
ขั้นตอนการขอเบิกค่าตอบแทนและค่าพาหนะส าหรับทนายความอาสา ฯ 

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

  1.) เมื่อทนายความอาสาฯ เดินทางไปด าเนินอรรถคดีที่ศาล หรือเดินทางไปสอบข้อเท็จจริง   
หรือรวบรวมพยานหลักฐานอันเกี่ยวกับคดีที่ได้รับค าร้องขอให้ช่วยเหลือ หรือเดินทางไปสอบข้อเท็จจริง หรือ
รวบรวมพยานหลักฐานอันเกี่ยวกับคดีที่ได้รับค าร้องขอให้ช่วยเหลือ หรือเดินทางไปด าเนินการประนอมข้อพิพาท เสร็จ
แล้วทนายความอาสาฯ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและค่าพาหนะ ตามบัญชี 2 และบัญชี 4 ท้ายระเบียบนี้ ในกรณี
ต้องเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบฯข้อ 9 (1)-(10) 

  2.) บัญชี 2 เป็นบัญชีค่าตอบแทนทนายความอาสาฯ ในกรณีเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตาม
ระเบียบฯข้อ 9 ดังนี้ 

   1. การปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดเดียวกันกับส านักงานที่ทนายความอาสาฯ ประจ าอยู่   
อัตราค่าตอบแทน ครั้งละหรือวันละ  1,000  บาท ทั้งนี้ ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกิน 50,000 บาทต่อคดี 

   2. การปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดอ่ืน อัตราค่าตอบแทน ครั้งละหรือวันละ 2,500 บาท 
ทั้งนี้ ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกิน 50,000 บาทต่อคด ี

  3.) บัญชี 4 ค่าพาหนะทนายความอาสาฯ ในกรณีเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 9 และ ข้อ 10  
ดังนี้ 

  1. ในจังหวัดเดียวกัน ให้เบิกได้ ดังนี้ 

   1.1 ในท้องที่กรุงเทพมหานคร หรือในจังหวัดเดียวกันกับท้องที่หรือเขตอ านาจศาลที่ 
         ทนายความอาสาฯ ประจ าอยู่  อัตราค่าพาหนะ เหมาจ่ายวันละ 200 บาท 

   1.2 ในจังหวัดเดียวกันแต่ต่างท้องที่หรือเขตอ านาจศาลกับที่ทนายความอาสาหรือ 
         ทนายความอาสาอาวุโสประจ าอยู่  อัตราค่าพาหนะ เหมาจ่ายวันละ 200 บาท   
         หรือตามจ านวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 500 บาท 

  2. ในจังหวัดอ่ืนคนละท้องที่ท่ีทนายความอาสาฯ ประจ าอยู่ให้เบิกได้ ดังนี้ 

   2.1 ค่าโดยสารรถรับจ้างสาธารณะระหว่างบ้านหรือที่พักกับสถานีขนส่งรถโดยสาร 
        รับจ้างประจ าทางหรือสถานีรถไฟ อัตราค่าพาหนะ ตามจ านวนที่จ่ายจริง 

   2.2 ค่าโดยสารรถประจ าทางปรับอากาศหรือค่าโดยสารรถไฟนอนชั้นที่ 2 ปรับอากาศ  
        อัตราค่าพาหนะ ตามจ านวนที่จ่ายจริง 

   2.3 ค่าโดยสารรถรับจ้างภายในจังหวัด อัตราค่าพาหนะ เหมาะจ่ายวันละ 300 บาท 

  4.) ทนายความอาสาฯ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและค่าพาหนะ ตามบัญชี 3 และบัญชี 4 ท้าย
ระเบียบนี้ ในกรณีต้องเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบฯ ข้อ 10 (1)-(12)  



  5.) บัญชี 3 เป็นบัญชีค่าตอบแทนทนายความอาสาฯ ในกรณีเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 10 ดังนี้  

   1. การปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดเดียวกันกับส านักงานท่ีทนายความอาสาฯประจ าอยู่  
       อัตราค่าตอบแทน ครั้งละหรือวันละ 500 บาท 

   2. การปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดอ่ืน อัตราค่าตอบแทน ครั้งละหรือวันละ 2,000 บาท  

  6.) กรณีที่ทนายความอาสาฯ ขออนุมัติเดินทางไปด าเนินอรรถคดีที่ศาล ตามระเบียบฯข้อ 9(1)-(10) 
ในวันเดียวกันหลายครั้ง ส านวนเดียวกัน(คดีหมายเลขด าเดียวกัน) และเมื่อด าเนินการเสร็จแล้วทนายความอาสาฯ                   
มีสิทธิที่จะขอเบิกค่าตอบแทนได้ครั้งเดียว ตามระเบียบฯข้อ 9 บัญชี 2 ข้อ 1 อัตราค่าตอบแทนครั้งละหรือ              
วันละ 1,000 บาท และบัญชี 4 ข้อ 1 อัตราค่าพาหนะเหมาจ่ายวันละ 200 บาท รวมเป็นเงิน 1,200 บาท 

  7.) กรณีที่ทนายความอาสาฯ ขออนุมัติเดินทางไปด าเนินอรรถคดีที่ศาลเดียวกัน หรือต่างศาลกัน 
คนละส านวนคดีกัน แต่ไปศาลในวันเดียวกัน เมื่อด าเนินการเสร็จแล้ว ให้ทนายความอาสามี สิทธิขอเบิก
ค่าตอบแทนได้ครั้งละ 1,000 บาท หากไปศาลในวันเดียวกัน 2 รอบ (เช้า-บ่าย) ให้เบิกค่าตอบแทนได้ส านวนละ 
1,000 บาท แต่เบิกค่าพาหนะเหมาจ่ายได้เพียง วันละ 200 บาท เช่น หากไปด าเนินอรรถคดี 2 ส านวนคดี              
ในศาลเดียวกันหรือต่างศาลกัน ในวันเดียวกัน ก็จะได้รับเงินค่าตอบแทนและค่าพาหนะรวมทั้งสิ้น 2,200 บาท 

  8.) กรณีที่ทนายความอาสาด าเนินอรรถคดีโดยการไต่สวนพยานหรือสืบพยานหรือฟัง              
ค าพิพากษาหรือค าสั่งศาลผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ศาลได้ก าหนดให้ถือว่าเป็นการด าเนิน
กระบวนพิจารณาในศาล โดยทนายความอาสาไม่ต้องเดินทางไปศาล นั้น ก่อนด าเนินการดังกล่าว ให้ทนาย           
ความอาสาท าบันทึกและรายงานคดี (อ.ก.13) ขออนุญาตด าเนินอรรถคดีโดยการไต่สวนพยานหรือสืบพยานหรือ
ฟังค าพิพากษาหรือค าสั่งศาลผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่าง ๆ โดยไม่ต้องเดินทางไปศาลต่อหัวหน้า
พนักงานอัยการ และเมื่อด าเนินอรรถคดีดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว ให้ทนายความอาสามีสิทธิได้รับค่าตอบแทน
ทนายความอาสา จ านวน 1,000 บาท ตามระเบียบฯข้อ 9 แต่ไม่มีสิทธิได้รับค่าพาหนะ จ านวน 200 บาท  

  9.) ห้ามเบิกค่าตอบแทนและค่าพาหนะข้ามปีงบประมาณ (เว้นแต่ส านักการคลังได้กันเงิน
งบประมาณนั้นไว้ให้แล้ว) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  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) 
 ตามระเบียบฯ ข้อ 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 ................................................ 

เอกสารในการย่ืนขอเบกิค่าตอบแทนและค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ 


