
     
 
                                      
 

                                     ประกาศคณะกรรมการทนายความอาสา (กทอ.) 
           เรื่องการรับสมัครและแต่งตั้งทนายความอาสา 

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

  ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการทนายความอาสา (กทอ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม 

๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบให้ด าเนินการรับสมัครและแต่งตั้งทนายความอาสา เพ่ือท าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ

ทางกฎหมายแก่ประชาชน อันได้แก่ การให้ค าปรึกษาหารือทางกฎหมาย การให้ความช่วยเหลือในการจัดท า

นิติกรรมสัญญา การให้ความช่วยเหลือในการประนอมข้อพิพาท การให้ความช่วยเหลือในทางอรรถคดีที่ศาล 

ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย ๒ (อาคารหลักเมือง) 

และส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค ตามระเบียบส านักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิ

และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน พ.ศ.๒๕๖๒ และระเบียบส านักงานอัยการสูงสุดที่ เกี่ยวข้อง   

จึงประกาศรับสมัครทนายความอาสา ดังนี้ 
   

๑. คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นทนายความอาสา 
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามส านักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการ

คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๔๘ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นทนายความตามกฎหมายว่าด้วยทนายความ 
(๒) มีสัญชาติไทย 
(๓) มีอายุไม่ต่ ากว่า  ๒๓ ปี ในวันรับสมัคร 
(๔) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ ด้วยความ 

บริสุทธิ์ใจและมีจิตอาสา 
(๕) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
(๖) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
(๗) ไม่เคยเป็นผู้ถูกสั่งให้พ้นสภาพการเป็นทนายความอาสาหรือทนายความอาสาอาวุโส 

ตามระเบียบนี้ 
(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ  

หน่วยงานอื่นของรัฐหรือหน่วยงานของเอกชน 
(๙) ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ 

ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
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                         (๑๐) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน 
ไม่สมประกอบ หรือมีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะเป็นทนายความอาสา 
      (๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกสอบสวนคดีมารยาททนายความ และถูกลงโทษฐานประพฤติ 
ผิดมารยาททนายความ 
 

  ๒. เอกสารหลักฐานประกอบในการสมัคร 
      ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ ตามระเบียบส านักงาน
อัยการสูงสุดว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๕๐ ดังนี้ 

(๑)  ส าเนาใบแสดงวุฒิการศึกษา 
(๒)  ส าเนาใบอนุญาตให้เป็นทนายความ 
(๓)  ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
(๔) รูปถ่ายหน้าตรงขนาดหนึ่งนิ้ว สวมชุดครุยเนติบัณฑิต จ านวน ๔ รูป ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน  

๖ เดือนก่อนวันสมัคร 
(๕) หลักฐานการรับรองความประพฤติจากสภาทนายความ หน่วยงานต้นสังกัด หรือ

ข้าราชการระดับตั้งแต่ช านาญการหรือช านาญงานหรือเทียบเท่าข้ึนไป 
(๖) หลักฐานหรือเอกสารรับรองการเคยเป็นข้าราชการโดยได้รับเงินบ าเหน็จหรือบ านาญ

จากหน่วยราชการที่เคยสังกัดกรณีสมัครเป็นทนายความอาสาอาวุโสที่มีคุณสมบัติเคยเป็นข้าราชการ หรือ
หนังสือรับรองหรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เคยสังกัดหรือสถาบัน    
อันเป็นที่ยอมรับกรณีสมัครเป็นทนายความอาสาอาวุโสที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

  ๓. การยื่นใบสมัคร และสถานที่ยื่นใบสมัคร 
     ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครตามแบบท่ีก าหนดพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ ณ ส านักงาน
คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ในกรุงเทพมหานคร อันได้แก่ 
     ๓.๑  ผู้สมัครเป็นทนายความอาสาของส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย ๒ 
ให้ยื่น ณ ส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย ๒ อาคารหลักเมือง ชั้น ๑ ถนนหน้าหับเผย  
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  
     ๓.๒  ผู้สมัครเป็นทนายความอาสาของส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค ให้ยื่น 
ณ ส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  
 

  ๔. ก าหนดเวลายื่นใบสมัคร   
      ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครตามแบบที่ก าหนดพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ ตามสถานที ่    
รับสมัครใน ข้อ ๓. ระหว่างวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ถึง ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ 
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  ๕. วันเวลา สถานที่สอบและวิธีการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้เป็นทนายความอาสา 
     ผู้สมัครจะต้องด าเนินการสอบโดยวิธีสอบคัดเลือก ได้แก่ การสอบข้อเขียนและการสอบ
สัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ ส านักงานคุ้มครองสิทธิและ
ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ในกรุงเทพมหานคร อันได้แก่ 
     ๕.๑ ผู้สมัครเป็นทนายความอาสาของส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย ๒  
ให้สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ณ ส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย ๒ อาคารหลักเมือง 
ชั้น ๑ ถนนหน้าหับเผย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  
     ๕.๒ ผู้สมัครเป็นทนายความอาสาของส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค ให้สอบ 
ข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ณ ส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  

     วิชาที่สอบ 
          ผู้สมัครเป็นทนายความอาสาของส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย ๒ 
วิชาที่สอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย ๒ ก าหนด 
          ผู้สมัครเป็นทนายความอาสาของส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค 
วิชาที่สอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค ก าหนด 
 

  ๖. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบวัดความรู้และเข้าสัมภาษณ์ 
      เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานของผู้สมัครตามระเบียบส านักงานอัยการสูงสุดว่า
ด้วยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน พ.ศ.๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว อัยการพิเศษ
ฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย 2/อัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบวัดความรู้
และเข้าสัมภาษณ์ ณ สถานที่ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 5.1 และ 5.2 ให้ทราบต่อไป ซึ่งผู้มีสิทธิเข้าสอบดังกล่าว
จะต้องมาสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ในข้อ 5  
 

  ๗. เกณฑ์การพิจารณาแต่งตัง้ 
      ผู้ที่ได้รับการพิจารณาแต่งตั้ง จะต้องเป็นผู้ผ่านการสอบวัดความรู้และสัมภาษณ์ตาม
หลักเกณฑ์วิธีการที่คณะกรรมการทนายความอาสาก าหนด โดยเรียงล าดับคะแนนรวมของผู้สอบวัดความรู้ 
และสัมภาษณ์จากมากไปน้อย ซึ่งคณะกรรมการทนายความอาสาพิจารณาแล้วเห็นควรรับไว้เป็นทนายความอาสา 
และอัยการสูงสุดพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ตามระเบียบส านักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิและ
ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๕๑ 
 

  ๘.  การแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ทนายความอาสาประจ าส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายฯ 
       การแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ทนายความอาสาประจ าส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายฯ ใด  
จะพิจารณาตามความประสงค์ท่ีผู้สมัครแจ้งไว้ในขณะสมัครตาม ข้อ ๓. รวม ๘ อัตรา ดังนี้ 
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(๑) ส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย ๒ จ านวน ๓ อัตรา 
(๒) ส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค จ านวน ๕ อัตรา 

 

                         หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามได้ที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการทนายความ 
อาสา หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๒๒๘๑๒๑ ต่อ ๑๐๒-๑๐๕, ๐๒-๕๑๕๔๑๑๒ 
 
              ประกาศ ณ วันที่      กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
          (นายพัฒนา อิศรางกูร ณ อยุธยา)   
                           ประธานคณะกรรมการทนายความอาสา 
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