
ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 
ว่าดว้ยการช่วยเหลือบุคคลซึ่งถกูด าเนนิคดีเนือ่งจากการปฏิบัตงิานตามหน้าที่ 

พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการและค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพัน   
ในการช่วยเหลือบุคคล  ซึ่งถูกด าเนินคดีเนื่องจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุน
ฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๖.๔  (๒)  และ  (๓)  และข้อ  ๗  แห่งระเบียบคณะกรรมการ 
กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของกองทุน  และค่าใช้จ่าย  
ตามภาระผูกพันของกองทุน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ประกอบมติคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร  
ในคราวประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๖๕  เมื่อวันที่  ๑๖  มีนาคม  ๒๕๖๕  คณะกรรมการบริหารกองทุนฟ้ืนฟู
และพัฒนาเกษตรกร  จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร  
ว่าด้วยการช่วยเหลือบุคคลซึ่งถูกด าเนินคดีเนื่องจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่  พ.ศ.  ๒๕๖๕” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“กฎหมาย”  หมายความว่า  กฎหมายว่าด้วยกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 
“คณะกรรมการบริหาร”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
“คณะกรรมการจัดการหนี้”  หมายความว่า  คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร 
“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการในคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร  

กรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร  และกรรมการในคณะกรรมการ
จัดการหนี้ของเกษตรกร  และให้หมายความรวมถึงประธานกรรมการและรองประธานกรรมการกองทุน
ฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรด้วย 

“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 
“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 
“ส านักกิจการสาขา”  หมายความว่า  ส านักกิจการสาขาภูมิภาคที่  ๑ - ๔  ตามระเบียบ

คณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร  ว่าด้วยโครงสร้างและการบริหารงาน 
“ส านักงานสาขาจังหวัด”  หมายความว่า  ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

สาขาจังหวัดตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร  ว่าด้วยโครงสร้างและ  
การบริหารงาน 

้หนา   ๗
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“ช่วยเหลือ”  หมายความว่า  การมีสิทธิให้ได้รับผู้ประสานงานคดี  หนังสือรับรองการขอปล่อย
ชั่วคราว  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีและอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 

“ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี”  หมายความว่า  ค่าฤชาธรรมเนียม  ค่าทนายความ  ค่าเบี้ยเลี้ยง  
ค่าที่พัก  ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่จ าเป็นในการด าเนินคดี  และให้หมายความรวมถึง  การจัดให้
มีประกันและหลักประกันหรือค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีประกันหรือหลักประกันนั้นด้วย 

ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการบริหารกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้รักษาการ 
ตามระเบียบนี้ 

กรณีใดที่มิได้ก าหนดไว้หรือมีเหตุจ าเป็น  คณะกรรมการอาจก าหนด  ยกเว้นหรือผ่อนผัน  
การปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๕ บุคคลที่ถูกกล่าวหาหรือถูกด าเนินคดีในชั้นพนักงานสอบสวน  ชั้นพนักงานอัยการ   
ชั้นศาลหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม  เพราะเหตุที่ได้มีมติ  ค าสั่ง  หรือปฏิบัติหน้าที่    
อาจมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบนี้  คือ 

(๑) คณะกรรมการ  คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการจัดการหนี้  และกรรมการ 
(๒) เลขาธิการ 
(๓) พนักงานและลูกจ้างของส านักงานตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฟ้ืนฟูและ

พัฒนาเกษตรกร  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 
(๔) คณะบุคคลหรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติ  หรือระเบียบ  ประกาศ  

ค าสั่งของคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการจัดการหนี้  หรือเลขาธิการ 
(๕) บุคคลที่เป็นพยานให้กับกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรและถูกฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม  

หรือศาลปกครอง 
บุคคลตามวรรคหนึ่ง  ให้รวมถึงบุคคลดังกล่าวที่พ้นจากต าแหน่งไปแล้วด้วย 
ข้อ ๖ ให้ส านักงานให้ความช่วยเหลือในคดีอาญา  คดีแพ่งหรือคดีปกครอง  แก่บุคคล

ดังกล่าวตามข้อ  ๕  จนกว่าคดีจะถึงที่สุด  เว้นแต่กรณี  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นคดีที่ส านักงานเป็นผู้กล่าวหาหรือฟ้องคดี 
(๒) เป็นคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ 
(๓) เป็นคดีหรือกรณีที่กระท าโดยจงใจให้เกิดความเสียหาย  ทุจริต  หรือประมาทเลินเล่อ  

อย่างร้ายแรง 
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หมวด  ๒ 
การขอรับความช่วยเหลือ 

 
 

ข้อ ๗ ให้บุคคลตามข้อ  ๕  ยื่นค าขอรับความช่วยเหลือตามแบบ  ชค.  ๑  ต่อเลขาธิการ  
ทั้งในกรณีผู้ถูกด าเนินคดีปฏิบัติงานที่ส านักงาน  ส านักกิจการสาขา  หรือส านักงานสาขาจังหวัด 

การยื่นค าขอตามวรรคหนึ่ง  ให้มีข้อเท็จจริงพร้อมหลักฐานหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้   
หากบุคคลดังกล่าวอยู่ระหว่างถูกควบคุมตัวหรือถูกคุมขังหรือมีเหตุจ าเป็นที่ไม่อาจยื่นค าขอด้วยตนเองได้    
อาจมอบหมายให้บุคคลอื่นยื่นค าขอรับความช่วยเหลือแทนก็ได้ 

เมื่อเลขาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่า  การกระท าที่ถูกด าเนินคดีนั้นเป็นการปฏิบัติงานตามหน้าที่
ตามกฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  ข้อบังคับ  ค าสั่ง  มติ  หรือการมอบหมายของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการจัดการหนี้  หรือเลขาธิการ  โดยไม่ปรากฏหลักฐานโดยชัดแจ้งว่า
บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ  และกองทุนหรือส านักงานมิได้เป็นผู้กล่าวหาหรือฟ้องคดีนั้นเอง  
ก็ให้พิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือในการต่อสู้คดีและค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีแก่บุคคลดังกล่าว 

ในกรณีที่เลขาธิการพิจารณาแล้วไม่อนุมัติให้ความช่วยเหลือ  ผู้ขอรับความช่วยเหลือสามารถ
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้ภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการพิจารณา 

ในกรณีที่คณะกรรมการ  คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการจัดการหนี้  กรรมการ  หรือ
เลขาธิการ  ถูกด าเนินคดี  ให้ส านักกฎหมายท าความเห็นเสนอบุคคลดังกล่าว  โดยไม่ต้องยื่นแบบ  ชค.  ๑  
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

การช่วยเหลือให้ยุติลงเมื่อพนักงานอัยการเป็นผู้ฟ้องบุคคลดังกล่าวต่อศาล 
ข้อ ๘ เมื่อเลขาธิการอนุมัติตามข้อ  ๗  แล้ว  ให้จัดให้มีผู้ประสานงานคดีเพ่ือด าเนินการ

ประสานงานคดีกับผู้ถูกด าเนินคดี  บุคคลหรือส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อเท็จจริง  ข้อกฎหมาย  
ข้อต่อสู้  ตลอดจนพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องและอ านวยความสะดวกในการต่อสู้คดีต่อไป 

ข้อ ๙ ในคดีอาญา  เมื่อผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือแสดงความจ านงต่อเลขาธิการ 
เพ่ือขอให้ออกหนังสือรับรองการขอปล่อยชั่วคราวตามแบบ  ชค.  ๒  และเลขาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่า
การกระท าที่ถูกด าเนินคดีนั้นเป็นการปฏิบัติงานตามหน้าที่  ตามข้อ  ๖  ก็ให้ออกหนังสือรับรองการขอปล่อย 
ชั่วคราวตามแบบ  ชค.  ๒  และหนังสือน าส่งหนังสือรับรองการขอปล่อยชั่วคราวตามแบบ  ชค.  ๓   
ตามแนบท้ายระเบียบนี้  เพ่ือน าไปมอบให้พนักงานสอบสวน  พนักงานอัยการ  หรือศาล  แล้วแต่กรณี  
ในการท าสัญญาประกัน 

ถ้าผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือเป็นผู้ที่สามารถใช้ต าแหน่งของตนเองเป็นหลักประกันได้   
ให้ใช้สิทธินั้นก่อน  และหากใช้ต าแหน่งของตนเองเป็นหลักประกันแล้วยังไม่เพียงพอกับวงเงินประกัน  
ก็ให้ขอรับความช่วยเหลือเพ่ิมเติมตามระเบียบนี้ได้  เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นอื่น  ให้เป็นดุลยพินิจของเลขาธิการ 
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ข้อ  ๑๐ ผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือผู้ใดวางหลักประกันไปก่อนที่เลขาธิการได้ออกหนังสือ
รับรองการขอปล่อยชั่วคราว  อาจขอให้เลขาธิการออกหนังสือรับรองการขอปล่อยชั่วคราว  เพ่ือน าไป
มอบให้พนักงานสอบสวน  พนักงานอัยการ  หรือศาล  แล้วแต่กรณี  แทนหลักประกันเดิม 
หรือเป็นหลักประกันเพ่ิมเติมจากหลักประกันเดิมที่วางไว้ได้ 

ข้อ  ๑๑ ให้เลขาธิการหรือผู้ที่ เลขาธิการมอบหมายเป็นผู้มีอ านาจออกหนังสือรับรอง 
การขอปล่อยชั่วคราวได้โดยไม่จ ากัดวงเงินประกัน 

ข้อ  ๑๒ ในกรณีที่ผู้ได้รับความช่วยเหลือหลบหนีหรือผิดสัญญาประกันเมื่อพนักงานสอบสวน  
พนักงานอัยการ  หรือศาล  เรียกให้ชดใช้เงินตามสัญญาประกัน  ให้ส านักงานเบิกจ่ายงบประมาณ  
ของส านักงานน าส่งพนักงานสอบสวน  พนักงานอัยการ  หรือศาล  โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมหรือ
แคชเชียร์เช็ค  สั่งจ่ายสถานีต ารวจ  ส านักงานอัยการ  หรือศาล  ที่ท าสัญญาประกันไว้  แล้วแต่กรณี 

ถ้าส านักงานต้องถูกบังคับหรือชดใช้ เงินตามสัญญาประกัน  ผู้ ได้รับความช่วยเหลือ 
ต้องรับผิดชอบช าระเงินคืนแก่ส านักงานตามจ านวนที่ได้เสียไปพร้อมดอกเบี้ย  ทั้งนี้  กรณีที่ผู้ได้รับ  
ความช่วยเหลือมีเงินพึงได้รับจากส านักงาน  ส านักงานมีสิทธิหักเงินดังกล่าวช าระหนี้นั้นได้ 

กรณีหากได้ตัวผู้ได้รับความช่วยเหลือที่หลบหนีกลับมาด าเนินคดี  ให้ส านักงานร้องขอต่อ
พนักงานสอบสวน  พนักงานอัยการ  หรือศาล  แล้วแต่กรณี  เพื่อขอคืนเงินตามสัญญาประกัน 

หมวด  ๓ 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิคด ี

 
 

ข้อ  ๑๓ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี  ให้จ่ายจากงบประมาณของส านักงานเท่าที่จ่ายจริง 
การเสนอเรื่องในการเบิกจ่ายในการด าเนินคดี  ให้ส านักกฎหมายเป็นผู้ด าเนินการ 
ข้อ  ๑๔ ให้บุคคลตามข้อ  ๕  (๑)  ที่ยังคงด ารงต าแหน่งอยู่หรือที่พ้นจากต าแหน่งไปแล้ว   

มีสิทธิเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าที่พัก  และค่าพาหนะได้  ตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ว่าด้วย  
ค่าเบี้ยประชุม  ค่าพาหนะ  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าเช่าที่พัก  และค่าใช้จ่ายอย่างอื่นในการปฏิบัติหน้าที่  
ของกรรมการ  และกรรมการบริหาร  หรือระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร    
ว่าด้วยค่าเบี้ยประชุม  ค่าพาหนะ  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าเช่าที่พัก  และค่าใช้จ่ายอย่างอื่น  ในการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร  แล้วแต่กรณี 

ในการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าที่พัก  และค่าพาหนะของบุคคลตามข้อ  ๕  (๒)  (๓)  (๔)  ที่ยังคง
ด ารงต าแหน่งอยู่หรือที่พ้นจากต าแหน่งไปแล้ว  ให้มีสิทธิเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าที่พัก  และค่าพาหนะได้  
ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร  ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย  
ในการบริหารงานของส านักงาน   

ส าหรับบุคคลตามข้อ  ๕  (๔)  ในส่วนที่เป็นบุคคลภายนอกที่เลขาธิการแต่งตั้ง  และบุคคลตาม  
ข้อ  ๕  (๕)  มีสิทธิเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าที่พัก  และค่าพาหนะได้  โดยให้น าระเบียบคณะกรรมการบริหาร

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๓๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มิถุนายน   ๒๕๖๕



กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร  ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส านักงาน   
มาบังคับใช้โดยอนุโลม  ดังนี้ 

(๑) บุคคลทั่วไป  ที่มิได้ด ารงต าแหน่งในหน่วยงานราชการ  ราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  ให้เบิกได้ในอัตราเทียบเท่าพนักงานทั่วไป  ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกร 

(๒) บุคคลซึ่งด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งในหน่วยงานราชการ  ราชการส่วนท้องถิ่น  
รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  และพ้นจากต าแหน่งไปแล้ว  ให้เบิกได้ในอัตราเทียบเท่าพนักงาน
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรในต าแหน่งนั้น ๆ  แล้วแต่กรณี 

ข้อ  ๑๕ การยื่นค าขอเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าที่พัก  และค่าพาหนะ  ตามข้อ  ๑๔  ให้ด าเนินการ
ยื่นต่อส านักงาน  ตามแบบ  ชค.  ๔  โดยมีข้อเท็จจริงพร้อมหลักฐานหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

เมื่อเลขาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่า  บุคคลตามข้อ  ๑๔  มีสิทธิเบิกเงินได้ตามวรรคหนึ่ง   
ก็ให้พิจารณาอนุมัติให้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าที่พัก  และค่าพาหนะได้ 

ข้อ  ๑๖ ถ้าส านักงานได้จัดอาหาร  ที่พัก  ยานพาหนะ  หรือมีการเบิกจ่ายจากหน่วยงานอื่น  
ให้งดเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในส่วนที่ส านักงานจัดให้  หรือมีการเบิกจ่ายจากหน่วยงานอื่นแล้ว 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  30  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕65 

รัชฎาภรณ์  แก้วสนิท 
ประธานกรรมการบริหารกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๓๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มิถุนายน   ๒๕๖๕



 
แบบ ชค. ๑ 

แบบค ำขอรับควำมช่วยเหลือ 
ในกำรถูกด ำเนินคด ี

เร่ือง …………………................................................................ 

เรียน เลขาธิการส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพฒันาเกษตรกร 

ข้าพเจ้า..................................................................................................................................................................... 
ที่อยู่....................................................................................................................โทรศัพท์...................................................................... 
ด ารงต าแหน่ง/เคยด ารงต าแหนง่...................................................................สังกัด(ถ้ามี)...................................................................... 
ถูกกล่าวหา/ฟ้อง เป็นคดี....................(๑)....................โดย............(๒)...................................................................................................... 
ในข้อหาหรือฐานความผิด........................(๓).......................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................... 
ใจความโดยสรปุว่า................................(๔)............................................................................................................................................. 
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
เหตุแห่งการถูกกล่าวหา/ฟ้อง...........(๕).................................................................................................................................................. 
...............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................... 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอให้ส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรช่วยเหลือ ดังนี้ 
 ให้ความช่วยเหลือในการถูกด าเนินคดี 
 ออกหนังสือรับรองขอปล่อยชั่วคราว วงเงิน.................................................................................................บาท 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า การกระท าที่ถูกด าเนินคดี เป็นการปฏิบัติงานตามหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง มติ การมอบหมายของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการจัดการหนี้ เลขาธิการ และ
กองทุนหรือส านักงานมิได้เป็นผู้กล่าวหาหรือฟ้องคดี หากปรากฏว่าการมิได้เป็นไปตามที่กล่าว ข้าพเจ้ายินยอมคืนค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินคดีที่ได้รับไปให้แก่ส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร นอกจากนี้ เมื่อคดีถึงที่สุด หากข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับชดใช้เงิน
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีที่เสียไปคืน ข้าพเจ้าจะน าเงินดังกล่าวมาช าระคืนส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จนครบ
จ านวนค่าใช้จ่ายที่ข้าพเจ้าได้รับความช่วยเหลือจากส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ทั้งนี้ ไม่เกินจ านวนที่ข้าพเจ้าได้รับชดใช้ 

ในกรณีที่ส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรออกหนังสือรับรองการประกันตัว ข้าพเจ้าขอรับรองว่า        
หากข้าพเจ้าผิดสัญญาประกันอันเป็นเหตุให้ส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรต้องถูกบังคับหรือชดใช้เงินตามสัญญา
ประกันแล้ว ข้าพเจ้าตกลงรับผิดต่อส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และจะช าระเงินตามจ านวนที่ส านักงานกองทุนฟื้นฟู
และพัฒนาเกษตรกรต้องเสียไปคืนให้แก่ส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ในการนี้ หากมีเงินที่ข้าพเจ้าจะพึงได้รับจาก
ส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ข้าพเจ้ายินยอมให้ส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร หักเงินดังกล่าวช าระหนี้ได้ 

 
 

       ลงชื่อ........................................................ผู้ยื่นค าขอ 
                                                                     (........................................................) 

                        วันที่ .......... เดอืน ............................ พ.ศ. ........... 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

ค ำอธิบำย 

(๑)  ให้ระบุประเภทคดีที่ถูกกล่าวหาหรือฟ้อง (คดีอาญา คดีแพ่ง หรือคดีปกครอง) 
(๒)  ให้ระบุชื่อผู้กล่าวหาหรือโจทก์หรือผู้ฟ้องคดี 
(๓)  ให้ระบุข้อหาหรือฐานความผิดที่ถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้อง 
(๔)  ให้ระบุข้อกล่าวหาหรือค าฟ้อง และแนบส าเนาหลักฐานการถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้อง (โดยระบุรายละเอียด

เพ่ิมเติมในใบต่อ พร้อมพยานเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง) 
(๕)  ให้ระบุงานในหน้าที่หรืองานที่ได้รับมอบหมายหรือแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานที่เป็นเหตุแห่งการถูกกล่าวหาหรือถูก

ฟ้องคดี (โดยระบุรายละเอียดเพิ่มเติมในใบต่อ พร้อมพยานเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง) 



แบบ ชค. ๒ 

แบบหนังสือรับรองการขอปล่อยชั่วคราว 

ที ่กฟก ……………(๑)…….............     อาคารซีอีซี ชั้น ๓ - ๕ เลขที่ ๖๘/๑๒  
        ถนนก าแพงเพชร ๖ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
        กรุงเทพมหานคร  ๑๐๙๐๐ 

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

เรื่อง รับรองการขอปล่อยชั่วคราว 

เรียน .................(๓).......................... 

ตามท่ี............................(๔).......................................................ได้ถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้องคดีอาญา 
โดย..........................(๕)........................................................ต่อ........................(๖).................................................... 
ในคดีหมายเลขด าที.่..................................................................หมายเลขแดงที.่........................................................ 
ข้อหาหรือฐานความผิด.................................(๗)......................................................................... ................................ 
และ....................(๔).....................................................ได้ยื่นค าร้องขอให้ปล่อยชั่วคราว นั้น 

ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร โดย........................(๘)............................................... 
ต าแหน่ง..................................................... อาศัยอ านาจตามความในข้อ .... ของระเบียบคณะกรรมการกองทุน
ฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วย การช่วยเหลือบุคคลซึ่งถูกด าเนินคดีเนื่องจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ พ.ศ. .... 
ขอรับรองว่า.....................(๔).........................ต าแหน่ง...................(๙)......................สังกัด...............(๙).................... 
ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร เป็นผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบคณะกรรมการกองทุน
ฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วย การช่วยเหลือบุคคลซึ่งถูกด าเนินคดีเนื่องจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ พ.ศ. .... 
ภายในวงเงินไม่เกิน..................(๑๐)..................บาท (.........................................................) จึงขอให้ปล่อยชั่วคราว 
หากมีการผิดสัญญาประกันที่ท าไว้กับ.....................(๖)........................และ......................(๔)..................................... 
ต้องถูกบังคับหรือชดใช้เงินตามสัญญาประกันแล้ว ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรยินยอมช าระเงิน
จ านวนดังกล่าวแทนโดยไม่ต้องเรียกร้องให้ผู้ต้องรับผิดตามสัญญาประกันช าระก่อน 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

     ขอแสดงความนับถือ 

 

            ลงชื่อ..................(๘).............................. 
             (...................................................) 
    ต าแหน่ง............................................ 

 

โทร. .................................. 
โทรสาร. .......................... 
 
 
 
 
 



ค าอธิบาย 

(๑)  ให้ลงเลขที่ของหนังสือรับรองโดยเฉพาะ เริ่มตั้งแต่เลข ๑ เรียงเป็นล าดับจนถึงสิ้นปีปฏิทินทับเลขปี
พุทธศักราชที่ออกหนังสือรับรอง 

(๒)  ให้ระบวุันที่ออกหนังสือรับรอง 
(๓)  ให้ระบุต าแหน่ง “หัวหน้าพนักงานสอบสวน” หรือ “หัวหน้าพนักงานอัยการ” หรือ “หัวหน้าศาล” 

แล้วแต่กรณี 
(๔)  ให้ระบชุื่อบุคคลที่ถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้องคดีอาญา 
(๕)  ให้ระบชุื่อผู้กล่าวหาหรือโจทก์ 
(๖)  ให้ระบุ “พนักงานสอบสวน” หรือ “พนักงานอัยการ” หรือ “หัวหน้าศาล” แล้วแต่กรณี 
(๗)  ให้ระบุฐานความผิดที่ถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้องคดีอาญา 
(๘)  ให้ระบุชื่อเลขาธิการหรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมาย ซึ่งมีอ านาจลงนามในหนังสือรับรอง 
(๙)  ให้ระบุชื่อต าแหน่งและส่วนงานที่สังกัด หรือกรณีเป็นบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการจัดการหนี้ หรือส านักงาน แล้วแต่กรณี ให้ระบุชื่อต าแหน่งที่
ไดร้ับการแต่งตั้ง เลขที่ค าสั่ง และวันที่ออกค าสั่งแต่งตั้ง (ถ้ามี) 

(๑๐) ให้ระบุจ านวนเงินประกัน 



 
แบบ ชค. ๓ 

แบบหนังสือน ำส่งหนังสือรับรองกำรขอปล่อยช่ัวครำว 

ที ่กฟก ……………(๑)…….............     อาคารซีอีซี ชั้น ๓ - ๕ เลขที่ ๖๘/๑๒ 
        ถนนก าแพงเพชร ๖ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  
        กรุงเทพมหานคร  ๑๐๙๐๐ 

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

เรื่อง การขอปล่อยชั่วคราว 

เรียน .................(๓).......................... 

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือรับรองการขอปล่อยชั่วคราว .............................(๔)............................. 

ด้วยส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้ออกหนังสือรับรองขอปล่อยชั่วคราว 
ให้แก่............................(๕)................................ต าแหน่ง...........................(๖).................................เพ่ือเป็นหลักฐาน 
ในการท าสัญญาประกันกับ.............................(๗)................................ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

     ขอแสดงความนับถือ 

 

 

            ลงชื่อ..................(๘)................................ 
             (...................................................) 
    ต าแหน่ง.............................................. 
 

 

 

 

 
โทร. .................................. ...... 
โทรสาร. ................................. 

 

 

 

 

 

 



ค ำอธิบำย 

(๑)  ให้ลงเลขที่ของหนังสือน าส่งหนังสือรับรองโดยเฉพาะ เริ่มตั้งแต่เลข ๑ เรียงเป็นล าดับจนถึงสิ้นปี
ปฏิทินทบัเลขปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือน าส่งหนังสือรับรอง 

(๒)  ให้ระบวุันที่ออกหนังสือน าส่งหนังสือรับรอง 
(๓)  ให้ระบุต าแหน่ง “หัวหน้าพนักงานสอบสวน” หรือ “หัวหน้าพนักงานอัยการ” หรือ “หัวหน้าศาล” 

แล้วแต่กรณี 
(๔)  ให้ระบเุลขที่และวันที่ออกหนังสือรับรองการขอปล่อยชั่วคราว 
(๕)  ให้ระบชุื่อผู้ขอให้ออกหนังสือรับรองการขอปล่อยชั่วคราว 
(๖)  ให้ระบุต าแหน่งของผู้ขอให้ออกหนังสือรับรองการขอปล่อยชั่วคราว 
(๗)  ให้ระบุ “พนักงานสอบสวน” หรือ “พนักงานอัยการ” หรือ “หัวหน้าศาล” แล้วแต่กรณี 
(๘)  ให้ระบุชื่อเลขาธิการหรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมาย 




