
ข้อก ำหนดของประธำนศำลฎีกำ 
ว่ำดว้ยวธิีพิจำรณำคดีทำงอิเล็กทรอนกิส์   

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 

โดยที่เป็นกำรสมควรให้มีข้อก ำหนดของประธำนศำลฎีกำว่ำด้วยวิธีพิจำรณำคดีทำงอิเล็กทรอนิกส์   
อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๓๔/๑  มำตรำ  ๕๑  วรรคสอง  และมำตรำ  ๖๘   

แห่งประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติม  
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง  (ฉบับที่  ๒๘)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ประธำนศำลฎีกำโดยควำมเห็นชอบ 
ของที่ประชุมใหญ่ศำลฎีกำออกข้อก ำหนดไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อก ำหนดนี้เรียกว่ำ  “ข้อก ำหนดของประธำนศำลฎีกำว่ำด้วยวิธีพิจำรณำคดี 
ทำงอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ข้อ ๒ ข้อก ำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในข้อก ำหนดนี้  เว้นแต่ข้อควำมจะแสดงให้เห็นเป็นอย่ำงอื่นและที่ได้บัญญัติไว้ใน

ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง 
“ศำล”  หมำยควำมว่ำ  ศำลยุติธรรมหรือผู้พิพำกษำที่มีอ ำนำจพิจำรณำพิพำกษำคดี   
“เจ้ำหน้ำที่”  หมำยควำมว่ำ  เจ้ำหน้ำที่ศำลยุติธรรมที่ได้รับมอบหมำยให้มีหน้ำที่ 
“เอกสำร”  หมำยควำมว่ำ  บรรดำเอกสำรในส ำนวนควำม  เช่น  รำยงำนและเอกสำรที่ส่งต่อศำล 

หรือศำลท ำขึ้น  ค ำพิพำกษำ  ค ำสั่ง  ค ำสั่งชี้ขำดคดี  พยำนเอกสำร  แผนที่  ภำพถ่ำย  ภำพถ่ำยพยำนวัตถุ  
ค ำบังคับ  หมำยบังคับคดี  และให้หมำยควำมรวมถึงหลักฐำนกำรรับจ่ำยเงินที่เกี่ยวกับคดี 

“ข้อควำม”  หมำยควำมว่ำ  เรื่องรำว  หรือข้อเท็จจริง  ไม่ว่ำจะปรำกฏในรูปแบบของตัวอักษร  
ตัวเลข  เสียง  ภำพ  หรือรูปแบบอื่นใดที่สื่อควำมหมำยได้โดยสภำพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่ำนวิธีกำรใด ๆ 

“อิเล็กทรอนิกส์”  หมำยควำมว่ำ  กำรประยุกต์ใช้วิธีกำรทำงอิเล็กตรอนไฟฟ้ำ  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ  
หรือวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ำยกัน  และให้หมำยควำมรวมถึงกำรประยุกต์ใช้วิธีกำรทำงแสง  วิธีกำร  
ทำงแม่เหล็ก  หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรประยุกต์ใช้วิธีต่ำง ๆ  เช่นว่ำนั้น 

“ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์”  หมำยควำมว่ำ  ข้อควำมที่ได้สร้ำง  ส่ง  รับ  เก็บรักษำ  หรือ
ประมวลผลด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

“ลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์”  หมำยควำมว่ำ  อักษร  อักขระ  ตัวเลข  เสียง  หรือสัญลักษณ์อื่นใด 
ที่สร้ำงขึ้นให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งน ำมำใช้ประกอบกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือแสดง
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือระบุตัวบุคคลผู้เป็นเจ้ำของ
ลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น  และเพ่ือแสดงว่ำบุคคลดังกล่ำวยอมรับ
ข้อควำมในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น   

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๗๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   กันยายน   ๒๕๖๓



“เจ้ำของลำยมือชื่อ”  หมำยควำมว่ำ  ผู้ซึ่งถือข้อมูลส ำหรับใช้สร้ำงลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
และสร้ำงลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นในนำมของตนเองหรือแทนบุคคลอื่น 

“ระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์”  หมำยควำมว่ำ  ระบบงำนของศำลเพ่ือรองรับกำรยื่น  ส่ง   
และรับค ำฟ้อง  ค ำคู่ควำม  ค ำสั่งศำล  หมำยเรียก  หมำยอื่น ๆ  รวมทั้งเอกสำรทำงคดีในรูปแบบข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ตำมที่ก ำหนดไว้ในประกำศส ำนักงำนศำลยุติธรรม 

“สื่ออิเล็กทรอนิกส์”  หมำยควำมว่ำ  สื่อบันทึกข้อมูลหรือสำรสนเทศใด ๆ  ที่ใช้วิธีกำร 
ทำงอิเล็กทรอนิกส์โดยกำรประยุกต์ใช้วิธีกำรทำงอิเล็กตรอน  ไฟฟ้ำ  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ  หรือวิธีอื่นใด  
ในลักษณะคล้ำยกัน  และให้หมำยควำมรวมถึงกำรประยุกต์ใช้วิธีกำรทำงแสง  วิธีกำรทำงแม่เหล็ก  หรือ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรประยุกต์ใช้วิธีกำรต่ำง ๆ  เช่นว่ำนั้น   

“กำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์”  หมำยควำมว่ำ  กำรประชุมที่ได้กระท ำผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
โดยผู้เข้ำร่วมประชุมทั้งหมดไม่จ ำเป็นต้องอยู่ในที่ประชมุแห่งเดียวกัน  ซึ่งผู้เข้ำร่วมประชมุสำมำรถประชมุ
ปรึกษำหำรือและแสดงควำมคิดเห็นระหว่ำงกันได้ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

“ประธำน”  หมำยควำมว่ำ  ประธำนศำลฎีกำ  ประธำนศำลอุทธรณ์  ประธำนศำลอุทธรณภ์ำค  
ประธำนศำลอุทธรณ์คดีช ำนัญพิเศษ  ประธำนแผนกคดีในศำลฎีกำ  ประธำนแผนกคดีในศำลอุทธรณ์  
ประธำนแผนกคดีในศำลอุทธรณ์ภำค  และรองประธำนศำลอุทธรณ์คดีช ำนัญพิเศษ 

“กำรประชุม”  หมำยควำมว่ำ  กำรประชุมใหญ่หรือกำรประชุมแผนกคดีในศำลชั้นอุทธรณ์ 
และศำลฎีกำ  เพ่ือพิจำรณำปัญหำข้อกฎหมำยหรือปัญหำอื่นใดที่ประธำนเห็นสมควร  หรือกรณีที่มี
กฎหมำยก ำหนดว่ำต้องได้รับควำมเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ศำลฎีกำ 

“เลขำนุกำร”  หมำยควำมว่ำ  ข้ำรำชกำรตุลำกำรซึ่งประธำนก ำหนดให้ท ำหน้ำที่เลขำนุกำร 
ในกำรประชุม 

“ผู้เข้ำร่วมประชุม”  หมำยควำมว่ำ  ประธำน  องค์ประชุม  เลขำนุกำร  ผู้ช่วยเลขำนุกำร   
หรือข้ำรำชกำรตุลำกำรซึ่งประธำนมีค ำสั่งให้เข้ำประชุม  และให้หมำยควำมรวมถึงผู้ซึ่งต้องชี้แจง  
แสดงควำมคิดเห็นต่อกำรประชุม 

“ควำมมั่นคงปลอดภัย”  หมำยควำมว่ำ  กำรธ ำรงไว้ซึ่งควำมลับ  (confidentiality)  ควำมถูกต้อง
ครบถ้วน  (integrity)  และสภำพพร้อมใช้งำน  (availability)  ของระบบควบคุมกำรประชุม  รวมทั้ง
คุณสมบัติอื่น  ได้แก่  ควำมถูกต้องแท้จริง  (authenticity)  ควำมรับผิด  (accountability)  กำรห้ำม
ปฏิเสธควำมรับผิด  (non-repudiation)  และควำมน่ำเชื่อถือ  (reliability)  ของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
ที่เกี่ยวข้องหรือเกิดจำกกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๗๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   กันยายน   ๒๕๖๓



“ระบบควบคุมกำรประชุม”  หมำยควำมว่ำ  ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์  และ/หรืออุปกรณ์
สื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ  ทั้งฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ำย  และมีกำรสื่อสำร
ข้อมูลกันโดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  และ/หรือกำรโทรคมนำคม  เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมประชุม
สำมำรถเข้ำถึงและใช้งำนส ำหรับกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่ว่ำจะเป็นกำรประชุมด้วยเสียง
หรือทั้งเสียงและภำพ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๔ เพ่ือให้กำรด ำเนินกระบวนพิจำรณำเป็นไปโดยสะดวก  รวดเร็ว  และเที่ยงธรรม   
เมื่อศำลเห็นสมควรหรือคู่ควำมร้องขอ  ศำลอำจก ำหนดให้ด ำเนินกระบวนพิจำรณำด้วยวิธีกำร  
ตำมข้อก ำหนดนี้  โดยค ำนึงถึงควำมสะดวกและประหยัดส ำหรับคู่ควำมที่ยังไม่สำมำรถเข้ำถึงเทคโนโลยีด้วย  
ทั้งนี้  ประเภทคดี  หลักเกณฑ์และวิธีกำร  ให้เป็นไปตำมที่ส ำนักงำนศำลยุติธรรมประกำศก ำหนด 

ข้อ ๕ ศำลอำจสั่งให้คู่ควำมที่ด ำเนินกระบวนพิจำรณำผิดระเบียบหรือผิดหลงท ำกำรแก้ไข
ให้ถูกต้องได้ภำยในระยะเวลำและเงื่อนไขที่ศำลเห็นสมควรก ำหนด  เว้นแต่ข้อผิดระเบียบหรือผิดหลง
ดังกล่ำวเกิดจำกควำมไม่สุจริตของคู่ควำมฝ่ำยนั้น 

ข้อ ๖ ระยะเวลำตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดนี้หรือตำมที่ศำลก ำหนด  เมื่อศำลเห็นสมควร 
หรือเมื่อคู่ควำมร้องขอ  ศำลมีอ ำนำจย่นหรือขยำยได้ตำมควำมจ ำเป็นและเพ่ือประโยชน์แห่ง  
ควำมยุติธรรม 

ข้อ ๗ กำรยื่น  ส่ง  หรือรับเอกสำรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
ที่จัดท ำขึ้นตำมข้อก ำหนดนี้  อำจด ำเนินกำรโดยทำงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศ
อื่นใดหรือวิธีกำรใด ๆ  ก็ได้  ทั้งนี้  หลักเกณฑ์และวิธีกำรให้เป็นไปตำมที่ส ำนักงำนศำลยุติธรรมประกำศ
ก ำหนด 

ข้อ ๘ เอกสำรที่ ได้ยื่น  ส่ง  และรับทำงระบบรับส่งอิ เล็กทรอนิกส์ตำมข้อก ำหนด 
ของประธำนศำลฎีกำว่ำด้วยกำรยื่น  ส่ง  และรับค ำคู่ควำมและเอกสำรทำงระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์   
พ.ศ.  ๒๕๖๐  ให้ถือว่ำเป็นเอกสำรที่ได้จัดท ำในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตำมข้อก ำหนดนี้ 

เอกสำรที่จัดท ำในรูปแบบข้อมูลอิ เล็กทรอนิกส์ตำมข้อก ำหนดนี้  ให้เจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำร
รวบรวมและเก็บรกัษำเอกสำรนั้นตำมวิธกีำรที่ก ำหนดในขอ้ก ำหนดของประธำนศำลฎีกำวำ่ดว้ยกำรจัดท ำ
สำรบบควำม  สำรบบค ำพิพำกษำ  และกำรรวบรวมเก็บรักษำเอกสำรในส ำนวนควำมในรูปแบบข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

สิ่งพิมพ์ออกของเอกสำรตำมวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ให้ถือว่ำเป็นส ำเนำที่ได้รับรอง 
ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง  และให้ใช้แทนต้นฉบับได้ 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๗๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   กันยายน   ๒๕๖๓



หมวด  ๒ 
กำรจดัท ำเอกสำรในรูปแบบข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์ 

 
 

ข้อ ๙ ภำยใต้บังคับข้อก ำหนดของประธำนศำลฎีกำว่ำด้วยกำรยื่น  ส่ง  และรับค ำคู่ควำม
และเอกสำรทำงระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ศำล  คู่ควำม  หรือผู้เกี่ยวข้อง  อำจจัดท ำ
เอกสำรในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  โดยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นต้องสำมำรถเข้ำถึงและน ำกลับ  
มำใช้ได้โดยควำมหมำยไม่เปลี่ยนแปลง  และให้ถือเป็นต้นฉบับและถื อว่ำได้ท ำเป็นหนังสือตำมที่ 
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่งก ำหนด 

ข้อ  ๑๐ ในกรณีที่ต้องลงลำยมือชื่อในเอกสำรในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  อำจใช้ลำยมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  หรือให้ถือว่ำได้มีกำรลงลำยมือชื่อแล้ว  ถ้ำ 

(๑) ใช้วิธีกำรที่สำมำรถระบุตัวเจ้ำของลำยมือชื่อ  และสำมำรถแสดงเจตนำของเจ้ำของลำยมือชื่อ
เกี่ยวกับข้อควำมในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  และ 

(๒) ใช้วิธีกำรในลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) วิธีกำรที่เชื่อถือได้โดยเหมำะสมกับวัตถุประสงค์ของกำรสร้ำงหรือส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  

โดยค ำนึงถึงพฤติกำรณ์แวดล้อมทั้งปวง  รวมถึงข้อตกลงใด ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  หรือ 
 (ข) วิธีกำรอื่นใดที่สำมำรถยืนยันตัวเจ้ำของลำยมือชื่อและสำมำรถแสดงเจตนำของ

เจ้ำของลำยมือชื่อตำม  (๑)  ได้ด้วยวิธีกำรนั้นเองหรือประกอบพยำนหลักฐำนอื่น 
ข้อ  ๑๑ เมื่อศำลสั่งให้มีกำรด ำเนินกระบวนพิจำรณำตำมข้อ  ๔  แล้ว  ถ้ำ 
(๑) กรณีที่คู่ควำมไม่สำมำรถจัดท ำเอกสำรในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  ให้คู่ควำมจัดท ำ

เป็นกระดำษเพ่ือใช้แทนรูปแบบดังกล่ำว  กรณีนี้หำกศำลเห็นว่ำข้ออ้ำงนั้นไม่มีเหตุอันสมควร   
ศำลอำจปฏิเสธกำรรับเอกสำรนั้นก็ได้   

(๒) มีเหตุจ ำเป็นเร่งด่วน  คู่ควำมอำจยื่นเอกสำรที่เป็นกระดำษต่อศำลได้  แต่คู่ควำมยังคง  
มีหน้ำที่แปลงเอกสำรนั้นในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนกิส์เพื่อยื่นผ่ำนระบบที่ส ำนักงำนศำลยุติธรรมก ำหนด
โดยเร็ว  กรณีนี้ถ้ำคู่ควำมไม่ยื่นเอกสำรผ่ำนระบบดังกล่ำวโดยไม่มีเหตุอันสมควร  ศำลอำจปฏิเ สธ 
กำรรับเอกสำรนั้นก็ได้   

(๓) คู่ควำมต้องจัดท ำเอกสำรในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้มีข้อควำมที่ถูกต้องตรงกันกับ
เอกสำรต้นฉบับ  ในกรณีที่ข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และในเอกสำรต้นฉบับแตกต่ำงกัน   
ศำลอำจปฏิเสธกำรรับเอกสำรนั้นก็ได้   

(๔) คู่ควำมอำจมอบหมำยให้บุคคลอื่นเป็นผู้ยื่นเอกสำรผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนได้   
โดยให้ถือว่ำคู่ควำมดังกล่ำวยอมรับควำมถูกต้องสมบูรณ์ของเอกสำรที่ยื่นต่อศำลแล้ว 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๗๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   กันยายน   ๒๕๖๓



ข้อ  ๑๒ รำยงำนกระบวนพิจำรณำที่จัดท ำในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  หำกได้กระท ำต่อ
หน้ำคู่ควำมหรือพยำนที่อยู่ในห้องพิจำรณำหรือถือว่ำได้อยู่ในห้องพิจำรณำในกำรพิจำรณำโดยระบบ 
กำรประชุมทำงจอภำพ  เมื่อศำลได้อ่ำนรำยงำนกระบวนพิจำรณำให้คู่ควำมหรือพยำนได้รับฟัง   
และคู่ควำมหรือพยำนดังกล่ำวได้ด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ส ำนักงำนศำลยุติธรรม  
ประกำศก ำหนด  ให้ถือว่ำบุคคลนั้นได้ทรำบและลงลำยมือชื่อในรำยงำนกระบวนพิจำรณำนั้นแล้ว   

หมวด  ๓ 
กำรนัง่พิจำรณำโดยวิธกีำรทำงอิเล็กทรอนกิส์ 

 
 

ข้อ  ๑๓ ศำลอำจก ำหนดให้มีกำรนั่งพิจำรณำและบันทึกค ำเบิกควำมพยำนโดยวิธีกำร 
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือบำงส่วนก็ได้  เพ่ือให้กำรพิจำรณำเป็นไปด้วยควำมสะดวก  รวดเร็ว   
และเที่ยงธรรม  โดยต้องไม่ท ำให้สิทธิในกำรต่อสู้คดีของคู่ควำมลดน้อยลง  ทั้งนี้  หลักเกณฑ์และวิธีกำร
ให้เป็นไปตำมที่ส ำนักงำนศำลยุติธรรมประกำศก ำหนด   

ข้อ  ๑๔ กำรบันทึกค ำเบิกควำมพยำนโดยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งคู่ควำมหรือพยำน
สำมำรถตรวจสอบควำมถูกต้องได้  ศำลไม่จ ำต้องอ่ำนค ำเบิกควำมให้พยำนฟังอีก 

กรณีศำลเป็นผู้บันทึกค ำเบิกควำมพยำนเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบตัวอักษร  (Text  file)  
หำกคู่ควำมหรือพยำนไม่สำมำรถตรวจสอบควำมถูกต้องได้  ศำลต้องอ่ำนค ำเบิกควำมให้พยำนฟัง 

เมื่อศำลเห็นสมควร  อำจสั่งให้เจ้ำหน้ำที่จัดท ำสิ่งพิมพ์ออกของบันทึกค ำเบิกควำมพยำนทั้งหมด
หรือบำงส่วน  เพื่อเก็บไว้เป็นส ำนวนของศำล  หรือเพื่อกำรอื่นใดก็ได้ 

หมวด  ๔ 
กำรรบัฟังพยำนหลกัฐำน 

 
 

ข้อ  ๑๕ ห้ำมมิให้ปฏิเสธกำรรับฟังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นพยำนหลักฐำนในกระบวนกำร
พิจำรณำคดีตำมกฎหมำยเพียงเพรำะเหตุว่ำเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

ในกำรชั่งน้ ำหนักพยำนหลักฐำนว่ำข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จะเชื่อถือได้หรือไม่เพียงใดนั้น   
ให้พิเครำะห์ถึงควำมน่ำเชื่อถือของลักษณะหรือวิธีกำรที่ใช้สร้ำง  เก็บรักษำ  หรือสื่อสำรข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์  ลักษณะหรือวิธีกำรเก็บรักษำ  ควำมครบถ้วน  และไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงของข้อควำม  
ลักษณะ  หรือวิธีกำรที่ใช้ในกำรระบุหรือแสดงตัวผู้ส่งข้อมูล  รวมทั้งพฤติกำรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งปวง   

ข้อ  ๑๖ ในกรณีที่กฎหมำยก ำหนดให้กำรใดต้องท ำเป็นหนังสือ  มีหลักฐำนเป็นหนังสือหรือ 
มีเอกสำรมำแสดง  หรือก ำหนดผลทำงกฎหมำยกรณีไม่ท ำเป็นหนังสือ  ไม่มีหลักฐำนเป็นหนังสือ  หรือไม่มี 
เอกสำรมำแสดง  ถ้ำได้มีกำรจัดท ำข้อควำมขึ้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สำมำรถเข้ำถึงและน ำกลับ 
มำใช้ได้โดยควำมหมำยไม่เปลี่ยนแปลง  ให้ถือว่ำข้อควำมนั้นได้ท ำเป็นหนังสือ  มีหลักฐำนเป็นหนังสือ   
หรือมีเอกสำรมำแสดงตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๗๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   กันยายน   ๒๕๖๓



ในกรณีที่กฎหมำยก ำหนดให้ต้องมีกำรปิดอำกรแสตมป์  หำกได้มีกำรช ำระเงินแทนหรือ 
ด ำเนินกำรอื่นใดด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์  ให้ถือว่ำหนังสือ  หลักฐำนเป็นหนังสือ  หรือเอกสำร 
ซึ่งมีลักษณะเป็นตรำสำรนั้นได้มีกำรปิดอำกรแสตมป์และขีดฆ่ำตำมกฎหมำยนั้นแล้ว  ทั้งนี้  หลักเกณฑ์  
และวิธีกำร  ให้เป็นไปตำมที่ส ำนักงำนศำลยุติธรรมประกำศก ำหนด 

ข้อ  ๑๗ ในกรณีที่กฎหมำยก ำหนดให้น ำเสนอหรือเก็บรักษำข้อควำมใดในสภำพที่เป็นมำแต่เดิม
อย่ำงเอกสำรต้นฉบับ  ถ้ำได้น ำเสนอหรือเก็บรักษำในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  โดยใช้วิธีกำรที่เชื่อถือได้
ในกำรรักษำควำมถูกต้องของข้อควำมตั้งแต่กำรสร้ำงข้อควำมเสร็จสมบูรณ์  และสำมำรถแสดงข้อควำมนั้น 
ในภำยหลัง  ให้ถือว่ำได้มีกำรน ำเสนอหรือเก็บรักษำเป็นเอกสำรต้นฉบับตำมกฎหมำยแล้ว 

ข้อ  ๑๘ พยำนเอกสำรและพยำนวัตถุที่คู่ควำมประสงค์จะอ้ำงอิง  ให้ยื่นในรูปแบบข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์  และให้ถือว่ำพยำนเอกสำรและพยำนวัตถุดังกล่ำว  
เป็นต้นฉบับหรือเอกสำรเทียบเท่ำฉบับเดิม 

กรณีกำรยื่นพยำนเอกสำรตำมวรรคหนึ่ง  คู่ควำมไม่ต้องส่งส ำเนำให้คู่ควำมฝ่ำยอื่น  เว้นแต่
คู่ควำมฝ่ำยนั้นไม่อำจเข้ำถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นได้ 

หมวด  ๕ 
ค ำพิพำกษำ 

 
 

ข้อ  ๑๙ เมื่อเสร็จกำรพิจำรณำคดีทำงอิเล็กทรอนิกส์  ให้ศำลท ำค ำพิพำกษำหรือค ำสั่ ง   
และลงลำยมือชื่อในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  ตำมวิธีกำรที่ส ำนักงำนศำลยุติธรรมประกำศก ำหนด   
และให้ถือว่ำค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งได้ท ำเป็นหนังสือและลงลำยมือชื่อตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ
ควำมแพ่ง  มำตรำ  ๑๔๑  แล้ว 

กำรท ำควำมเห็นแย้ง  รวมทั้งกำรจดแจ้งเหตุกรณีที่ผู้พิพำกษำลงลำยมือชื่อในค ำพิพำกษำ 
หรือค ำสั่งไม่ได้  ให้ใช้วิธีกำรตำมวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 

กำรอ่ำนค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ปฏิบัติตำมประมวลกฎหมำย 
วิธีพิจำรณำควำมแพ่ง  มำตรำ  ๑๔๐  (๓)  เว้นแต่จะได้ปฏิบัติตำมวิธีกำรที่ส ำนักงำนศำลยุติธรรม
ประกำศก ำหนด 

หมวด  ๖ 
กำรประชมุในศำลชั้นอุทธรณ์และศำลฎีกำโดยวธิีกำรประชุมผำ่นสื่ออเิล็กทรอนิกส์ 

 
 

ข้อ  ๒๐ ในกรณีมีเหตุจ ำเป็นไม่อำจจัดกำรประชุมตำมวิธีกำรปกติ  เมื่อประธำนเห็นสมควร  
จะก ำหนดให้ประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  และให้มีผลเช่นเดียวกับกำรประชุมตำมวิธีกำรที่บัญญัติ 
ไว้ในกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๗๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   กันยายน   ๒๕๖๓



เมื่อประธำนก ำหนดให้ประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตำมวรรคหนึ่ง  ให้เลขำนุกำรแจ้งผู้เขำ้ร่วมประชมุ
ทรำบล่วงหน้ำวำ่กำรประชุมครั้งนั้นจะกระท ำผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์  และแจ้งข้อมูลเกีย่วกับระบบควบคมุ
กำรประชุมและวิธีกำรที่ใช้ในกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ  ๒๑ กำรจัดประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่ำงน้อยต้องมีกระบวนกำร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กำรแสดงตนของผู้เข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนกำรประชุม 
(๒) กำรสื่อสำรหรือมีปฏิสัมพันธ์กันได้สองทำงด้วยเสียงหรือทั้งเสียงและภำพ 
(๓) กำรเข้ำถึงเอกสำรประกอบกำรประชุมของผู้เข้ำร่วมประชุม 
(๔) กำรลงคะแนนของผู้เข้ำร่วมประชุมที่มีสิทธิลงคะแนน  ทั้งกำรลงคะแนนโดยเปิดเผย 

และกำรลงคะแนนลับ   
(๕) กำรจัดเก็บข้อมูลหรือหลักฐำนที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งรวมถึง

กำรบันทึกเสียง  หรือทั้งเสียงและภำพ  แล้วแต่กรณี  ของผู้เข้ำร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลำ  
ที่มีกำรประชุม   

(๖) กำรจัดเก็บข้อมูลจรำจรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้ำร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐำน 
(๗) กำรแจ้งเหตุขัดข้องในระหว่ำงกำรประชุม 
(๘) มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยเพ่ือป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่มีสิทธิร่วมประชุมรู้หรือล่วงรู้ถึง

ข้อมูลกำรประชุมในเรื่องลับ  ทั้งเอกสำรประกอบกำรประชุม  ข้อมูลที่น ำเสนอในระหว่ำงกำรประชุม  
หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องลับ 

ข้อ  ๒๒ หลักเกณฑ์และวิธีกำรเกี่ยวกับกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์  รวมทั้งมำตรฐำน
กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย  ให้เป็นไปตำมที่ระเบียบรำชกำรฝ่ำยตุลำกำรศำลยุติธรรมก ำหนด 

หมวด  ๗ 
อุทธรณแ์ละฎีกำ 

 
 

ข้อ  ๒๓ ข้อก ำหนดนี้ให้ใช้บังคับแก่กำรพิจำรณำและกำรชี้ขำดตัดสินคดีในชั้นอุทธรณ์ 
และฎีกำ  โดยอนุโลม 

หมวด  ๘ 
อื่น ๆ 

 
 

ข้อ  ๒๔ ให้ส ำนักงำนศำลยุติธรรมจัดให้มีระบบอิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับศำลในกำรด ำเนินงำน
เพ่ือให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดนี้  ระบบดังกล่ำวอย่ำงน้อยต้องมีมำตรกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย 
ที่เหมำะสม  โดยต้องจัดให้มีระบบฐำนข้อมูลที่มีควำมมั่นคงปลอดภัยและมีพ้ืนที่เพียงพอต่อกำรจัดเก็บ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตำมข้อก ำหนดนี้  รวมทั้งจัดให้มีระบบส ำรองข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  (Backup)   
และระบบกำรกู้คืนข้อมูล  (Data  recovery)  ที่เหมำะสม 

้หนา   ๑๕
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ข้อ  ๒๕ หำกเจ้ำหน้ำที่พบว่ำมีเหตุที่อำจท ำให้เกิดควำมไม่มั่นคงปลอดภัยในกำรใช้ระบบ 
ตำมข้อก ำหนดนี้หรือมีเหตุจ ำเป็นอย่ำงอื่น  เจ้ำหน้ำที่อำจด ำเนินกำรปิดระบบดังกล่ำวเป็นกำรชั่วครำว  
ได้ทันที  เพ่ือซ่อมแซม  บ ำรุงรักษำ  หรือรักษำควำมปลอดภัยของระบบ  โดยปฏิบัติตำมขั้นตอน 
ที่ก ำหนดไว้ในประกำศส ำนักงำนศำลยุติธรรม 

ข้อ  ๒๖ กรณีมีปัญหำต้องวินิจฉัยชี้ขำดเกี่ยวกับกำรใดในข้อก ำหนดนี้  ให้ศำลเป็นผู้พิจำรณำสั่ง 
ข้อ  ๒๗ ให้ส ำนักงำนศำลยุติธรรมออกประกำศก ำหนดหลักเกณฑ์  วิธีกำรและเงื่อนไขเกี่ยวกบั

กำรด ำเนินงำนเพื่อให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดนี้   
ในกรณีจ ำเป็นต้องมีวิธีกำรใดในทำงธุรกำรเพ่ือให้กำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดนี้เป็นไปโดยเรียบร้อย   

ให้เลขำธิกำรส ำนักงำนศำลยุติธรรมเป็นผู้ก ำหนดวิธีกำรนั้น 
ข้อ  ๒๘ เมื่อศำลใดมีควำมพร้อมที่จะด ำเนินกำรตำมข้อก ำหนดนี้  ให้ออกประกำศของศำล  

แจ้งให้ทรำบทั่วกันและอำจก ำหนดแนวทำงปฏิบัติของศำลนั้นได้เท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อก ำหนดนี้ 
ข้อ  ๒๙ ข้อก ำหนดนี้ให้ใช้กับคดีอื่นที่มีกฎหมำยบัญญัติให้น ำประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ

ควำมแพ่งไปใช้บังคับโดยอนุโลมด้วย 
ข้อ  ๓๐ ให้ประธำนศำลฎีกำเป็นผู้รักษำกำรตำมข้อก ำหนดนี้ 
 

ประกำศ  ณ  วนัที่  18  กนัยำยน  พ.ศ.  ๒๕๖3 
ไสลเกษ  วฒันพนัธุ ์
ประธำนศำลฎีกำ 
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