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เรื่อง   ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ

    คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ      โจทก์
   ระหว่าง 
    นายเสนาะ  เทียนทอง                จำเลย

๑. ข้อเท็จจริงในคดีโดยสรุป
 คดนีี ้เมือ่วนัที ่๒๐ พฤศจกิายน ๒๕๑๒ นางเนือ่ม  ชำนาญชาตศิกัดา ไดท้ำพนิยักรรมยกทีด่นิโฉนด
เลขที ่๒๐ ตำบลคลองซอยที ่๕ ฝัง่ตะวนัออก (บงึตะเคยีน) อำเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธาน ีและทีด่นิโฉนด 
เลขที่ ๑๔๔๖ ตำบลบึงอ้ายเสียบ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ให้แก่วัดธรรมิการามวรวิหาร
ต่อมาวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๑๔ นางเนื่อมได้ถึงแก่ความตาย ที่ดินทั้งสองแปลงตามพินัยกรรมจึง
ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดธรรมิการามวรวิหารโดยผลของกฎหมายทันที โดยไม่จำเป็นต้องจดทะเบียน
โอนกรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๙๙ และมาตรา ๑๖๐๓ หลังจากนั้น
เมือ่วนัที ่๑ กนัยายน ๒๕๑๔ ศาลแพง่มคีำสัง่ตัง้นายพจน ์ สนุทรารชนุ  นายหงษ ์ สวุรรณหริญั และนายแพทย์
วริชั  มรรคดวงแกว้ เปน็ผูจ้ดัการมรดกของนางเนือ่ม และเมือ่วนัที ่๘ มนีาคม ๒๕๑๕ ผูจ้ดัการมรดกดำเนนิการ 
จดทะเบียนใส่ชื่อผู้จัดการมรดกในสารบัญจดทะเบียนโฉนดที่ดินทั้งสองแปลง และวัดธรรมิการาม
วรวิหารนำที่ดินดังกล่าวให้เช่าทำนาได้ ค่าเช่าเป็นเงินบำรุงวัดตลอดมา จนกระทั่งวันที่ ๑๙ กันยายน 
๒๕๓๑ เจ้าอาวาสวัดธรรมิการามวรวิหาร (พระสุรนาท  ชยานันท์) ได้มีหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยเพื่อขออนุญาตได้มาซึ่งที่ดินจำนวน ๒ แปลง ที่นางเนื่อมได้ทำพินัยกรรมยกให้เป็น
กรรมสิทธิ์แก่วัดดังกล่าว ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๘๔ และมาตรา ๘๕ เมื่อได้รับหนังสือแล้ว
จำเลยในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
ของกรมที่ดิน ได้มอบหมายและสั่งการให้นายวิเชียร  รัตนะพีระพงศ์ รองอธิบดีกรมที่ดิน ซึ่งเป็น

คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
คดีหมายเลขแดง ที่ อม. ๑๐/๒๕๕๓
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓
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คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
คดีหมายเลขแดง ที่ อม. ๑๐/๒๕๕๓ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓

ผู้ใต้บังคับบัญชาของจำเลย มีหนังสือถึงนายจรูญ  ดวงจิโน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี 
ใหร้บีเรง่จดัการสอบสวน เพือ่ทีจ่ำเลยจะไดใ้ชอ้ำนาจในตำแหนง่รฐัมนตรสีัง่ไมอ่นญุาต จนกระทัง่วนัที ่๑๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๓๒ อธิบดีกรมที่ดินจึงได้มีหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๐๘/๓๗๓๑ เรื่องวัดธรรมิการาม
วรวิหารขออนุญาตได้มาซึ่งที่ดิน ถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย และปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เสนอเรื่อง
ต่อจำเลยซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อมีคำสั่ง
จำเลยไดใ้ชอ้ำนาจในตำแหนง่รฐัมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงมหาดไทยโดยมชิอบ ขม่ขนืใจ หรอืจงูใจ เพือ่ให้
บคุคลใดมอบใหห้รอืหามาใหซ้ึง่ทรพัยส์นิหรอืประโยชนอ์ืน่ใดแกต่นเองหรอืผูอ้ืน่ โดยเมือ่วนัที ่๑๒ กมุภาพนัธ ์
๒๕๓๓ จำเลยมีคำสั่งในหนังสือกรมที่ดินฉบับดังกล่าวว่า “ไม่อนุญาตให้วัดธรรมิการามวรวิหารได้มาซึ่ง
ที่ดินมรดกทั้งสองแปลงและให้เจ้าอาวาสวัดธรรมิการามวรวิหารดำเนินการตามข้อ ๔ แห่งพินัยกรรม” 
การสั่งของจำเลยดังกล่าวเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากการขออนุญาตให้ได้มาซึ่งที่ดิน
ตามมาตรา ๘๔ แห่งประมวลกฎหมายท่ีดินเป็นการขออนุญาตให้ได้มาซ่ึงท่ีดินโดยนิติกรรม หากรัฐมนตรี
ไม่อนุญาตวัดก็ไม่อาจไปทำนิติกรรมและจดทะเบียนการได้มาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ แต่การที่
วัดธรรมิการามวรวิหารได้ที่ดินทั้งสองแปลงตามพินัยกรรมของนางเนื่อม เป็นการได้มาซึ่งที่ดิน
โดยอำนาจของกฎหมายซ่ึงประมวลกฎหมายท่ีดินไม่ได้บัญญัติให้ต้องขออนุญาตการได้มาจากรัฐมนตรี
ตามมาตรา ๘๔ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินแต่อย่างใด นอกจากนี้ในระหว่างที่เจ้าพนักงานที่ดิน
ดำเนินการต่าง ๆ  ตามความประสงค์ของจำเลยน้ัน วัดธรรมิการามวรวิหารและมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย
ซึ่งเป็นผู้จัดการผลประโยชน์ทรัพย์มรดกตามพินัยกรรมได้พยายามที่จะให้มีการขายที่ดินทั้งสองแปลง
ดังกล่าวและจำเลยได้ให้บริวารไปบีบบังคับ ข่มขืนใจ หรือจูงใจ ให้เจ้าหน้าที่ของสภาสังคมสงเคราะห์
แหง่ประเทศไทย ซึง่เปน็ผูใ้หค้ำปรกึษาแกผู่จ้ดัการมรดกของนางเนือ่ม ขม่ขูใ่หผู้จ้ดัการมรดกยนิยอมตกลง
ขายทีด่นิทัง้สองแปลงดงักลา่ว จนทำใหผู้จ้ดัการมรดกตอ้งถอนตวัจากการเปน็ผูจ้ดัการมรดกเพราะเกรงวา่
จะได้รับอันตรายแก่ชีวิต กับทั้งจูงใจให้เจ้าอาวาสวัดธรรมิการามวรวิหารเปลี่ยนตัวผู้ดำเนินการจัดการ
ผลประโยชนข์องวดัคนเดมิ คอืนางวารณุ ี สมานวรวงศ ์มาเปน็นายวทิยา  เทยีนทอง นอ้งของจำเลย โดยให้
นายวทิยาเปน็ผูต้ดิตอ่ประสานงานกบัมลูนธิมิหามกฏุราชวทิยาลยั หลงัจากนัน้วดัธรรมกิารามวรวหิารและ
มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยได้ร่วมกันร้องขอต่อศาลแพ่ง ขอให้มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยเป็นผู้จัดการ
มรดก ต่อมาวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๓๓ มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยได้จดทะเบียนโอนที่ดินทั้งสองแปลง
มาเป็นกรรมสิทธิ์ของมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย เพื่อจะสามารถจำหน่ายจ่ายโอนได้ต่อไปตาม
ความประสงค์ของจำเลยกับพวก อันถือว่าเป็นการขัดต่อคำสั่งและเจตนารมณ์ในพินัยกรรม
ของนางเนื่อมที่ต้องการให้มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยมีหน้าที่เป็นเพียงผู้จัดการผลประโยชน์
ทรัพย์ตามพินัยกรรมให้แก่วัดธรรมิการามวรวิหารเท่านั้นมิได้ประสงค์ให้มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย
เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิท่ีดินตามพินัยกรรม หรือให้มีอำนาจในการจำหน่ายจ่ายโอนท่ีดินดังกล่าว
โดยจำเลยได้ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ ส่ังการให้เจ้าหน้าท่ีกรมท่ีดินจัดเตรียมเอกสารคำขอ
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม แบบสัญญาซื้อขาย สัญญาจำนอง และหนังสือมอบอำนาจ ซึ่งเป็น
แบบพิมพ์ของกรมที่ดินที่ได้พิมพ์ข้อความตามความประสงค์ของจำเลยครบถ้วนแล้ว เพื่อให้เจ้าพนักงาน
ที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี ได้ทำนิติกรรมจดทะเบียนให้บริษัท อัลไพน์ เรียลเอสเตท จำกัด
และบริษัท อัลไพน์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ จำกัด ได้รับโอนท่ีธรณีสงฆ์จากมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย
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และในวันเดียวกันนั้นเอง มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยได้ขายที่ดินทั้งสองแปลงให้แก่บริษัท อัลไพน์ 
เรียลเอสเตท จำกัด และบริษัท อัลไพน์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับจำกัด ซึ่งมีนางอุไรวรรณ  
เทียนทอง ภริยาของจำเลย และนายวิทยา  เทียนทอง น้องของจำเลย เป็นผู้ถือหุ้น ในราคา 
๑๔๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท อันเป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบแก่ตนเอง
หรือผู้อื่นและเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย เนื่องจากมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยไม่มีวัตถุประสงค์
ในการจำหน่ายท่ีดินของมูลนิธิในลักษณะเช่นน้ัน แต่ด้วยเหตุท่ีจำเลยเป็นเจ้าพนักงาน 
ในตำแหน่งรัฐมนตรี ได้ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ ข่มขืนใจ หรือจูงใจให้เจ้าพนักงานที่ดิน
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในลักษณะต่าง ๆ โดยผิดต่อกฎหมายและระเบียบราชการได้สำเร็จ
จำเลยกับพวกจึงได้ไปซึ่งที่ธรณีสงฆ์จากมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย และในวันเดียวกันบริษัท 
อัลไพน์ เรียลเอสเตท จำกัด และบริษัท อัลไพน์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ จำกัด ได้จดทะเบียน
จำนองท่ีดินกับสถาบันการเงินในจำนวนเงิน ๒๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท หากมิใช่การใช้อำนาจ
ในตำแหน่งโดยมิชอบด้วยกฎหมายของจำเลยแล้ว เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขา 
ธัญบุรี จะไม่สามารถจัดทำนิติกรรมและจดทะเบียนที่ดินโดยขัดต่อกฎหมายและระเบียบราชการ
ได้เลย การกระทำของจำเลยซึ่งเป็นเจ้าพนักงานจึงเป็นการใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบข่มขืนใจ
หรือจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคคลอื่น ได้แก่ เจ้าอาวาสวัดธรรมิการามวรวิหารและมูลนิธิ
มหามกุฏราชวิทยาลัย มอบให้ หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือญาติ
พี่น้องและพรรคพวกบริวารของจำเลย อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๘
 คณะกรรมการโจทก์แต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงคดีนี้ตามที่มีผู้กล่าวหาจำเลย
กับพวก และได้พิจารณาสำนวนการไต่สวนแล้วมีมติว่า การกระทำของจำเลยมีมูลความผิดทางอาญา
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๘ และมาตรา ๑๕๗ แต่ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๑๕๗ ขาดอายุความแล้ว ประธานกรรมการของโจทก์จึงส่งรายงาน เอกสาร และ
ความเห็นไปยังอัยการสูงสุดเพ่ือดำเนินการฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๗๐ ต่อมาอัยการสูงสุดแจ้งว่าเรื่องที่
ส่งมายังมีข้อไม่สมบูรณ์จึงมีการตั้งคณะทำงานซึ่งมีผู้แทนของคณะกรรมการโจทก์และอัยการ
สูงสุดฝ่ายละเท่ากัน คณะทำงานร่วมได้พิจารณาแล้วมีความเห็นไม่ตรงกันและไม่อาจหาข้อยุติ
เก่ียวกับการฟ้องคดีได้ คณะกรรมการโจทก์จึงมีอำนาจย่ืนฟ้องคดีน้ีเอง ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐ 
และมาตรา ๑๑ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙๗ ขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๘ 
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔
 ในวันนัดพิจารณาครั้งแรกจำเลยยื่นคำให้การปฏิเสธ และยื่นคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาด
เบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมาย ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเห็นว่าคดี
พอวินิจฉัยได้แล้ว จึงมีคำสั่งงดการไต่สวน
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คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
คดีหมายเลขแดง ที่ อม. ๑๐/๒๕๕๓ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓

๒. ประเด็นพิจารณาวินิจฉัย
 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิ เคราะห์แล้ว โจทก์ฟ้อง
ว่าจำเลยเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ ข่มขืนใจ หรือจูงใจเพื่อให้บุคคลใดมอบให้ 
หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเอง หรือผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๔๘ โดยเมื่อระหว่างวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓ ถึงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๓๓ จำเลย
ขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งและปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยได้ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบมีคำสั่งไม่อนุญาตให้วัดธรรมิการาม
วรวิหารได้มาซ่ึงท่ีดินมรดกตามพินัยกรรมของนางเน่ือม  ชำนาญชาติศักดา ซ่ึงคำส่ังดังกล่าว
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากวัดธรรมิการามวรวิหารได้มาซึ่งที่ดินโดยผลของกฎหมายแล้ว
และประมวลกฎหมายที่ดินไม่ได้บัญญัติให้ต้องขออนุญาตการได้มาจากรัฐมนตรี ที่ดินดังกล่าว
จึงเป็นที่ธรณีสงฆ์ซึ่งการโอนต้องตราเป็นพระราชบัญญัติเท่านั้น แต่จำเลยใช้อำนาจในตำแหน่ง
โดยมิชอบข่มขืนใจ หรือจูงใจเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน เจ้าพนักงานที่ดิน จังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี 
เจ้าอาวาสวัดธรรมิการามวรวิหาร และมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย เพื่อให้มีการจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมให้บริษัท อัลไพน์ เรียลเอสเตท จำกัด และบริษัท อัลไพน์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ จำกัด
ซ่ึงภริยาและน้องชายของจำเลยเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ด้วย รับโอนท่ีธรณีสงฆ์ดังกล่าวจากมูลนิธิมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย โดยมีการจดทะเบียนโอนขายและจำนองที่ดิน เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๓๓ 
ต่อมาโจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ โดยไม่ได้นำตัวจำเลยมาศาล ครั้นในวันนัด
พิจารณาครั้งแรกวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ จำเลยมาศาล คดีจึงมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยว่า
คดีโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ 
 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิจารณาแล้ว เห็นว่า เมื่อโจทก์ฟ้อง
ขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๘ ซึ่งมีระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี
หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาทหรือประหารชีวิต โจทก์ย่อมมีสิทธิ
ฟ้องร้องดำเนินคดีแก่จำเลยต่อศาลได้ภายในกำหนดเวลายี่สิบปีนับแต่วันที่จำเลยกระทำความผิด
อย่างไรก็ตามแม้โจทก์จะฟ้องคดีนี้ต่อศาลภายในกำหนดเวลายี่สิบปีนับแต่วันที่มีการจดทะเบียน
โอนขายที่ดินมรดกของนางเนื่อม  ชำนาญชาติศักดา ให้แก่บริษัท อัลไพน์ เรียลเอสเตท จำกัด 
และบริษัท อัลไพน์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ จำกัด ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่จำเลยกระทำความผิด
ตามท่ีโจทก์อ้าง คือ วันท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๓๓ แล้ว ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๕ วรรคหนึง่ ประกอบกบัพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยวธิี
พจิารณาคดอีาญาของผูด้ำรงตำแหนง่ทางการเมอืง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ (๑) และขอ้กำหนดเกีย่วกบั
การดำเนนิคดขีองศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของผูด้ำรงตำแหนง่ทางการเมอืง พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ้ ๘ ซึง่บญัญตัิ
ใหอ้ำนาจโจทกฟ์อ้งคดอีาญาไดโ้ดยไมต่อ้งนำตวัจำเลยมาสง่ศาลในวนัฟอ้งกต็าม แตก่ารใหอ้ำนาจโจทก์
ฟ้องคดีอาญาได้โดยไม่ต้องนำตัวจำเลยมาส่งศาลในวันฟ้อง กับการพิจารณาว่าคดีโจทก์ขาดอายุ
ความตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๕ หรือไม่ เป็นคนละกรณีกัน เม่ือพระราชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนญูวา่ดว้ยวธิพีจิารณาคดอีาญาของผูด้ำรงตำแหนง่ทางการเมอืง พ.ศ. ๒๕๔๒ หรอืกฎหมาย



สรุปคำพิพากษาของศาล 
และผลการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจ
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อืน่ไมไ่ดบ้ญัญตัเิกีย่วกบัเรือ่งอายคุวามฟอ้งคดกีรณผีูด้ำรงตำแหนง่ทางการเมอืงกระทำความผดิไว้
โดยเฉพาะแล้ว การวินิจฉัยว่าคดีโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ จึงต้องพิจารณาตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๙๕ เท่านั้น เมื่อประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๕ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า
ในคดีอาญาถ้ามิได้ฟ้องและได้ตัวผู้กระทำความผิดมายังศาลภายในกำหนดดังต่อไปนี้ นับแต่ 
วันกระทำความผิด เป็นอันขาดอายุความ ฯลฯ แสดงว่าโจทก์ต้องฟ้องและได้ตัวผู้กระทำความผิด
มายังศาล อายุความจึงจะหยุดนับ แต่ในกรณีที่ยังไม่ได้ตัวผู้กระทำความผิดมาอยู่ในอำนาจศาล
แม้จะยื่นฟ้องแล้วอายุความก็ไม่หยุดนับยังคงเดินอยู่ต่อไป ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดี
อาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง คดีหมายเลขแดง ที่ อม. ๑๑/๒๕๕๒ ระหว่างอัยการสูงสุด
โจทก์ นายชวณัฐหรือสุขุม  โฉมจังหวัด กับพวก จำเลย
 ดังนั้น เมื่อจำเลยมาศาลในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และเมื่อนับระยะเวลาตั้งแต่วันที่
๒๑ สิงหาคม ๒๕๓๓ อันเป็นวันที่โจทก์อ้างว่าจำเลยกระทำความผิดวันสุดท้ายตามฟ้อง ถึงวันที่ ๑๙
พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ซึ่งได้ตัวจำเลยมาศาลดังกล่าว ปรากฏว่าล่วงพ้นกำหนดระยะเวลายี่สิบปีแล้ว
องค์คณะผู้พิพากษาจึงมีมติด้วยเสียงข้างมากว่า คดีโจทก์ขาดอายุความตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๙๕ (๑) สิทธินำคดีอาญามาฟ้องของโจทก์ย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา ๓๙ (๖) ประกอบกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี
พิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๘ วรรคสอง ปัญหา
ดังกล่าวศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหยิบยกขึ้นวินิจฉัยได้ ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๘๕ วรรคหนึ่ง ประกอบกับพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๘ วรรคสอง

๓. ผลคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
 พิพากษายกฟ้อง  




