหมาย และเป็นสามัญ สมาชิกแห่ง เนติบัณฑิตยสภา ในกรณีที่ไม่มี
ข้าราชการศาลยุติธรรมดังกล่าว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลอาจมอบหมายให้ข้าราชการศาลยุติธรรมคนหนึ่ง
ไปทําหน้าที่เจ้าพนักงานศาลก็ได้
ข้อ ๔ ในกรณี ที่ศ าลกํ า หนดให้ มี วัน ตรวจพยานหลัก ฐาน เมื่อ ถึ งวั น นัด ดั งกล่ าวให้ศ าล
สอบถามคู่ความที่มาศาลด้วยว่ามีพ ยานบุคคลที่อยู่นอกศาลหรือไม่ หากมีและมีเหตุจําเป็น อันไม่อาจ
นําพยานมาเบิกความในศาลได้ ถ้าคู่ความฝ่ายที่อ้างพยานร้องขอหรือศาลเห็นสมควร และสถานที่ที่จะ
ให้พยานไปเบิกความในลักษณะการประชุมทางจอภาพได้จัดวางระบบรองรับไว้แล้ว ศาลอาจอนุญาตให้
พยานดังกล่าวเบิกความที่ศาลอื่นหรือสถานที่ทําการของทางราชการหรือสถานที่แห่งอื่นนอกศาลได้โดย
กําหนดวันเวลาและสถานที่ที่จะให้พยานไปเบิกความให้ชัดเจน
การร้ อ งขอสื บ พยานบุ ค คลที่ อ ยู่ น อกศาลในลั ก ษณะการประชุ ม ทางจอภาพในกรณี อื่ น
ให้นําความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๕ ให้ศาลใช้ดุลพินิจให้สืบพยานที่อยู่นอกศาลในลักษณะการประชุมทางจอภาพเฉพาะ
ในกรณี มี เ หตุ จํ า เป็ น โดยต้ อ งคํ า นึ ง ถึ ง ความจํ า เป็ น ของพยานที่ ไ ม่ อ าจเดิ น ทางมายั ง ศาลได้ กั บ
การที่จะได้รับการพิจารณาที่เป็นธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิของจําเลยในการต่อสู้คดีและในการใช้
คําถามกับพยานโดยตรงซึ่งอาจทําให้จําเลยได้รับผลกระทบจากการที่พยานไม่ได้อยู่ในห้องพิจารณาคดี
เหตุ จําเป็น ในวรรคหนึ่ง อาจเกิ ด จากการที่ พ ยานเจ็ บป่ ว ย หรื อมี ถิ่น ที่ อยู่ห่ างไกลจากศาล
ที่พิจารณาคดี หรือมีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ หรือมีเหตุจําเป็นอย่างอื่นอันมิอาจก้าวล่วงเสียได้
ให้ศาลจดแจ้งข้อเท็จจริงที่เป็น เหตุให้มีการสืบพยานบุคคลนอกศาลในลักษณะการประชุม
ทางจอภาพไว้ในรายงานกระบวนพิจารณา
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ข้อ ๖ ถ้ า มี เ อกสารหรื อ วั ต ถุ พ ยานที่ จ ะต้ อ งสื บ ประกอบคํ า เบิ ก ความของพยานบุ ค คล
ศาลอาจกระทําโดยผ่านระบบการประชุมทางจอภาพ หรือส่งสําเนาเอกสารหรือภาพถ่ายวัตถุพยาน
ที่คู่ความทุกฝ่ายรับรองแล้วไปให้พ ยานตรวจดู เว้นแต่มีความจําเป็นต้องให้พ ยานยืนยันความถูกต้อง
แท้จริงของเอกสารหรือวัตถุพยานที่จะให้พยานเบิกความประกอบ ก็ให้ส่งเอกสารหรือวัตถุพยานนั้นไป
ข้อ ๗ ในกรณีที่สถานที่ทําการสืบพยานบุคคลที่อยู่นอกศาลเป็นศาลอื่น ให้ศาลที่พิจารณา
คดีสอบถามศาลนั้นถึงความพร้อมเกี่ยวกับวันเวลานัดสืบพยานเสียก่อน แล้วมีหนังสือแจ้งยืนยันวันเวลา
นัดสืบพยาน ชื่อและจํานวนพยานบุคคล พร้อมด้วยสําเนาเอกสารและภาพถ่ายวัตถุพยานอันจําเป็น
ในการเบิกความของพยาน ถ้าหากมีไปยังศาลที่พยานจะไปเบิกความทราบ
ข้อ ๘ ให้คู่ ค วามฝ่า ยที่ อ้างพยานบุ คคลที่อยู่ น อกศาลนํา พยานมาเบิ กความตามวัน เวลา
และศาลที่กําหนดให้พ ยานเบิกความในลักษณะการประชุมทางจอภาพ แต่หากไม่สามารถนําพยาน
มาศาลนั้ น ได้เ อง ให้คู่ ความฝ่า ยที่ อ้า งพยานร้อ งขอต่ อศาลที่ พิจ ารณาคดี ให้ อ อกหมายเรี ย กพยาน
โดยระบุช่อื ศาลที่พยานจะต้องไปเบิกความให้ชัดเจน แล้วส่งหมายนั้นไปยังศาลที่พยานจะไปเบิกความ
เพื่อให้สลักหลังหมายและดําเนินการส่งหมายให้แก่พยานต่อไป
เมื่อศาลที่พยานจะไปเบิกความได้รับรายงานผลการส่งหมายแล้ว ให้แจ้งศาลที่พิจารณาคดีทราบด้วย
ข้อ ๙ ในวันสืบพยาน ให้องค์คณะผู้พิพากษาและคู่ความรวมทั้งทนายความทําการสืบพยาน
ภายในห้องพิจารณาของศาลที่พิจารณาคดี โดยมีการถ่ายทอดภาพและเสียงระหว่างศาลที่พิจารณาคดี
กับศาลที่พยานไปเบิกความในเวลาเดียวกันตั้งแต่เริ่มต้น จนเสร็จสิ้นการสืบพยาน
ให้ศาลที่พยานไปเบิกความมอบหมายเจ้าพนักงานศาลอยู่เป็น สักขีพ ยานตลอดการสืบพยาน
และให้ศาลที่พิจารณาคดีจดแจ้งชื่อ และสกุลของสักขีพยานไว้ในรายงานกระบวนการพิจารณาด้วย
ข้อ ๑๐ เมื่อพยานเบิกความต่อศาลแล้วให้ศาลอ่านบันทึกคําเบิกความให้พยานและคู่ความฟัง
แล้ว ให้คู่ค วามทุกฝ่ ายลงลายมือชื่ อในบัน ทึก คําเบิกความของพยาน ทั้ งนี้ คําเบิกความของพยาน
ต้องบันทึกให้ปรากฏข้อความด้วยว่าพยานเบิกความผ่านระบบการประชุมทางจอภาพ
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับกรณีที่มีการบันทึกการเบิกความของพยานโดยใช้วิธีการบันทึก
ลงในวัสดุซึ่งสามารถถ่ายทอดออกเป็นภาพหรือเสียงหรือโดยใช้วิธีการอื่นใดซึ่งคู่ความและพยานสามารถ
ตรวจสอบถึงความถูกต้องของบันทึกการเบิกความนั้นได้
ข้อ ๑๑ ให้ ศ าลที่ พิ จ ารณาคดี สั่ ง จ่ า ยค่ า พาหนะ ค่ า ป่ ว ยการ และค่ า เช่ า ที่ พั ก ที่ จํ า เป็ น
และสมควรแก่พ ยานซึ่ง มาศาลตามหมายเรียก โดยให้ศาลที่พ ยานไปเบิกความเบิกจ่ายเงินแก่พยาน
ในวันดังกล่าวแล้วส่งสําเนาหลักฐานการเบิกจ่ายกลับไปยังศาลที่พิจารณาคดี
การจ่ายค่าตอบแทนแก่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ ให้นําความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
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การจ่ ายค่า ป่ว ยการ ค่าพาหนะเดิน ทาง และค่า เช่าที่ พักแก่ ล่าม ให้เ ป็น ไปตามระเบีย บ
สํานักงานศาลยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักแก่ล่ามที่ศาล
จัดหาให้
ข้อ ๑๒ ในกรณีที่สถานที่ทําการสืบพยานบุคคลที่อยู่นอกศาลเป็นสถานที่ทําการของทางราชการ
หรือสถานที่แ ห่งอื่น ให้ศาลที่พิจารณาคดีมีหนังสือแจ้งการสืบพยานบุคคลที่อยู่นอกศาลในลักษณะ
การประชุมทางจอภาพพร้อมกําหนดวันเวลาสืบพยาน ชื่อและจํานวนพยานบุคคลไปยังผู้มีอํานาจหน้าที่
ดูแลสถานที่นั้นทราบ เพื่อจัดเตรียมความพร้อมของห้องพิจารณาและระบบการประชุมทางจอภาพ
ให้ศาลที่พิจารณาคดีมีหนังสือแจ้งการสืบพยานบุคคลที่อยู่นอกศาลในลักษณะการประชุม
ทางจอภาพ วันเวลานัดสืบพยาน ชื่อและจํานวนพยานบุคคลพร้อมด้วยสําเนาเอกสารและภาพถ่ายวัตถุพยาน
อัน จําเป็น ในการเบิกความของพยาน ถ้าหากมี ไปยังศาลที่มีเขตอํานาจเหนือท้องที่ต ามวรรคหนึ่ง
เพื่อมอบหมายให้เจ้าพนักงานศาลทําหน้าที่ตามข้อ ๙ วรรคสอง ตลอดจนดูแลการสืบพยานให้ดําเนิน
ไปโดยเรียบร้อย และให้นําความในข้อ ๖ และ ๘ ถึง ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๓ ในกรณีที่พยานมีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ ศาลที่พิจารณาคดีอาจให้พยานเบิกความ
ณ สถานที่ที่เหมาะสม และมีความพร้อมที่จะให้พยานเบิกความในลักษณะการประชุมทางจอภาพก็ได้
ทั้งนี้ ศาลนั้นอาจมอบหมายให้บุคคลที่ศาลเห็นสมควรเป็นสักขีพยาน และให้นําความในข้อ ๔ ถึง ๑๒
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หากสถานที่ต ามวรรคหนึ่งเป็น ศาลในต่างประเทศ ให้ดําเนิน การตามข้อตกลงระหว่างกัน
หรือธรรมเนียมปฏิบัติระหว่างประเทศ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๔ ให้ศาลที่พ ยานจะไปเบิกความในลักษณะการประชุมทางจอภาพกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติของศาลนั้นได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้
ข้อ ๑๕ ในกรณีมีความจําเป็นต้องมีวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดในทางธุรการเพื่อให้การปฏิบัติ
ตามข้อบังคับนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมเป็นผู้กําหนดวิธีการนั้น
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
ไพโรจน์ วายุภาพ
ประธานศาลฎีกา

