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ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย 

ศาลรัฐธรรมนูญ 
 

คําวินิจฉัยท่ี  ๖/๒๕๕๖ เรื่องพิจารณาท่ี  ๖๖/๒๕๕๕ 

 วันท่ี  ๑๓  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๖ 

เรื่อง พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  มาตรา  ๒๖๗  วรรคสี่   

 ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๔  วรรคหน่ึง  และวรรคสอง  หรือไม   

 

ศาลอุทธรณสงคําโตแยงของผูถูกกลาวหาที่  ๕  (นายสนทยา  นอยเจริญ)  ในคดีอาญา 

หมายเลขดําที่  ษ.๑๗/๒๕๕๒  หมายเลขแดงที่  ษ.๑๗/๒๕๕๒  เพ่ือขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย 

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๑๑  ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบ  สรุปไดดังนี้ 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ผูรอง  กลาวโทษ  นายสุริยา  

ลาภวิสุทธิสิน  กับพวก  รวมสิบสองคน  ผูถูกกลาวหา  ตอกรมสอบสวนคดีพิเศษ  เพ่ือขอใหสอบสวน

ดําเนินคดีในการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

มาตรา  ๓๐๗  มาตรา  ๓๐๘  มาตรา  ๓๑๑  มาตรา  ๓๑๓  มาตรา  ๓๑๔  และมาตรา  ๓๑๕  ประกอบ

ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  ๘๓  มาตรา  ๘๔  และมาตรา  ๘๖  ในระหวางการสอบสวนของ 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ  ผูรองย่ืนคํารองตอศาลอาญาขอใหมีคําส่ังหามผูถูกกลาวหารวมแปดคน  เดินทาง

ออกนอกราชอาณาจักรไวกอนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

มาตรา  ๒๖๗  วรรคส่ี  และศาลอาญาไดมีคําส่ังหามมิใหผูถูกกลาวหาทั้งแปดเดินทางออกนอก

ราชอาณาจักรตั้งแตวันที่  ๑๓  มีนาคม  ๒๕๕๒  จนกวาศาลอาญาจะมีคําส่ังเปนอยางอื่น  ผูถูกกลาวหาที่  ๕   
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ย่ืนคํารองขอใหศาลอาญาเพิกถอนคําส่ังหามผูถูกกลาวหาท่ี  ๕  เดินทางออกนอกราชอาณาจักร  ตอมา

วันที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๕๔  ศาลอาญามีคําส่ังเพิกถอนคําส่ังดังกลาว  ผูรองอุทธรณ  คดีอยูระหวาง 

การพิจารณาของศาลอุทธรณ  ผูถูกกลาวหาที่  ๕  ไดโตแยงวา  การที่ผูรองกลาวโทษและขอใหศาลอาญา

มีคําส่ังหามผูถูกกลาวหาที่  ๕  ออกนอกราชอาณาจักรไวกอนนั้น  ศาลยังมิไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดวา 

เปนผูกระทําความผิด  และจะปฏิบัติเสมือนเปนผูกระทําความผิดมิได  นอกจากนี้  รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๔  

บัญญัติใหเสรีภาพแกบุคคลในการเดินทางอันเปนสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของประชาชน  ซึ่งผูถูก

กลาวหาที่  ๕  ในฐานะประชาชนคนไทยจะตองไดรับเสรีภาพในการเดินทางตามกฎหมายเชนกัน   

การจํากัดสิทธิใด ๆ  จะตองอยูภายใตเงื่อนไขกําหนดเวลาที่ชัดเจน  พระราชบัญญัติหลักทรัพยและ 

ตลาดหลักทรัพย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  มาตรา  ๒๖๗  วรรคส่ี  ไมไดกําหนดระยะเวลาคําส่ังหามเดินทาง 

ออกนอกราชอาณาจักรไวอยางชัดเจนวา  การจํากัดเสรีภาพในการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรจะอยู

ภายใตระยะเวลาเพียงใด  ซึ่งขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๔  อีกทั้งมาตรา  ๒๖๗  วรรคหนึ่ง  

วรรคสอง  และวรรคสาม  บัญญัติใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

มีอํานาจส่ังยึดหรืออายัดทรัพยสินของบุคคลนั้นหรือทรัพยสินซึ่งมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาเปนของบุคคล

ที่ไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  และมีเหตุอันควรเชื่อวาผูกระทําความผิดจะยักยายหรือจําหนาย

ทรัพยสินของตน  แตจะยึดหรืออายัดทรัพยสินไวเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันไมได  เวนแตในกรณีท่ีมีการฟองคดี

ตอศาล  คําส่ังยึดหรืออายัดดังกลาวยังคงมีผลตอไปจนกวาศาลจะส่ังเปนอยางอื่น  ซึ่งการกระทํา 

ตอทรัพยสินตามมาตรา  ๒๖๗  วรรคหนึ่ง  นั้น  มีกําหนดระยะเวลาที่ชัดเจน  แตการจํากัดเสรีภาพ 

ในการเดินทางตามมาตรา  ๒๖๗  วรรคส่ี  ไมมีกําหนดระยะเวลาท่ีชัดเจนหรือระยะเวลาส้ินสุดลงเมื่อใด  

ผูถูกกลาวหาที่  ๕  จึงขอใหศาลอุทธรณสงคําโตแยงไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยวา  

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  มาตรา  ๒๖๗  เปนบทบัญญัติ 

แหงกฎหมายที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๔  และมาตรา  ๓๙   

ศาลอุทธรณเห็นวา  เปนกรณีที่ผูถูกกลาวหาที่  ๕  โตแยงพรอมดวยเหตุผลวา  พระราชบัญญัติ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  มาตรา  ๒๖๗  ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๔  

และมาตรา  ๓๙  จึงมีคําส่ังใหศาลอาญาสงคําโตแยงของผูถูกกลาวหาท่ี  ๕  ใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
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วินิจฉัย  เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยแลว  ใหศาลอาญาสงสํานวนคืนศาลอุทธรณเพ่ือวินิจฉัยอุทธรณ

ของผูรองตอไป 

ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาเบื้องตนมีวา  ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารองนี้ 

ไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๑๑  วรรคหนึ่ง  หรือไม  เห็นวา  ตามคํารองมีประเด็น

โตแยงวา  พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  มาตรา  ๒๖๗  ขัดหรือแยงตอ

รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๔  และมาตรา  ๓๙  หรือไม  ซึ่งศาลอุทธรณจะนําบทบัญญัติแหงกฎหมาย

ดังกลาวมาใชบังคับแกคดีและยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนท่ีเกี่ยวกับบทบัญญัตินี้มากอน  

กรณีจึงตองดวยรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๑๑  วรรคหนึ่ง  ประกอบขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวย 

วิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ขอ  ๑๗  (๑๓)  ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําส่ังรับคํารองนี้ 

ไวพิจารณาวินิจฉัย 

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคําโตแยงของผูถูกกลาวหาที่  ๕  แลวเห็นวา  เปนการโตแยงเฉพาะ

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  มาตรา  ๒๖๗  วรรคส่ี  ขัดหรือแยงตอ

รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๔  และมาตรา  ๓๙  หรือไม  เทานั้น  ประเด็นท่ีตองพิจารณาวินิจฉัยจึงมีเพียงวา  

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  มาตรา  ๒๖๗  วรรคส่ี  ขัดหรือแยงตอ

รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๔  และมาตรา  ๓๙  หรือไม  เห็นวา  รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๙  เปนบทบัญญัติ

อยูในหมวด  ๓  วาดวยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย  สวนที่  ๔  สิทธิในกระบวนการยุติธรรม   

เปนบทบัญญัติคุมครองบุคคลเกี่ยวกับความผิดและโทษทางอาญา  สวนการหามบุคคลมิใหออกนอก

ราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  มาตรา  ๒๖๗  วรรคส่ี  

มิใชโทษทางอาญา  และมิใชวิธีการปฏิบัติตอผูที่ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดทางอาญา  

แตเปนบทบัญญัติกําหนดมาตรการปองกันมิใหผูถูกกลาวหาตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ 

ตลาดหลักทรัพย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เดินทางออกนอกราชอาณาจักร  หรือมิใหมีการกระทําการยักยายหรือ

จําหนายทรัพยสินของตนไปใหพนจากการบังคับใชกฎหมายเทานั้น  และรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๔   

วรรคสาม  เปนบทบัญญัติคุมครองบุคคลผูมีสัญชาติไทยมิใหมีการเนรเทศออกนอกราชอาณาจักรหรือ 

การหามมิใหเขามาในราชอาณาจักร  จึงไมมีกรณีท่ีจะวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายมาตราดังกลาว 

ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๙  และมาตรา  ๓๔  วรรคสาม 
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คงมีประเด็นท่ีศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัยเพียงวา  พระราชบัญญัติหลักทรัพยและ 

ตลาดหลักทรัพย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  มาตรา  ๒๖๗  วรรคส่ี  ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๔  วรรคหนึ่ง   

และวรรคสอง  หรือไม 

พิจารณาแลวเห็นวา  รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๔  เปนบทบัญญัติในหมวด  ๓  วาดวยสิทธิ 

และเสรีภาพของชนชาวไทย  สวนที่  ๓  สิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล  โดยวรรคหนึ่ง  เปนบทบัญญัติที่ให

การรับรองเสรีภาพของบุคคลในการเดินทางและเลือกถิ่นที่อยูภายในราชอาณาจักรไดโดยอิสระ  และ 

วรรคสอง  เปนบทบัญญัติใหรัฐตรากฎหมายเพ่ือจํากัดเสรีภาพดังกลาวไดเฉพาะเพ่ือความมั่นคงของรัฐ  

ความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของประชาชน  การผังเมือง  หรือเพ่ือสวัสดิภาพของผูเยาวเทานั้น  

นอกจากนี้กฎหมายที่จํากัดเสรีภาพดังกลาวตองกระทําเทาที่จําเปน  และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญ

แหงเสรีภาพของบุคคลในการเดินทางและเลือกถิ่นท่ีอยูมิได  ท้ังตองเปนกฎหมายท่ีมีผลใชบังคับเปนการท่ัวไป  

และไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง  อันเปนหลักเกณฑ 

และเงื่อนไขในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๙   

สําหรับพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เปนกฎหมาย 

ที่มีเจตนารมณในการประกาศใชวา  เนื่องจากการพัฒนาตลาดทุนของประเทศที่ผานมามุงเนนการพัฒนา

ตลาดรองซึ่งเปนตลาดซื้อขายหลักทรัพยเปนหลัก  แตยังขาดการพัฒนาตลาดแรกอันเปนตลาดสําหรับ

หลักทรัพยท่ีออกใหมควบคูกันไปดวย  ทําใหบทบาทท่ีสําคัญของตลาดรองในการเปนตลาดที่สนับสนุน

ตลาดแรกไมเกิดประสิทธิภาพอยางเต็มที่  ดวยเหตุนี้จึงตองเปดโอกาสใหมีการพัฒนาตลาดแรกไดกวางขวางขึ้น 

และใหมีตราสารประเภทตาง ๆ  ไดมากขึ้นเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการระดมทุน  นอกจากนี้  โดยท่ี 

การควบคุมดูแลในเรื่องที่เกี่ยวกับตลาดทุนมีกฎหมายที่เกี่ยวของหลายฉบับและอยูภายใตความรับผิดชอบ

ของหลายหนวยงาน  ทําใหการกํากับและพัฒนาตลาดทุนขาดความเปนเอกภาพ  ทั้งยังขาดมาตรการ 

ที่จะคุมครองผลประโยชนของผูลงทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ  สมควรมีกฎหมายและหนวยงานท่ีเปนศูนยรวม

ในการกํากับดูแลและพัฒนาตลาดทุนเพ่ือใหสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น   

จึงจําเปนตองมีบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีใหอํานาจแกพนักงานเจาหนาที่หรือศาลในอันท่ีจะใชมาตรการ

ปองกันมิใหบุคคลที่ถูกกลาวหาหลบหนีออกนอกราชอาณาจักรตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  โดยมาตรา  ๒๖๗  ซึ่งอยูในหมวด  ๑๑  วาดวยพนักงาน
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เจาหนาที่  วรรคหนึ่ง  บัญญัติวา  “ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานวาบุคคลใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

ที่มีลักษณะอันอาจกอใหเกิดความเสียหายแกประโยชนประชาชน  และสํานักงานมีเหตุอันควรเชื่อวา

ผูกระทําความผิดจะยักยายหรือจําหนายทรัพยสินของตนใหสํานักงานดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  

ก.ล.ต.  มีอํานาจส่ังยึดหรืออายัดทรัพยสินของบุคคลนั้นหรือทรัพยสินซึ่งมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวา 

เปนของบุคคลนั้นได  แตจะยึดหรืออายัดทรัพยสินไวเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันไมได  เวนแตในกรณีที่มี 

การฟองคดีตอศาล  ใหคําส่ังยึดหรืออายัดดังกลาวยังคงมีผลตอไปจนกวาศาลจะส่ังเปนอยางอื่น  และ 

ในกรณีมีเหตุจําเปนไมสามารถฟองคดีไดภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน  ศาลที่มีเขตอํานาจจะส่ังขยาย

ระยะเวลาออกไปอีกตามคําขอของสํานักงานก็ได  แตจะขยายเวลาอีกเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันมิได”   

และวรรคส่ี  บัญญัติวา  “ในกรณีตามวรรคหนึ่ง  เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลดังกลาวจะหลบหนี 

ออกนอกราชอาณาจักร  เมื่อสํานักงานรองขอใหศาลอาญามีอํานาจส่ังหามมิใหบุคคลนั้นออกนอก

ราชอาณาจักรไวกอนได  และในกรณีฉุกเฉินท่ีมีความจําเปนรีบดวน  ใหคณะกรรมการ  ก.ล.ต.  มีคําส่ัง

หามมิใหบุคคลนั้นออกนอกราชอาณาจักรไวกอนเปนการชั่วคราวไดเปนเวลาไมเกินสิบหาวัน  จนกวา 

ศาลอาญาจะมีคําส่ังเปนอยางอื่น”  เห็นวา  บทบัญญัติดังกลาวเปนบทบัญญัติท่ีใหอํานาจศาลอาญา 

ส่ังหามมิใหบุคคลนั้นออกนอกราชอาณาจักรไวกอนได  และในกรณีฉุกเฉินท่ีมีความจําเปนรีบดวน   

ใหคณะกรรมการ  ก.ล.ต.  มีอํานาจส่ังหามมิใหบุคคลนั้นออกนอกราชอาณาจักรไวกอนเปนการชั่วคราว 

ไดเปนเวลาไมเกินสิบหาวัน  จนกวาศาลอาญาจะมีคําส่ังเปนอยางอื่น  ซึ่งเปนมาตรการปองกันมิใหบุคคล 

ที่ถูกกลาวหาวากระทําความผิดเดนิทางออกนอกราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวเทานั้น  ท้ังนี้เพ่ือประโยชน

ในการนําตัวผูถูกกลาวหาวากระทําความผิดมาดําเนินคดีตามกฎหมาย  เพราะหากผูถูกกลาวหาไดหลบหนี

หรือเดินทางออกนอกราชอาณาจักรแลว  การจับกุมตัวบุคคลดังกลาวมาดําเนินคดียอมกระทําไดยาก  

มาตรการดังกลาวจึงมีความจําเปนเพ่ือประโยชนในการบังคับใชกฎหมายโดยมีความมุงหมายท่ีจะปองกัน

และปราบปรามผูกระทําความผิดในตลาดทุนที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ  ทําใหการใชอํานาจ 

ของสํานักงาน  ก.ล.ต.  และคณะกรรมการ  ก.ล.ต.  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  เพ่ือใหสามารถคุมครอง

ผลประโยชนของประเทศและประชาชนได  และบรรลุเจตนารมณของกฎหมายฉบับนี้  อันเปนไปตาม 

หลักนิติธรรมและหลักความไดสัดสวนตามความจําเปนแกกรณี  แมบทบัญญัติดังกลาวจะเปนการจํากัด

เสรีภาพในการเดินทางของบุคคลตามที่รับรองไวในรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๔  วรรคหนึ่ง  อยูบางก็ตาม  
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แตเปนการจํากัดเสรีภาพโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ  

มาตรา  ๓๔  วรรคสอง  เฉพาะเพ่ือความมั่นคงของรัฐ  ความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของประชาชน  

กลาวคือ  เปนการจํากัดเสรีภาพเพ่ือประโยชนในการรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  หรือเพ่ือรักษา

ผลประโยชนทางเศรษฐกจิทั้งของรัฐและเอกชน  อีกทั้งเปนบทบัญญตัิแหงกฎหมายท่ีมีผลใชบังคับเปนการท่ัวไป  

ไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง  และไมกระทบกระเทือน 

ตอสาระสําคัญของเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไวในรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๔  วรรคหนึ่ง  และวรรคสอง  

แตอยางใด 

อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน  จึงวินิจฉัยวา  พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  มาตรา  ๒๖๗  วรรคส่ี  ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๔  วรรคหนึ่ง  และ 

วรรคสอง 

 

นายวสันต  สรอยพิสุทธิ ์ ประธานศาลรฐัธรรมนูญ 

 

นายจรัญ  ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู 

 

นายจรูญ  อนิทจาร   ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู 

 

นายเฉลิมพล  เอกอรุ ุ ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู 

 

นายชัช  ชลวร ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู 

 

นายนุรกัษ  มาประณีต   ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู 

 

นายบุญสง  กุลบปุผา   ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู 
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นายสุพจน  ไขมุกด ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู 

 

นายอุดมศักดิ์  นติิมนตรี   ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู 
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ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย 

ศาลรัฐธรรมนูญ 
 

คําวินิจฉัยท่ี  ๑๐/๒๕๕๖ เรื่องพิจารณาท่ี  ๑/๒๕๕๖ 

 

 วันท่ี  ๑๐  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๖ 

เรื่อง พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔  มาตรา  ๗๘  ขัดหรือแยงตอ 

 รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๙  วรรคสอง  มาตรา  ๔๐  (๕)  และมาตรา  ๓๐  หรือไม   

 

ศาลจังหวัดสระบุรีสงคําโตแยงของจําเลยท่ี  ๓  ถึงท่ี  ๑๑  (นายพิชญ  โพธารามิก  กับพวก  

รวม  ๙  คน)  ในคดีอาญาหมายเลขดําที่  ๔๖๕๙/๒๕๕๒  เพ่ือขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย 

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๑๑  ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบ  สรุปไดดังนี้ 

บริษัท  ทีทีแอนดที  จํากัด  (มหาชน)  เปนโจทก  ย่ืนฟองบริษัท  ทริปเปลที  อินเทอรเน็ต  

จํากัด  ที่  ๑  กับพวก  รวม  ๑๑  คน  เปนจําเลย  ตอศาลจังหวัดสระบุรีในฐานความผิดลักทรัพยหรือ 

รับของโจร  ทําใหเสียทรัพย  ทําใหโครงขายโทรคมนาคมเสียหาย  ตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  ๘๓   

มาตรา  ๘๔  มาตรา  ๘๖  มาตรา  ๙๑  มาตรา  ๓๓๔  หรือมาตรา  ๓๕๗  และมาตรา  ๓๕๘   

และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔  มาตรา  ๔๔  มาตรา  ๗๒   

และมาตรา  ๗๘ 

ศาลจังหวัดสระบุรีไตสวนมูลฟองแลว  เห็นวา  คดีของโจทกมีมูลตามประมวลกฎหมายอาญา  

มาตรา  ๓๓๔  มาตรา  ๓๕๗  และมาตรา  ๓๕๘  และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม  

พ.ศ.  ๒๕๔๔  มาตรา  ๔๔  มาตรา  ๗๒  และมาตรา  ๗๘  มีคําส่ังใหประทับฟอง 
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จําเลยทั้งสิบเอ็ดใหการปฏิเสธ  และจําเลยที่  ๓  ถึงท่ี  ๑๑  ย่ืนคํารองตอศาลจังหวัดสระบุรี  

เพ่ือขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๑๑  โดยโตแยงวา  บทบัญญัติ 

ในพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔  มาตรา  ๗๘  เปนขอสันนิษฐาน 

ตามกฎหมายที่มีผลเปนการสันนิษฐานความผิดของจําเลยท่ี  ๓  ถึงที่  ๑๑  ในฐานะกรรมการผูมีอํานาจ

กระทําการแทนจําเลยที่  ๑  และจําเลยท่ี  ๒  แลวแตกรณี  โดยโจทกไมจําตองพิสูจนใหเห็นถึงการกระทํา

หรือเจตนาอยางหนึ่งอยางใดของจําเลยที่  ๓  ถึงท่ี  ๑๑  จึงเปนการนําเอาการกระทําความผิดของจําเลยที่  ๑  

และจําเลยที่  ๒  แลวแตกรณี  ซึ่งเปนนิติบุคคลและเปนบุคคลอื่นมาเปนเงื่อนไขของการสันนิษฐาน 

ใหจําเลยที่  ๓  ถึงที่  ๑๑  ในฐานะกรรมการบริษัทตองรับโทษทางอาญา  มิใชเปนการสันนิษฐาน

ขอเท็จจริงท่ีเปนองคประกอบความผิดของกฎหมาย  จึงขัดกับหลักนิติธรรม  นอกจากนี้  ยังเปนการนํา

จําเลยเขาสูกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยใหตกเปนผูตองหาและจําเลย  ตองถูกจํากัดสิทธิและ

เสรีภาพ  เชน  การถูกจับกุม  หรือถูกคุมขัง  โดยไมมีพยานหลักฐานตามสมควร  นอกจากนั้น  ยังไมได

คุมครองจําเลยที่  ๓  ถึงที่  ๑๑  ในฐานะกรรมการบริษัทใหเสมอภาคกับจําเลยที่  ๑  และจําเลยที่  ๒   

ซึ่งเปนบริษัท  ในเรื่องการพิสูจนความบริสุทธิ์ดังกลาว  ดังนั้น  พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ

โทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔  มาตรา  ๗๘  จึงขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๙  วรรคสอง   

มาตรา  ๔๐  (๕)  และมาตรา  ๓๐ 

ศาลจังหวัดสระบุรีเห็นวา  พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔  

มาตรา  ๗๘  เปนบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีศาลจะนําไปใชบังคับแกคดีและยังไมมีคําวินิจฉัยของ 

ศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัติดังกลาว  จึงใหสงคําโตแยงของจําเลยท่ี  ๓  ถึงที่  ๑๑   

ตามทางการเพ่ือขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๑๑ 

ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาเบื้องตนมีวา  ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารองนี้ 

ไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๑๑  วรรคหนึ่ง  หรือไม  เห็นวา  ตามคํารองมีประเด็น

โตแยงวา  พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔  มาตรา  ๗๘  ขัดหรือแยงตอ

รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๙  วรรคสอง  มาตรา  ๔๐  (๕)  และมาตรา  ๓๐  ซึ่งศาลจังหวัดสระบุรีจะนํา

บทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวมาใชบังคับแกคดีและยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวน 

ที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินี้มากอน  กรณีจึงตองดวยรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๑๑  วรรคหนึ่ง  ประกอบ
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ขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ขอ  ๑๗  (๑๓)   

ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําส่ังรับคํารองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัย 

ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัยมีวา  พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ

โทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔  มาตรา  ๗๘  ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๙  วรรคสอง   

มาตรา  ๔๐  (๕)  และมาตรา  ๓๐  หรือไม 

พิจารณาแลวเห็นวา  รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๙  เปนบทบัญญัติในหมวด  ๓  วาดวยสิทธิและ

เสรีภาพของชนชาวไทย  สวนที่  ๔  สิทธิในกระบวนการยุติธรรม  โดยวรรคสอง  บัญญัติวา  ในคดีอาญา  

ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด  เปนบทบัญญัติที่มีเจตนารมณเพ่ือคุมครองสิทธิ

ของผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาโดยใหสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิดจนกวา 

จะมีคําพิพากษาถึงที่สุดวาเปนผูกระทําความผิด  ซึ่งขอสันนิษฐานวาผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา 

เปนผูบริสุทธิ์  (presumption  of  innocence)  ตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๙  วรรคสอง  

นี้  เปนขอสันนิษฐานอันมีท่ีมาจากหลักสิทธิมนุษยชน  ดังปรากฏอยูในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน  

(Universal  Declaration  of  Human  Rights)  ขอ  ๑๑  ที่วา  บุคคลซึ่งถูกกลาวหาวามีความผิดอาญา  

มีสิทธิที่จะไดรับการสันนิษฐานไวกอนวาบริสุทธิ์  จนกวาจะมีการพิสูจนวามีความผิดตามกฎหมาย 

ในการพิจารณาโดยเปดเผย  และผูนั้นไดรับหลักประกันทั้งหลายที่จําเปนในการตอสูคดี  และกติกา

ระหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  (International  Covenant  on  Civil  and  

Political  Rights)  ขอ  ๑๔.๒  ที่วา  บุคคลทุกคนซึ่งตองหาวากระทําผิดอาญา  ตองมีสิทธิไดรับ 

การสันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธิ์จนกวาจะพิสูจนตามกฎหมายไดวามีความผิด  อันถือเปนหลักการพ้ืนฐาน

ของระบบงานยุติธรรมทางอาญาสากลท่ีวา  บุคคลทุกคนมิใชผูกระทาํความผิดอาญา  เพ่ือเปนหลักประกัน

แหงสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญาที่รัฐใหการรับรองแกบุคคลทุกคนที่จะไมถูก

ลงโทษทางอาญา  จนกวาจะมีพยานหลักฐานมาพิสูจนไดวาเปนผูกระทําความผิด  และเปนหลักการ 

ที่สําคัญประการหนึ่งของหลักนิติธรรม  (The  Rule  of  Law)   ที่ไดรับการยอมรับในนานาอารยประเทศ 

รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๔๐  (๕)  เปนบทบัญญัติในหมวด  ๓  วาดวยสิทธิและเสรีภาพของ 

ชนชาวไทย  สวนที่  ๔  สิทธิในกระบวนการยุติธรรม  โดยบัญญัติวา  บุคคลยอมมีสิทธิในกระบวนการ

ยุติธรรม  ดังตอไปนี้  …  (๕)  ผูเสียหาย  ผูตองหา  จําเลย  และพยานในคดีอาญา  มีสิทธิไดรับ 
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ความคุมครอง  และความชวยเหลือที่จําเปนและเหมาะสมจากรัฐ  สวนคาตอบแทน  คาทดแทน  และ

คาใชจายที่จําเปน  ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ  เปนบทบัญญัติท่ีรับรองสิทธิของผูเสียหาย  ผูตองหา  

จําเลย  และพยานในคดีอาญาใหไดรับความคุมครองและความชวยเหลือท่ีจําเปนและเหมาะสมจากรัฐ  

โดยการกําหนดคาตอบแทน  คาทดแทน  และคาใชจายที่จําเปน  ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

สวนรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๐  เปนบทบัญญัติในหมวด  ๓  วาดวยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย  

สวนที่  ๒  ความเสมอภาค  มาตรา  ๓๐  วรรคหนึ่ง  บัญญัติวา  บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและ 

ไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน  วรรคสอง  บัญญัติวา  ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน  

วรรคสาม  บัญญัติวา  การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่อง 

ถิ่นกําเนิด  เชื้อชาติ  ภาษา  เพศ  อายุ  ความพิการ  สภาพทางกายหรือสุขภาพ  สถานะของบุคคล  

ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม  ความเช่ือทางศาสนา  การศึกษาอบรม  หรือความคิดเห็นทางการเมือง 

อันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ  จะกระทํามิได  และวรรคส่ี  บัญญัติวา  มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้น

เพ่ือขจัดอุปสรรคหรอืสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น  ยอมไมถือเปน

การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม  บทบัญญัติดังกลาวเปนการรับรองใหบุคคลมีความเสมอกัน

ในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน  ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน   

การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติไว  จะกระทํามิได 

สําหรับพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔  มีเจตนารมณเพ่ือกําหนด

หลักการใหมีการอนุญาตและกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม  อันเปนการใหความคุมครอง

โครงขายโทรคมนาคม  หรืออุปกรณอื่นใดที่ใชในการใหบริการโทรคมนาคม  หรือสถานีโทรคมนาคม  

พระราชบัญญัตินี้จึงมีบทบัญญัตคิวามรับผิดของผูบริหารนิติบุคคลหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงาน

ของนิติบุคคลนั้น  ในกรณีที่นิติบุคคลเปนผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัติดังกลาว   

โดยมาตรา  ๗๘  บัญญัติวา  ในกรณีผูท่ีกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติบุคคล  

ใหกรรมการผูจัดการ  ผูจัดการ  หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น  ตองระวางโทษ

ตามท่ีบัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น  ๆ  ดวย  เวนแตพิสูจนไดวาการกระทํานั้นไดกระทําโดยตนมิไดรูเห็น

หรือยินยอมดวย 
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เห็นวา  พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔  มาตรา  ๗๘   

เปนขอสันนิษฐานตามกฎหมายที่มผีลเปนการสันนษิฐานความผิดทางอาญาของจําเลย  โดยโจทกไมจําตอง

พิสูจนใหเห็นถึงการกระทําหรือเจตนาอยางใดอยางหนึ่งของจําเลยกอน  เปนการนําการกระทําความผิด

ของบุคคลอื่นมาเปนเงื่อนไขของการสันนิษฐานใหจําเลยมีความผิดและตองรับโทษทางอาญา  เนื่องจาก

การสันนิษฐานวา  ถาผูกระทําความผิดเปนนิติบุคคล  ก็ใหกรรมการผูจัดการ  ผูจัดการ  หรือบุคคลใด 

ซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้นตองรวมรับผิดกับนิติบุคคลผูกระทําความผิดดวย  เวนแต

จะพิสูจนไดวาการกระทํานั้นไดกระทําโดยตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมดวย  โดยโจทกไมตองพิสูจนถึงการกระทํา

หรือเจตนาของกรรมการผูจัดการ  ผูจัดการ  หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้นวา

มีสวนรวมเกี่ยวของกับการกระทําความผิดของนิติบุคคลอยางไร  คงพิสูจนแตเพียงวานิติบุคคลกระทําความผิด

ตามพระราชบัญญัตินี้และจําเลยเปนกรรมการผูจัดการ  ผูจัดการ  หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงาน

ของนิติบุคคลนั้นเทานั้น  กรณีจึงเปนการสันนิษฐานไวแตแรกแลววา  กรรมการผูจัดการ  ผูจัดการ  หรือ

บุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้นไดกระทําความผิดรวมกับนิติบุคคลดวย  อันมีผล

เปนการผลักภาระการพิสูจนความบริสุทธิ์ไปยังกรรมการผูจัดการ  ผูจัดการ  และบุคคลซึ่งรับผิดชอบ 

ในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้นท้ังหมดทุกคน  บทบัญญัติมาตราดังกลาวจึงเปนการสันนิษฐานความผิด

ของผูตองหาและจําเลยในคดีอาญาโดยอาศัยสถานะของบุคคลเปนเงื่อนไข  มิใชการสันนิษฐานขอเท็จจริง

ท่ีเปนองคประกอบความผิดเพียงบางขอหลังจากท่ีโจทกไดพิสูจนใหเห็นถึงการกระทําอยางใดอยางหนึ่ง 

อันเกี่ยวของกับความผิดตามที่จําเลยถูกกลาวหา  และยังขัดตอหลักนิติธรรมขอที่วาโจทกในคดีอาญา 

ตองมีภาระการพิสูจนถึงการกระทําความผิดของจําเลยใหครบองคประกอบของความผิด  นอกจากนี้  

บทบัญญัติมาตราดังกลาวยังเปนการนําบุคคลเขาสูกระบวนการดําเนินคดีอาญาใหตองตกเปนผูตองหา 

และจําเลย  ซึ่งทําใหบุคคลดังกลาวอาจถูกจํากัดสิทธิและเสรีภาพ  เชน  การถูกจับกุม  หรือถูกคุมขัง   

โดยไมมีพยานหลักฐานตามสมควรในเบื้องตนวาบุคคลนั้นไดกระทําการหรือมีเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับ

ความผิดตามท่ีถูกกลาวหา  พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔  มาตรา  ๗๘  

ในสวนท่ีสันนิษฐานความผิดอาญาของผูตองหาและจําเลยโดยไมปรากฏวาผูตองหาและจําเลยไดกระทําการ 

หรือมีเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับความผิดนั้น  จึงขัดตอหลักนิติธรรมและขัดแยงตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๙   

วรรคสอง 
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ศาลรัฐธรรมนูญโดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  จํานวน  ๕  คน  คือ  นายวสันต  สรอยพิสุทธิ์  

นายจรัญ  ภักดีธนากุล  นายเฉลิมพล  เอกอุรุ  นายชัช  ชลวร  และนายบุญสง  กุลบุปผา  วินิจฉัยวา  

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔  มาตรา  ๗๘  เฉพาะในสวนท่ีสันนิษฐาน

ใหกรรมการผูจัดการ  ผูจัดการ  หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดาํเนนิงานของนติิบคุคลนัน้  ตองรับโทษ

ทางอาญารวมกับนิติบุคคลโดยไมปรากฏวามีการกระทําหรือเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับการกระทํา

ความผิดของนิติบุคคลดังกลาว  เปนบทบัญญัติท่ีขัดแยงตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๙  วรรคสอง 

สวนตุลาการศาลรฐัธรรมนูญ  จํานวน  ๓  คน  คือ  นายจรูญ  อินทจาร  นายนุรักษ  มาประณีต  

และนายสุพจน  ไขมุกด  วินิจฉัยวา  พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔  

มาตรา  ๗๘  ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๙  วรรคสอง  มาตรา  ๔๐  (๕)  และมาตรา  ๓๐ 

อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน  จึงวินิจฉัยวา  พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม  

พ.ศ.  ๒๕๔๔  มาตรา  ๗๘  เฉพาะในสวนที่สันนิษฐานใหกรรมการผูจัดการ  ผูจัดการ  หรือบุคคลใด 

ซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น  ตองรับโทษทางอาญารวมกับการกระทําความผิดของ 

นิติบุคคลโดยไมปรากฏวามีการกระทําหรือเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับการกระทําความผิดของนิติบุคคล

ดังกลาว  เปนบทบัญญัติที่ขัดแยงตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๙  วรรคสอง  เปนอันใชบังคับไมได 

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๖  ซึ่งเมื่อไดวินิจฉัยดังนี้แลว  จึงไมจําตองวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมาย

ดังกลาวขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญมาตราอื่น ๆ  หรือไม  อีกตอไป 

 

นายวสันต  สรอยพิสุทธิ ์ ประธานศาลรฐัธรรมนูญ 

 

นายจรัญ  ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู 

 

นายจรูญ  อนิทจาร   ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู 

 

นายเฉลิมพล  เอกอรุ ุ ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู 
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นายชัช  ชลวร ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู 

 

นายนุรกัษ  มาประณีต   ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู 

 

นายบุญสง  กุลบปุผา   ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู 

 

นายสุพจน  ไขมุกด ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู 
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พระราชกฤษฎีกา 
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ  (ฉบับที่  ๔) 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

เป็นปีที่  ๖๘  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการ 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘๗  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  และมาตรา  ๓

แห่งพระราชบัญญัติการกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย   
พ.ศ.  ๒๕๑๘  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า  “พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ  (ฉบับที่  ๔)  
พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความใน  (๑)  ของมาตรา  ๗  แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ  
พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๑)  ทางราชการได้จัดที่พักอาศัยให้ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด” 
มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๗/๑  แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ  

พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
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“มาตรา  ๗/๑  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐซ่ึงไม่ใช่ข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้โอนมา 
เป็นข้าราชการไม่ว่าครั้งใดก็ตาม  การบรรจุและแต่งตั้งผู้โอนมาเป็นข้าราชการนั้นในท้องที่ใด  ให้ถือว่า 
เป็นการบรรจุและแต่งตั้งในท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรกตามพระราชกฤษฎีกานี้  และไม่มีสิทธิได้รับ 
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ  จนกว่าจะได้รับคําส่ังให้เดินทางไปประจําสํานักงานในต่างท้องที่ตามมาตรา  ๗” 

มาตรา ๕ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐซ่ึงไม่ใช่ข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ  
พ.ศ.  ๒๕๔๗  ที่ได้โอนมาเป็นข้าราชการและมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการอยู่แล้วก่อนวันที่ 
พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับ  มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการต่อไป 

มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี  คือ  โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์ 
ในการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ  กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายอื่นโอนมาเป็นข้าราชการและ 
ขอใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  จึงจําเป็นต้อง
ตราพระราชกฤษฎีกาน้ี 
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ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา 
ว่าด้วยการดําเนินกระบวนพิจารณาโดยใช้ระบบไต่สวน 

กับเจ้าหน้าที่ของรัฐซ่ึงมิใช่ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองตามมาตรา  ๒๗๕ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

โดยที่มาตรา  ๙๘/๑  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  กําหนดให้ศาลดําเนินกระบวน
พิจารณาคดีอาญาที่เจ้าหน้าที่ของรัฐซ่ึงมิใชผู้่ดํารงตําแหน่งทางการเมืองตามมาตรา  ๒๗๕  ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย  ถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่  กระทําความผิดต่อตําแหน่ง
หน้าที่ราชการ  หรือกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมโดยใช้ระบบไต่สวน  ทั้งนี้   
ตามระเบียบที่ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกากําหนด  ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาจึงออกระเบียบไว ้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วยการดําเนินกระบวนพิจารณา
โดยใช้ระบบไต่สวนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐซ่ึงมิใช่ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองตามมาตรา  ๒๗๕  ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้  ถ้าข้อความมิได้แสดงให้เห็นเป็นอย่างอ่ืน   
“ศาล”  หมายความว่า  ศาลยุติธรรมที่มีเขตอํานาจในการพิจารณาพิพากษาคดีหรือผู้พิพากษา

ในศาลนั้น 
“เจ้าหน้าที่ของรัฐ”  หมายความว่า  ผู้ถูกกล่าวหาตามมาตรา  ๘๔  วรรคหนึ่ง  (๑)  ถึง  (๙)  

มาตรา  ๘๗/๑  และมาตรา  ๑๙  (๑๗)  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

“โจทก์”  หมายความว่า  อัยการสูงสุด  ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
หรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   

“จําเลย”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกฟ้องว่ากระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่  
กระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ  หรือกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม  รวมทั้ง
กรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอ่ืนเป็นตัวการ  ผู้ใช้  หรือผู้สนับสนุน 

“การไต่สวน”  หมายความว่า  การดําเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ  ของศาลเพื่อให้ได้มาซ่ึง
ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน  การตรวจพยานหลักฐาน  การนั่งพิจารณา  และการสืบพยาน   

ข้อ ๔ ให้ประธานศาลฎีกาเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
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หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๕ วิธีพิจารณาให้ใช้ระบบไต่สวนและเป็นไปโดยรวดเร็วตามที่กําหนดในระเบียบนี้   
วิธีพิจารณาใดซ่ึงระเบียบนี้มิได้กําหนดไว้โดยเฉพาะ  ให้นําบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมาย 

วิธีพิจารณาความอาญามาใช้บังคับเท่าที่พอจะใช้บังคับได้   
ข้อ ๖ เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม  ศาลอาจมีคําส่ังให้คู่ความที่ดําเนินกระบวนพิจารณา

ไม่ถูกต้อง  ดําเนินกระบวนพิจารณาให้ถกูต้องได้ภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่ศาลเห็นสมควรกําหนด   
ข้อ ๗ ระยะเวลาที่กําหนดในระเบียบนี้หรือตามที่ศาลกําหนด  เม่ือศาลเห็นสมควร  หรือ 

เม่ือคู่ความมีคําขอ  ศาลอาจย่นหรือขยายได้ตามความจําเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม 
ข้อ ๘ ให้คู่ความฝ่ายที่ยื่นคําคู่ความ  คําร้อง  คําขอ  คําแถลง  และสรรพเอกสารต่าง ๆ  

จัดทาํสําเนายื่นต่อศาลในจํานวนที่เพียงพอต่อองค์คณะผู้พิพากษาและคู่ความฝ่ายอ่ืน 

หมวด  ๒ 
วิธีพิจารณาในศาลชั้นตน้ 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การรับฟ้องและการนั่งพิจารณา 

 
 

ข้อ ๙ ฟ้องต้องทําเป็นหนังสือและต้องมีข้อความเป็นการกล่าวหาเก่ียวกับเรื่องการกระทํา
ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่  กระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ  หรือกระทําความผิดต่อตําแหน่ง
หน้าที่ในการยุติธรรม  และต้องระบุพฤติการณ์ที่กล่าวหาว่ากระทําความผิด  พร้อมทั้งชี้ช่องพยานหลักฐาน 
ให้ชัดเจนพอที่จะดําเนินกระบวนพิจารณาไต่สวนขอ้เท็จจริงต่อไปได้ 

กรณีที่ศาลเห็นว่าฟ้องไม่ถูกต้อง  ให้ศาลมีคําส่ังให้โจทก์แก้ไขฟ้องให้ถูกต้อง 
ข้อ ๑๐ คดีอาญาเก่ียวพันกันสําหรับการกระทําอันเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท  

และบทใดบทหนึ่งอยู่ภายใต้บังคับของระเบียบนี้  หรือการกระทําอันเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน   
ซ่ึงการกระทําความผิดนั้นกรรมใดกรรมหนึ่งอยู่ภายใต้บังคับของระเบียบนี้  ให้ศาลดําเนินกระบวนพิจารณา
พิพากษารวมกันไปตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๑๑ ภายใต้บังคับแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  ๑๗๓  ในวันยื่นฟ้อง  
ให้จําเลยมาศาลหรือคุมตัวมาศาล  เม่ือศาลเชื่อว่าเป็นจําเลยจริงแล้ว  ให้ศาลส่งสําเนาฟ้องแก่จําเลยรายตัวไป  
และอ่านกับอธิบายฟ้องให้จําเลยฟัง  และถามว่าจําเลยกระทําความผิดจริงหรือไม่  จะให้การต่อสู้อย่างไรบ้าง  



   หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๙๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   ตุลาคม   ๒๕๕๖ 
 

 
 

ถ้าจําเลยให้การหรือไม่ยอมให้การก็ให้บันทึกไว้  และให้ศาลกําหนดวันตรวจพยานหลักฐาน  โดยให้คู่ความ
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบส่ีวัน   

ให้โจทก์ส่งรายงานและสํานวนคดีของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ต่อศาลในวันยื่นฟ้อง  เพื่อใช้เป็นหลักในการพิจารณาและรวมไว้ในสํานวน 

ข้อ ๑๒ ในชั้นพิจารณาคดีที่จําเลยให้การรับสารภาพตามฟ้อง  และข้อหาที่จําเลยรับสารภาพนั้น
กฎหมายกําหนดอัตราโทษอย่างต่ําให้จําคุกน้อยกว่าห้าปีหรือโทษสถานที่เบากว่านั้น  ศาลอาจเรียก
พยานหลักฐานมาไต่สวนต่อไปก็ได้  จนกว่าจะพอใจว่าจําเลยกระทําความผิดจริง 

ส่วนที่  ๒ 
การยื่นบัญชีระบุพยานและการตรวจพยานหลักฐาน 

 
 

ข้อ ๑๓ คู่ความทั้งสองฝ่ายอาจอ้างตนเอง  บุคคลหรือหลักฐานอ่ืนเป็นพยานได้ตามที่ศาลเห็นสมควร  
และมีสิทธิขอตรวจพยานหลักฐานและคัดสําเนาพยานหลักฐานของตนเอง  หรือของคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งได้ 

การอ้างพยานตามวรรคหนึ่ง  ให้คู่ความยื่นบัญชีระบุพยานก่อนวันตรวจพยานหลักฐานไม่น้อยกว่า
เจ็ดวัน  พร้อมคําแถลงแสดงเหตุผลความจําเป็นในการอ้างพยาน  และวิธีการได้มาซ่ึงพยานดังกล่าว   

คู่ความอาจยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติม  พร้อมคําแถลงแสดงเหตุผลความจําเป็นและวิธีการได้มา 
ซ่ึงพยานหลักฐานดังกล่าว  ได้ตามที่ศาลเห็นสมควร 

พยานหลักฐานใดที่คู่ความไม่ได้ยื่นบัญชีระบุพยานไว้  คู่ความไม่อาจนําเข้าสู่การพิจารณาคดีได้  
เว้นแต่ศาลจะอนุญาตเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม 

ในกรณีที่พยานเอกสารหรือพยานวัตถุใดอยู่ในความครอบครองของบุคคลภายนอก  ให้คู่ความ 
ที่ประสงค์จะอ้างอิงขอให้ศาลมีคําส่ังเรียกพยานหลักฐานดังกล่าวมาจากผู้ที่ครอบครอง  โดยยื่นคําขอต่อศาล
พร้อมกับการยื่นบัญชีระบุพยาน  เพื่อให้ไดพ้ยานหลักฐานนั้นมาก่อนวันนัดตรวจพยานหลักฐานหรือวันที่
ศาลกําหนด 

ข้อ ๑๔ ในวันตรวจพยานหลักฐาน  ให้คู่ความส่งพยานเอกสารและพยานวัตถุที่ยังอยู่ใน 
ความครอบครองของตนต่อศาลเพื่อให้คู่ความอีกฝ่ายตรวจสอบ  เว้นแต่ศาลจะมีคําส่ังเป็นอย่างอ่ืน 
อันเนื่องมาจากสภาพและความจําเป็นแห่งพยานหลักฐานนั้นเอง  หลังจากนั้นให้คู่ความแถลงแนวทาง 
การเสนอพยานหลักฐานต่อศาล  และให้ศาลสอบถามคู่ความถึงความเก่ียวข้องกับประเด็นและความจําเป็น
ที่ต้องสืบพยานหลักฐานที่อ้างอิง  ตลอดจนการยอมรับพยานหลักฐานของอีกฝ่ายหนึ่ง   

ในกรณีที่ มิได้มีการโต้แย้งพยานหลักฐานใด  ศาลจะมีคําส่ังให้รับฟังพยานหลักฐานนั้น 
โดยไม่ต้องไต่สวนก็ได้  แต่หากมีการโต้แย้งพยานหลักฐานใดหรือเม่ือศาลเห็นเอง  ให้ศาลดําเนินการไต่สวน
พยานหลักฐานนั้นต่อไป  โดยกําหนดวันนัดไต่สวน  และแจ้งให้คู่ความทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 



   หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๙๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   ตุลาคม   ๒๕๕๖ 
 

 
 

ส่วนที่  ๓ 
การพิจารณาและไต่สวนพยานหลักฐาน 

 
 

ข้อ ๑๕ ในการพิจารณาพิพากษาคดี  ให้ศาลยึดรายงานและสํานวนคดีของคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นหลักในการพิจารณาและอาจไต่สวนหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
เพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร 

ในการไต่สวน  ให้ศาลมีอํานาจเรียกพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องจากหน่วยงานหรือบุคคลใด  หรือ
เรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคํา  หรือดําเนินการอ่ืนใดเพื่อประโยชน์แก่การพิจารณา  รวมทั้งมีอํานาจส่ังให้
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ  หน่วยงานหรือบุคคลใด  ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม  แล้วรายงาน
ให้ศาลทราบและจัดส่งพยานหลักฐานดังกล่าวต่อศาลภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด 

ศาลมีอํานาจแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่มอบหมาย 
ข้อ ๑๖ ให้ศาลพิจารณาและไต่สวนพยานหลักฐานต่อเนื่องติดต่อกันไปทุกวันทําการจนกว่า 

จะเสร็จการพิจารณา  เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอ่ืนอันมิอาจก้าวล่วงได้ 
ข้อ ๑๗ ในการไต่สวนพยานบุคคล  ไม่ว่าจะเป็นพยานที่คู่ความฝ่ายใดอ้างหรือที่ศาลเรียกมาเอง  

ให้ศาลแจ้งให้พยานทราบประเด็นและข้อเท็จจริงที่จะทําการไต่สวน  แล้วให้พยานเบิกความในข้อนั้น 
ด้วยตนเองหรือตอบคําถามศาล  ให้ศาลมีอํานาจถามพยานเก่ียวกับข้อเท็จจริงใด ๆ  ที่เก่ียวเนื่องกับคดี  
แม้จะไม่มีคู่ความฝ่ายใดยกขึ้นอ้างก็ตาม  แล้วจึงให้คู่ความถามพยานเพิ่มเติมโดยได้รับอนุญาตจากศาล 

การถามพยานของคู่ความตามวรรคหนึ่งจะใช้คําถามนําก็ได้ 
หลังจากคู่ความถามพยานตามวรรคหนึ่งแล้ว  ห้ามมิให้คู่ความฝ่ายใดถามพยานอีก  เว้นแต่ 

จะได้รับอนุญาตจากศาล 
ข้อ ๑๘ การไต่สวนพยานบุคคล  หรือดําเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ  โดยระบบการประชุม

ทางจอภาพให้เป็นไปตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการนั้น 
ข้อ ๑๙ ถ้าอัยการสูงสุด  ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

หรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  รวมทั้งบุคคลที่เก่ียวข้องในคดีเกรงว่า
พยานหลักฐานซ่ึงอาจต้องอ้างอิงในภายหน้าจะสูญหายหรือยากแก่การนํามาไต่สวนในภายหลัง   
บุคคลดังกล่าวอาจยื่นคําขอต่อศาลโดยทําเป็นคําร้องให้ศาลมีคําส่ังให้ไต่สวนพยานหลักฐานนั้นไว้ทันที 

เม่ือศาลได้รับคําขอเช่นว่านี้  ให้ศาลหมายเรียกผู้ขอและคู่ความอีกฝ่ายหรือบุคคลภายนอก 
ที่เก่ียวข้องมายังศาล  และให้ศาลพิจารณาคําขอตามที่เห็นสมควร  หากมีคําส่ังอนุญาตตามคําขอดังกล่าว  
ให้มีอํานาจไต่สวนพยานตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๒๐ เม่ือคู่ความร้องขอและมีเหตุอันสมควร  ศาลอาจอนุญาตให้คัดคําเบิกความพยานและ
รายงานกระบวนพิจารณาของศาลได้โดยกําหนดวิธีการและเงื่อนไขตามที่เห็นสมควร 



   หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๙๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   ตุลาคม   ๒๕๕๖ 
 

 
 

ส่วนที่  ๔ 
การแถลงปิดคดีและการอ่านคําพิพากษาหรือคําส่ัง 

 
 

ข้อ ๒๑ เม่ือการไต่สวนพยานหลักฐานเสร็จส้ิน  คู่ความมีสิทธิแถลงปิดคดีของตนภายในเวลา 
ที่ศาลกําหนด  แล้วให้ผู้พิพากษามีคําพิพากษาหรือคําส่ังและอ่านคําพิพากษาหรือคําส่ังในศาลโดยเปิดเผย
ภายในเจ็ดวัน  นับแต่วันเสร็จการพิจารณา  ถ้ามีเหตุสมควรจะเลื่อนการอ่านไปก่อนก็ได้  แต่ต้องบันทึก
เหตนุั้นไว้   

ในกรณีที่ศาลนัดฟังคําพิพากษาหรือคําส่ังตามวรรคหนึ่ง  แต่จําเลยไม่อยู่หรือไม่มาฟังคําพิพากษา
หรือคําส่ัง  ให้ศาลเล่ือนการอ่านไป  และออกหมายจับจําเลยมาฟังคําพิพากษาหรือคําส่ัง  เม่ือได้ออกหมายจับ  
แล้วไม่ได้ตัวจําเลยมาศาลภายในหนึ่งเดือน  นับแต่วันออกหมายจับ  ให้ศาลอ่านคําพิพากษาหรือ 
คําส่ังลับหลังจําเลยได้  และให้ถือว่าจําเลยได้ฟังคําพิพากษาหรือคําส่ังนั้นแล้ว 

หมวด  ๓ 
อุทธรณ์และฎีกา 

 
 

ข้อ ๒๒ คู่ความอาจอุทธรณ์และฎีกาคําพิพากษาของศาลได้  ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยการอุทธรณ์และฎีกา 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๒๓ การดําเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ   ที่ได้กระทําไปก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้เป็นอันใช้ได้  
แต่เม่ือระเบียบนี้ใช้บังคับแล้ว  สําหรับคดีที่ยื่นฟ้องไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  มีผลใช้บังคับ  ให้ดําเนินกระบวนพิจารณา
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาต่อไปจนเสร็จ  ส่วนคดีที่ยื่นฟ้องตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  มีผลใช้บังคับ  
ให้ดําเนินกระบวนพิจารณาต่อไปตามระเบียบนี้เท่าที่กระทําได้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
ไพโรจน์  วายุภาพ 
ประธานศาลฎีกา 



 หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๘๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กันยายน   ๒๕๕๖ 
 

 

ข้อบังคับของประธานศาลฎกีา 
ว่าด้วยการสืบพยานคดีอาญาโดยไม่ให้พยานเผชิญหน้าโดยตรงกับจําเลย 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการสืบพยานคดีอาญาโดยไม่ให้  
พยานเผชิญหน้าโดยตรงกับจําเลย  เพื่อเป็นการปฏิบัติอย่างเหมาะสมแก่พยานและเพื่อประโยชน์ใน 
การค้นหาความจริงแห่งคดี  ในกรณีที่ มีเหตุจําเป็นหากเป็นที่เกรงว่าพยานไม่อาจที่จะเบิกความได้  
หรือไม่กล้าที่จะเบิกความตามความเป็นจริง 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๗๒  วรรคสาม  และวรรคห้า  แห่งประมวลกฎหมาย   
วิธีพิจารณาความอาญา  ประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกา  จึงออก
ข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา  ว่าด้วยการสืบพยานคดีอาญา
โดยไม่ให้พยานเผชิญหน้าโดยตรงกับจําเลย  พ.ศ.  ๒๕๕๖”   

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในการสืบพยาน  ถ้าศาลเห็นสมควร  หรือพยานหรือคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอ  

โดยมีเหตุผลอันสมควรซ่ึงเม่ือพิเคราะห์ถึงเพศ  อายุ  ฐานะ  สุขภาพ  อนามัย  ภาวะแห่งจิตของพยาน  
หรือความเกรงกลัวที่พยานมีต่อจําเลยแล้วเป็นที่เกรงว่าพยานไม่อาจเบิกความได้  หรือไม่กล้าเบิกความ  
ตามความเป็นจริง  ศาลจะดําเนินการโดยไม่ให้พยานเผชิญหน้าโดยตรงกับจําเลยก็ได้ 

การใช้ดุลพินิจของศาลตามวรรคหนึ่ง  จะต้องไม่กระทบถึงสิทธิของจําเลยในการพิจารณาคดี  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิในการต่อสู้คดีและในการถามพยาน 

ให้ศาลจดแจ้งข้อความที่เป็นเหตุให้มีการสืบพยานโดยไม่ให้พยานเผชิญหน้าโดยตรงกับจําเลยไว้
ในรายงานกระบวนพิจารณา 

ข้อ ๔ ในวันสืบพยาน  ให้องค์คณะผู้พิพากษาและคู่ความรวมทั้งทนายความทําการสืบพยาน
ภายในห้องพิจารณาของศาลโดยมีการถ่ายทอดภาพและเสียงผ่านโทรทัศน์วงจรปิด  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
หรือวิธีอ่ืนระหว่างห้องพิจารณาคดีกับสถานที่ที่จัดให้พยานเบิกความอย่างเหมาะสมภายในบริเวณศาล 
ในเวลาเดียวกันตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จส้ินการสืบพยาน 

ในกรณีที่อาจมีผลกระทบกระเทือนต่อจิตใจของพยานอย่างรุนแรง  ศาลจะให้ถามพยาน   
ผ่านนักจิตวิทยา  นักสังคมสงเคราะห์  หรือบุคคลอ่ืนที่พยานไว้วางใจด้วยก็ได้  โดยมิให้พยานได้ยินคําถาม
ของคู่ความฝ่ายจําเลย  และห้ามใช้คําถามซํ้าซ้อนหลายครั้งโดยไม่มีเหตุอันสมควร 

ข้อ ๕ ศาลพึงระมัดระวังไม่ให้พยานเผชิญหน้ากับจําเลยทั้งก่อน  ในระหว่าง  และหลังจาก 
ที่พยานเบิกความแล้ว  โดยศาลอาจกําหนดทางเดินหรือเวลานัดที่จะให้พยานและจําเลยมาหรือกลับออกไป
จากศาลในทางเดินหรือเวลาที่แตกต่างกัน 



 หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๘๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กันยายน   ๒๕๕๖ 
 

 

ศาลควรจัดให้มีที่พักสําหรับพยานในระหว่างรอเข้าเบิกความ  รวมทั้งภายหลังเข้าเบิกความแล้ว 
ข้อ ๖ ให้ สํานั กงานศาลยุติธ รรมจัดสรรงบประมาณแก่ศาลชั้นต้น ให้เพีย งพอต่อ 

การดําเนินการตามข้อบังคับนี้  และในกรณีที่มีความจําเป็นต้องมีวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดในทางธุรการ
เพื่อให้การปฏิบัติตามข้อบังคับนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ให้เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมเป็นผู้กําหนด
วิธีการนั้น 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
ไพโรจน์  วายุภาพ 
ประธานศาลฎีกา 



 หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๘๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กันยายน   ๒๕๕๖ 
 

 

ข้อบังคับของประธานศาลฎกีา 
ว่าด้วยการสอบถามผู้ต้องหาหรือทําการไต่สวนพยานหลักฐานในการออกหมายขังผู้ต้องหา 

ในลักษณะการประชุมทางจอภาพ   
พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการสอบถามผู้ต้องหาหรือทําการไต่สวน
พยานหลักฐานในการออกหมายขังผู้ต้องหาในลักษณะการประชุมทางจอภาพ  ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  
เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยในการควบคุมผู้ต้องหา  อันจะเป็นหลักประกันในการมีตัวผู้ต้องหาเพื่อทํา 
การสอบสวนหรือฟ้องคดี  ตลอดจนเป็นหลักประกันการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหา 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘๗/๑  วรรคหนึ่ง  แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
ประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกา  จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา  ว่าด้วยการสอบถามผู้ต้องหา
หรือทําการไต่สวนพยานหลักฐานในการออกหมายขังผู้ต้องหาในลักษณะการประชุมทางจอภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถดัจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ การร้องขอให้ศาลสอบถามผู้ต้องหาหรือทําการไต่สวนพยานหลักฐานในการออก  

หมายขังผู้ต้องหาในลักษณะการประชุมทางจอภาพ  จะกระทําได้ต่อเม่ือเป็นการยื่นคําร้องขอหมายขัง
ผู้ต้องหาตั้งแต่ครั้งที่สองเป็นต้นไป  เว้นแต่โดยลักษณะของความผิด  ฐานะของผู้ต้องหา  จํานวนผู้ต้องหา  
ความรู้สึกของประชาชนส่วนมากแห่งท้องถิ่นนั้น  หรือเหตุผลอย่างอ่ืน  อาจทําให้มีการขัดขวางต่อ 
การสอบถามผู้ต้องหา  หรือน่ากลัวว่าจะเกิดความไม่สงบหรือเหตุร้ายอย่างอ่ืนขึ้น  และผู้ต้องหามิได้คัดค้าน  
ศาลจะมีคําส่ังให้สอบถามผู้ต้องหาในลักษณะการประชุมทางจอภาพ  ในการยื่นคําร้องขอหมายขัง
ผู้ต้องหาครั้งแรกก็ได้   

ข้อ ๔ ในการร้องขอให้ศาลสอบถามผู้ต้องหาหรือทําการไต่สวนพยานหลักฐานในลักษณะ
การประชุมทางจอภาพ  ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการแสดงความประสงค์ล่วงหน้ารวมมา 
ในคําร้อง  ขอหมายขังผู้ต้องหาครั้งแรก  หรือครั้งอ่ืนในกรณีที่ไม่ได้แสดงความประสงค์รวมมาในคําร้อง
ขอหมายขังครั้งแรก  โดยระบุสถานที่มาในคําร้องด้วย 

เม่ือได้รับคําร้องตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้ศาลสอบถามผู้ต้องหาว่าจะคัดค้านหรือไม่  หากผู้ต้องหา
ไม่คัดค้าน  และศาลเห็นสมควร  ศาลจะอนุญาตตามคําร้องนั้นก็ได้   

ข้อ ๕ วิธีการสอบถามหรือไต่สวนคําร้องขอออกหมายขังผู้ต้องหาในลักษณะการประชุม  
ทางจอภาพ  ให้ศาลมอบหมายให้เจ้าพนักงานศาลหรือบุคคลภายนอกที่ศาลขึ้นทะเบียนไว้หรือบุคคล 
ที่ผู้ต้องหาร้องขอไปเป็นสักขีพยาน  ณ  สถานที่ตามข้อ  ๔  เว้นแต่มีเหตุขัดข้องที่เจ้าพนักงานศาล  
บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ผู้ต้องหาร้องขอ  ไม่อาจไปเป็นสักขีพยาน  ณ  สถานที่ดังกล่าว  ศาลจะมอบหมาย 
ให้บุคคลอ่ืนเป็นสักขีพยานแทนก็ได้ 



 หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๘๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กันยายน   ๒๕๕๖ 
 

 

ข้อ ๖ ก่อนเริ่มสอบถามผู้ต้องหาหรือทําการไต่สวนพยานหลักฐาน  ให้ศาลสอบถามสักขีพยาน 
ถึงความพร้อมในการดําเนินการประชุมทางจอภาพ  หากผู้เป็นสักขีพยานเห็นว่าการสอบถามผู้ต้องหา
หรือทําการไต่สวนพยานหลักฐานในลักษณะการประชุมทางจอภาพมีเหตุที่อาจกระทบต่อสิทธิ 
ของผู้ต้องหา  ก็ให้รายงานเหตุนั้นต่อศาลโดยพลันเพื่อให้ศาลใช้ประกอบดุลพินิจว่าสมควรที่จะสอบถาม
ผู้ต้องหาหรือทําการไต่สวนพยานหลักฐานในลักษณะการประชุมทางจอภาพต่อไปหรือไม่  และผู้เป็นสักขี
พยานต้องอยู่ในระหว่างการสอบถามผู้ต้องหาหรือทําการไต่สวนพยานหลักฐานนั้น 

ข้อ ๗ วิธีการสอบถามและไต่สวนให้เป็นไปตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  เม่ือศาล
สอบถามผู้ต้องหาหรือทําการไต่สวนพยานหลักฐานเสร็จแล้ว  ให้พนักงานสอบสวน  พนักงานอัยการ  
ทนายความหรอืพยานที่อยู่ในห้องพิจารณาลงลายมือชื่อในคําร้องหรือรายงานกระบวนพิจารณา  และให้
ศาลจดบันทึกให้ปรากฏด้วยว่าได้สอบถามผู้ต้องหาหรือทําการไต่สวนพยานหลักฐานผ่านระบบการประชุม 
ทางจอภาพ  ณ  สถานที่ตามข้อ  ๔  โดยมีสักขีพยานอยู่ด้วยในขณะนั้น 

ข้อ ๘ ให้ศาลมีอํานาจกําหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติของศาลนั้นได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
ข้อบังคับนี้   

ข้อ ๙ ในกรณีมีความจําเป็นต้องมีวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดในทางธุรการเพื่อให้การปฏิบัติ  
ตามข้อบังคับนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ให้เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมเป็นผู้กําหนดวิธีการนั้น 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
ไพโรจน์  วายุภาพ 
ประธานศาลฎีกา 
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ข้อบังคับของประธานศาลฎกีา 
ว่าด้วยการสืบพยานคดีอาญาในลักษณะการประชุมทางจอภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการสืบพยานคดีอาญาในลักษณะ 
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  ข้าราชการศาลยุติธรรมซ่ึงปฏิบัติหน้าที่

ด้านกฎหมายระดับชํานาญการขึ้นไป  หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางกฎหมาย  หรือสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีทางกฎหมาย  และเป็นสามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา  ในกรณีที่ไม่มี
ข้าราชการศาลยุติธรรมดังกล่าว  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลอาจมอบหมายให้ข้าราชการศาลยุติธรรมคนหนึ่ง
ไปทําหน้าที่เจ้าพนักงานศาลก็ได้ 

ข้อ ๔ ในกรณีที่ศาลกําหนดให้มีวันตรวจพยานหลักฐาน  เม่ือถึงวันนัดดังกล่าวให้ศาล
สอบถามคู่ความที่มาศาลด้วยว่ามีพยานบุคคลที่อยู่นอกศาลหรือไม่  หากมีและมีเหตุจําเป็นอันไม่อาจ 
นําพยานมาเบิกความในศาลได้  ถ้าคู่ความฝ่ายที่อ้างพยานร้องขอหรือศาลเห็นสมควร  และสถานที่ที่จะ
ให้พยานไปเบิกความในลักษณะการประชุมทางจอภาพได้จัดวางระบบรองรับไว้แล้ว  ศาลอาจอนุญาตให้
พยานดังกล่าวเบิกความที่ศาลอ่ืนหรือสถานที่ทําการของทางราชการหรือสถานที่แห่งอ่ืนนอกศาลได้โดย
กําหนดวันเวลาและสถานที่ที่จะให้พยานไปเบิกความให้ชัดเจน 

การร้องขอสืบพยานบุคคลที่อยู่นอกศาลในลักษณะการประชุมทางจอภาพในกรณี อ่ืน   
ให้นําความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๕ ให้ศาลใช้ดุลพินิจให้สืบพยานที่อยู่นอกศาลในลักษณะการประชุมทางจอภาพเฉพาะ 
ในกรณีมีเหตุ จําเป็น  โดยต้องคํานึงถึงความจําเป็นของพยานที่ ไม่อาจเดินทางมายังศาลได้ กับ 
การที่จะได้รับการพิจารณาที่เป็นธรรม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิของจําเลยในการต่อสู้คดีและในการใช้
คําถามกับพยานโดยตรงซ่ึงอาจทําให้จําเลยได้รับผลกระทบจากการที่พยานไม่ได้อยู่ในห้องพิจารณาคดี 

เหตุจําเป็นในวรรคหนึ่งอาจเกิดจากการที่พยานเจ็บป่วย  หรือมีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากศาล 
ที่พิจารณาคดี  หรอืมีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ  หรือมีเหตุจําเป็นอย่างอ่ืนอันมิอาจก้าวล่วงเสียได้   

ให้ศาลจดแจ้งข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุให้มีการสืบพยานบุคคลนอกศาลในลักษณะการประชุม 
ทางจอภาพไว้ในรายงานกระบวนพิจารณา 
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ข้อ ๖ ถ้ามีเอกสารหรือวัตถุพยานที่จะต้องสืบประกอบคําเบิกความของพยานบุคคล   
ศาลอาจกระทําโดยผ่านระบบการประชุมทางจอภาพ  หรือส่งสําเนาเอกสารหรือภาพถ่ายวัตถุพยาน 
ที่คู่ความทุกฝ่ายรับรองแล้วไปให้พยานตรวจดู  เว้นแต่มีความจําเป็นต้องให้พยานยืนยันความถูกต้อง
แท้จริงของเอกสารหรือวัตถุพยานที่จะให้พยานเบิกความประกอบ  ก็ให้ส่งเอกสารหรือวัตถุพยานนั้นไป 

ข้อ ๗ ในกรณีที่สถานที่ทําการสืบพยานบุคคลที่อยู่นอกศาลเป็นศาลอ่ืน  ให้ศาลที่พิจารณา
คดีสอบถามศาลนั้นถึงความพร้อมเก่ียวกับวันเวลานัดสืบพยานเสียก่อน  แล้วมีหนังสือแจ้งยืนยันวันเวลา
นัดสืบพยาน  ชื่อและจํานวนพยานบุคคล  พร้อมด้วยสําเนาเอกสารและภาพถ่ายวัตถุพยานอันจําเป็น 
ในการเบิกความของพยาน  ถ้าหากมีไปยังศาลที่พยานจะไปเบิกความทราบ 

ข้อ ๘ ให้คู่ความฝ่ายที่อ้างพยานบุคคลที่อยู่นอกศาลนําพยานมาเบิกความตามวันเวลา 
และศาลที่กําหนดให้พยานเบิกความในลักษณะการประชุมทางจอภาพ  แต่หากไม่สามารถนําพยาน 
มาศาลนั้นได้เอง  ให้คู่ความฝ่ายที่อ้างพยานร้องขอต่อศาลที่พิจารณาคดีให้ออกหมายเรียกพยาน   
โดยระบุชื่อศาลที่พยานจะต้องไปเบิกความให้ชัดเจน  แล้วส่งหมายนั้นไปยังศาลที่พยานจะไปเบิกความ  
เพื่อให้สลักหลังหมายและดําเนินการส่งหมายให้แก่พยานต่อไป 

เม่ือศาลที่พยานจะไปเบิกความได้รับรายงานผลการส่งหมายแล้ว  ให้แจ้งศาลที่พิจารณาคดีทราบด้วย 
ข้อ ๙ ในวันสืบพยาน  ให้องค์คณะผู้พิพากษาและคู่ความรวมทั้งทนายความทําการสืบพยาน

ภายในห้องพิจารณาของศาลที่พิจารณาคดี  โดยมีการถ่ายทอดภาพและเสียงระหว่างศาลที่พิจารณาคดี
กับศาลที่พยานไปเบิกความในเวลาเดียวกันตั้งแตเ่ริ่มต้น  จนเสร็จส้ินการสืบพยาน 

ให้ศาลที่พยานไปเบิกความมอบหมายเจ้าพนักงานศาลอยู่เป็นสักขีพยานตลอดการสืบพยาน  
และให้ศาลที่พิจารณาคดีจดแจ้งชื่อ  และสกุลของสักขีพยานไว้ในรายงานกระบวนการพิจารณาด้วย 

ข้อ ๑๐ เม่ือพยานเบิกความต่อศาลแล้วให้ศาลอ่านบันทึกคําเบิกความให้พยานและคู่ความฟัง  
แล้วให้คู่ความทุกฝ่ายลงลายมือชื่อในบันทึกคําเบิกความของพยาน  ทั้งนี้  คําเบิกความของพยาน 
ต้องบันทึกให้ปรากฏข้อความด้วยว่าพยานเบิกความผ่านระบบการประชุมทางจอภาพ   

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับกรณีที่มีการบันทึกการเบิกความของพยานโดยใช้วิธีการบันทึก
ลงในวัสดุซ่ึงสามารถถ่ายทอดออกเป็นภาพหรือเสียงหรือโดยใช้วิธีการอ่ืนใดซ่ึงคู่ความและพยานสามารถ
ตรวจสอบถึงความถูกต้องของบันทึกการเบิกความนั้นได้ 

ข้อ ๑๑ ให้ศาลที่พิจารณาคดีส่ังจ่ายค่าพาหนะ  ค่าป่วยการ  และค่าเช่าที่พักที่ จําเป็น 
และสมควรแก่พยานซ่ึงมาศาลตามหมายเรียก  โดยให้ศาลที่พยานไปเบิกความเบิกจ่ายเงินแก่พยาน 
ในวันดังกล่าวแล้วส่งสําเนาหลักฐานการเบิกจ่ายกลับไปยังศาลที่พิจารณาคดี 

การจ่ายค่าตอบแทนแก่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์  ให้นําความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม 
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การจ่ายค่าป่วยการ  ค่าพาหนะเดินทาง  และค่าเช่าที่พักแก่ล่าม  ให้เป็นไปตามระเบียบ
สํานักงานศาลยุติธรรม  ว่าด้วยการจ่ายค่าป่วยการ  ค่าพาหนะเดินทาง  และค่าเช่าที่พักแก่ล่ามที่ศาล
จัดหาให้ 

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่สถานที่ทําการสืบพยานบุคคลที่อยู่นอกศาลเป็นสถานที่ทําการของทางราชการ
หรือสถานที่แห่งอ่ืน  ให้ศาลที่พิจารณาคดีมีหนังสือแจ้งการสืบพยานบุคคลที่อยู่นอกศาลในลักษณะ 
การประชุมทางจอภาพพร้อมกําหนดวันเวลาสืบพยาน  ชื่อและจํานวนพยานบุคคลไปยังผู้มีอํานาจหน้าที่
ดูแลสถานที่นั้นทราบ  เพื่อจัดเตรียมความพร้อมของห้องพิจารณาและระบบการประชุมทางจอภาพ   

ให้ศาลที่พิจารณาคดีมีหนังสือแจ้งการสืบพยานบุคคลที่อยู่นอกศาลในลักษณะการประชุม 
ทางจอภาพ  วันเวลานัดสืบพยาน  ชื่อและจํานวนพยานบุคคลพร้อมด้วยสําเนาเอกสารและภาพถ่ายวัตถุพยาน
อันจําเป็นในการเบิกความของพยาน  ถ้าหากมี  ไปยังศาลที่มีเขตอํานาจเหนือท้องที่ตามวรรคหนึ่ง   
เพื่อมอบหมายให้เจ้าพนักงานศาลทําหน้าที่ตามข้อ  ๙  วรรคสอง  ตลอดจนดูแลการสืบพยานให้ดําเนิน
ไปโดยเรียบร้อย  และให้นําความในขอ้  ๖  และ  ๘  ถึง  ๑๑  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่พยานมีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ  ศาลที่พิจารณาคดีอาจให้พยานเบิกความ   
ณ  สถานที่ที่เหมาะสม  และมีความพร้อมที่จะให้พยานเบิกความในลักษณะการประชุมทางจอภาพก็ได้  
ทั้งนี้  ศาลนั้นอาจมอบหมายให้บุคคลที่ศาลเห็นสมควรเป็นสักขีพยาน  และให้นําความในข้อ  ๔  ถึง  ๑๒  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

หากสถานที่ตามวรรคหนึ่งเป็นศาลในต่างประเทศ  ให้ดําเนินการตามข้อตกลงระหว่างกัน 
หรือธรรมเนียมปฏิบัติระหว่างประเทศ  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๔ ให้ศาลที่พยานจะไปเบิกความในลักษณะการประชุมทางจอภาพกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติของศาลนั้นได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ 

ข้อ ๑๕ ในกรณีมีความจําเป็นต้องมีวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดในทางธุรการเพื่อให้การปฏิบัติ
ตามข้อบังคับนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ให้เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมเป็นผู้กําหนดวิธีการนั้น 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
ไพโรจน์  วายุภาพ 
ประธานศาลฎีกา 
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ประกาศคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการ 

ที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ  (ฉบับที่  ๔) 
พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล 
เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และมาตรา  ๑๐๓/๗  วรรคสอง  และวรรคส่ี  แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  
อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  
ประกอบกับมาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  ประธาน
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ขอ้ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล 
เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๒  แห่งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคล
หรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการ 
รับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕  เป็นต้นไป  เว้นแต่ข้อ  ๕  
วรรคหนึ่ง  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘  เป็นต้นไป” 

ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้  เป็นวรรคสามของข้อ  ๑๐  แห่งประกาศคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของ
โครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดย
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและ
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แสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

“กรณีคู่สัญญาเป็นบุคคลต่างด้าวหรือเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศซ่ึงไม่มี
ตัวแทนตามประมวลรัษฎากรให้ใช้ปีปฏิทินเป็นปีภาษีหรือรอบระยะเวลาบัญชี  แล้วแต่กรณี” 

ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้  เป็นข้อ  ๑๕/๑  แห่งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาต ิ เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคล
หรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

“ข้อ  ๑๕/๑  เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามประกาศนี้  กรณีที่หน่วยงานของรัฐได้คัดเลือกบุคคล
หรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาแล้ว  หากบุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลต่างด้าวหรือเป็นนิติบุคคล
ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ  ซ่ึงมิได้รับยกเว้นการจัดทําบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อ
กรมสรรพากร  ตามข้อ  ๖  (๒)  และยังมิได้มีเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากรตามกฎหมายไทย  ให้หน่วยงานของรัฐ
จัดทําคําร้องต่อกรมสรรพากร  เพื่อจัดให้มีการออกเลขประจําตัวของบุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี  
ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการที่กรมสรรพากรกําหนด” 

ข้อ ๕ ในระหว่างที่ข้อ  ๕  วรรคหนึ่ง  แห่งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคล
หรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ยังไม่ใช้บังคับ  ให้คู่สัญญาตามสัญญา 
ซ่ึงมีมูลค่าตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไปจัดทําบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากรตามแบบที่ 
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทํา
และแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

ข้อ ๖ ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรักษาการตามประกาศนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
ปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ 

ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
เก่ียวกับภาษีเงินได้  (ฉบับที่  ๒๔๕) 

เรื่อง  กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการลดอัตราภาษีเงินได้ของ   
กิจการที่มีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร  
ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร  (ฉบับที่  ๕๖๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๖  อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขการลดอัตราภาษีเงินได้ของกิจการที่มีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในประกาศนี้   
“รายได้จากการประกอบกิจการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ”  หมายความว่า  รายได้ 

ของกิจการซ่ึงได้รับการลดอัตราภาษีเงินได้ตามมาตรา  ๕  แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน 
ประมวลรัษฎากร  ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร  (ฉบับที่  ๕๖๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

“รายได้จากกิจการอ่ืน”  หมายความว่า  รายได้ของกิจการซ่ึงไม่ใช่รายได้ที่ได้รับการลดอัตรา
ภาษีเงินได้ตามมาตรา  ๕  แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร  ว่าด้วยการลดอัตรา
และยกเว้นรัษฎากร  (ฉบับที่  ๕๖๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ข้อ ๒ การคํานวณกําไรสุทธิและขาดทุนสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ มี 
สถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในมาตรา  ๖๕  
มาตรา  ๖๕  ทวิ  และมาตรา  ๖๕  ตรี  แห่งประมวลรัษฎากร 

กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซ่ึงประกอบกิจการทั้งที่มีรายได้จากการประกอบกิจการ
ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจและรายได้จากกิจการอ่ืน  ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าว
คํานวณกําไรสุทธิและขาดทุนสุทธิของแต่ละกิจการแยกต่างหากจากกัน  หากรายจ่ายใดไม่สามารถแยกกันได้
โดยชัดแจ้งว่าส่วนใดเป็นรายจ่ายของกิจการใด  ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเฉล่ียรายจ่ายดังกล่าว
ตามส่วนของรายได้ระหว่างรายได้จากการประกอบกิจการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจและรายได้
จากกิจการอ่ืน 

ข้อ ๓ ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซ่ึงประกอบกิจการผลิตสินค้า  การขายสินค้าหรือ
การให้บริการที่มีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ  ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล  พร้อมทั้งบัญชีงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน  ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวัน
นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีตามแบบที่อธิบดีกําหนดพร้อมกับชําระภาษีตามมาตรา  ๖๘  
และมาตรา  ๖๙  แห่งประมวลรัษฎากร  และยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลภายในสองเดือนนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาหกเดือนนับแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชี
ตามแบบที่อธิบดีกําหนดพร้อมกับชําระภาษีตามมาตรา  ๖๗  ทวิ  แห่งประมวลรัษฎากร   
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กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซ่ึงประกอบกิจการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจทั้งที่มี
รายได้จากการประกอบกิจการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจและรายได้จากกิจการอ่ืน  ให้บริษัทหรือ
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าวยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลและให้ใช้
เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากรเดียวกัน  โดยให้แยกกระดาษทําการซ่ึงแสดงรายละเอียดการคาํนวณกําไรขาดทุน
ของแต่ละกิจการออกจากกัน   

ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
สาธิต  รังคสิริ 

อธิบดีกรมสรรพากร 
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