
ขั้นตอนการขออนุมัติเดินทางไปด าเนินอรรถคดีและการด าเนินอรรถคดีที่ศาล 

---------------------------------------- 

 1. เมื่อทนายความอาสาฯ จ าเป็นที่จะต้องเดินทางไปด าเนินอรรถคดีที่ศาล หรือเดินทางไปสอบข้อเท็จจริง 
หรือรวบรวมพยานหลักฐานอันเกี่ยวกับคดีที่ได้รับค าร้องขอให้ช่วยเหลือ หรือเดินทางไปสอบข้อเท็จจริง หรือ
รวบรวมพยานหลักฐานอันเกี่ยวกับคดีที่ได้รับค าร้องขอให้ช่วยเหลือ หรือเดินทางไปด าเนินการประนอมข้อพิพาท 
ทนายความอาสาฯ จะต้องยื่นบันทึกขออนุมัติเดินทางไปด าเนินการดังกล่าว ตามแบบที่ส านักงานอัยการสูงสุด
ก าหนดไว้ พร้อมทั้งท าบันทึกในแบบรายงานการคดี (อ.ก.13) แสดงเหตุผลถึงความจ าเป็นที่จะต้องเดินทางเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาเสนอต่อผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติ   

 2. การขออนุมัติ เดินทางไปด าเนินอรรถคดีที่ศาล ให้ทนายความอาสาฯ ท าบันทึกเสนอหัวหน้า              
พนักงานอัยการ ก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 7 วันท าการ เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นที่ไม่อาจด าเนินการตามก าหนดได้ 

 กรณีมีเหตุจ าเป็นที่ไม่อาจด าเนินการได้ภายใน 7 วัน เพ่ือมิให้เกิดความเสียหายแก่คดีให้ทนายความอาสาฯ 
ท าบันทึกแสดงเหตุจ าเป็นดังกล่าว เสนอหัวหน้าพนักงานอัยการเพ่ือพิจารณา ส าหรับในกรุงเทพมหานคร               
เมื่อทนายความอาสาฯได้รับความเห็นชอบจากอัยการพิเศษฝ่ายแล้ว อาจเดินทางไปด าเนินการก่อนได้รับอนุมัติให้
เดินทาง  

 3. ในการพิจารณาอนุมัติการเดินทางของทนายความอาสาฯ ให้ค านึงถึงหลักเกณฑ์ ดังนี้   
  3.1 การลดขั้นตอนการเดินทางไปด าเนินคดีที่ศาลตามความจ าเป็นและไม่เกินความเสียหายแก่คดี 

  3.2 ความปลอดภัยของทนายความอาสาหรือทนายความอาสาอาวุโส 

  3.3 การประหยัดงบประมาณ  

 4. ทนายความอาสาฯ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและค่าพาหนะตามบัญชี 2 และบัญชี 4 ท้ายระเบียบนี้ ใน
กรณีต้องเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

  4.1 ตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือรวบรวมพยานหลักฐานอันเกี่ยวกับคดีที่ได้รับค าร้องขอให้
ช่วยเหลือซึ่งน าไปสู่การเริ่มต้นคดี และการรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ิมเติมในภายหลัง 

  4.2 ด าเนินการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท 

  4.3 ยื่นค าฟ้องหรือค าร้องขอ ค าให้การ ค าให้การแก้ฟ้องแย้ง ค าร้องขอคุ้มครองชั่วคราวระหว่าง
พิจารณา ค าร้องขอยื่นค าให้การว่ามิได้จงใจขาดนัด ค าร้องขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดให้ตนเป็นฝ่าย
ชนะคดีโดยการขาดนัด ค าร้องขัดทรัพย์ ค าร้องขอเฉลี่ยทรัพย์ ค าร้องขอกันส่วน ค าร้องที่ยื่นต่อศาล เพ่ือตั้ง
ประเด็นระหว่างคู่ความ ค าแถลงขอน าหมายตามที่ศาลมีค าสั่งเพ่ิมเติมและค าร้องขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนใน
คดีอาญา 



  4.4 ขอแก้ไขเพ่ิมเติมค าฟ้องหรือค าร้องขอ ค าให้การ หรือค าร้องตามข้อ 4.3 เฉพาะกรณีที่
ปรากฏข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญขึ้นใหม่ภายหลังจากการยื่นค าฟ้องหรือค าร้องขอ ค าให้การหรือค าร้อง
ดังกล่าวแล้ว  

  4.5 นัดชี้สองสถาน นัดพร้อม นัดสอบถาม นัดไกล่เกลี่ย นัดตรวจสอบเอกสารหรือไปท าแผนที่
พิพาทตามค าสั่งศาล เดินเผชิญสืบ นัดพิจารณา ไต่สวนมูลฟ้อง หรือนัดตรวจพยานหลักฐาน 

  4.6 ไต่สวนค าร้อง สืบพยานโจทก์ พยานจ าเลย พยานผู้ร้อง ไต่สวนค าร้องขอยกเว้น
ค่าธรรมเนียมศาล ท าสัญญาประนีประนอมยอมความในศาล น าผู้ร้องและพยานไปพบหรือให้ถ้อยค าต่อเจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ผู้อ านวยการสถานพินิจ หรือพนักงานคุมประพฤติ 

  4.7 ฟังค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดคดี 

  4.8 ยื่นค าฟ้องอุทธรณ์ ค าแก้ค าฟ้องอุทธรณ์ ค าฟ้องฎีกา ค าแก้ค าฟ้องฎีกา ค าร้องอุทธรณ์หรือ
ฎีกาค าสั่ง ค าร้องขอทุเลาการบังคับคดี หรือค าร้องคัดค้านการทุเลาการบังคับคด ี

  4.9 ยื่นค าแถลงวางเงินค่าส่งค าบังคับ ค าขอออกหมายบังคับคดีและตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี 

  4.10 กรณีอ่ืน ๆ ที่หัวหน้าพนักงานอัยการเห็นว่ามีความจ าเป็นเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่คดี 

 5. ทนายความอาสาฯ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและค่าพาหนะตามบัญชี 3 และบัญชี 4 ท้ายระเบียบนี้ ใน
กรณีต้องเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้  

  5.1 ขอแก้ไขเพ่ิมเติมค าฟ้อง ค าให้การ ค าร้อง ซึ่งมิใช่กรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคัญขึ้นใหม่ภายหลังจากการยื่นค าฟ้องหรือค าร้องขอ ค าให้การหรือค าร้อง ตามระเบียบฯข้อ 9(4) 

  5.2 ขอหมายเรียกพยานบุคคลและส่งหมายเรียกดังกล่าว หรือค าสั่งเรียกพยานวัตถุ พยานเอกสาร 

  5.3 ตรวจผลการส่งหมายเรียกและส าเนาค าฟ้อง ค าร้องขอ หรือค าร้องตามระเบียบฯข้อ 9(3) 

  5.4 ส่งส าเนาเอกสารแก่ศาลและคู่ความในคดี 

  5.5 ยื่นบัญชีระบุพยาน บัญชีระบุพยานเพ่ิมเติม ค าแถลงการณ์ ค าร้องขอเลื่อนคดี ค าร้องขอ
ขยายระยะเวลายื่นค าแก้ค าฟ้องอุทธรณ์หรือค าแก้ค าฟ้องฎีกา หรือนัดฟังประเด็นกลับ 

  5.6 ขอคัดหรือถ่ายส าเนาพยานเอกสาร ค าเบิกความพยาน หรือรายงานกระบวนพิจารณา             
และรับเอกสารดังกล่าว 

  5.7 ขอคัดส าเนาค าพิพากษาหรือค าสั่ง หรือรับส าเนาค าพิพากษาหรือค าสั่ง 

  5.8 ขอและรับหลักฐานการรับรองคดีถึงท่ีสุดในกรณีจ าเป็นต้องใช้ 

  5.9 ตรวจส านวนจ าเลยขาดนัดยื่นค าให้การ 

  5.10 ฟังค าสั่งศาลตามระเบียบฯข้อ 9(3) หรือ ข้อ 9(8) ในกรณีที่ศาลมิได้มีค าสั่ง หรือไม่อาจ
ฟังค าสั่งศาลในวันนั้น โดยมีเหตุอันสมควร 



  5.11 ตรวจผลการส่งส าเนาค าฟ้องอุทธรณ์ หรือค าฟ้องฎีกา 

  5.12 กรณีอ่ืน ๆ ที่หัวหน้าพนักงานอัยการเห็นว่ามีความจ าเป็นเพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายแก่คดี 

 6. ในการพิจารณาอนุมัติให้ทนายความอาสาฯ เบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าพาหนะตามระเบียบฯข้อ 9                
และข้อ 10 ให้พิจารณาถึงกรณีที่สามารถมอบฉันทะให้นิติกรประจ าท้องที่อ่ืนด าเนินการแทนตามข้อ 17 และ
กรณีที่สามารถด าเนินการไปพร้อมในคราวเดียวกันตามระเบียบฯข้อ 15 ทั้งนี้เพ่ือความรวดเร็วและประหยัด
งบประมาณ 

  7. การขอเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าพาหนะ ให้ทนายความอาสาฯ ท าบันทึกในรายงานการคดี 
(อ.ก.13) แสดงผลการปฏิบัติงานที่ได้รับอนุมัติพร้อมหลักฐานการปฏิบัติงานเสนอต่อผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติ
โดยเร็ว ในกรณีที่ทนายความอาสาฯ จะต้องเดินทางไปด าเนินอรรถคดีอย่างต่อเนื่อง ให้ทนายความอาสาฯท า
บันทึกขออนุมัติเดินทางครั้งต่อไปพร้อมกับการขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนและค่าพาหนะ 

  8. ในกรณีที่ส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด
ส่งส านวนให้ส านักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน  ช่วยด าเนินอรรถคดีแทน           
หากทนายความอาสาฯ เจ้าของส านวนเห็นควรให้รวบรวมข้อเท็จจริงและหาพยานหลักฐานเพ่ิมเติมตามระเบียบข้อ 9 
(1)  ให้ทนายความอาสาฯ จัดท าหนังสือก าหนดประเด็นที่จะให้ท าการรวบรวมข้อเท็จจริงและหาพยานหลักฐาน
เพ่ิมเติมให้ชัดเจน แล้วเสนอหัวหน้าพนักงานอัยการเพ่ือพิจารณาและลงนามถึงส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและ
ช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดด าเนินการต่อไป 

  เมื่อส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดได้
ด าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงและหาพยานหลักฐานเพ่ิมเติมแล้ว แต่ทนายความอาสาฯ เจ้าของส านวนเห็นว่ายัง 
ไม่เพียงพอและเป็นกรณีที่ต้องไปด าเนินการเอง ให้ทนายความอาสาฯ ขออนุมัติเดินทางตามความในระเบียบฯข้อ 5            
และข้อ 6  ต่อไป 

  ในกรณีการรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ิมเติมในภายหลังตามระเบียบฯข้อ 9 (1) การยื่นค าแก้ค าฟ้อง
อุทธรณ์ ค าแก้ค าฟ้องฎีกา หรือค าร้องขอทุเลาการบังคับคดีตามระเบียบฯข้อ 9 (8) หรือการด าเนินการตามข้อ 9 (9) 
และ ข้อ 10 หากหัวหน้าพนักงานอัยการเห็นว่า กรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน หรือมีเหตุอ่ืนอันสมควรที่ทนายความอาสาฯ 
เจ้าของส านวนต้องด าเนินการเอง ให้หัวหน้าพนักงานอัยการพิจารณาอนุมัติการเดินทาง ส าหรับในกรุงเทพมหานคร            
ให้ด าเนินการตามระเบียบข้อ 6 วรรคสอง โดยให้ทนายความอาสาฯ เบิกค่าตอบแทนและค่าพาหนะได้ตาม
ระเบียบฯนี้ 

  9. ในการด าเนินคดีเดียวกันหรือคดีที่เกี่ยวเนื่องกันที่อาจรวมการพิจารณาคดีได้ กรณีต่อไปนี้             
ให้ทนายความอาสาฯ ด าเนินการไปในคราวเดียวกัน 

  9.1. ยื่นค าฟ้อง ค าฟ้องอุทธรณ์ ค าฟ้องฎีกา ค าร้องหรือค าแถลงที่เกี่ยวข้อง ฟังค าสั่งศาล              
หรือน าหมายเรียก และส าเนาค าฟ้องส่งแก่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง 

  9.2. ยื่นบัญชีระบุพยานพร้อมแถลงส่งส าเนาเอกสารแก่ศาลและคู่ความอีกฝ่ายหนึ่ ง                 
ค าขอหมายเรียกพยานบุคคล หรือค าขอให้ศาลมีค าสั่งเรียกพยานเอกสารหรือพยานวัตถุ 



  9.3. รับและส่งหมายเรียกพยานตามข้อ 2 

  9.4. ยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติม และขอหมายเรียกพยานเพิ่มเติม 

  9.5. ฟังค าพิพากษาและขอคัดค าพิพากษา 

  9.6. ยื่นค าขอให้ศาลส่งค าบังคับโดยวิธีปิดหมาย 

 กรณี อ่ืน ๆ นอกจากที่ก าหนดไว้ หากสามารถด าเนินการในคราวเดียวกันได้ให้ทนายความอาสาฯ
ด าเนินการไปพร้อมกัน เพ่ือความรวดเร็วและประหยัดงบประมาณ   

 12. ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นและสมควรที่ทนายความอาสาฯ เจ้าของส านวนไม่สามารถด าเนินการรวบรวม
พยานหลักฐานเพ่ิมเติมในภายหลังตามระเบียบฯข้อ 9(1) การยื่นค าแก้ค าฟ้องอุทธรณ์ ค าแก้ค าฟ้องฎีกา หรือค า
ร้องขอทุเลาการบังคับคดีตามระเบียบข้อ 9(8) หรือการด าเนินการตามระเบียบข้อ 9(9) และข้อ 10 ได้เอง ให้
ทนายความอาสาฯ เจ้าของส านวนท าบันทึกขออนุมัติต่อหัวหน้าพนักงานอัยการเพ่ือมอบฉันทะหรือมอบหมายให้
ผู้อ่ืนในส านักงานเดียวกันด าเนินการแทน โดยให้แสดงเหตุผลถึงความจ าเป็นที่ไม่สามารถด าเนินการได้เองโดย
ละเอียดประกอบการพิจารณาด้วย 

  หากหัวหน้าพนักงานอัยการเห็นว่า มีเหตุจ าเป็นและสมควรที่จะต้องมอบฉันทะหรือมอบหมายให้
ผู้อื่นด าเนินการแทนทนายความอาสาฯเจ้าของส านวน ให้หัวหน้าพนักงานอัยการมีค าสั่งให้ทนายความอาสาฯผู้อื่น 
นิติกร หรือเจ้าหน้าที่ประจ าส านักงานนั้นด าเนินการแทนโดยเร็ว แล้วให้รีบแจ้งผลการด าเนินการให้ทนายความอาสาฯ 
เจ้าของส านวนทราบเพื่อด าเนินการต่อไป 

 13. ในกรณีที่ทนายความอาสาฯ จะต้องมอบฉันทะหรือมอบหมายให้ผู้อ่ืนในต่างส านักงานด าเนินการ
แทน ให้ทนายความอาสาฯ บันทึกในแบบรายงานการคดี (อ.ก.13) ให้ชัดเจน พร้อมทั้งจัดท าหนังสือพร้อมด้วย
เอกสารที่เกี่ยวข้อง เสนอหัวหน้าพนักงานอัยการที่ตนประจ าอยู่เพ่ือพิจารณาลงนามถึงหัวหน้าพนักงานอัยการของ
ส านักงานอื่นนั้น  

 14. ให้หัวหน้าพนักงานอัยการที่ได้รับเรื่องมอบฉันทะหรือมอบหมายขอให้ด าเนินการแทนมีค าสั่งให้ทนายความอาสา ฯ 
นิติกร หรือเจ้าหน้าที่ประจ าส านักงานอ่ืนนั้น ด าเนินการแทนโดยเร็ว เสร็จแล้วให้แจ้งผลการด าเนินการให้
ทนายความอาสาฯ เจ้าของส านวนด าเนินการต่อไป 

 15. ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะหรือรับมอบหมายเป็นทนายความอาสาฯ ให้เบิกค่าตอบแทนและค่าพาหนะ
ได้ตามระเบียบนี้ 

  กรณีผู้รับมอบฉันทะหรือรับมอบหมายเป็นนิติกรหรือเจ้าหน้าที่ประจ าส านักงาน ให้เบิกค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการได้ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

 16. ในกรณีที่ทนายความอาสาฯ ต้องด าเนินการอ่ืนนอกเหนือจากระเบียบฯข้อ 9 ข้อ 10 และข้อ 15            
หากเป็นกรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน ให้น าเสนออัยการสูงสุดเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป   

  ค่าตอบแทนและค่าพาหนะทนายความอาสาฯดังกล่าว ให้เป็นไปตามบัญชีท้ายระเบียบนี้ 



 17. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าพาหนะของทนายความอาสาฯ ที่ได้ด าเนินการตามระเบียบส านักงาน
อัยการสูงสุดว่าด้วยการอนุมัติการเดินทางและการด าเนินคดีของทนายความอาสา พ.ศ. 2545 ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้
บังคับซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ ให้ด าเนินการตามระเบียบดังกล่าวต่อไปจนแล้วเสร็จ              

 18. ให้อัยการสูงสุดมีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  

 19. ให้อัยการสูงสุดรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจออกประกาศ ค าสั่ง หลัก เกณฑ์และวิธีการ
เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   

  บันทึกข้อความ ถึงอธิบดีอัยการ สคช. (ท่ีได้รับมอบหมายและมอบอ านาจให้เป็นผู้อนุมัติ                
 การเดินทางของทนายความอาสาฯ จาก อสส.) ตามแบบฟอร์ม ท่ี ได้ก าหนดไว้หน้ า             
 เว็บไซต์ สคช.  (https://www3.ago.go.th/center/lawaid) 

  รายงานการคดี (อ.ก.13) (แสดงเหตุผลถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องเดินทางเพื่อประกอบการ
 พิจารณาเสนอต่อผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติ) ตามระเบียบฯข้อ 5 

  เอกสารต่างๆ ประกอบการยื่นเสนอขออนุมัติฯ (เช่น ร่างค าร้อง ค าให้การ อื่น ๆ ถ้ามี) 

  ส านวนคดีท่ีขออนุมัติเดินทางฯ (เพื่อให้อธิบดีฯ ดูว่ามีการรับด าเนินการในส านวนนั้นหรือไม่ 
 ตรวจดู สคช.8 เพ่ือดูว่าผู้ร้อง มีภูมิล าเนาอยู่ท่ีไหน อาชีพอะไร อยากจนหรือไม่ เหตุแห่งการขอ
 ความช่วยเหลือ ฯลฯ) 

  อื่นๆ (ถ้ามี) .............................................................................................................................................. 

 
 
 

ลงชื่อ............................................. เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
   (................................................) 
                       วันท่ี ................................................ 
 
เบอร์โทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้ ................................................ 

 

 

 

 

เอกสารในการยื่นขออนุมัติเดินทางไปปฏบิัติหน้าที่ 



 

  บันทึกข้อความ กราบเรียน อัยการสูงสุด (ผ่านผู้อ านวยการส านักการคลัง) ตามแบบฟอร์มท่ีได้
ก าหนดไว้หน้าเว็บไซต์ สคช. (https://www3.ago.go.th/center/lawaid) 

  ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แบบ 8708 (ตามท่ีส านักการคลังก าหนด) 

  ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 

  รายงานการคดี (อ.ก.13) (แสดงผลการปฏิบัติงานท่ีได้รับอนุมัติพร้อมหลักฐานการปฏิบัติงาน) 
 ตามระเบียบฯข้อ 12 

  บันทึกข้อความ ท่ีอธิบดีอัยการ สคช. มีความเห็นอนุมัติให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าท่ี (ตัวจริง) 

  รายงานการคดี (อ.ก.13) (แสดงเหตุผลถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องเดินทางเพื่อประกอบการ
 พิจารณาเสนอต่อผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติ) ตามระเบียบฯข้อ 5  

  เอกสารประกอบท่ีใช้ในการเบิกจ่ายเงิน (เช่น รายงานกระบวนพิจารณา  ค าฟ้อง ค าร้อง           
 ค าแถลง ค าขอบัญชีพยาน และหลักฐานการด าเนินการต่าง ๆ ฯลฯ) 

  อื่นๆ (ถ้ามี) .............................................................................................................................................. 

 
 
 

ลงชื่อ............................................. เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
   (................................................) 
                       วันท่ี ................................................ 
 
เบอร์โทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้ ................................................ 

เอกสารในการยื่นขอเบิกค่าตอบแทนและค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัตหิน้าที่ 

 


