การยื่นบัญชีระบุพยาน
และการมาเป็นพยานในศาล
การยื่นบัญชีระบุพยาน
ข้อกำหนดคดีภำษีอำกร พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๑๕ กำหนดขั้นตอนกำรยื่นบัญชีระบุพยำนไว้ ๒ กรณี
คือ
๑. กรณีมีการชี้สองสถาน โจทก์หรือจำเลยประสงค์จะนำพยำนบุคคล พยำนเอกสำร หรือพยำน

อื่นๆ มำสืบต่อศำล โจทก์หรือจำเลยต้องยื่นบัญชีระบุพยำนต่อศำลพร้อมสำเนำบัญชีระบุพยำนก่อนวันชี้
สองสถำนไม่น้อยกว่ำ ๓๐ วัน (ข้อกำหนดคดีภำษีฯ ข้อ ๑๕ วรรคแรก )
๒. กรณีไม่มีการชี้สองสถาน โจทก์หรือจำเลยต้องยื่นบัญชี ระบุพยำนต่อศำลพร้อมสำเนำบัญชี
ระบุพยำนก่อนวันสืบพยำนไม่น้อยกว่ำ ๗ วัน (ข้อกำหนดคดีภำษีฯ ข้อ ๑๕ วรรคสอง)

การยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติม
กรณี ที่ มี การชี้ สองสถาน ให้ ยื่ น ค ำแถลงขอระบุ พ ยำนเพิ่ ม เติ ม ต่ อศำลพร้อ มบั ญ ชี ร ะบุ พ ยำน

เพิ่มเติม และสำเนำบัญชีระบุพยำนเพิ่มเติมก่อนระยะเวลำ ๓๐ วันสิ้นสุดลง
กรณีที่ไม่มีการชี้สองสถาน ให้ยื่นคำแถลงขอระบุพยำนเพิ่มเติมพร้อมบัญชีระบุพยำนเพิ่มเติม
และสำเนำบัญชีระบุพยำนเพิ่มเติม ก่อนระยะเวลำ ๗ วันสิ้นสุดลง (ข้อกำหนดคดีภำษีฯ ข้อ ๑๕ วรรค
สำม)

การยื่นบัญชีระบุพยานเมื่อพ้นระยะเวลา
กรณีไม่ได้ยื่น บัญชีระบุพยำนภำยในกำหนดข้ำงต้น คู่ควำมจะยื่นบัญชีระบุพยำนได้ ต้องเป็น
กรณีที่ไม่สำมำรถทรำบได้ว่ำต้องนำพยำนหลักฐำนบำงอย่ำงมำสืบ หรือไม่ ทรำบว่ำพยำนมีอยู่หรือมีเหตุ
อันสมควรอื่น คู่ควำมอำจยื่นคำร้องให้ศำลพิจำรณำเป็นเรื่อง ๆ ไปหำกศำลเห็นว่ำมีเหตุอันสมควร ศำลก็
จะอนุญำตให้โจทก์หรือจำเลยยื่นบัญชีระบุพยำนได้ (ข้อกำหนดคดีภำษีฯ ข้อ ๑๕ วรรคสี่)

พยานบุคคล
พยำนบุคคล หมำยถึง บุคคลที่ไปเบิกควำมให้ข้อเท็จจริงต่อศำลด้วยวำจำ เพื่อที่ศำลจะได้บันทึก
ถ้อยคำของบุคคลนั้นไว้เป็นพยำนในกำรพิจำรณำ
ในกำรอ้ ำ งบุ ค คลเป็ น พยำนต้ อ งปฏิ บั ติ ต ำมข้ อ ก ำหนดคดี ภ ำษี อ ำกร พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้ อ ๑๕
กล่ำวคือ ต้องระบุพยำนบุคคลนั้นไว้ในบัญชีระบุพยำน และยื่นบัญชีระบุพยำนดังกล่ำวต่อศำล ทั้งนี้อำจ
ยื่นบันทึกถ้อยคำพยำนล่วงหน้ำเพื่อสืบพยำนบุคคลในวันสืบพยำนก็ได้
ในกำรอ้ำงบุคคลเป็นพยำน แต่ไม่ สำมำรถนำพยำนบุคคลนั้นมำศำลได้ ต้องยื่นคำขอต่อศำลให้
ออกหมำยเรียกพยำนมำศำล โดยผู้ขอต้องส่งหมำยเรียกให้พยำนทรำบวันนัดสืบพยำนล่วงหน้ำ ไม่น้อย
กว่ำ ๒๐ วัน เว้นแต่ศำลจะเห็นสมควรเป็นอย่ำงอื่น (ข้อกำหนดคดีภำษีฯ ข้อ ๒๕)
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บันทึกถ้อยคาพยานล่วงหน้า

ในกำรสืบพยำนนั้น พยำนบุคคลเป็นผู้เบิกควำมนำพยำนเอกสำรเข้ำสู่สำนวน แต่กำรเบิกควำม
ดังกล่ำวอำจใช้เวลำมำก เนื่องจำกจะเสียเวลำในกำรค้ นหำเอกสำรที่เกี่ยวข้องมำสอบถำมพยำน ทำให้
กระบวนพิจำรณำไม่รวดเร็ว จึงให้พยำนบุคคลนั้นทำบันทึกถ้อยคำพยำนล่วงหน้ำมำยื่นเพื่อสืบพยำนได้
การจัดทาบันทึกถ้อยคาพยานล่วงหน้า (ข้อกำหนดคดีภำษีฯ ข้อ ๒๙)
๑. บั น ทึ ก ถ้อ ยค ำพยำนล่ว งหน้ ำนั้ น ต้ องใช้แ บบพิ ม พ์ ศำล (ภษ. ๗) และเป็ น กระดำษขนำด
เดียวกันกับของศำลโดยมีรำยละเอียดเกี่ยวกับเลขคดี ชื่อ คู่ควำม ชื่อ ที่อยู่ อำชีพของพยำนผู้ทำบันทึก
วันที่ที่พยำนเบิกควำม รำยละเอียดถ้อยคำพยำนที่เกี่ยวกับประเด็นของคดี พร้อมทั้งลงลำยมือชื่อของ
พยำนที่ทำบันทึกนั้นด้วย
๒. กำรขอนำบันทึกถ้อยคำพยำนล่วงหน้ำมำเบิกควำมประกอบกำรสืบนั้น คู่ควำมต้องแถลง
แสดงควำมจำนงต่อศำลก่อนวันสืบพยำนนั้น
๓. คู่ควำมที่อ้ำงพยำนต้องส่งบันทึกถ้อยคำพยำนล่วงหน้ำต่อศำลและส่งสำเนำแก่คู่ควำมฝ่ำยอื่น
ทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย ๗ วันก่อนวันสืบพยำนปำกนั้น
๔. กำรสืบพยำนบุคคลดังกล่ำวเป็นไปตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง
๕. ต้นฉบับบันทึกถ้อยคำพยำนล่วงหน้ำดังกล่ำว เมื่อพยำนเบิกควำมรับรองแล้วให้ถือว่ำเป็นส่วน
หนึ่งของคำเบิกควำมตอบข้อซักถำม และถือเป็นพยำนหลักฐำนในคดีด้วย

พยานเอกสาร
ในคดีภำษีอำกร กำรนำสืบพยำนเอกสำรมีส่วนที่แตกต่ำงไปจำกคดีแพ่ง ดังนี้
ในกรณีมีกำรชี้สองสถำนให้คู่ควำมยื่นต้นฉบับเอกสำรที่ อ้ำงซึ่งอยู่ในควำมครอบครองของตนต่อ
ศำลพร้อ มการยื่ น บั ญ ชี ระบุ พ ยาน โดยคู่ค วำมไม่ต้ องยื่ นส ำเนำเอกสำรต่อ ศำลและคู่ค วำมอีก ฝ่ำย
(ข้อกำหนดคดีภำษีฯ ข้อ ๑๖) หำกไม่ยื่นต้นฉบับเอกสำรพร้อมกำรยื่นบัญชีระบุพยำนก็ไม่มีสิทธินำพยำน
เอกสำรนั้นมำสืบ เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกศำลโดย
๑. แสดงให้เป็นที่พอใจแก่ศำลถึงเหตุที่ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมข้อกำหนดคดีภำษีอำกรได้ เพรำะมี
เหตุสุดวิสัย หรือ
๒. ศำลเห็นว่ำพยำนเอกสำรนั้น เป็นพยำนที่สำคัญซึ่งเกี่ยวกับประเด็นข้อสำคัญในคดีและเพื่อ
ประโยชน์แห่งควำมยุติธรรมจำเป็นที่จะต้องนำพยำนเอกสำรนั้นมำสืบในคดี
กรณีพยำนเอกสำรที่อ้ำงอยู่ในควำมครอบครองของคู่ควำมฝ่ำยอื่นหรือบุคคลภำยนอก คู่ควำม
ฝ่ำยที่อ้ำงต้องยื่นคำขอต่อศำลให้มีคำสั่งเรียกเอกสำรมำจำกผู้ ครอบครอง โดยยื่นคำขอพร้อมกับกำรยื่น
บัญชีระบุพยำนและมีหน้ำที่ติดตำมเพื่อให้ได้เอกสำรนั้นมำก่อนวันชี้ส องสถำนหรือภำยในเวลำที่ศำล
กำหนด (ข้อกำหนดคดีภำษีฯ ข้อ ๑๗)
กรณีที่คู่ควำมที่ได้ยื่นต้นฉบับเอกสำรต่อศำลตำมข้อกำหนดคดีภำษีอำกร พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๑
วรรคหนึ่ง หรือผู้ครอบครองเอกสำรที่ต้องส่งเอกสำรตำมที่ศำลมีคำสั่งเรียกตำมข้อกำหนดคดีภำษีอำกร
พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๑๗ มีควำมจำเป็นต้องใช้เอกสำรนั้น หรือกำรเก็บรักษำเอกสำรนั้นไว้ที่ศำลจะเป็นกำร
ไม่สะดวก ศำลจะให้ผู้ยื่นหรือผู้ส่งเอกสำรตำมคำสั่งศำลรับเอกสำรคืนไป โดยให้คู่ควำมตรวจดูเอกสำร
ก่อน แล้วให้ผู้ยื่นหรือผู้ส่งเอกสำรตำมคำสั่งศำลส่งสำเนำหรือภำพถ่ำยของเอกสำรไว้แทน (ข้อกำหนดคดี
ภำษีฯ ข้อ ๑๘)
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ข้อสังเกต
พยำนเอกสำรบำงชนิ ดจะรับฟังเป็นพยำนในคดีแพ่งได้ต้องปิด อำกรแสตมป์ให้บริบูรณ์ ตำม
ประมวลรัษฎำกร มำตรำ ๑๑๘ คือปิดให้ครบจำนวนตำมที่กฎหมำยกำหนดแล้วขีดฆ่ำ เฉพำะตรำสำรที่
กำหนดไว้ท้ำยประมวลรัษฎำกรเท่ำนั้น

ทาอย่างไรเมื่อได้รับหมายเรียก
ตรวจสอบหมายเรียกก่อน

๑. ควรตรวจสอบรำยละเอียดในหมำยเรียกว่ำ หมำยเรียกถึงใคร ศำลใดออกหมำย ศำลนั้น
ตั้งอยู่ ที่ใดหำกไม่ทรำบว่ำศำลนั้นตั้งอยู่ที่ใดสำมำรถโทรศัพ ท์สอบถำมได้จำกประชำสัมพันธ์ศำลตำม
หมำยเลขโทรศัพท์ที่ระบุในหมำยเรียกนั้น
๒. ตรวจสอบในหมำยเรียกว่ำ ศำลนัดให้ไปเบิกควำมเป็นพยำน ในวัน เดือน ปี เวลำใด โดยปกติ
ศำลจะนัดเช้ำเวลำ ๐๘.๓๐ นำฬิกำ หรือนัดบ่ำยเวลำ ๑๓.๓๐ นำฬิกำ
เตรียมตัวให้พร้อม

ในหมำยเรีย กจะระบุ ไว้ชัด เจนว่ำ ผู้ ใดเป็ นโจทก์ จำเลย พยำนควรรื้อ ฟื้ น ควำมจ ำว่ำเข้ ำไป
เกี่ยวข้องกับคู่ควำมในคดีนั้นอย่ำงไร เมื่อถูกทนำยควำมซักถำมจะสำมำรถตอบได้ตรงคำถำมไม่เสียเวลำ
ไปศาลตามวันเวลานัด

ต้องไปศำลตรงตำมเวลำนัด หำกถึงเวลำนัดแล้วพยำนยังไม่ไป กำรสืบพยำนไม่พร้อม ศำลอำจมี
คำสั่งเลื่อนกำรสืบพยำนไปเป็นวันอื่น พยำนจะต้องไปศำลใหม่ ทำให้เสียเวลำมำกยิ่งขึ้น ในบริเวณศำล
ห้ำมพกพำอำวุธ ดื่มสุรำ หรือของมึนเมำและสิ่งเสพติด มิฉะนั้นจะมีควำมผิดฐำนละเมิดอำนำจศำลได้
หากไปศาลไม่ได้ควรทาอย่างไร

พยำนที่ได้รับหมำยเรียกแล้ว หำกมีควำมจำเป็นเพรำะเจ็บป่วยหรือมีเหตุขัดข้องจำเป็นประกำร
อื่น ควรรีบแจ้งให้ศำลทรำบก่อนวันนัด โดยแจ้งเป็นหนังสือหรือไปพบเจ้ำหน้ำที่ศำลหรืออำจมอบฉันทะ
ให้ ผู้อื่น ไปแจ้งให้ ศำลทรำบก็ ได้ มิ ฉ ะนั้น จะมีค วำมผิด ตำมประมวลกฎหมำยอำญำและศำลจะออก
หมำยจับเอำตัวมำขังไว้จนกว่ำจะได้เบิกควำมก็ได้

ทาอย่างไรเมื่อไปถึงศาล
หาห้องพิจารณาและรอพร้อมเบิกความ

เมื่อไปถึงศำลแล้ว ควรนำหมำยเรียกไปสอบถำมเจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ หรือตรวจสอบจำก
ประกำศของศำลว่ำคดีที่จะต้องเบิกควำมนั้น ศำลจะออกพิจำรณำ ณ ห้องพิจำรณำเลขที่เท่ำไร พยำน
ควรไปรออยู่ ณ ห้องพิจำรณำนั้น เพื่อที่คู่ควำมฝ่ำยที่อ้ำงพยำนหรือเจ้ำหน้ำที่ศำลจะได้ทรำบว่ำพยำนมำ
ศำลแล้ว
พยำนคนใดจะเบิกควำมก่อนหลัง สุดแล้วแต่ศำลหรือคู่ควำมฝ่ำยที่อ้ำง ผู้ที่ยังไม่ถึงวำระจะเบิก
ควำมต้องออกไปรออยู่นอกห้ องพิจำรณำหรือห้องพักสำหรับพยำน และห้ำมไม่ให้พยำนแอบฟังขณะ
พยำนอื่นกำลังเบิกควำมอยู่
พยานต้องปฏิญาณหรือสาบานตน

เจ้ำหน้ำที่ศำลในบัลลังก์จะเป็นผู้เรียกและนำพยำนไปยังสถำนที่สำหรับพยำนเบิกควำม (คอก
พยำน) ก่อนเบิกควำมพยำนต้องปฏิญำณหรือสำบำนตำมลัทธิศำสนำตน เว้นแต่
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๑. พระมหำกษัตริย์ พระรำชินี พระรัชทำยำท หรือผู้สำเร็จรำชกำรแทนพระองค์
๒. บุคคลที่มีอำยุต่ำกว่ำ ๑๕ ปี หรือบุคคลที่ศำลเห็นว่ำหย่อนควำมรู้สึกผิดและชอบ
๓. ภิกษุและสำมเณรในพุทธศำสนำ
๔. บุคคลซึ่งคู่ควำมทั้งสองฝ่ำยตกลงกันว่ำไม่ต้องสำบำนหรือกล่ำวคำปฏิญำณ
การถามพยาน

ภำยหลังจำกปฏิญำณหรือสำบำนตนแล้ว พยำนจะต้องตอบคำถำมเกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่ และควำม
เกี่ยวพันระหว่ำงพยำนกับคู่ควำม
ต่อจำกนั้นคู่ควำมหรือทนำยควำมฝ่ำยที่อ้ำงพยำนมำศำลจะซักถำมเรื่องรำวจำกพยำน (ภำษำ
กฎหมำยเรียกว่ำ “ซักถำม”) เมื่อฝ่ำยที่อ้ำงพยำนถำมเสร็จแล้ว คู่ควำมหรือทนำยควำมอีกฝ่ำยหนึ่งจะ
ถำมพยำน (ภำษำกฎหมำยเรียกว่ำ “ถำมค้ำน”)
เสร็จแล้ว ฝ่ำยที่ อ้ำงพยำนจะถำมพยำนอีกครั้งหนึ่ง(ภำษำกฎหมำยเรียกว่ำ “ถำมติง”) ทั้ งนี้
คู่ควำมหรือทนำยควำมอำจจะงดกำรถำมค้ำนหรือถำมติงก็ได้ ถ้ำเห็นว่ำไม่มีควำมจำเป็นต่อคดี

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการสืบพยาน
คาถามซึ่งใช้ถามพยาน

กฎหมำยห้ำมคู่ควำมและทนำยควำมไม่ว่ำฝ่ำยใดถำมพยำนด้วยคำถำมที่ไม่เกี่ยวกับประเด็นแห่ง
คดี (เนื้อหำสำระที่จะเป็นข้อแพ้ชนะ) หรือคำถำมที่อำจจะทำให้พยำนหรือคู่ควำมอีกฝ่ำยหนึ่งหรือบุคคล
ภำยนอกต้องรับโทษทำงอำญำ หรือคำถำมที่เป็นกำรหมิ่นประมำท กำรอนุญำตให้งดตอบคำถำมหรือไม่
เป็นดุลยพินิจของศำล
วิธีการเบิกความ

ศำลอำจจะให้พยำนเบิกควำมโดยวิธีเล่ำเรื่อง ตำมที่พยำนได้รู้ได้เห็นหรือได้ยินมำ หรืออำจจะ
เบิกควำมโดยวิธีตอบคำถำมของศำลหรือคู่ควำมหรือทนำยควำมก็ได้
พยำนควรเบิกควำมเฉพำะเท่ำที่พยำนได้รู้ได้เห็นหรือได้ยินมำโดยตรงเท่ำนั้ น ไม่ต้องเบิกควำม
ตอบคำถำมถึงเรื่องที่พยำนได้รับกำรบอกเล่ำมำจำกผู้อื่น เว้นแต่มีคำสั่งให้พยำนเบิกควำมถึงเรื่องที่
ได้รับกำรบอกเล่ำ
ในคดีทั่วไปพยำนต้องเบิกควำมด้วยวำจำ ห้ำมพยำนอ่ำนข้อควำมที่จดหรือเขียนมำ เว้นแต่จะ
ได้รับอนุญำตจำกศำลเหตุกำรณ์ที่พยำนไม่แน่ใจหรือจำไม่ได้ ให้ตอบคำถำมไปตรงๆ ว่ำ พยำนไม่แน่ใจ
หรือจำไม่ได้ แต่ในศำลภำษีอำกรกลำง พยำนอำจนำบันทึกทบทวนควำมจำหรือบันทึกถ้อยคำพยำน
ล่วงหน้ำมำใช้ประกอบกำรเบิกควำมก็ได้ (ข้อกำหนดคดีภำษีฯ ข้อ ๒๙)
ถ้ำพยำนฟังคำถำมของคู่ ควำมหรือทนำยควำมไม่ชัดเจนพยำนอำจจะร้องขอให้คู่ควำมหรือ
ทนำยควำมทวนคำถำมเสียใหม่ได้
พยานเบิกความเสร็จ

เมื่อเบิกควำมเสร็จ พยำนต้องลงลำยมือชื่อไว้ในคำพยำนที่ ศำลบันทึกหรือพิมพ์ลำยนิ้วมือ เมื่อ
ศำลอ่ำนคำให้กำรของพยำนทีบ่ ันทึกไว้ให้ฟัง พยำนต้องฟังว่ำ ศำลบันทึกถูกต้องตรงกับที่ให้กำรไว้หรือไม่
หำกเห็นว่ำไม่ถูกต้องหรือขำดหำยไปบำงตอนจะต้องรีบแถลงให้ศำลทรำบทันทีเพื่อให้ศำลแก้ไข
เลื่อนการสืบพยาน

ในกรณีที่มีกำรเลื่อนกำรสืบพยำน หำกเจ้ำหน้ำที่ศำลให้พยำนลงชื่อรับทรำบวันเวลำนัดครั้ง
ต่อไปแล้ว ศำลจะไม่ออกหมำยเรียกพยำนอีก โดยถือว่ำพยำนได้ทรำบวันเวลำนัดของศำลแล้ว
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มาเป็นพยานในศาลได้รับค่าตอบแทน

คดีแพ่งซึ่งศำลมีห มำยเรียกพยำนบุคคลมำศำล พยำนนั้นจะได้รับค่ำพำหนะและค่ำป่วยกำร
ตำมที่กฎหมำยกำหนดไว้ โดยศำลเป็นผู้ออกคำสั่งให้ฝ่ำยที่อ้ำงพยำนเป็นผู้จ่ำย
ข้อควรระวัง
หำกพยำนคนใดได้รับหมำยเรียกแล้วไม่ยอมไปศำล อันเป็นกำรขัดขืนหมำยศำล ย่อมมีควำมผิด
ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ ๑๗๐ ต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐
บำท หรือทั้งจำทั้งปรับ
หำกพยำนขัดขืนคำสั่งศำลให้สำบำนหรือปฏิญำณตนให้เบิกควำมหรือถ้อยคำ ย่อมมีควำมผิด
ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ ๑๗๑ ต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐
บำท หรือทั้งจำทั้งปรับ
หำกพยำนเบิกควำมอันเป็นเท็จในกำรพิจำรณำคดีและเป็นข้อสำคัญในคดี ย่อมมีควำมผิดตำม
ประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ ๑๗๗ ต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกิน ๕ ปีหรือปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บำท
หรือทั้งจำทั้งปรับ
************************
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แผนภูมิการยื่นบัญชีระบุพยานและการสืบพยานในศาลภาษีอากรกลาง

การยื่นบัญชีระบุพยาน

กรณี มีนัดชี้สองสถาน
ยื่นก่อนวันนัดชี้สองสถานไม่น้อยกว่า 30 วัน

กรณี ยื่นเพิ่ มเติ ม
ยื่นก่อนระยะเวลา ๓๐ วันสิ้นสุดลง

กรณี ยื่นเมื่อพ้นกาหนด
ยื่นคาร้องอ้างเหตุพร้อมบัญชีระบุพยาน

กรณี มีนัดสืบพยาน
ยื่นก่อนวันนัดสืบพยานไม่น้อยกว่า 7 วัน

กรณี ยื่นเพิ่ มเติ ม
ยื่นก่อนระยะเวลา ๗ วันสิ้ นสุดลง

กรณี ยื่นเมื่อพ้นกาหนด
ยื่นคาร้องอ้างเหตุพร้อมบัญชีระบุพยาน

นาพยานมาสืบในวันนัด
การสืบพยานบุคคล

การสืบพยานเอกสาร

ระบุในบัญชีระบุพยาน

ระบุในบัญชีระบุ
พยาน

กรณี นาพยานมาสืบเองไม่ได้
ต้องยื่นคาขอให้ศาลเรียกพยานมาสืบ

ส่งบันทึกถ้อยคาพยานล่วงหน้ าก่อนวันสืบ 7 วัน
อาจส่งบันทึกถ้อยคาพยานล่วงหน้ าก็ได้

กรณี เป็ นผูค้ รอบครองเอกสารเอง

ยื่นมาพร้อมบัญชีระบุพยาน

กรณี บุคคลอื่นเป็ นผูค้ รอบครองเอกสาร

ขอคาสังเรี
่ ยกพยานเอกสารจากบุคคลภายนอก

เอกสำร ภ. ๑/๒๕๕๖

