ร่าง
ข้อบังคับองค์การคลังสินค้าว่าด้วยการช่วยเหลือคณะกรรมการ
ผู้อานวยการ พนักงานและลูกจ้างขององค์การคลังสินค้าที่ต้องหาคดีอาญา พ.ศ. 2559
...........
โดยที่เป็นการสมควรช่วยเหลือ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ ผู้อานวยการ
พนักงานและลูกจ้างขององค์การคลังสิน ค้า ที่ถูก กล่า วหาหรือถูกฟ้อ งคดีอ าญาเนื่อ งจากการปฏิบัติห น้าที่แ ก่
องค์การคลังสินค้า
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 17 (2) และ (3) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การคลังสินค้า
พ.ศ. 2498 คณะกรรมการองค์การคลังสินค้า จึงวางข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้ อบั งคั บนี้ เรี ย กว่ า “ข้ อบั งคั บองค์ การคลั งสิ นค้ าว่ าด้ วยการช่ ว ยเหลื อ คณะกรรมการ
ผู้อานวยการ พนักงานและลูกจ้างขององค์การคลังสินค้าที่ต้องหาคดีอาญา พ.ศ. 2559”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการองค์การคลังสินค้า
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการองค์การคลังสินค้า
“รองประธานกรรมการ” หมายความว่า รองประธานกรรมการองค์การคลังสินค้า
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการองค์การคลังสินค้า
“ผู้อานวยการ” หมายความว่า ผู้อานวยการองค์การคลังสินค้า
“พนักงาน” หมายความว่า ผู้ที่ทางานสังกัดอยู่ในองค์การคลังสินค้าทุกตาแหน่งที่อยู่ใต้
บังคับบัญชาของผู้อานวยการ
“ลูกจ้าง” หมายความว่า บุคลากรประเภทลูกจ้างประจาและลูกจ้างตามสัญญาจ้างของ
องค์การคลังสินค้า
“ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดี” หมายความว่า ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าทนายความ ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ที่จาเป็นในการดาเนินคดีจนกว่าคดีจะถึงที่สุด และให้หมายความรวมถึง
การจัดให้มีประกันและหลักประกันตัว หรือค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีประกันหรือหลักประกัน รวมถึงค่าเบี้ยประกัน
ในกรณีที่องค์การคลังสินค้าให้บริษัทประกันภัยเป็นผู้ดาเนินการประกันนั้นด้วย
ข้อ 4 ให้ผู้อานวยการองค์การคลังสินค้าเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ
กรรมการ ผู้อานวยการ พนักงานและลูกจ้าง ขององค์การคลังสินค้าที่ถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้องคดีอาญาเนื่องจาก
การปฏิบัติหน้าที่หรือสืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ที่มิได้กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้ หรือมีกรณีจาเป็นที่ไม่อาจปฏิบัติ
ตามข้อบังคับนี้ได้ หรือต้องปฏิบัตินอกเหนือข้อบังคับนี้ ให้ผู้อานวยการองค์การคลังสินค้าขอความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการองค์การคลังสินค้า
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(1) ประธานกรรมการ
(2) รองประธานกรรมการ
(3) กรรมการ
(4) ผู้อานวยการ
(5) พนักงาน
(6) ลูกจ้าง
(7) บุคคลตาม (1) (2) (3) (4) (5) และ (6) ที่พ้นจากตาแหน่งหรือหน้าที่ไปแล้ว
ผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือตามวรรคหนึ่ง จะต้องเป็นบุคคลที่ผู้อานวยการองค์การคลังสินค้า
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการองค์การคลังสินค้า ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทาที่ถูกกล่าวหาหรือ
ถูก ฟ้อ งคดีอ าญานั้น เป็น การปฏิบัติห น้า ที่ห รือ สืบ เนื่อ งจากการปฏิบัติห น้า ที่ใ ห้กับ องค์ก ารคลัง สิน ค้า และ
องค์การคลังสินค้ามิได้เป็นผู้ดาเนินคดีนั้นเอง
ข้อ 6 ผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือตามข้อ 5 ให้ได้รับความช่วยเหลือทั้งในชั้นพนักงานสอบสวน
พนักงานอัยการ และศาล จนกว่าคดีจะถึงที่สุด
ข้อ 7 กรณีผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือตามข้อ 5 ประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือ ให้ยื่นคาขอรับ
ความช่วยเหลือตามแบบฟอร์ม อคส. 1 ต่อผู้อานวยการองค์การคลังสินค้า ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ
ตามข้อ 5 อยู่ร ะหว่างการถูกควบคุมตัวหรือถูกคุมขังอาจมอบหมายให้บุคคลอื่นที่บรรลุนิติภาวะยื่นคาขอรับ
ความช่วยเหลือแทนก็ได้
เมื่อผู้อานวยการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทาที่ถูกดาเนินคดีนั้น
เป็นการปฏิบัติห น้าที่ห รือสืบ เนื่องจากการปฏิบัติห น้าที่ให้กับองค์การคลังสินค้า และองค์การคลังสินค้ามิไ ด้
เป็นผู้ดาเนินคดีนั้นเอง ก็ให้พิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือ
กรณีที่พนักงานอัยการไม่รับแก้ต่างคดีหรือคดีไม่อยู่ในอานาจหน้าที่ของพนั กงานอัยการ
และส านั กกฎหมายและคดีพิจ ารณาเห็ นควรแต่งตั้งทนายความดาเนินคดีแทน ให้เสนอผู้ อานวยการองค์การ
คลังสินค้าพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ข้อ 8 กรณีผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือเป็นผู้ที่สามารถใช้ตาแหน่งของตนเองเป็นหลักประกันได้
ให้ ใช้สิ ทธินั้ น ก่อน เว้น แต่มีส าเหตุจาเป็ น อื่นให้ เป็นดุล พินิจของผู้ อานวยการองค์การคลั งสิ นค้าหรือผู้ ที่ได้รับ
มอบหมายและหากใช้ตาแหน่งของตนเองเป็นหลั กประกันแล้ วยังไม่เพียงพอกับวงเงินประกันก็ให้ขอรับความ
ช่วยเหลือเพิ่มเติมได้
ข้อ 9 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดี ให้จ่ายจากเงินงบประมาณขององค์การคลังสินค้าเท่าที่จ่ายจริง
ข้อ 10 กรณีผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือตามข้อ 5 จะต้องเดินทางเกี่ยวเนื่องกับการดาเนินคดี
ให้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้
ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือตามข้อ 5 (1) (2) (3)
(4) (5) และ (6) ให้นาข้อบังคับองค์การคลังสินค้าว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2538 หรือ
ฉบับที่ใช้บังคับในปัจจุบันมาใช้บังคับโดยอนุโลม

-3ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้มีสิทธิได้รับความช่ว ยเหลือตามข้อ 5 (7)
ให้เบิกได้ตามข้อบังคับองค์การคลังสินค้าว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2538 หรือฉบับที่ใช้
บังคับในปัจจุบันมาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยถือตามตาแหน่งสุดท้ายเป็นเกณฑ์ในการเบิกค่าใช้จ่าย
ข้อ ๑๑ ในกรณีที่คดีถึงที่สุดแล้ว และผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือมีสิทธิได้รับชดใช้เงินค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินคดีที่จ่ายไปคืนจากคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง ให้ ผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลื อ เรียกร้องเงินดังกล่าวและ
นาส่งคืนองค์การคลังสินค้า

ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2559
พลตารวจตรี

ไกรบุญ ทรวดทรง
(ไกรบุญ ทรวดทรง)
ประธานกรรมการองค์การคลังสินค้า

แบบ อคส. 1
แบบคาขอรับความช่วยเหลือ
ข้าพเจ้า .....................................................................................................................................
ดารงตาแหน่ง/เคยดารงตาแหน่ง ...................................................................... สังกัด (ถ้ามี) .............................
ถูกกล่าวหา/ฟ้อง เป็นคดี ..........................(1).................................... โดย........................... (2) ........................
ในข้อหาหรือฐานความผิด ..............................................................(3) ................................................................
อัตราโทษ......................................................................(4) ..................................................................................
มีใจความโดยสรุปว่า……………………………………………………………….(5).................................................................
................................................................................................................................................... ...........................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ ......................................
..............................................................................................................................................................................
เหตุแห่งการกล่าวหา/ฟ้อง .............................................................(6) ................................................................
................................................................................................................................................. .............................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ให้องค์การคลังสินค้าช่วยเหลือในการถูกดาเนินคดี ดังนี้
1................................................................................................................................................
2................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า การกระทาที่ถูกดาเนินคดีเป็นการปฏิบัติหน้าที่หรือสืบเนื่องจากการ
ปฏิบัติหน้ าที่ และองค์การคลังสิน ค้ามิได้เป็นผู้ดาเนินคดีนั้นเอง หากปรากฏว่าการมิได้เป็นไปตามที่กล่าว
ข้าพเจ้ายินยอมคืนค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีที่เสียไปคืน
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าหากข้าพเจ้า ผิดสัญญาประกันอันเป็นเหตุให้องค์การคลังสินค้า ต้องถูก
บังคับหรือชดใช้เงินตามสัญญาประกันแล้ว ข้าพเจ้าตกลงรับผิดต่อองค์การคลังสินค้าและจะชาระเงินตามจานวน
ที่องค์การคลังสิ น ค้าต้องเสี ย ไปคืน ให้ อ งค์ก ารคลัง สิน ค้า ในการนี้ หากมีเ งิน ที่ข้ า พเจ้า จะพึง ได้รับ จาก
องค์การคลังสินค้า ข้าพเจ้ายินยอมให้องค์การคลังสินค้าหักเงินดังกล่าวชาระหนี้ได้
ลงชื่อ
(

ผู้ยื่นคาขอ
)
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คาอธิบาย
(1) ให้ระบุประเภทหรือคดีที่ถูกกล่าวหาหรือฟ้อง
(2) ให้ระบุชื่อผู้ถูกกล่าวหาหรือโจทก์
(3) ให้ระบุข้อหาหรือฐานความผิดที่ถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้อง
(4) ให้ระบุอัตราโทษ
(5) ให้ระบุข้อกล่าวหาหรือคาฟ้อง พร้อมแนบสาเนาหลักฐานการถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้อง
(6) ให้ร ะบุง านในหน้า ที ่ห รือ งานที ่ไ ด้ร ับ มอบหมายและการปฏิบัต ิง านที ่เ ป็น เหตุแ ห่ง การถูก
กล่าวหาหรือฟ้องคดี

