รวมข้อหารือของส่วนประสานความร่วมมือทางกฎหมาย
สานักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
๔. อื่น ๆ
๔.๑ ค่ ารั บรองส าเนาเอกสารคดี อาญา ตาม ป.วิ .อ. หมวด ๒ ค่ าธรรมเนี ยม มาตรา ๒๕๒
บัญญัติว่า “ในคดีอาญาทั้งหลายห้ามมิให้ศาลยุตธิ รรมเรียกค่าธรรมเนียมนอกจากที่บัญญัตไิ ว้ในหมวดนี้”
ดังนั้น ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการดาเนินกระบวนการพิจารณาในคดีอาญานั้น ห้ามมิให้ศาลเรียกเก็บ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมที่บัญญัติไว้ในหมวด ๒ และมาตรา ๒๕๘ บัญญัติว่า “ให้นาบทบัญญัติแห่ง ป.วิ.พ.
ว่าด้วยค่าฤชาธรรมเนี ยมมาใช้บังคับโดยอนุ โลม” ซึ่งก็เป็นการอนุโลมให้ น าเรื่องค่าฤชาธรรมเนี ยมตาม ป.วิ.พ.
มาใช้ บั งคั บในคดี อาญาเฉพาะมาตรา ๒๕๓ - ๒๕๗ เท่ านั้ น ดั งนั้ น ในคดี อาญา ค่ารับรองสาเนาเอกสารต่ าง ๆ
และค่าใบสาคัญเพื่อแสดงว่าคาพิพากษาหรือคาสั่งได้ถึงที่สุดแล้ว ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมศาล (ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ)
ตามตาราง ๒ ท้าย ป.วิ.พ. ศาลยุติธรรมจึงไม่สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้
๔.๒. การดาเนินการผัดฟ้อง/ฝากขังผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตาม พ.ร.บ. ศาลเยาวชนฯ
มาตรา ๗๘ วรรคท้าย บั ญญั ติว่า ในการพิ จารณาคาร้องขอผัดฟ้ อง ถ้าเด็กหรือเยาวชนซึ่งเป็ นผู้ต้องหายังไม่ มี
ที่ ปรึ กษากฎหมาย ให้ ศาลแต่ งตั้ งให้ เพื่ อแถลงข้ อคั ดค้ านหรื อซั กถามพยาน และตามมาตรา ๗๔ วรรคหนึ่ ง
บัญญัติว่า ก่อนมีคาสั่งควบคุมหรือคุมขังเด็กหรือเยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระทาความผิดหรือซึ่งเป็นจาเลย
ทุกครั้ง ให้ศาลสอบถามเด็กหรือเยาวชนหรือที่ปรึกษากฎหมายของเด็กหรือเยาวชนนั้นว่าจะมีข้อคัดค้าน
ประการใดหรือไม่ และศาลอาจเรียกพนั กงานสอบสวนหรือพนั กงานอัยการมาชี้แจงความจาเป็ นหรื ออาจเรียก
พยานหลักฐานมาไต่สวนเพื่ อประกอบการพิ จารณาก็ได้ ดังนั้น แม้ผู้ต้องหาได้รับการปล่อยชั่วคราวไปจากศาล
ในระหว่างการสอบสวนแล้ว ผู้ต้องหาก็ยังต้องมาศาลในวันผัดฟ้องเพื่อแถลงข้อคัดค้านในการพิจารณา
ค าร้ องขอผั ดฟ้ องของศาล ตามมาตรา ๗๔ วรรคหนึ่ ง ประกอบกั บมาตรา ๗๘ วรรคท้ าย อี กทั้ งเพื่ อให้ ศาล
ตรวจสอบได้ว่าผู้ต้องหามิได้หลบหนีภายหลังจากที่ได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวไปแล้ว อย่างไรก็ตาม
หากปรากฏว่ าผู้ ต้ องหาและที่ ปรึ กษากฎหมายได้ ยื่ นค าร้ องหรือแถลงไม่ คั ดค้ านการขอผั ดฟ้ องและไม่ ติ ดใจ
ซักค้านพยานไว้แล้ว และมิได้มีพฤติการณ์ว่าจะหลบหนีระหว่างที่ได้รับปล่อยชั่วคราว ย่อมเป็นดุลพินิจ
ศาลที่จะมีคาสั่งให้ผู้ต้องหามาศาลภายหลังครบกาหนดผัดฟ้องได้
๔.๓. การขอคืนเงินค่าปรับตามคาพิพากษา ในคดีอาญาความผิดต่อส่วนตัว เมื่อคดียังไม่ถึงที่สุด
โจทก์ซึ่งเป็นผู้เสียหายจะถอนฟ้องเมื่อใดก็ได้ เมื่อปรากฏว่าคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างกาหนดระยะเวลาฎีกา
โจทก์ยื่นค าร้องขอถอนฟ้ องซึ่ งศาลมี คาสั่ งอนุ ญาตและให้จ าหน่ ายคดี ออกจากสารบบความ สิทธิน าคดีอาญา
มาฟ้องย่อมระงับไป คาพิพากษาศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ก็ย่อมระงับไปในตัวไม่มีผลบังคับต่อไป (เทียบเคียง
ฎ. ๑๓๗๓/๒๕๐๙, ฎ. ๒๐๑๔๕/๒๕๕๕) ประกอบกับในคดีดังกล่าวจาเลยยื่นคาร้องขอคืนเงินค่าปรับ
ที่ได้ชาระไปตามคาพิพากษาของศาลอุทธรณ์ ศาลมีคาสั่งว่า “ตรวจจ่าย” ย่อมตีความได้ว่า ศาลอนุญาต
ให้คืนเงินค่าปรับแก่จาเลยแล้ว ดังนั้น ศาลชั้นต้นต้องดาเนินการคืนเงินค่าปรับให้แก่จาเลยตามคาสั่งศาล
๔.๔ การวางหลักประกันโดยจ่ายเป็นเช็คเงินสดในนามของศาล.(A/C PAYEE ONLY)
แทนการวางหลักประกันด้วยเงินสด การปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีหลักประกัน ตาม ป.วิ .อ. มาตรา 114
กาหนดประเภทของหลักประกันไว้ ได้แก่ เงินสด หลักทรัพย์อื่น และมีบุคคลเป็นหลักประกันโดยแสดง
หลั กทรัพย์ ซึ่ งเงินหลั กประกั นถื อเป็ นเงิ นกลาง และการรั บเงิ นกลางให้ รับเป็ นเงินสด เช็ คของส่ วนราชการ/
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รัฐวิสาหกิ จ/ที่ ธนาคารรับรอง ส่ วนวิ ธีปฏิ บั ติ ในการรับเช็ ค ประกาศส านั กงานศาลยุ ติ ธรรม เรื่อง หลั กเกณฑ์
และวิ ธี การรั บและการจ่ ายเงิ นนอกเหนื อจากเงิ นสดหรื อเช็ ค พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้ อ ๕ (๑) ให้ ศาลสามารถรั บเช็ ค
ซึ่งส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจเป็นผู้สั่งจ่ายได้ โดยวันที่ในเช็คนั้นต้องเป็นวันที่ก่อนหรือภายในวันที่รับเงิน
และต้องสั่งจ่ายเช็คในนามของศาล ให้ ขีดฆ่าคาว่า “หรือผู้ถือ” ออก และขีดคร่อมเพื่ อเข้าบั ญชี ของศาลนั้ น ๆ
เท่านั้น
๔.5 กรณีศาลจ่ายเงินค่าป่วยการเป็นเช็คให้กับผู้ประนีประนอม ต่อมาถึงแก่ความตาย
โดยมิได้น าเช็คไปยื่นแก่ ธนาคารเพื่อให้ ใช้เงิน อีกทั้งไม่มี การตั้งผู้จัดการมรดกเนื่ องจากผู้ตายไม่มี ทรัพย์มรดก
ทายาทซึ่งเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายได้ทาหนังสือมอบอานาจให้ผู้แทน เป็นผู้ยื่นเรื่องต่อศาลขอให้
ออกเช็ คฉบั บใหม่ แทนเช็ คฉบั บเดิ ม ดั งนี้ เช็ คที่ ให้ แก่ ผู้ ประนี ประนอมเป็ นเช็ คให้ ใช้ เงิ นในเมื องเดี ยวกั น
กับที่ออกเช็ค ผู้ทรงต้องยื่นเช็คแก่ธนาคารเพื่อให้ใช้เงินภายใน 1 เดือนนับแต่วันออกเช็ค ตาม ป.พ.พ.
มาตรา 990 และธนาคารอาจปฏิเสธการใช้เงินได้หากเช็คนั้นยื่นเมื่อพ้นเวลาหกเดือนนับแต่อ อกเช็ค
ตาม มาตรา 991 ผลการปฏิ เสธการใช้ เงิ นจากธนาคารเพี ยงท าให้ เช็ คนั้ นหมดอายุ การใช้ เงิ นจากธนาคาร
แต่มูลหนี้เช็คระหว่างผู้สั่งจ่ายกับผู้ทรงยังคงมีอยู่ ผู้ทรงสามารถนาเช็คมาขอให้ศาลผู้สั่งจ่าย เปลี่ยนเช็ค
ฉบับใหม่ได้แต่ต้องไม่เกินระยะเวลา 5 ปี ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 323 และสิทธิในเงินตามเช็คมิใช่สิทธิเฉพาะตั ว
ของผู้ตายจึงเป็นมรดกตกแก่ทายาท ทั้งเมื่อปรากฏตามคาร้องของผู้รับมอบอานาจของทายาทว่า ผู้ตาย
ไม่มีทรัพย์อื่นใดนอกจากเช็คดังกล่าว การให้ทายาทไปดาเนินการเพื่อตั้งผู้จั ดการมรดกย่อมมีค่าใช้จ่าย
เกินกว่ามูลหนี้ตามเช็ค ดังนั้น หากปรากฏว่าทายาทผู้ขอรับเงินเป็นผู้มีสิทธิรับมรดก และเพื่ออานวยความสะดวก
แก่ประชาชน ศาลมี ดุ ลพิ นิ จพิ จารณาจ่ ายเงินที่ ผู้ตายมี สิทธิได้ รับจากศาลให้ แก่ ทายาทได้ ทั้ งนี้ เป็ นดุ ลพิ นิ จ
ของผู้มีอานาจอนุมัติที่จะพิจารณาวิธีจ่ายเงินตามระเบียบ ก.บ.ศ. ว่าด้วยการเงินฯ ข้อ 35 ประกอบ ข้อ 45
วรรคท้าย
๔.6 ค่าส่งคาคู่ความในคดีอาญาที่ราษฎรเป็นโจทก์ ตาม พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติม ป.วิ.อ.
(ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้แก้ไขมาตรา ๒๕๖ มีหลักการให้รัฐเป็นผู้จ่ายค่าพาหนะ ค่าป่วยการ และ
ค่าเช่าที่พักให้แก่พยานซึ่งมาศาลตามหมายเรียก และเมื่อมาตรา ๒๕๖ ให้รัฐรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ให้แก่พยานในคดีอาญาที่ราษฎรเป็นโจทก์แล้ว มาตรา ๒๕๗ จึงถูกยกเลิก การยกเลิกบทบัญญัติดังกล่าว
เป็นเรื่องเฉพาะค่าพาหนะพยานโจทก์ และค่าพาหนะส่งหมายเรียกพยานย่อมไม่กระทบดุลพินิจของศาล
ที่จะสั่งให้โจทก์นาส่งหมายนัดไต่สวนมูลฟ้องพร้อมสาเนาคาฟ้องให้จาเลยหรือให้เสียค่าใช้จ่ายในการ
จัดส่งคาคู่ความตามกฎหมาย ส่วนมาตรา 252 ที่ห้ามมิให้ศาลเรียกค่าธรรมเนียมในคดีอาญาทั้งหลาย
นอกจากที่บัญญัติไว้ในหมวด 2 ว่าด้ว ยค่าธรรมเนียมนั้น เมื่อพิจารณาไปพร้อมกับ มาตรา 253, 254
ซึ่งอยู่ในหมวดเดี ยวกัน เห็ นได้ว่า การห้ ามเรียกค่าธรรมเนียมตามนัยแห่งมาตรา ๒๕๒ หมายถึง ค่าธรรมเนี ยม
ทานองเดียวกับที่กล่าวในมาตรา ๒๕๓, ๒๕๔ ซึ่งเป็นเงินที่จะตกแก่รัฐ มิใช่หมายถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ดังเช่นค่าส่งคาคู่ความหรือเอกสารที่ต้องชาระเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ส่งหรือค่าธรรมเนียมไปรษณียากร
ในกรณีที่มีการจัดส่งคาคู่ความหรือเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ดังนี้ ค่าส่งหมายนัดไต่สวนมูลฟ้อง
และสาเนาคาฟ้องให้จาเลยในคดีอาญาที่ราษฎรเป็นโจทก์จึงไม่ใช่ค่าธรรมเนียมที่ห้ามมิให้เรียกตาม มาตรา 252
๔.7 ค่าฤชาธรรมเนียม ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ที่ดินพิพาทตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้อง
โดยการครอบครองปรปั กษ์ และให้ ผู้ คั ดค้ านใช้ ค่ าฤชาธรรมเนี ยมแทนผู้ ร้ อง ผู้ คั ดค้ านยื่ นอุ ทธรณ์ โดยช าระ
ค่าขึ้นศาลในชั้นอุทธรณ์ พร้อมกับวางเงินค่าฤชาธรรมเนี ยมใช้แทนตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๑๕๐ และมาตรา ๒๒๙
ดังนี้ เงินค่าฤชาธรรมเนี ยมใช้แทนดังกล่ าวเป็ นเพี ยงเงินที่ วางไว้เพื่ อเป็นหลักประกันว่า หากต่อมาคดี ถึงที่สุ ด
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และผลคาพิพากษาให้ ผู้คัดค้านต้องรับผิดชาระค่าฤชาธรรมเนียมแทนผู้ร้องที่ชนะคดีแล้ ว ผู้ร้องจะมีสิทธิได้รับ
ค่าฤชาธรรมเนียมที่ได้ออกใช้ก่อนจากเงินที่ผู้คัดค้านวางไว้ มิใช่เป็นการวางเพื่อชาระหนี้ให้แก่ผู้ร้องฝ่ายที่ชนะคดี
ในศาลชั้ นต้ น จึ งต้ องถื อว่ าเงิ นยั งเป็ นของผู้ คั ดค้ าน (เที ยบเคี ยง ฎ.๖๘๓๒/๒๕๕๓) แต่ ในที่ สุ ดเมื่ อศาลฎี กา
พิ พากษากลับให้ ยกค าร้องขอของผู้ร้องและสั่งให้ ค่ าฤชาธรรมเนี ยมทั้ งสามศาลเป็ นพั บ ซึ่ งหมายถึงค่ าขึ้นศาล
และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่ผู้ร้องและผู้คัดค้านได้จ่ายไปในการดาเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลชั้นต้น
ชั้นอุทธรณ์และชั้นฎีกา ไม่ต้องชดใช้ให้แก่กัน โดยไม่มีฝ่ายใดต้องรับผิดในค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นที่สุดแก่อีกฝ่าย
ทั้งสามชั้นศาลอีก เงินค่าฤชาธรรมเนียมใช้แทนที่ผู้คัดค้านนามาวางศาลพร้อมกับอุทธรณ์ซึ่งยังเป็นของ
ผู้คัดค้านอยู่ ผู้คัดค้านจึงมีสิทธิขอรับเงินดังกล่าวคืนไปจากศาลได้
๔.๘ การกาหนดให้ มี นั กจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ เข้ าร่วมการพิ จารณาในคดีที่ พยาน
เป็ นเด็ ก หรื อในคดี อาญาที่ มี ข้ อกล่ าวหาว่ าเด็ กหรื อเยาวชนกระท าผิ ด บั ญญั ติ ไว้ ใน พ.ร.บ.แก้ ไขเพิ่ มเติ ม
ป.วิ.อ. (ฉบั บที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ และ พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ ซึ่ งการสื บพยานเด็ กเป็ นการดาเนิ น
กระบวนพิจารณาในคดีอาญาเท่านั้น แต่กฎหมายมิได้กาหนดห้ามมิให้มีนักจิตวิทยาฯ เข้าร่วมในการ
สืบพยานเด็กในคดีแพ่ง เพียงแต่ฝ่ายที่ประสงค์ให้มีนักจิตวิทยาฯ เข้าร่วมในการสืบพยานเด็กนั้นต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวงยุ ติธรรมว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนและค่าพาหนะเดินทาง
แก่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์เข้าร่วมในการร้องทุกข์ การสอบสวน การไต่สวนมูลฟ้องและการพิจารณา
ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๒ ทวิ พ.ศ. ๒๕๔๙ ดังนั้น การที่ศาลประสงค์ให้มีนักจิตวิทยาฯ เข้าร่วมในการสืบพยานเด็ก
ในคดีแพ่ง สามารถติดต่อนักจิตวิทยาฯ ได้โดยตรง โดยตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์สานักกฎหมายและ
วิชาการศาลยุติธรรม หัวข้อรายชื่อผู้ทาหน้าที่นักจิตวิทยาฯ
๔.๙ ตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙ “ในกรณีที่ศาล
พิพากษาลงโทษผู้กระทาความผิดตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ พ.ร.บ. นี้ใช้บังคับและคดีถึงที่สุดแล้ว ถ้าผู้กระทาความผิดยังไม่ได้รับโทษ
หรือกาลังรับโทษอยู่ เมื่อความปรากฏแก่ศาล หรือเมื่อผู้กระทาความผิด ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้นั้น
ผู้อนุบาลของผู้นั้น หรือพนักงานอัยการร้องขอให้ศาลชั้นต้นที่พิพากษาคดีนั้น มีอานาจกาหนดโทษใหม่
ตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ ง... ในการที่ ศาลก าหนดโทษใหม่ นี้ ให้ ศาลมี อ านาจไต่ สวนผู้ ที่ เกี่ ยวข้ องตามที่ เห็ นว่ า
จาเป็ น ถ้ าปรากฏว่าผู้ กระท าความผิ ดได้ รับโทษมาบ้ างแล้ วและศาลเห็ นเป็ นการสมควร ศาลจะรอการลงโทษ
ที่เหลืออยู่หรือจะปล่อยผู้กระทาความผิดไปก็ได้ ” ซึ่งถ้อยคาที่ว่า “เมื่อความปรากฏแก่ศาล” มีความหมายว่า
เมื่อมีข้อเท็จจริงที่เข้าหลักเกณฑ์การกาหนดโทษใหม่ตามมาตรา ๙ ดังกล่าว ปรากฏต่อศาล เช่น กรมราชทัณฑ์
มีหนังสือแจ้งรายละเอียดนักโทษเด็ดขาดที่ถูกจาคุกตามหมายจาคุกคดีถึงที่สุดในมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง
มายั งศาล เป็ นต้ น ความปรากฏแก่ ศาลในที่ นี้ มี ลั กษณะเช่ นเดี ยวกั บเมื่ อส านวนความปรากฏแก่ ศาลในกรณี
กฎหมายที่ใช้ภายหลังเป็นคุณแก่ผู้กระทาความผิด ตาม ป.อาญา มาตรา ๓ ซึ่งเมื่อมีข้อเท็จจริงดังกล่าว
ปรากฏแก่ศาล ศาลควรต้องตรวจสอบให้ได้ความว่าข้อเท็จจริงเข้าข่ายตามมาตรา ๙ หรือไม่ และถ้อยคา
ที่ว่า “ให้ศาลชั้นต้นที่พิพากษาคดีนั้นมีอานาจกาหนดโทษใหม่ตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึง่ ” ไม่ได้เป็นบทบังคับ
ให้ศาลต้องกาหนดโทษใหม่ทุกกรณี แต่เป็นดุลพินิจที่จะพิจารณาตามสมควรโดยคานึงจากพฤติการณ์
การกระท าความผิ ด จ านวนยาเสพติ ดของกลางและจ านวนโทษที่ จ าเลยได้ รั บมาแล้ วประกอบกั น หากมี เหตุ
ให้กาหนดโทษใหม่ให้แก่จาเลย ให้ศาลชั้นต้นกาหนดโทษใหม่ และแจ้งผลให้โจทก์/จาเลยทราบ กับออกหมายจาคุก
เมื่ อคดี ถึงที่ สุดแก่ จาเลยฉบั บใหม่ตามคาพิ พากษาต่ อไป (โดยวันที่ คดี ถึงที่ สุ ดยังคงเป็ นวันเดิ ม) หรือหากศาล
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พิจารณาแล้วเห็นสมควร อาจรอการลงโทษจาคุกและโทษปรับที่เหลืออยู่ให้แก่จาเลยได้ แม้จาเลยจะต้อง
โทษจาคุกมาแล้วบางส่วนก็ตาม
๔.๑๐ การริบทรัพย์ตาม พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบฯ มาตรา ๓๑, ๓๒
ทรัพย์ สิ นที่ ศาลสั่ งริบกฎหมายมิ ได้ ก าหนดว่าให้ ด าเนิ นการอย่ างไร จึ งต้ องพิ จารณาเที ยบเคี ยงตาม ป.อาญา
มาตรา ๓๕ ที่กาหนดให้ทรัพย์สินที่ศาลพิพากษาให้ริบตกเป็นของแผ่นดิน เงินที่ศาลมีคาพิพากษาให้ริบ
ย่อมต้องนาส่งเป็นรายได้แผ่นดินตาม พ.ร.บ. เงินคงคลังฯ มาตรา ๔ ประกอบ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณฯ
มาตรา ๒๔ และเนื่องจากเงินดังกล่าวมิใช่เงินค่าธรรมเนียม เงินค่าปรับและเงินกลาง ตามระเบียบ กบศ.
ว่าด้วยเงินค่าธรรมเนี ยม เงินค่าปรับและเงินกลางฯ ศาลจึงต้องดาเนินการตามระเบี ยบ กบศ. ว่าด้วยการเงินฯ
ข้อ ๘๙ และกรณีที่มาตรา ๕๑ กาหนดให้ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินที่แท้จริงซึ่งมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการ
กระทาผิดยื่นคาร้องต่อศาลภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่คาพิพากษาถึงที่สุดเพื่อขอคืนทรัพย์สินที่ถูกริบ และหาก
ศาลมีคาสั่งให้คืนทรัพย์ที่ถูกริบ ศาลจะต้องดาเนินการขอถอนคืนเงินที่ได้นาส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ตาม
ข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักรายรับจ่ายขาดและการถอนคืนเงินรายรับ พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๓, ๑๖
๔.๑๑ การพิจารณาเบิกจ่ายค่าพาหนะเดินทางและค่าเช่าที่พักของพยานที่ศาลเรียกมาเอง
กรณีผู้ที่เป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงาน หรือลูกจ้างของราชการ ย่อมพิจารณาไปตามกฎหมาย
หรือระเบียบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของส่วนราชการต้นสังกัดของบุคคลนั้นได้กาหนดไว้
แล้ วแต่กรณี เช่ น กรณี ที่ เป็ นข้าราชการฝ่ายตุ ลาการศาลยุติ รรมให้พิ จารณาตามระเบียบ กบศ. ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือกรณีที่เป็นข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนให้พิจารณาตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ เป็นต้น
ส่ วนกรณี ผู้ ท่ี มิ ได้ เป็ นข้ าราชการ ... เป็ นไปตามข้ อบั งคั บประธานศาลฎี กาว่ าด้ วยการจ่ ายค่ าป่ วยการ
ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักแก่พยานที่ศาลเรียกมาเอง พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๔ (๒) และข้อ ๕ คือให้ศาล
สั่งจ่ายเงินโดยให้เที ยบเท่ ากับต าแหน่ งข้าราชการศาลยุ ติธรรมประเภทวิชาการระดั บชานาญการพิเศษ
เมื่อพยานได้ปฏิบัติหน้าที่เสร็จสิ้นและให้เจ้าหน้าที่ศาลดาเนินการเบิกจ่ายเงินดังกล่าวให้แก่พยานโดยเร็ว
ประกอบกับระเบียบ กบศ. ว่าด้วยการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๓๕ กาหนดให้การจ่ายเงินจะจ่ายได้เฉพาะตามที่
มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีอนุญาตให้จ่ายได้ หรือตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง
หรือตามที่ได้รับอนุมัติจาก ก.บ.ศ. และผู้มีอานาจได้อนุมัติให้จ่ายได้
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