ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
วาดวยการชวยเหลือขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม ซึ่งเปนผูถ ูกกลาวหา ผูตองหา คูความ
ผูเสียหาย หรือเปนคูก รณี ผูถกู ฟองคดี หรือผูฟองคดี อันเนือ่ งมาจากการปฏิบตั ิราชการตามหนาที่
พ.ศ. ๒๕๕๗
โดยที่เปนการสมควรชวยเหลือขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม ซึ่งเปนผูถูก
กลาวหา ผูตองหา คูความ ผูเสียหาย หรือเปนคูกรณี ผูถูกฟองคดี หรือผูฟองคดี อันเนื่องมาจากการ
ปฏิบัติราชการตามหนาที่
อาศั ยอํ านาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑) แหง พระราชบัญ ญัติ ร ะเบี ยบบริ ห าร
ราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) จึงออกระเบียบไว
ดังตอไปนี้
ข อ ๑ ระเบี ยบนี้ เรี ยกว า “ระเบี ยบคณะกรรมการบริ ห ารศาลยุ ติ ธรรม ว าด ว ย
การชวยเหลือขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม ซึ่งเปนผูถูกกลาวหา ผูตองหา คูความ ผูเสียหาย
หรือเปนคูกรณีผูถูกฟองคดี หรือผูฟองคดี อันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการตามหนาที่ พ.ศ. ๒๕๕๗”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“ขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม” หมายความวา ขาราชการตุลาการศาลยุติธรรม
ขาราชการศาลยุติธรรม ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว และใหหมายความรวมถึงพนักงานราชการ
ศาลยุติธรรมดวย
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานศาลยุติธรรม
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม
๑
“ผูรับผิดชอบราชการศาล” หมายความวา ประธานศาลฎีกา ประธานศาลอุทธรณ
ประธานศาลอุทธรณภาค ประธานศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ อธิบดีผูพิพากษาศาลชั้นตน อธิบดี
ผูพิพากษาภาค ผูพิพากษาหัวหนาศาล ผูทําการแทน หรือผูที่บุคคลดังกลาวมอบหมาย
“ผูมีสิทธิรับความชวยเหลือ” หมายความวา
(๑) ขาราชการฝายตุ ลาการศาลยุติธ รรม ที่ เปน ผู ถูกกล าวหา ผูตอ งหา คูความ
ผูเสียหาย หรือเปนคูกรณี ผูถูกฟองคดี หรือผูฟองคดี อันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการตามหนาที่ หรือ
(๒) ขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม ที่พนจากหนาที่ราชการไปแลว แตเปน
ผู ถ ูก กลา วหา ผู ต อ งหา คู ค วาม ผู เ สีย หาย หรือ เปน คู ก รณี ผู ถ ูก ฟอ งคดี หรือ ผู ฟ อ งคดี
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการตามหนาที่ในขณะดํารงตําแหนง หรือ
0

๑

แกไขโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

๒

ราชการ

(๓) บุคคลอื่นใดที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ราชการหรือเพื่อประโยชนของ

และการกระทําของบุคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ที่ทําใหเปนผูถูกกลาวหา ผูตองหา
คูค วาม ผูเ สีย หาย หรือ เปน คูก รณี ผูถ ูก ฟอ งคดี หรือ ผูฟอ งคดีนั้น เปน กรณีอัน เนื่อ งมาจาก
การปฏิบัติร าชการตามหนา ที่โ ดยชอบดว ยกฎหมายหรือ ระเบีย บแบบแผนของทางราชการ
และสํานักงานมิไดเปนคูความหรือคูกรณีอีกฝายหนึ่ง
ขอ ๔ ในกรณี ที่ผูมี สิทธิรับ ความช วยเหลือประสงค จะขอรั บความชว ยเหลือตาม
ระเบียบนี้ใหแ สดงความจํานงตอ ผูรับ ผิด ชอบราชการของศาลที่ผูนั้น ปฏิบัติห นาที่อยู หรือที่เคย
ปฏิบัติห นาที่อยูกอนพนจากหนาที่ราชการ ใหผูรับผิดชอบราชการของศาลสงเรื่องใหแกสํานักงาน
หากสํานักงานพิจารณาแลว เห็น วาบุคคลดังกลาวเปน ผูมีสิทธิรับ ความชว ยเหลือตามระเบียบนี้
ใหสํานักงานดําเนินการใหความชวยเหลือตอไป
ในกรณีที่ผูมีสิทธิรับความชวยเหลือเปนขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรมที่ปฏิบัติ
ราชการในสํานักงานหรือเคยปฏิบัติราชการในสํานักงานแตพนจากหนาที่ราชการไปแลวประสงค
จะรับความชวยเหลือตามระเบียบนี้ ใหแสดงความจํานงตอสํานักงาน หากสํานักงานพิจารณาแลว
เห็นวาบุคคลดังกลาวเปนผูมีสิทธิรับความชวยเหลือตามระเบียบนี้ ใหสํานักงานดําเนินการใหความ
ชวยเหลือตอไป
ขอ ๕ ใหผูมีสิทธิรับความชวยเหลือไดรับความชวยเหลือทั้งในชั้นที่ถูกดําเนินการ
ตรวจสอบโดยองคกรตามรัฐธรรมนูญ พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และศาล แตสําหรับ
การจะไดรับ ความชว ยเหลือ ในชั้น ศาล ใหไ ดร ับ ความชว ยเหลือ เฉพาะในคดีที่ม ิใ ชพ นัก งาน
อัยการเปนโจทกเทานั้น
ขอ ๖ เมื่อผูมีสิทธิรับความชวยเหลือแสดงความจํานงขอรับความชว ยเหลือตาม
ขอ ๔ เพื่อขอใหออกหนัง สือรับ รองการขอปลอยชั่ว คราว ใหเลขาธิการออกหนังสือรับ รองการ
ขอปลอยชั่วคราว ตามแบบทายระเบียบนี้ เพื่อนําไปมอบใหพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือ
ศาล แลวแตกรณี
หนังสือรับรองดังกลาวจะตองระบุจํานวนเงินที่สํานั กงานตองชดใชใหแกพนักงาน
สอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล เมื่อผูมีสิทธิรับความชวยเหลือผิดสัญญาประกัน
ขอ ๗ ในกรณีที่ผูไ ดรับ ความชวยเหลือหลบหนี เมื่อพนักงานสอบสวน พนักงาน
อัยการ หรือศาลเรียกใหชดใชเงินตามหนังสือรับรองการขอปลอยชั่วคราว ใหสํานักงานเบิกหักผลัก
สง เงิ น งบประมาณในหมวดคาตอบแทน ใชส อย วั สดุ เปน รายไดแ ผน ดิ น ของสํา นักงานตํ ารวจ
แหงชาติ สํานักงานอัยการสูง สุด หรือสํานักงานศาลยุติธ รรม แลว แตกรณี และแจงใหพนักงาน
สอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาลทราบดวย

๓
ขอ ๘ ภายใตบัง คับ ขอ ๔ และขอ ๕ ผูมีสิท ธิรับ ความชว ยเหลือ ผูใ ดไดว าง
หลักประกันไปกอนที่สํานักงานไดออกหนังสือรับรองใหตามความในขอ ๖ ผูมีสิทธิรับความชวยเหลือ
อาจขอใหสํานักงานออกหนังสือรับรอง เพื่อนําไปมอบใหแกพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือ
ศาล แลวแตกรณีแทนหลักประกันเดิมหรือเปนหลักประกันเพิ่มเติมจากหลักประกันเดิมที่ไดวางไวได
ขอ ๙ ในการใหความชวยเหลือผูมีสิทธิรับความชวยเหลือที่ถูกฟองคดีหรือเปนผูฟอง
คดี หรือเปนคูความในคดีอาญา คดีแพง หรือคดีปกครองอันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการตาม
หนาที่ ใหสํานักงานพิจารณาใหความชวยเหลือไดตามความจําเปนและเหมาะสม ทั้งนี้ สํานักงานอาจ
ประกาศหรือกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับความชวยเหลือที่จะจัดใหก็ได
ขอ ๑๐ คาใชจายที่เกี่ยวขอ งกับ การดําเนิน คดีอาญา คดีแ พง หรือคดีป กครอง
ใหจายจากเงินงบประมาณของสํานักงานเทาที่จายจริง
ขอ ๑๑ ใหผูมีสิทธิรับความชวยเหลือมีสิทธิเบิกคาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก และคาพาหนะ
ไดโ ดยใหนําหลักเกณฑต ามพระราชกฤษฎีก าคา ใชจา ยในการเดิน ทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖
และที่แกไขเพิ่มเติม มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๑๒ ใหเ ลขาธิก ารเปน ผู ร ัก ษาการตามระเบีย บนี ้ และใหม ีอํ า นาจออก
ประกาศ คําสั่ง หลักเกณฑและวิธีการ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ขอ ๑๓ ใหคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(ลงชื่อ)

ดิเรก อิงคนินันท
(นายดิเรก อิงคนินันท)
ประธานศาลฎีกา
ประธานกรรมการบริหารศาลยุติธรรม

แบบหนังสือรับรองการขอปลอยชั่วคราว

เลขที่ ........ (๑) ............ / ..................

............................(๒)..................................
วันที่.....................................................

เรื่อง ขอปลอยชั่วคราว
เรียน ........................... (๓) .........................
......................... ตามที่ ...............................(๔)..............................ไดถกู กลาวหาหรือถูกฟองคดีอาญา
โดย ................................................. ..................... ตอ ..................................... (๓) ...............................
ในคดีหมายเลขดําที่ .............................................. หมายเลขแดงที่ ......................................................
ขอหาหรือฐานความผิด ...................................................... (๖) ............................................................
และ .......................................... (๗).......................................... .ไดยื่นคํารองขอใหปลอยชัว่ คราว นัน้
..............................(๘).........................โดย..........................(๙)...................................
ตําแหนง............................................................ขอรับรองวา ............(๔)....................................
ตําแหนง ................................................................... สั ง กั ด ............................................
อยูในขายได รับความชวยเหลือในเรื่ องการขอให ปลอยชั่วคราว ตามระเบียบคณะกรรมการบริหาร
ศาลยุติธรรมวาดวยการชวยเหลือขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม ซึ่งเปนผูถูกกลาวหา ผูตองหา
คูความ ผูเสียหาย หรือเปนคูกรณี ผูถูกฟองคดี หรือผูฟองคดี อันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการตาม
หนาที่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ภายในวงเงินไมเกิน...............................หากมีการผิดสัญญาประกันที่ทําไวกับ
..................(๓)................................. และ.................................(๗).................................. ตองถูกบังคับ
หรือชดใชเงินตามสัญญาประกันแลว..........................................(๘)................................ ยินยอมชําระ
เงินจํานวนดังกลาวแทนใหทันทีโดยไมตองเรียกรองใหผูตองรับผิดตามสัญญาขอปลอยชั่วคราวชําระกอน
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ ……………………………………………….…
(.........................................................)
ตําแหนง ………………………………………………

.....................(๑๐)...................
โทร .................................
โทรสาร ...........................
หมายเหตุ ใหขีดฆาขอความที่ไมตองการใชออก

๕
คําอธิบาย
๑. ใหลงเลขที่ของหนังสือรับรองโดยเฉพาะ เริ่มตั้งแตเลข ๑ เรียงเปนลําดับไปจนถึงสิ้นป
ปฏิทินทับเลขปพุทธศักราชที่ออกหนังสือรับรอง
๒. ใหระบุสํานักงานที่ออกหนังสือรับรอง เชนเดียวกับหนังสือราชการทั่วไป
๓. "พนักงานสอบสวน" หรือ "พนักงานอัยการ" หรือ "ผูพิพากษา" แลวแตกรณี
๔. ใหระบุชื่อขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรมหรือบุคคลอื่นใดที่ไดรับมอบหมายให
ปฏิบัติหนาที่ราชการหรือเพื่อประโยชนของราชการที่ถูกกลาวหาหรือถูกฟองคดีอาญา
๕. ใหระบุชื่อผูกลาวหาหรือโจทก
๖. ใหระบุฐานความผิดที่ถูกกลาวหาหรือถูกฟองคดีอาญา
๗. ใหระบุชื่อผูยื่นคํารองขอปลอยชั่วคราว
๘. ใหระบุชื่อสํานักงานศาลยุติธรรม
๙. ใหระบุชื่อเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมหรือผูที่ไดรับมอบหมายซึ่งมีอํานาจลงนามในนิติ
กรรมแทนสวนราชการ
๑๐. ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของเรื่อง
หมายเหตุ
ผูที่อยูในขายไดรับความชวยเหลือจากสํานักงานศาลยุติธรรม จะตองเปนขาราชการฝาย
ตุลาการศาลยุติธรรม หรือบุคคลอื่นใดที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ราชการหรือเพื่อประโยชน
ของราชการที่ออกหรือพนจากหนาที่ราชการไปแลวที่ถูกกลาวหา หรือถูกฟองคดีอาญาเนื่องจากการ
ปฏิบัติราชการตามหนาที่ ซึ่งเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธ รรมพิจารณาแลว เห็น วา การกระทํา
ที่ถูกกลาวหา หรือ ถูกฟองคดีนั้น เปน การปฏิบัติร าชการตามหนา ที่โ ดยชอบดว ยกฎหมาย หรือ
ตามระเบีย บแบบแผนของทางราชการ และสํา นักงานศาลยุติธ รรมมิไดเปน คูความหรือคูกรณี
อีกฝายหนึ่ง

