
 

คู่มือแนวปฏิบัติ/ขั้นตอนการด าเนินการ 
 

ตาม 

 

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการช่วยเหลือข้าราชการ 

หรือลูกจ้างของทางราชการทีต่้องหาคดอีาญา พ.ศ.๒๕๒๘ 

 

 

 

 

โดย  นายอุกฤษฏ์  รตันวิชัย 

นิติกรปฏิบัติการ 

 

 

กลุ่มกฎหมายและคดี 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 
 

 



 

 

ค าน า 

 

  ในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของข้าราชการแต่ละคนนั้น เป็นปกติที่ 
ในหลายกรณี ข้าราชการจะต้องด าเนินการในทางที่ขัดต่อประโยชน์หรือความประสงค์ของปัจเจกชนบางคนหรือ
บางกลุ่ม ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้ข้าราชการผู้ปฏิบัติหน้าที่นั้นถูกฟ้องร้องเป็นคดีแพ่ง คดีปกครอง หรือคดีอาญา 
 

  ส าหรับในกรณีที่ข้าราชการผู้ใดผู้หนึ่งได้ปฏิบัติงานในหน้าที่ ถูกกล่าวหาหรือฟ้องร้องจนตกเป็น
จ าเลยในคดีอาญา ทางราชการก็ได้มีข้อก าหนดในการให้ความช่วยเหลือในการต่อสู้ทางคดีความแก่ข้าราชการ
ผู้ปฏิบัติงานด้วยความสุจริตและอยู่ภายใต้กรอบของระเบียบกฎหมาย ซึ่งก็คือ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การช่วยเหลือข้าราชการหรือลูกจ้างของทางราชการที่ต้องหาคดีอาญา พ.ศ.๒๕๒๘ 
 

  คู่มือแนวปฏิบัติ/ขั้นตอนการด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการช่วยเหลือ
ข้าราชการหรือลูกจ้างของทางราชการที่ต้องหาคดีอาญา พ.ศ.๒๕๒๘ กลุ่มกฎหมายและคดี ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔  นี้ ไดจ้ัดท าขึ้นจากประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการจริงของผู้เขียน  
ที่ได้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการช่วยเหลือข้าราชการหรือลูกจ้างของทางราชการที่ต้องหา
คดีอาญา พ.ศ.๒๕๒๘ จนคดีอาญาที่ข้าราชการผู้ถูกกล่าวหาหรือฟ้องร้องเป็นคดีอาญานั้น ได้รับการพิสูจน์ความ
บริสุทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการจนคดีอาญาถึงที่สุดด้วยค าพิพากษายกฟ้องในศาลสูง  เพ่ือให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4  
ไดมี้ความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติให้ถูกต้องเป็นแนวทางเดียวกัน เพื่อเป็นเครื่องช่วยอ านวยความยุติธรรมให้กับ
ข้าราชการ ลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่ รวมทั้งเป็นส่วนในการสร้างขวัญและก าลังใจแก่ข้าราชการครแูละบุคลากร
ทางการศึกษา ในการพัฒนาการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
 

   นายอุกฤษฏ์  รัตนวิชัย 
   นิติกรปฏิบัติการ 

   กลุ่มกฎหมายและคดี 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 

 

 

 

 

 



 

 

สารบัญ 

         เรื่อง              หน้า  

คูม่ือแนวปฏิบัติ/ขั้นตอนการออกหนังสือรับรอง           ๑  

เงื่อนไขในการรับความช่วยเหลือ            ๑  

วิธีการขอรับความช่วยเหลือ            ๑ 

ขั้นตอนการด าเนินการ             ๑ 

ความช่วยเหลือที่จะได้รับ             ๑ 

แผนผังแนวปฏิบัติ/ขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือ          ๒  

ตัวอย่างหนังสือภายในที่ข้าราชการผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งผู้บังคับบัญชา        ๓  

ตัวอย่างหนังสือภายนอกที่ผู้บังคับบัญชาระดับต้นแจ้งผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป      ๔ 

ตัวอย่างหนังสือภายใน รายงานข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายและความเห็นในคดีให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป   ๕ 

ตัวอย่างหนังสือภายนอกที่ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปแจ้งหัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัด                            ๖ 

ตัวอย่างหนังสือภายนอกที่ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป แจ้งขอความอนุเคราะห์พนักงานอัยการแก้ต่างคดี    ๗ 

ภาคผนวก                

- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการช่วยเหลือข้าราชการหรือลูกจ้างของทางราชการ      ๘ 
  ที่ต้องหาคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๒๘  
 

 

 

 

 



คู่มือแนวปฏิบัติ/ขั้นตอนการด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการช่วยเหลือข้าราชการหรือลูกจ้างของทางราชการที่ต้องหาคดีอาญา พ.ศ.๒๕๒๘ 

  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4    
********************** 

 
เงื่อนไขในการรับความช่วยเหลือ 
 

๑. ผู้ถูกกล่าวหาหรือฟ้องคดี เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง 
๒. กรณีท่ีถูกกล่าวหาหรือฟ้องคดีอาญา เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ส่วนราชการเจ้าสังกัด 
๓. หัวหน้าสว่นราชการพิจารณาเห็นว่า การกระท าที่ถูกกล่าวหาหรือฟ้องคดีนั้น เป็นการ 
    ปฏิบัติราชการที่ชอบด้วยกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
๔. ทางราชการมิได้เป็นผู้กล่าวหาหรือฟ้องคดีนั้นเอง 

 
วิธีการขอรับความช่วยเหลือ 
 

เมื่อข้าราชการหรือลูกจ้างได้รับหมายนัดและค าฟ้อง ให้ข้าราชการหรือลูกจ้างผู้มีสิทธิได้รับความ
ช่วยเหลือ แสดงความจ านงขอรับความช่วยเหลือ โดยท าหนังสือภายใน (บันทึกข้อความ) ตามตัวอย่างแบบฟอร์ม 
ที่ ๑ รายงานต่อผู้บังคับบัญชา (ผู้อ านวยการสถานศึกษา) พร้อมแนบหมายนัดและค าฟ้องคดีโดยเร็ว 
 
ขั้นตอนการด าเนินการ  
 

๑. ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ผู้อ านวยการสถานศึกษา) รายงานและประสานข้อเท็จจริงกับผู้บังคับบัญชา 
    ชั้นเหนือขึ้นไป (ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา) ตามตัวอย่างแบบฟอร์ม ที่ ๒ 
๒. ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป (ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา) พิจารณาข้อเท็จจริง    
    ประกอบกับข้อกฎหมาย ให้ความเห็นว่า กรณีที่ถูกกล่าวหาหรือฟ้องคดีอาญานั้น เป็นเหตุเนื่องจาก   
    การปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ส่วนราชการเจ้าสังกัด และการกระท าที่ถูกกล่าวหาหรือฟ้องคดีนั้น เป็นการ 
    ปฏิบัติราชการที่ชอบด้วยกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการ รวมทั้ง ทางราชการมิได้เป็น 
    ผู้กล่าวหาหรือฟ้องคดีนั้นเอง ตามตัวอย่างแบบฟอร์ม ที่ ๓ 
๓. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รายงานพร้อมให้ความเห็นไปยังหัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัด  

(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) ตามตัวอย่างแบบฟอร์ม ที่ ๔ เพ่ือพิจารณาให้ความ    
    ช่วยเหลือต่อไป 
๔. สพท. ด าเนินการประสานข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย รวมทั้งรวบรวมสรรพเอกสารในคดีให้กับ 
    พนักงานอัยการเพ่ือแก้ต่างคดี ตามตัวอย่างแบบฟอร์ม ที่ ๕ 

 
ความช่วยเหลือที่จะได้รับ 
 

๑. ได้รับการจัดพนักงานอัยการเป็นทนายจ าเลย เพื่อแก้ต่างคดี 
๒. ได้รับการรับรองให้ปล่อยชั่วคราว (ประกันตัว) ทั้งในชั้นพนักงานสอบสวนและชั้นศาล 
๓. ได้รับการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการด าเนินคดีอาญา เท่าที่จ่ายจริงตามจ านวนที่ 
    พนักงานอัยการเรียกเก็บ 



แผนผังแนวปฏิบัติ/ขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือฯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้าราชการครู/ลูกจ้าง ถูกฟ้องคดีอาญา 

ข้าราชการครู/ลูกจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีอาญา 
รายงานข้อเท็จจริงและแสดงความจ านงขอรับ 

ความช่วยเหลือกับผู้อ านวยการโรงเรียนที่ตนสังกัด 
 

สถานศึกษารายงานส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาข้อเท็จจริง 
และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แล้วรายงานส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานในฐานะส่วนราชการเจ้าสังกัด และประสานส านักงานอัยการ 

ข้อพิจารณา 
๑. เหตุที่ถูกฟ้องเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่หน้าที่ให้แก่
ส่วนราชการเจ้าสังกัด 
๒. การกระท าที่ถูกกล่าวหาหรือฟ้องคดีนั้น เป็นการ
ปฏิบัติราชการที่ชอบด้วยกฎหมายหรือระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ 
๓. ทางราชการมิได้เป็นผู้กล่าวหาหรือฟ้องคดีนั้นเอง 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
๑. ออกหนังสือรับรองฯตามระเบียบ 
๒. แจ้งขอความอนุเคราะห์ส านักงานอัยการ 
ที่มีอ านาจหน้าที่ จัดพนักงานอัยการแก้ต่างคดี 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประสานส านักงานอัยการที่มีอ านาจหน้าที่ 

-ข้อเท็จจริง 
-ข้อกฎหมาย 
-ใบแต่งทนาย 

 



ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
 

๑. ตัวอย่างหนังสือภายในที่ข้าราชการผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งผู้บังคับบัญชา (ครู/ลูกจ้างรายงานผู้อ านวยการ
โรงเรียน) 
 

                             บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  โรงเรียน......................................    

ที่                        -               วันที ่....................................... 

เรื่อง  ข้าราชการครูถูกฟ้องคดีอาญา  

เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียน...................................... 

  ด้วย.................(ชื่อ-สกุล ของโจทก์ผู้ฟ้องคดี)...................... ได้ยื่นฟ้องข้าพเจ้า.................(ชื่อ-
สกุล ต าแหน่ง สังกัด ของจ าเลยผู้ถูกฟ้องคดี)...................... ต่อศาล.................(ระบุศาล)......................    โดย
กล่าวหาว่า  .................(ข้อหาตามค าฟ้อง)...................... และศาล.................(ระบุศาล).......... ............ได้มี
หมายก าหนดการไต่สวนมูลฟ้อง  ในวันที่.................(วัน เวลา และศาลที่ไต่สวนมูลฟ้อง)......................รายละเอียด
ปรากฏตามส าเนาหมายนัดไต่สวนมูลฟ้องและค าฟ้องคดีอาญา ดังแนบ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความช่วยเหลือข้าพเจ้าตามระเบียบต่อไป 

- ลงชื่อ - 

(ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สังกัด ของจ าเลยผู้ถูกฟ้องคดี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒. ตัวอย่างหนังสือภายนอกทีผู่้บังคับบัญชาระดับต้นแจ้งผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป (สถานศึกษารายงาน สพท.) 
 

      
ที่ ศธ ๐๔๐๕๐.๐๐๐/              โรงเรียน.................................................. 
           ............................................................... 
 

                                                           วันที่............................... 
 

เรื่อง ข้าราชการถูกฟ้องคดีอาญา 
 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา......................................... 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ส าเนาหมายนัดไต่สวนมูลฟ้องและค าฟ้องคดีอาญา  จ านวน ........... ชุด 
 

  ด้วย.................(ชื่อ-สกุล ของโจทก์ผู้ฟ้องคดี)...................... ได้ยื่นฟ้อง.................(ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง สังกัด ของจ าเลยผู้ถูกฟ้องคดี)...................... ต่อศาล.................(ระบุศาล)......................โดยกล่าวหาว่า  
.................................(ข้อหาตามค าฟ้อง)................. และศาล.................(ระบุศาล)......................      ได้มี
หมายก าหนดการไต่สวนมูลฟ้อง  ในวันที่.................(วัน เวลา และศาลที่ไต่สวนมูลฟ้อง)......................    
รายละเอียดปรากฏตามส าเนาหมายนัดไต่สวนมูลฟ้องและค าฟ้องคดีอาญา ดังแนบ  
 

  โรงเรียน................................... จึงใคร่ขอความกรุณาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
........................... ได้โปรดด าเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวตามสมควรด้วย 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

-ลงชื่อ- 
 

(ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สังกัด ของผู้บังคับบัญชาจ าเลยผู้ถูกฟ้องคดี) 
 
 
โทร. ................................. 
 
 
 
 
 



๓. ตัวอย่างหนังสือภายใน รายงานข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และความเห็นในคดีให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป 
 

    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา................................................... 
ที่                        -               วันที ่....................................... 

เรื่อง  ข้าราชการครูถูกฟ้องคดีอาญา  

เรียน   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา………………………………….. 
 

  ด้วยได้รับแจ้งจากโรงเรียน………………………. ว่าได้มีบุคคลคือ.................(ชื่อ-สกุล ของโจทก์ 
ผู้ฟ้องคดี)...................... ได้ยื่นฟ้อง.................(ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สังกัด ของจ าเลยผู้ถูกฟ้องคดี)......................  
ต่อศาล.................(ระบุศาล)......................    โดยกล่าวหาวา่  .................(ข้อหาตามค าฟ้อง).. ....................  
และศาล.................(ระบุศาล)...................... ได้มีหมายก าหนดการไต่สวนมูลฟ้อง ในวันที่.................(วัน เวลา และ
ศาลที่ไต่สวนมูลฟ้อง)......................   รายละเอียดปรากฏตามส าเนาหมายนัดไต่สวนมูลฟ้องและค าฟ้องคดีอาญา 
ดังแนบ 
 

  กลุ่มกฎหมายและคดีได้ตรวจสอบเอกสารค าฟ้องคดีอาญาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า …………………. 
…………..........................…….(รายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดี รวมทั้งข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง).................................... 
 

ดังนี้ การกระท าของ.................(ชื่อ-สกุล ของโจทก์ผู้ฟ้องคดี)......................ที่ถูกกล่าวหาในการ 
ฟ้องคดีดังกล่าวนี้ จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ รวมทั้งเพ่ือ
ประโยชน์ของทางราชการ มิได้มีเจตนาทุจริตหรือกลั่นแกล้งให้.................(ชื่อ-สกุล ของโจทก์ผู้ฟ้องคดี)......................  
ได้รับความเสียหาย หรือเรียกรับผลประโยชน์ใดๆ รวมทั้งทางราชการมิได้เป็นผู้กล่าวหาหรือฟ้องคดีนี้เองและมิใช่
พนักงานอัยการเป็นโจทก์ จึงเห็นควรแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในฐานะส่วนราชการ 
เจ้าสังกัดตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการช่วยเหลือข้าราชการหรือลูกจ้างของทางราชการที่ต้องหา
คดีอาญา พ.ศ.๒๕๒๘ พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบดังกล่าว แก่...............(ชือ่-สกุล ต าแหน่ง สังกัด ของ
จ าเลยผู้ถกูฟ้องคดี)............. ตอ่ไป 
 

  เรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามหนังสือแจ้งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๑ ฉบับ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔. ตัวอย่างหนังสือภายนอกที่ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปแจ้งหัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัด (สพท.รายงาน สพฐ.) 

      
ที่ ศธ ๐๔๐๕๐/               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา................................................. 
              

                                                         วันที่...................................... 
 

เรื่อง ข้าราชการถูกฟ้องคดีอาญา 
 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ส าเนาหมายนัดไต่สวนมูลฟ้อง  จ านวน      แผ่น 
๒. ส าเนาเอกสารประกอบการพิจารณา จ านวน     แผ่น 

 

  ด้วย.................(ชื่อ-สกุล ของโจทก์ผู้ฟ้องคดี)...................... ได้ยื่นฟ้อง.................(ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง สังกัด ของจ าเลยผู้ถูกฟ้องคดี)...................... ต่อศาล.................(ระบุศาล)......................    โดยกล่าวหา
ว่า  .................(ข้อหาตามค าฟ้อง)...................... และศาล.................(ระบุศาล)......................      ได้มี
หมายก าหนดการไต่สวนมูลฟ้อง  ใน.................(วัน เวลา และศาลที่ไต่สวนมูลฟ้อง)......................    รายละเอียด
ปรากฏตามส าเนาหมายนัดไต่สวนมูลฟ้องและค าฟ้องคดีอาญา ที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา.................................................... พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีการ
ฟ้อง 
คดีอาญาดังกล่าวมีสาเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
และทางราชการมิได้เป็นผู้กล่าวหาหรือฟ้องคดีนั้นเอง โดยมูลเหตุในการฟ้องเกิดขึ้นจาก................................................... 
............................................(รายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดี รวมทั้งข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง)..................................... 
ดังนี้ การกระท าของ .................(ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สังกัด ของจ าเลยผู้ถูกฟ้องคดี)......................ที่ถูกกล่าวหาใน
การฟ้องคดีดังกล่าวนี้ เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ รวมทั้งเพ่ือ
ประโยชน์ของทางราชการ มิได้มีเจตนาทุจริตหรือกลั่นแกล้งให้.................(ชื่อ-สกุล ของโจทก์ผู้ฟ้องคดี)......................  
ได้รับความเสียหาย หรือเรียกรับผลประโยชน์ใดๆ รวมทั้งทางราชการมิได้เป็นผู้กล่าวหาหรือฟ้องคดีนี้เองและมิใช่
พนักงานอัยการเป็นโจทก์ จึงขอความอนุเคราะห์มายังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในฐานะส่วน
ราชการเจ้าสังกัดตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการช่วยเหลือข้าราชการหรือลูกจ้างของทางราชการที่ต้อง
หาคดีอาญา พ.ศ.๒๕๒๘ พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบดังกล่าว แก่.................(ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สังกัด 
ของจ าเลยผู้ถูกฟ้องคดี)......................ต่อไป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

-ลงชื่อ- 
(ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สังกัด ของผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปของจ าเลยผู้ถูกฟ้องคดี) 



๕. ตัวอย่างหนังสือภายนอกที่ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไป แจ้งขอความอนุเคราะห์พนักงานอัยการแก้ต่างคดี 
 

      
ที่ ศธ ๐๔๐๕๐/                       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา………………………………………… 
                 …………………………………………………………………………... 
                             

                                                                วันที่ ...................................... 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์พนักงานอัยการแก้ต่างคดี  
 

เรียน อธิบดีอัยการ................................................ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ส าเนาหมายนัด     จ านวน ......... ชุด  
  ๒. ส าเนาค าฟ้อง      จ านวน ......... ชุด 
  ๓. ค าชี้แจงข้อเท็จจริง พร้อมพยานหลักฐาน  จ านวน ......... ชุด 
  ๔. ใบแต่งทนาย      จ านวน ......... แผ่น  

 

  ด้วยศาล.................(ระบุศาล)......................ได้มีหมายนัดไต่สวนมูลฟ้อง คดีหมายเลขด าที่ 
...../..... ระหว่าง.................(ชือ่-สกุล ของโจทก์ผู้ฟ้องคดี)......................  เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง.................(ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง สังกัด ของจ าเลยผู้ถูกฟ้องคดี)......................โดยกล่าวหาว่า.................(ข้อหาตามค าฟ้อง)...................... 
รายละเอียดปรากฏตามส าเนาหมายนัดและส าเนาค าฟ้อง ที่แนบ  
 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดของ 
จ าเลยผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง จึงขอความอนุเคราะห์จากส านักงานอัยการ....................... จัดพนกังานอัยการแก้ต่างคดี 
ให้กับจ าเลย รายละเอียดปรากฏตามค าชี้แจงข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาที่แนบมา
พร้อมนี้  
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

-ลงชื่อ- 
 

(ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สังกัด ของผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปของจ าเลยผู้ถูกฟ้องคดี) 
 
 
 
โทร. .................................... 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ระเบียบกระทรวงการคลงั  
ว่าด้วยการช่วยเหลอืข้าราชการหรือลูกจ้างของทางราชการทีต้่องหาคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๒๘  

_________________________ 
 
โดยที่เป็นการสมควรช่วยเหลือข้าราชการหรือลูกจ้างของทางราชการที่ถูกกล่าวหา หรือถูกฟ้อง 

คดีอาญาเนื่องจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ กระทรวงการคลังด้วยความเห็นชอบของ คณะรัฐมนตรี จึง
ก าหนดระเบียบขึ้นไว้ดังต่อไปนี้  
 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการช่วยเหลือข้าราชการหรือ  
ลูกจ้างของทางราชการที่ต้องหาคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๒๘”  

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๘ เป็นต้นไป  
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้  
“ส่วนราชการเจ้าสังกัด” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นซึ่งมี  

ฐานะเทียบเท่ากรมและเป็นนิติบุคคล ซึ่งข้าราชการหรือลูกจ้างที่ถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้องคดีอาญา  
ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่ส่วนราชการดังกล่าว  

“หัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัด” หมายความรวมถึง ผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัด  
มอบหมายด้วย  

“ข้าราชการหรือลูกจ้าง” หมายความว่า ข้าราชการหรือลูกจ้างของทางราชการซึ่งรับ  
เงินเดือนหรือค่าจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย บุคคลอื่นใดที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
และให้รวมถึงบุคคลดังกล่าวที่ออกหรือพ้นจากหน้าที่ราชการไปแล้วแต่ได้ถูกกล่าวหา หรือถูกฟ้อง คดีอาญา
เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
 

ข้อ ๔ ผู้ที่อยู่ในข่ายได้รับความช่วยเหลือจากทางราชการ จะต้องเป็นข้าราชการหรือ 
ลูกจ้าง ที่ถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้องคดีอาญา เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่ส่วนราชการเจ้าสังกัด และ  
หัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัดได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การกระท าที่ถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้องคดีนั้น เป็นการปฏิบัติ
ราชการตามหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือระเบียบแบบแผนของทางราชการ และทางราชการมิได้เป็น 
ผู้กล่าวหาหรือฟ้องคดีนั้นเอง  
 

ข้อ ๕ ผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือตามข้อ ๔ ให้ได้รับความช่วยเหลือทั้งในชั้นพนักงาน  
สอบสวน พนักงานอัยการ และศาล แต่ส าหรับการได้รับความช่วยเหลือในชั้นศาลให้ได้รับความ ช่วยเหลือเฉพาะ
คดีท่ีมิใช่พนักงานอัยการเป็นโจทก์เท่านั้น 
 
 
 
 
 
 
 



 
ข้อ ๖ เมื่อผู้ที่อยู่ในข่ายได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบนี้ แสดงความจ านงขอรับความ  

ช่วยเหลือต่อหัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัดเพ่ือขอให้ออกหนังสือรับรองเพ่ือช่วยเหลือข้าราชการหรือ ลูกจ้างที่ 
ต้องหาคดีอาญา ให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัดพิจารณาว่า การกระท าท่ีถูกกล่าวหาหรือฟ้องคดีนั้น เป็นการ
ปฏิบัติราชการตามหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทาง ราชการหรือไม่ และทางราชการ
เป็นผู้กล่าวหาหรือฟ้องคดีนั้นเองหรือไม่ หากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าการกระท าท่ีถูกกล่าวหาหรือ 
ถูกฟ้องคดีนั้น เป็นการปฏิบัติราชการตามหน้าที่โดยชอบ ด้วยกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการ  
และทางราชการมิได้เป็นผู้กล่าวหาหรือฟ้องคดี นั้นเอง จึงจะออกหนังสือรับรองเพ่ือน าไปมอบให้พนักงานสอบสวน 
พนักงานอัยการ หรือศาล แล้วแต่กรณี  

หนังสือรับรองดังกล่าวจะต้องระบุจ านวนเงินที่ส่วนราชการนั้นต้องชดใช้ให้แก่พนักงานสอบสวน  
พนักงานอัยการ หรือศาล เมื่อข้าราชการหรือลูกจ้างผิดสัญญาประกัน และให้เป็นไปตาม แบบท้ายระเบียบนี้  
 

ข้อ ๗ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินคดีอาญา ให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดจ่ายจาก  
เงินงบประมาณได้เท่าที่จ่ายจริงตามจ านวนที่พนักงานอัยการเรียกเก็บ  

ข้อ ๘ ในกรณีที่ผู้ได้รับความช่วยเหลือหลบหนี เมื่อพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล 
เรียกให้ชดใช้เงินตามสัญญาประกัน ให้ส่วนราชการนั้นเบิกหักผลักส่งเงินประมาณในหมวด ค่าตอบแทน ใช้สอย 
วัสดุ เป็นเงินรายได้แผ่นดินของกรมต ารวจ กรมอัยการ หรือกระทรวงยุติธรรม แล้วแต่กรณ ีและแจ้งให้กระทรวง 
การคลังทราบ พร้อมทั้งแจ้งให้พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาลทราบด้วย 
 

ข้อ ๙ ภายใต้บังคับตามความในข้อ ๔ ข้าราชการหรือลูกจ้างผู้ใดซึ่งได้วางหลักประกันไปก่อนที่ 
ส่วนราชการเจ้าสังกัดได้ออกหนังสือรับรองให้ตามความในข้อ ๖ อาจขอให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดออกหนังสือ
รับรองเพ่ือน าไปมอบให้พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล แล้วแต่กรณี แทนหลักประกันเดิมหรือเป็น
หลักประกันเพ่ิมเติมจากหลักประกันเดิมที่ได้วางไว้ได้  
 

ข้อ ๑๐ การปฏิบัติอ่ืนใดนอกเหนือจากท่ีได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ส่วนราชการเจ้าสังกัด 
ขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลัง  
 

ข้อ ๑๑ ให้ปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัย 
ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ด้วย  
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๘  
(ลงชื่อ)      สมหมาย ฮุนตระกูล  

(นายสมหมาย ฮุนตระกูล)  
      รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

 
 
 
 
 
 



หนังสือรับรองเพื่อช่วยเหลือข้าราชการหรือลกูจ้างที่ต้องหาคดีอาญา  
 
เลขที่ ………………..(๑)/ ………………..             ………………..(๒)………………..  
 

วันที่ ………………..………………..……………….. 
 

เรื่อง  ขอปล่อยชั่วคราว  
 

เรียน  ………………..(๓)………………..  
 

ตามท่ี ……………………………..…..(๔)……………………..………….. ได้ถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้องคดีอาญา  
โดย ………………………………....(๕)………………………..………..ต่อ………………………..………..(๓)…….………………..………… 
ในคดีหมายเลขด าที่………………..…………………………..………..หมายเลขแดงที่………………..………………....………………..
ข้อหาหรือฐานความผิด………………..………………..………………..(๖)..………………..………………..………………..………………  
และ………………..…………………..……..(๗)………………..………………..………………..ไดย้ื่นค าร้องขอให้ปล่อยชั่วคราว นั้น  
………………..………………..………………..(๘) ………………..………………..โดย………………..………………..(๙)….………………..  
ต าแหน่ง………………..………………..………………..ขอรับรองว่า………………..………………..(๔)…………………..………………..  
ต าแหน่ง………………..………………..………………………..………..สังกัดกรม………………..…………………………..………………..
กระทรวง………………..………………..………………………………....ส่วนราชการ……………………...………………..………………..
จังหวัด………………..………………..………………..…………………….อยู่ในข่ายได้รับความช่วยเหลือในเรื่องการขอให้ปล่อย  
ชั่วคราว ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการช่วยเหลอืข้าราชการหรือลูกจ้างของทางราชการที่ต้องหา
คดีอาญา พ.ศ. ………………..ภายในวงเงินไม่เกิน………………..………………..………………..…………………….…..หากมีการ  
ผิดสัญญาประกันที่ท าไว้กับ………………..(๓)…………………………..……..และ……………….………..(๗)….……….……………..
ต้องถูกบังคับหรือชดใช้เงินตามสัญญาประกันแล้ว………………..………………..(๘)……………..………………..……………….. 
ยินยอมช าระเงินจ านวนดังกล่าวแทนให้ทันทีโดยไม่ต้องเรียกร้องให้ผู้ต้องรับผิดตามสัญญาขอปล่อยชั่วคราวช าระก่อน  
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

   (ลงชื่อ) ………………..……………….. 
        (………………..………………..)  
  ต าแหน่ง………………..………………..  



หมายเหตุ  ให้ขีดฆ่าข้อความท่ีไม่ต้องการใช้ออก  
ค าอธิบาย  (๑) ให้ลงเลขท่ีของหนังสือรับรองโดยเฉพาะ เริ่มตั้งแต่เลข ๑ เรียงเป็นล าดับจนถึง  

     สิ้นปีปฎิทินทับเลขปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือรับรอง  
(๒) ให้ระบุส่วนราชการที่ออกหนังสือรับรอง เช่นเดียวกับหนังสือราชการทั่วไป  
(๓) “พนักงานสอบสวน” หรือ “พนักงานอัยการ” หรือ “ผู้พิพากษา” แล้วแต่กรณี  
(๔) ให้ระบุชื่อข้าราชการหรือลูกจ้างที่ถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้องคดีอาญา  
(๕) ให้ระบุชื่อผู้กล่าวหาหรือโจทก์  
(๖) ให้ระบุฐานความผิดที่ถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้องคดีอาญา  
(๗) ให้ระบุชื่อผู้ยื่นค าร้องขอปล่อยชั่วคราว  
(๘) ให้ระบุชื่อส่วนราชการเจ้าสังกัด  
(๙) ให้ระบุชื่อหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้อื่นซึ่งมีอ านาจลงนามในนิติกรรมแทน  
     สว่นราชการ  

 

หมายเหตุ  
ผู้ที่อยู่ในข่ายได้รับความช่วยเหลือจากทางราชการ จะต้องเป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง  

ที่ถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้องคดีอาญา เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่ส่วนราชการเจ้าสังกัดและ  
หัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัดได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การกระท าที่ถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้องคดีนั้นเป็น  
การปฏิบัติราชการตามหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือระเบียบแบบแผนของทางราชการ และทาง  
ราชการมิได้เป็นผู้กล่าวหาหรือฟ้องคดีนั้นเอง 


