รวมข้อหารือของส่วนประสานความร่วมมือทางกฎหมาย
สานักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
๑. เงินค้างจ่ายตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๓๔๕
๑.๑ เงินค้างจ่าย ตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๓๔๕ บัญญัติว่า “บรรดาเงินต่าง ๆ ที่ค้างจ่ายอยู่ในศาล
หรือที่ เจ้าพนั กงานบั งคับคดี ถ้าผู้ มีสิ ทธิมิได้ เรียกเอาภายในห้ าปี ให้ ตกเป็ นของแผ่ นดิน” (มาตรา ๓๒๓ เดิ ม)
แต่เดิมการพิจารณาว่า เงินกลางหรือเงินที่มีผู้นามาวางต่อศาลเพื่อการชาระหนี้ในคดีจะเป็นเงินค้างจ่าย
ตั้งแต่เมื่อใดนั้น คาพิพากษาศาลฎีกาวางหลักว่า ผู้มีสิทธิรับเงินจะต้องเรียกเอาภายในห้ าปีนับแต่มีการน าเงิน
วางต่อศาล มิใช่นับแต่วันที่ผู้มีสิทธิได้รู้ว่ามีการวางเงิน หากผู้มีสิทธิมิได้เรียกเอาภายในห้าปี จึงตกเป็น
ของแผ่นดิน ต่อมามีคาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๙๗๐/๒๕๕๔ และ ๙๙๘๒/๒๕๕๘ วางหลักใหม่โดยให้
พิ จารณาว่า ผู้มี สิทธิรับเงินรู้หรือไม่ ว่ามีการวางเงินที่ศาลและเป็ นผู้มี สิทธิรับเงินนั้ น ซึ่งจาเป็ นต้องพิ จารณา
จากข้อเท็จจริงเป็นรายกรณี ๆ ไป กล่าวคือ ถ้าผู้มีสิทธิรับเงินไม่ทราบ เป็นหน้าที่ของศาลที่ต้องแจ้งให้
บุคคลดังกล่าวทราบเพื่อให้ มารับเงินไป หากแจ้งแล้วไม่มารับเงินไปภายในห้าปีนับแต่วันที่วางเงิน เงินค้ างจ่าย
ดังกล่ าวจึงจะตกเป็ นของแผ่นดิน หากศาลยั งมิ ได้มี ค าสั่ งหรือดาเนิ นการใด ๆ เพื่ อให้ ผู้มี สิ ทธิรับเงินทราบว่า
มี เงินวางอยู่ ที่ ศาลและเป็ นผู้ มี สิ ทธิ รับเงินไปจากศาล เงินที่ วางไว้ดั งกล่ าวจะยั งไม่ เป็ นเงินค้ างจ่ายที่ ผู้ มี สิ ทธิ
ต้องเรียกเอาภายในห้าปี
๑.๒ เงินกลาง หมายถึง เงินที่คู่ความนามาวางศาลตามบทบัญญัติของกฎหมายวิธีพิจารณาความ
ซึ่งอาจเป็นเงินที่วางไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินกระบวนพิจารณา หรือเป็นหลักประกันในระหว่างพิจารณา
หรือเพื่อเป็นหลักประกันความรับผิดในชั้นที่สุดแห่งการพิพากษาหรือคาสั่งหรือเป็นการวางเพื่อชาระหนี้
โดยเงินค้างจ่ายในศาลตามมาตรา ๓๔๕ หมายถึง เงินทั้งหมดที่มีผู้นามาวางไว้ในคดีและค้างอยู่ในศาล
มิได้จากัดเฉพาะแต่เงินที่จาเลยนามาวางศาลก่อนศาลชั้นต้นมีคาพิพากษาเท่านั้น (ฎ.๔๔๙๗/๒๕๓๑)
ส่วนค าว่า “เรียกเอา” ประกอบกับคาว่า “บรรดาเงินต่าง ๆ ที่ ค้ างจ่ ายอยู่ ในศาล” เป็ นที่ เข้าใจได้ว่า ผู้มี สิทธิ
รับเงินจะต้องเรียกเอาเงินหรือขอรับเงินที่ตนมีสิทธิจะได้รับจากศาลและต้องมารับเงินตามที่เรียกหรือขอด้วย
(ฎ.๑๗๑๖/๒๕๕๐)
๑.๓ เมื่อมี การวางเงินต่อศาล เป็ นหน้าที่ ของศาลชั้ นต้ นที่ต้องแจ้งให้ ผู้มีสิทธิรับเงินทราบว่า
มีเงินอยู่ที่ศาลและให้มารับไปจากศาล ซึ่งการแจ้งดังกล่าวศาลชั้นต้นควรดาเนินการโดยเร็วหรือภายใน
ระยะเวลาอันสมควรหลังจากที่มีการวางเงินต่อศาลแล้ว หากแจ้งแล้วผู้มีสิทธิไม่มารับภายในห้าปีนับแต่
มี การวางเงิน เงินดั งกล่ าวจึ งจะถื อว่าเป็ นเงินค้ างจ่ ายและท าให้ ตกเป็ นของแผ่ นดิ น และหากผู้ มี สิ ทธิรั บเงิ น
ไม่ ทราบว่ามี การวางเงินอยู่ที่ ศาลและตนเป็ นผู้ มี สิทธิรับเงินไปจากศาล เงินที่ วางนั้ นจะยั งไม่ เป็ นเงินค้ างจ่าย
อยู่ที่ศาล ซึ่งหมายความว่า กาหนดระยะเวลาห้าปีจะยังไม่เริ่มนับ ดังนั้น กรณีที่ศาลเพิ่งแจ้งให้ผู้มีสิทธิ
มารับเงินไปจากศาลหลั งจากเกิ นห้ าปี นั บแต่ วันวางเงินแล้ ว ผู้ มี สิทธิย่อมมี สิทธิขอรับเงินดั งกล่ าวไปจากศาล
ภายในห้าปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากศาลเป็นต้นไป
๑.๔ ระยะเวลาห้ าปี ตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๓๔๕ มิใช่อายุ ความ แต่เป็ นระยะเวลาที่ ให้ ผู้ มีสิ ทธิ
สามารถใช้สิทธิเรียกเอาเงินที่ค้างจ่ายไปจากศาลภายในห้าปี สาหรับการขยายหรือย่นระยะเวลา ป.วิ.พ.
มาตรา ๒๓ บัญญัติให้ศาลมีอานาจออกคาสั่งขยายหรือย่นระยะเวลาได้ต่อเมื่อมีพฤติการณ์พิเศษ ดังนั้น
กรณีที่ศาลแจ้งให้ผู้มีสิทธิมารับเงินโดยจะย่นระยะเวลาให้มารับภายใน ๑๕ วัน หากผู้มีสิทธิไม่ม ารับ
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ภายในกาหนดระยะเวลาให้ตกเป็นของแผ่นดิน ตามมาตรา ๓๔๕ ได้หรือไม่นั้น ต้องพิจารณาเป็นกรณี ๆ
และเป็นอานาจของศาลตามนัยมาตรา ๒๓ ดังกล่าว
๑.๕ กรณีที่คู่ความนาเงินค่าประกาศหนังสือพิมพ์มาวางศาลเพื่อจ่ายให้แก่สานักพิมพ์
และสานั กพิ มพ์ ผู้มีสิ ทธิรับเงินได้ ยื่นคาขอรับเงินค่าประกาศหนั งสื อพิ มพ์ หลังจากที่ได้ดาเนินการลงประกาศ
ตามคาสั่งศาล ถือว่าผู้มีสิทธิได้เรียกรับเงินจากศาลภายในห้าแล้ว การที่ศาลไม่ได้เบิกจ่ายเงินค่าประกาศ
หนั งสือพิมพ์ให้ แก่ผู้มีสิทธิรับเงินจนล่วงเลยเกินกว่าห้าปี เกิดจากข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้ าที่
จึงมิใช่ความผิดของผู้มีสิทธิรับเงินที่ เพิ กเฉยไม่ เรียกเอาภายในห้าปี ดังนั้น ศาลจึงต้ องเบิ กจ่ายเงินค่าประกาศ
หนังสือพิมพ์ให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน
๑.๖ จาเลยนาเงินชดใช้ค่าเสียหายมาวางต่อศาลเพื่อบรรเทาผลร้ายจากการกระทาผิด
และยั งประสงค์ ให้ ศาลใช้ ดุ ลพิ นิ จลงโทษจ าเลยสถานเบา ซึ่ งศาลก็ ได้ น ามาเป็ นเหตุ บรรเทาโทษให้ จ าเลยแล้ ว
เงินดังกล่าวจึงเป็นเงินในคดีที่ผู้เสียหายมีสิทธิเรียกรับเอาไปจากศาล ส่วนจาเลยย่อมไม่สามารถถอนเงิน
คื นไปจากศาลได้ (เที ยบ ฎ.๑๓๘/๒๕๔๗ และ ๗๐๒๔/๒๕๔๔) ในคดี นี้ เมื่ อปี ๒๕๕๔ จ าเลยน าเงิ นมาวางศาล
ศาลมีคาสั่ง “รับไว้ น าฝาก แจ้งผู้เสียหาย” แต่เจ้าหน้าที่มิได้ดาเนินการแจ้งให้ผู้เสียหายทราบว่ามีการวางเงิน
ชดใช้ค่ าเสียหายอยู่ที่ศาลและเป็นผู้มี สิทธิรับเงินไปจากศาล และไม่ ปรากฏว่าผู้เสียหายได้ทราบถึงการวางเงิน
ดังกล่าว เงินที่วางไว้จึงมิใช่เงินค้างจ่ายอยู่ในศาลที่ผู้มีสิทธิต้องเรียกเอาเสียภายในห้าปี ตามความในมาตรา ๓๔๕
เมื่อศาลเพิ่ งมีหนั งสือเมื่อปี ๒๕๕๘ แจ้งผู้เสียหายให้มารับเงินไปจากศาล จึงถือว่าเงินดังกล่าวเป็นเงินค้างจ่าย
อยู่ในศาลที่ผู้เสียหายจะต้องขอรับเงินไปจากศาลภายในห้าปี นับแต่วันที่ผู้เสียหายทราบว่ามีสิทธิได้รับเงิน
ดังกล่าว หากผู้มีสิทธิไม่มารับเงินภายในห้าปี เงินค้างจ่ายจึงตกเป็นของแผ่นดิน (เทียบ ฎ.๙๙๘๒/๒๕๕๘)
๑.๗ ระยะเวลาห้ าปี ตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๓๔๕ เริ่มนั บแต่ วันที่ วางเงิน หรือนับแต่วันที่แจ้งให้
ผู้มีสิทธิรับเงินทราบ กรณีนี้มีทั้งให้เริ่มนับแต่วันที่วางเงิน และนับแต่วันที่แจ้งให้ผู้มีสิทธิรับเงินทราบ
ซึ่งต้องพิจารณาก่อนว่า เงินที่วางศาลนั้ นเป็นเงินค้างจ่ายอยู่ในศาลแล้วหรือไม่ โดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงว่า
ผู้มีสิทธิรับเงินรู้หรือไม่ว่ามีการวางเงินที่ศาลและเป็นผู้มีสิทธิรับเงินนั้น (ฎ.๗๓๑๖/๒๕๕๓ และ ๙๙๘๒/๒๕๕๘)
๑.๘ กรณี ภายในก าหนดห้ าปี นั บแต่ วั นวางเงินซึ่ งผู้ มี สิ ทธิรั บเงินทราบแล้ วหรือมี การแจ้ งให้
ผู้มีสิทธิรับเงินทราบแล้วว่ามีเงินวางอยู่ที่ศาลและเป็นผู้มีสิทธิรับเงิน แม้การแจ้งจะมิได้กาหนดระยะเวลา
รับเงินไว้ก็ตาม มีผลตามกฎหมายว่าเงินดังกล่าวย่อมเป็นเงินค้างจ่ายอยู่ในศาลที่ผู้มีสิทธิรับเงินจะต้องมา
ขอรับไปจากศาลภายในห้าปีนับแต่วันที่วางเงิน หากล่วงเลยกาหนดห้าปีนับแต่วันที่วางเงิน ผู้มีสิทธิย่อม
ไม่ มี สิ ทธิ ขอรับเงินคื น เงินดั งกล่ างย่ อมเป็ นเงินค้ างจ่ ายที่ จะต้ องตกเป็ นของแผ่ นดิ น และหากศาลแจ้ งซ้ าไป
อีกครั้งก็ไม่มีผลทาให้เกิดสิทธิแก่ผู้มีสิทธิในการที่จะขอรับเงินไปจากศาล และศาลก็ไม่สามารถจ่ายเงิน
ให้แก่ผู้ขอได้เช่นกัน
๑.๙ เงินค่าธรรมเนียมที่จะต้องใช้แก่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งตามคาพิพากษาที่ผู้อุทธรณ์นามาวาง
ต่ อศาลพร้อมกั บอุ ทธรณ์ ตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๒๒๙ เป็ นเพี ยงเงินที่ วางไว้ เพื่ อเป็ นหลั กประกั นว่ า หากในที่ สุ ด
ศาลอุทธรณ์ พิพากษาให้ ผู้อุทธรณ์ ต้องรับผิดชาระค่าธรรมเนียมแทนคู่ความที่ ชนะคดีแล้ว ผู้ชนะคดีจะมีสิทธิ
ได้รับค่าธรรมเนียมที่ได้ออกใช้ก่อนจากเงินที่ผู้อุทธรณ์วางไว้ มิใช่เป็นการวางเพื่อชาระหนี้ให้แก่คู่ความ
ฝ่ายที่ ชนะคดี ในศาลชั้ นต้ น จึ งต้ องถือว่าเงินดั งกล่ าวยังเป็ นของผู้ อุ ทธรณ์ (ฎ.๖๘๓๒/๒๕๕๓) จึงจ าเป็ นต้ อง
ทราบถึงผลแห่ งคดีในชั้นที่สุดเสียก่อนว่าคู่ความฝ่ายใดเป็นผู้ชนะคดีซึ่งมีสิทธิรับเงินไปจากศาลเมื่อคดีถึงที่สุด
และเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วจึงเป็นเงิน ค้างจ่ายอยู่ในศาลที่ผู้มีสิทธิรับเงินจะต้องขอรับไปจากศาลภายใน
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กาหนดห้าปีตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๓๔๕ อย่างไรก็ตาม ศาลต้องพิจารณาด้วยว่าผู้มีสิทธิรับเงินรู้หรือไม่ว่า
มีการวางเงินอยู่ที่ศาลและเป็นผู้มีสิทธิรับเงินดังกล่าวไปจากศาล (ฎ.๗๓๑๖/๒๕๕๓ และ ๙๙๘๒/๒๕๕๘)
๑.๑๐ ศาลชั้นต้นพิพากษาตามยอมโดยจาเลยยินยอมชาระเงินแก่โจทก์ แบ่งชาระเป็นรายเดือน
หากผิดนัดเดือนใดให้ถือว่าผิดนัดในส่วนที่ค้างชาระทั้งหมด ยินยอมให้โจทก์บังคับคดีได้ทันที เห็นว่า
คาพิพากษาตามยอมมิได้กาหนดสถานที่การชาระหนี้ ซึ่ง ป.พ.พ. มาตรา ๓๒๔ บัญญัติว่า “เมื่อมิได้
มีแสดงเจตนาไว้โดยเฉพาะเจาะจงว่าจะพึงชาระหนี้ ณ สถานที่ใดไซร้ หากจะต้องส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่ง
ท่านว่าต้องส่งมอบกัน ณ สถานที่ซึ่งทรัพย์นั้นได้อยู่ในเวลาเมื่อก่อให้เกิดหนี้นั้น ส่วนการชาระหนี้โดยประการอื่น
ท่านว่าต้องชาระ ณ สถานที่ซึ่งเป็นภูมิลาเนาปัจจุบันของเจ้าหนี้ ” ดังนี้ จาเลยจึงต้องนาเงินชาระหนี้แก่โจทก์
ณ สถานที่ซึ่งเป็นภูมิลาเนาปัจจุบัน ของโจทก์ เมื่อจาเลยนาเงินมาวางศาลเพื่อชาระหนี้แก่โจทก์ตาม
คาพิพากษาตามยอม จึงเป็นหน้าที่ของศาลต้องดาเนินการให้โจทก์ทราบว่ามีเงินวางชาระหนี้อยู่ที่ศาล
และโจทก์มีสิทธิรับเงินดังกล่าว หากโจทก์ทราบแล้วไม่มารับเงิน จึงจะถือว่าเป็นเงินค้างจ่าย ปรากฏว่า
ในกรณีนี้ แม้จาเลยจะนาเงินมาชาระไว้ที่ศาลชั้นต้นครั้งสุดท้ายเมื่อปี ๒๕๕๒ แต่ศาลชั้นต้นเพิ่งแจ้งให้
โจทก์ทราบเมื่อปี ๒๕๕๘ การที่โจทก์ได้ยื่นคาร้องเมื่อปี ๒๕๕๙ ขอรับเงินคืนจากศาล กรณี จึงยังไม่พ้นกาหนด
ระยะเวลาห้าปี โจทก์ย่อมมีสิทธิรับเงินดังกล่าวได้ เงินย่อมยังไม่ตกเป็นของแผ่นดิน (เทียบเคียง ฎ.๗๓๑๖/๒๕๕๓
และ ๙๙๘๒/๒๕๕๘) เมื่ อผู้ พิ พากษาเจ้ าของส านวนพิ จารณาค าร้องของโจทก์ และมี ค าสั่ งให้ “ตรวจจ่ายให้ ”
ศาลชั้นต้นจึงควรต้องดาเนินการเพื่อคืนเงินให้โจทก์ต่อไป
๑.๑๑ เงินสินบนน าจับ ตามที่ กฎหมายบัญญั ติให้ มีการจ่ายบาเหน็ จรางวัลหรือสินบนน าจับ
ไว้เป็น การเฉพาะ เช่น พ.ร.บ.การพนันฯ ซึ่งจะปรากฏตามคาขอท้ายฟ้องของพนักงานอัยการโจทก์
ขอให้ ศาลสั่ งจ่ายสิ นบนน าจับให้ แก่ ผู้แจ้ งความน าจั บตามกฎหมาย เมื่ อศาลพิ พากษาให้ จาเลยจ่ ายเงินสินบน
แก่ผู้น าจับ หรือกรณีจาเลยไม่จ่ายสินบนนาจับให้หักจ่ายจากเงินค่าปรับที่จาเลยชาระต่อศาลตามคาพิพากษา
เช่นนี้ ผู้มีสิทธิเรียกรับเงินสินบนคือผู้แจ้งความนาจับ และเนื่องจากคาขอท้ายฟ้องของพนักงานอัยการโจทก์
ที่ขอให้ศาลสั่งจ่ายสินบนนาจับให้แก่ผู้แจ้งความนาจับจะไม่ปรากฏชื่อผู้แจ้งความนาจับ จึงเป็นหน้าที่ของ
ผู้แจ้งความนาจับซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเรียกรับเงินสินบนต้องยื่นคาขอรับเงินสินบนนาจับจากศาลภายในห้าปี
นับแต่คดีถึงที่สุด ซึ่งแนวทางปฏิบัติคาขอรับเงินต้องมีการรับรองจากพนักงานอัยการโจทก์หรือพนักงานสอบสวน
ในคดีว่าเป็นผู้แจ้งความน าจับ และหากผู้มีสิทธิมิได้เรียกเอาและไม่ได้รับเงินสินบนนาจับตามที่ขอภายในห้าปี
นับแต่คดีถึงที่สุด ย่อมตกเป็นของแผ่นดินตาม ป.วิ.พ.
๑.๑๒ เงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน ตามข้อบังคับกระทรวงการคลัง
ว่าด้ วยการหั กเงินค่ าปรั บก่ อนน าส่ งคลั ง พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่ แก้ ไขเพิ่ มเติ ม เฉพาะส่ วนราชการเจ้ าของรายได้
จากเงินค่าปรับอันเกิดจากความผิดตามพระราชบัญญัติต่าง ๆ ตามบัญชีรายชื่ออนุญาตให้หักค่าปรับ
จากการกระทาผิดไว้เป็นเงินสินบนรางวัลฯ ตามประกาศกระทรวงการคลัง ซึ่งส่วนราชการเจ้าของรายได้
ต้องยื่นขอรับเงินจากศาลภายในห้ าปีนับแต่คดีถึงที่สุด มิฉะนั้น เงินดังกล่าวย่อมตกเป็นของแผ่นดิน
(ว ๑๓๒(ป) ลว. ๒๕ ต.ค. ๕๔)
๑.๑๓ เงินรายได้ท้องถิ่น กรณีการหักเงินค่าปรับที่ได้รับเป็นรายได้ท้องถิ่น เช่น กทม.
เทศบาล อบจ. อบต. ตาม ว ๑๓๐(ป) ลว. ๒๒ พ.ย. ๕๓ วางแนวปฏิบัติเรื่องการหักเงินค่าปรับที่ได้รับ
ตามค าพิ พากษาในคดี ความผิ ดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ เป็ นรายได้ ท้ องถิ่ น ซึ่ งข้ อ ๔.๒ วางแนวปฏิ บั ติ ว่ า
เมื่อท้องถิ่นมายื่นขอรับเงินค่าปรับตามคาพิพากษาในคดีความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ และศาล
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มีคาสั่งให้จ่ายคืนเงินค่าปรับ ให้จ่ายเงินค่าปรับจากบัญชีกลาง ทั้งนี้ การเบิกจ่ายเงินค่าปรับให้แก่ท้องถิ่น
ต้องเป็นกรณีที่ท้องถิ่นได้ยื่นขอรับเงินต่อศาลภายในห้าปีนับแต่คดีถึงที่สุด แต่มีข้อสังเกตตาม ว ๗๗
ลว. ๗ ส.ค. ๒๘ ว่ า ในกรณี ที่ มี เงิ นค่ าปรั บที่ ตกเป็ นของท้ องถิ่ นตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ ค้ างอยู่ ที่ ศาลใด
โดยไม่มี เจ้าหน้ าที่ ของท้ องถิ่นมาติ ดต่อขอรับตามก าหนด หากศาลจะพิ จารณาให้ ความอนุ เคราะห์ โดยแจ้งให้
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องส่งเจ้าหน้าที่มาติดต่อขอรับเงินค่าปรับนั้นไปด้วยก็จะเป็นการดี
๑.๑๔ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มิได้บัญญั ติให้ เงินค่าปรับ
ตามคาพิพากษาของศาลตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารตกเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังนั้น จึงต้องนาส่งเป็นรายได้แผ่นดินทั้งจานวน (ว ๒๐๓ ลว. ๓๑ มี.ค. ๕๔)
๑.๑๕ เงินค่าธรรมเนียมในการส่งคาคู่ความและเอกสารทางคดี ตามข้อบังคับประธานศาลฎีกา
ว่าด้วยการส่งคาคู่ความและเอกสารทางคดี พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งในการวางเงินผู้วางเงินอาจวางเท่าจานวน
ที่จ่ายจริงหรือจะวางจานวนเท่าไหร่ก็ได้แต่ครั้งหนึ่งต้องไม่เกิน ๕๐๐ บาท เมื่อจัดส่งคาคู่ความฯ เจ้าหน้าที่ศาล
จะดาเนินการเบิกจ่ายโดยมีการหักถอนทางบัญชี และอาจมีเงินคงเหลืออยู่บ้าง การดาเนินการดังกล่าว
อาจทาให้ผู้วางเงินไม่ทราบถึงจานวนเงินคงเหลือ ประกอบกับข้อบังคับฯ ข้อ ๕ กาหนดว่า เมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว
หากมี เงินเหลืออยู่ให้ คื นแก่ ผู้มีสิทธิได้ รับโดยเร็ว ดั งนั้ น เมื่ อคดีถึงที่ สุดแล้วหากมี เงินคงเหลืออยู่ศาลต้ องคื น
แก่ ผู้ วางเงิน ส่วนวิธีการคืนเงิน ข้ อบั งคั บฯ ไมได้ กาหนดไว้จึงสามารถใช้วิธีการอย่างใดก็ได้ที่ ศาลเห็ นสมควร
เช่น ให้ผู้วางเงินแจ้งหมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อโอนเงินที่เหลือเข้าบัญชี หรือหมายเลขโทรศัพท์
หรือวิธีการที่สามารถติดต่อผู้วางเงินเพื่อแจ้งให้ไปรับเงินที่เหลือไว้เป็นการล่วงหน้า แต่หากมิได้กาหนดไว้
เป็นเรื่องที่ผู้มีสิทธิต้องมาขอรับเอง ซึ่งหากไม่มารับเงินภายในห้าปีนับแต่คดีถึงที่สุด จึงตกเป็นของแผ่นดิน
๑.๑๖ กรณี ส านวนที่ ปลดเผาไปแล้ ว แต่ ในทะเบี ยนเงิ นกลางยั งไม่ ได้ ตั ดจ่ าย ตามระเบี ยบ
ว่าด้วยการปลดทาลายสานวนความและเอกสารฯ ข้อ ๔ กาหนดคานิยาม “หลักฐานการรับจ่ายเงิน ”
หมายความว่า ต้นขั้วใบรับจ่ายเงิน สาเนาในรับจ่ายเงิน รวมถึงเอกสารอื่นใดที่แสดงการรับจ่ายเงิน และ
ข้ อ ๑๐ ข้ อ ๑๙ ก าหนดว่ า บรรดาสารบบความและหลั กฐานการรั บจ่ ายเงินในส านวนคดี แพ่ งและคดี อาญา
เมื่อมีอายุเกินสิบปี ให้ทาลายเสีย ประกอบกับ ข้อ ๒๑ วรรคสอง “กรณีที่สานวนความใดมีเงินค้างจ่าย
เกิ นห้ าปี ให้ ชะลอการปลดท าลายส านวนความและเอกสารไว้ ก่ อน แล้ วให้ ส่ งส านวนความและเอกสารนั้ น
ไปยังงานการเงินและบัญชี เพื่อทารายงานเสนอข้าราชการตุลาการผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อพิจารณา
ดาเนิ นการตามระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้ อง เมื่ อได้ ด าเนิ นการในส่วนที่ เกี่ ยวข้องเสร็จเรียบร้อยแล้ ว จึ งให้ ปลดท าลาย
สานวนควมและเอกสารดังกล่าวได้” ดังนั้น จึงต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณี ดังกล่าวว่า ยังมีหลักฐาน
การรับจ่ายเงินที่จะตรวจสอบกับทะเบียนเงินกลางได้หรือไม่ และการปลดเผาสานวนได้มีการดาเนินการ
ตามระเบียบฯ หรือไม่ ประการใด

