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ค่าตอบแทนและค่าพาหนะ
การปฏิบัติงานทนายความอาสา ทนายความอาสาอาวุโส

ส านักงานเลขาธิการส านักงานอยัการสูงสุด



LOGO

ระเบียบส านักงานอยัการสูงสุดว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าพาหนะส าหรับทนายความอาสา 
และทนายความอาสาอาวุโสในการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๒

(ประกาศในราชกจิจานุเบกษา วนัที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒)

ข้อ ๒ ระเบียบนีใ้ห้ใช้บังคบัเม่ือพ้นก าหนด ๓๐ วนั นับแต่วันถัดจากวนั
ประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลกิระเบียบส านักงานอยัการสูงสุดว่าด้วยการอนุมัติการเดนิทางและ    
การด าเนินคดขีองทนายความอาสา พ.ศ. ๒๕๔๕

รับส านวน ตั้งแต่ วนัที่ ๒๘ กนัยายน ๒๕๖๒ 
ให้ใช้ระเบียบนี้
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ค ำนิยำมตำมระเบียบน้ี

หัวหน้าพนักงานอยัการ

นิติกร

ทนายความอาสา

ทนายความอาสาอาวุโส

ผู้มอี านาจพจิารณาอนุมัติ



บนัทึกขออนุมติัเดินทาง

แบบรายงานการคดี     
อ.ก.๑๓

บันทกึแสดงเหตุจ าเป็น 

กรณขีออนุมตัเิดนิทางไม่ทนัตามก าหนด

เอกสารประกอบการขออนุมัตเิดนิทางไปด าเนินอรรถคดี



การลด
ขั้นตอน  

การเดินทาง
ความปลอดภยั

การประหยดั
งบประมาณ

หลกัในการพจิารณาอนุมัตกิารเดนิทางไปด าเนินอรรถคดี



ทนายความอาสา วนัละ ๑,๐๐๐ บาท

ทนายความอาสาอาวโุส วนัละ ๑,๒๐๐ บาท

ค่าตอบแทน กรณีปฏิบติัหนา้ท่ีเขา้เวรใหค้  าปรึกษากฎหมาย 



ค่าตอบแทน กรณีการประนอมข้อพพิาท

การประนอมข้อพพิาท
อตัราค่าตอบแทน

เร่ืองละ ๒,๐๐๐ บาท



การปฏิบติัหนา้ท่ีในจงัหวดัเดียวกนั 
คร้ังละหรือวนัละ ๑,๐๐๐ บาท

การปฏิบติัหนา้ท่ีในจงัหวดัอ่ืน    
คร้ังละหรือวนัละ ๒,๕๐๐ บาท

ค่าตอบแทน กรณีเดินทางไปด าเนินอรรถคดีตามขอ้ ๙



ค่าตอบแทน กรณีเดินทางไปด าเนินอรรถคดีตามขอ้ ๙ (ต่อ)

(๑) ตรวจสอบข้อเทจ็จริงหรือรวบรวมพยานหลกัฐานอนัเกีย่วกบัคดีทีไ่ด้รับค าร้องขอให้ช่วยเหลือซ่ึงน าไปสู่การ
เร่ิมต้นคดี และการรวบรวมพยานหลกัฐานเพิม่เติมในภายหลงั

(๒) ด าเนินการไกล่เกลีย่ประนอมข้อพพิาท
(๓) ย่ืนค าฟ้องหรือค าร้องขอ ค าให้การ ค าให้การแก้ฟ้องแย้ง ค าร้องขอคุ้มครองช่ัวคราวระหว่างพจิาณา ค าร้องขอ

ย่ืนค าให้การว่ามไิด้จงใจขาดนัด ค าร้องขอให้ศาลมคี าพพิากษาหรือค าส่ังช้ีขาดให้ตนเป็นฝ่ายชนะคดโีดยการ
ขาดนัด ค าร้องขดัทรัพย์ ค าร้องขอเฉลีย่ทรัพย์ ค าร้องขอกนัส่วน ค าร้องทีย่ื่นต่อศาล เพ่ือตั้งประเด็นระหว่าง
คู่ความ ค าแถลงขอน าหมายตามทีศ่าลมคี าส่ังเพิม่เติมและค าร้องขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในคดีอาญา

(๔) ขอแก้ไขเพิม่เติมค าฟ้องหรือค าร้องขอ ค าให้การ หรือค าร้องตาม (๓) เฉพาะกรณทีีป่รากฏข้อเทจ็จริงอนัเป็น
สาระส าคญัขึน้ใหม่ภายหลงัจากการย่ืนค าฟ้องหรือค าร้องขอ ค าให้การหรือค าร้องดังกล่าวแล้ว

(๕) นัดช้ีสองสถาน นัดพร้อม นัดสอบถาม นัดไกล่เกลีย่ นัดตรวจสอบเอกสารหรือไปท าแผนทีพ่พิาทตามค าส่ังศาล 
เดินเผชิญสืบ นัดพจิารณา ไต่สวนมูลฟ้อง หรือนัดตรวจพยานหลกัฐาน

(๖) ไต่สวนค าร้อง สืบพยานโจทก์ พยานจ าเลย พยานผู้ร้อง ไต่สวนค าร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล ท าสัญญา
ประนีประนอมยอมความในศาล น าผู้ร้องและพยานไปพบหรือให้ถ้อยค าต่อเจ้าพนักงานพทิกัษ์ทรัพย์ 
ผู้อ านวยการสถานพนิิจ หรือพนักงานคุมประพฤติ

(๗) ฟังค าพพิากษาหรือค าส่ังช้ีขาดคดี
(๘) ย่ืนค าฟ้องอทุธรณ์ ค าแก้ค าฟ้องอทุธรณ์ ค าฟ้องฎกีา ค าแก้ค าฟ้องฎกีา ค าร้องอทุธรณ์ หรือฎกีาค าส่ัง ค าร้องขอ

ทุเลาการบังคบัคดี หรือค าร้องคดัค้านการทุเลาการบังคบัคดี
(๙) ย่ืนค าแถลงวางเงินค่าส่งค าบังคบั ค าขอออกหมายบังคบัคดีและตั้งเจ้าพนักงานบังคบัคดี
(๑๐) กรณอ่ืีนๆ ทีห่ัวหน้าพนักงานอยัการเห็นว่ามคีวามจ าเป็นเพ่ือมใิห้เกดิความเสียหายแก่คดี



ค่าตอบแทน กรณีเดนิทางไปด าเนินอรรถคดีตามข้อ ๑๐

การปฏิบัติหน้าที่ในจังหวดัเดยีวกนั

คร้ังละหรือวนัละ ๕๐๐ บาท              

การปฏิบัติหน้าที่ในจังหวดัอ่ืน

คร้ังละหรือวนัละ ๒,๐๐๐ บาท



ค่าตอบแทน กรณีเดินทางไปด าเนินอรรถคดีตามขอ้ ๑๐ (ต่อ)

(๑) ขอแก้ไขเพิม่เตมิค าฟ้อง ค าให้การ ค าร้อง ซ่ึงมิใช่กรณตีามข้อ ๙ (๔)

(๒) ขอหมายเรียกพยานบุคคลและส่งหมายเรียกดงักล่าว หรือค าส่ังเรียกพยานวตัถุ พยานเอกสาร
(๓) ตรวจผลการส่งหมายเรียกและส าเนาค าฟ้อง ค าร้องขอ หรือค าร้องตามข้อ ๙ (๓)

(๔) ส่งส าเนาเอกสารแก่ศาลและคู่ความในคดี
(๕) ย่ืนบัญชีระบุพยาน บัญชีระบุพยานเพิม่เตมิ ค าแถลงการณ์ ค าร้องขอเล่ือนคด ีค าร้องขอขยาย

ระยะเวลาย่ืนค าให้การ ค าร้องขอขยายระยะเวลาย่ืนค าฟ้องอุทธรณ์หรือค าฟ้องฎกีา ค าร้องขอขยาย
ระยะเวลาย่ืนค าแก้ค าฟ้องอุทธรณ์หรือค าแก้ค าฟ้องฎกีา หรือนัดฟังประเดน็กลบั

(๖) ขอคดัหรือถ่ายส าเนาพยานเอกสาร ค าเบิกความพยาน หรือรายงานกระบวนพจิารณา และรับเอกสาร
ดงักล่าว

(๗) ขอคดัส าเนาค าพพิากษาหรือค าส่ัง หรือรับส าเนาค าพพิากษาหรือค าส่ัง
(๘) ขอและรับหลกัฐานการรับรองคดถีงึที่สุดในกรณจี าเป็นต้องใช้
(๙) ตรวจส านวนจ าเลยขาดนัดย่ืนค าให้การ
(๑๐) ฟังค าส่ังศาลตามข้อ ๙ (๓) หรือข้อ ๙ (๘) ในกรณทีี่ศาลมิได้มีค าส่ัง หรือไม่อาจฟังค าส่ังศาลในวนั

น้ัน โดยมีเหตุอนัสมควร
(๑๑) ตรวจผลการส่งส าเนาค าฟ้องอุทธรณ์ หรือค าฟ้องฎกีา
(๑๒)กรณอ่ืีนๆ ที่หัวหน้าพนักงานอยัการเห็นว่ามีความจ าเป็นเพ่ือไม่ให้เกดิความเสียหายแก่คดี



ค่ำพำหนะ กรณีเดินทำงไปด ำเนินอรรถคดีตำมขอ้ ๙ และขอ้ ๑๐

ในจงัหวดัอ่ืนในจงัหวดัเดียวกนั

ค่ำพำหนะ

๑. ในท้องที่กรุงเทพมหานคร หรือใน
จงัหวดัเดยีวกนักบัท้องที่หรือเขตอ านาจ
ศาลที่ทนายความอาสาหรือทนายความ
อาสาประจ าอยู่ เหมาจ่ายวนัละ ๒๐๐ บาท

๒. ในจงัหวดัเดยีวกนัแต่ต่างท้องที่หรือ
เขตอ านาจศาลกบัที่ทนายความอาสาหรือ
ทนายความอาสาอาวุโสประจ าอยู่ เหมา
จ่ายวนัละ ๒๐๐ บาท หรือตามจ านวนที่
จ่ายจริงแต่ไม่เกนิ ๕๐๐ บาท

๑. ค่าโดยสารรถรับจ้างสาธารณะระหว่างบ้าน
หรือที่พกักบัสถานีขนส่งโดยสารรับจ้างประจ า
ทางหรือสถานีรถไฟ ตามจ านวนที่จ่ายจริง

๒. ค่าโดยสารประจ าทางปรับอากาศ  หรือ     
ค่าโดยสารรถไฟนอนช้ันที่ ๒ ปรับอากาศ
ตามจ านวนที่จ่ายจริง

๓. ค่าโดยสารรถรับจ้างภายในจงัหวดั        
เหมาจ่ายวนัละ ๓๐๐ บาท



กรณีทีท่นายความอาสาและทนายความอาสาอาวุโสสามารถด าเนินการในคราวเดยีวกนั

๑. ยื่นค ำฟ้อง ค ำฟ้องอุทธรณ์ ค ำฟ้องฎีกำ ค ำร้องหรือค ำแถลงที่เกี่ยวข้อง 
ฟังค ำสั่งศำล หรือน ำหมำยเรียก และส ำเนำค ำฟ้องส่งแก่คู่ควำมอีกฝ่ำย
หนึ่ง

๒. ยื่นบัญชีระบุพยำนพร้อมแถลงส่งส ำเนำเอกสำรแก่ศำลและคู่ควำมอีก
ฝ่ำยหนึ่ง ค ำขอหมำยเรียกพยำนบุคคล หรือค ำขอให้ศำลมีค ำสั่งเรียก
พยำนเอกสำรหรือพยำนวัตถุ

๓. รับและส่งหมำยเรียกพยำนตำม ข้อ 2
๔. ยื่นบัญชีระบุพยำนเพิ่มเติม และขอหมำยเรียกพยำนเพิ่มเติม
๕. ฟังค ำพิพำกษำและขอคัดค ำพิพำกษำ
๖. ยื่นค ำขอให้ศำลส่งค ำบังคับโดยวิธีปิดหมำย 



ค่าตอบแทนค่าวชิาชีพ

ค่าวชิาชีพ

ศาลช้ันต้น

คดีพิจารณาฝ่ายเดียว คดีละ 
๒,๕๐๐ บาท

คดีท่ีมิใช่คดีพิจารณาฝ่ายเดียว 
คดีละ ๓,๐๐๐ บาท

คดีมีขอ้ยุง่ยาก                     
หรือมีความยุง่ยาก                 

คดีละ ๕,๐๐๐ - ๘,๐๐๐ บาท

ศาลอุทธรณ์                          
คดลีะ ๒,๕๐๐ บาท

ศาลฎกีา                               
คดลีะ ๓,๐๐๐ บาท



กรณีมอบฉนัทะหรือมอบหมำยใหผ้ ูอ่ื้นด ำเนินกำรแทน

มอบฉนัทะหรอืมอบหมำย

ข้อ ๑๖

ข้อ ๑๗
ข้อ ๑๘

ทนายความอาสา   
ทนายความอาสาอาวุโส

นิตกิร                    
เจ้าหน้าทีป่ระจ าส านักงาน

เบิกค่าตอบแทนและ               
ค่าพาหนะได้ตามระเบียบ

ส านักงานอยัการสูงสุดว่าด้วย
ค่าตอบแทนและค่าพาหนะ
ส าหรับทนายความอาสาและ
ทนายความอาสาอาวุโสในการ
ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่
ประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๒

เบิกค่าใชจ่้ายใน
การเดินทางไป
ราชการไดต้าม
ระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ



ข้อ ๒๑ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าพาหนะของทนายความอาสาหรือ
ทนายความอาสาอาวุโส ที่ได้ด าเนินการตามระเบียบส านักงานอยัการสูงสุด

ว่าด้วยการอนุมติัการเดนิทางและการด าเนินคดขีองทนายความอาสา     
พ.ศ. ๒๕๔๕ ก่อนวนัที่ระเบียบนีใ้ช้บังคบัซ่ึงยงัไม่แล้วเสร็จ 

ให้ด าเนินการตามระเบียบดงักล่าวต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ



ระเบียบส ำนกังำนอยักำรสงูสดุ                                 

ว่ำดว้ยกำรอนมุติักำรเดินทำงและกำรด ำเนินคดีของ

ทนำยควำมอำสำ พ.ศ. ๒๕๔๕

รบัส ำนวน กอ่น

วนัท่ี ๒๘ กนัยำยน ๒๕๖๒

การขออนุมัตเิดนิทางไปด าเนินอรรถคด ี
ใช้หลกัเกณฑ์ ตามระเบียบส านักงานอยัการสูงสุด

ว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าพาหนะส าหรับทนายความอาสา      
และทนายความอาสาในการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน 

พ.ศ. ๒๕๖๒



๗.๑ เดินทางไปตรวจสอบข้อเทจ็จริงหรือรวบรวมพยานหลกัฐาน          
อนัเกีย่วกบัคดีทีไ่ด้รับค าร้องขอ

๗.๒ ย่ืนค าฟ้อง, ค าให้การ, ค าร้องต่าง ๆ และการย่ืนค าแถลง
ขอปิดหมาย

๗.๓ การขอแก้ไขเพิม่เติมค าฟ้อง ค าให้การ ค าร้องตามข้อ ๗.๒
๗.๔ การช้ีสองสถาน
๗.๕ การสืบพยานโจทก์ พยานจ าเลย พยานผู้ร้อง ไต่สวนค าขออนาถา 

นาผู้ร้องและพยานไปพบพนักงานคุมประพฤติ การท าสัญญา
ประนีประนอมในศาล ไต่สวนค าร้อง

๗.๖ การย่ืนค าฟ้องอุทธรณ์ ค าฟ้องฎกีา ค าร้องขอทุเลาการบงัคับคดี 
ค าร้องอุทธรณ์หรือฎกีาค าส่ังต่าง ๆ 

๗.๗ กรณอ่ืีน ๆ ทีห่ัวหน้าพนักงานอยัการเห็นว่ามีความจ าเป็นเร่งด่วน   
เพ่ือไม่ให้เกดิความเสียหายแก่คดี

๘.๑ รวบรวมขอ้เทจ็จริงและหาพยานหลกัฐานเพิ่มเติม
๘.๒ การตรวจ หรือคดัส าเนาทะเบียนบา้น 
๘.๓ ขอและส่งหมายเรียกพยานบุคคลหรือค าสั่งเรียกพยานวตัถุ
๘.๔ ตรวจผลการส่งหมายเรียกและส าเนาค าฟ้องหรือค าร้องตามขอ้ ๗.๒
๘.๕ การส่งส าเนาเอกสารแก่ศาลและคู่ความอ่ืน ๆ 
๘.๖ การยืน่บญัชีระบุพยาน การยืน่บญัชีระบุพยานเพิ่มเติม 

ยืน่ค าแถลงการณ์ นดัฟังประเด็นกลบั ยืน่ค าร้องขอเล่ือนคดี
๘.๗ การขอคดัหรือขอถ่ายพยานเอกสาร ค าเบิกความพยาน และรายงาน  

กระบวนพิจารณา
๘.๘ การขอคดัค าพิพากษาหรือค าสั่ง หรือรับส าเนาค าพิพากษาหรือค าสั่ง
๘.๙-๘.๑๗

ระเบียบส านักงานอยัการสูงสุดว่าด้วยการอนุมัตกิารเดนิทาง
และการด าเนินคดขีองทนายความอาสา พ.ศ. ๒๕๔๕

เบิกค่าตอบแทนและค่าพาหนะ เบิกเฉพาะค่าพาหนะ



ค่าตอบแทน และค่าพาหนะกรณีเดนิทางไปด าเนินอรรถคดีตามข้อ ๗

ในจงัหวดัเดียวกนั                   
คร้ังละ ๖๐๐ บาท

ในจงัหวดัอ่ืน                          
คร้ังละ ๑,๒๐๐ บาท

ค่าพาหนะ                                 
รถรับจา้งสาธารณะตามท่ีจ่ายจริง

หนังสือกระทรวงการคลงั 
ที่ กค ๐๕๒๖.๗/๕๗๔๔
ลงวนัที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๓๙



ค่าพาหนะ กรณีเดนิทางไปด าเนินอรรถคดีตามข้อ ๘

ค่าพาหนะ
รถรับจ้างสาธารณะตามที่จ่ายจริง





ค่าพาหนะ
รถรับจ้างสาธารณะตามที่จ่ายจริง

ขออนุมัติเดินทางไปด าเนินอรรถคดีที่ศาล
ในวันเดียวกันหลายครั้ง แต่ส านวนเดียวกัน    
(คดีหมายเลขด าเดียวกัน) มีสิทธิขอเบิกค่าตอบแทน
ได้ 1,000 บาท : วัน ส่วนค่าพาหนะเหมาจ่าย     
200 บาท 
ศาลเดียวกัน/ต่างศาล แต่ไปศาลในวันเดียวกัน 
แต่คนละส านวนคดี มีสิทธิเบิกค่าตอบแทนได้   
1,000 บาท : ส านวนคดี แต่เบิกค่าพาหนะเหมาจ่าย
ได้เพียง 200 บาท



LOGO

เอกสารประกอบการขอเบิกเงนิค่าตอบแทน
ทนายความอาสา ทนายความอาสาอาวุโส



เอกสารประกอบการขอเบิกเงิน กรณีปฏิบัติหน้าที่เข้าเวรให้ค าปรึกษากฎหมาย

บันทึกขออนุมัตเิบิกเงนิค่าตอบแทนทนายความอาสา ทนายความ
อาสาอาวุโส ปฏิบัตหิน้าที่ให้ค าปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน

ค าส่ังแต่งตั้งให้ทนายความอาสา ทนายความอาสาอาวุโส ปฏิบัตหิน้าที่              
ให้ค าปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน

บันทึกขออนุญาตปฏิบัตหิน้าที่แทนกนั (กรณทีนายความอาสา 
ทนายความอาสาอาวุโส ไม่สามารถปฏิบัตหิน้าที่ตามค าส่ังแต่งตั้งได้) 

บัญชีลงเวลาการปฏิบัตงิานของทนายความอาสา

ใบส าคญัรับเงนิ

ใบสรุปใบส าคญัรับเงนิ



ตัวอย่างค าส่ังแต่งตั้งให้ปฏิบัตหิน้าที่ให้ค าปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน



ตัวอย่างค าส่ังแต่งตั้งให้ปฏิบัตหิน้าที่ให้ค าปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน (ต่อ)



ตวัอย่างบันทกึขออนุญาตปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนกนั



ตัวอย่างบัญชีลงเวลาการปฏิบัติงานของทนายความอาสา



ตัวอย่างใบส าคญัรับเงิน



ตวัอย่างใบสรุปใบส าคญัรับเงิน



เอกสารประกอบการขอเบิกเงิน กรณีปฏิบัติหน้าที่การประนอมข้อพพิาท

บันทึกขอเบิกเงนิค่าตอบแทน ค่าวชิาชีพในการประนอมข้อพพิาท

ใบส าคญัรับเงนิค่าตอบแทนค่าวชิาชีพในการประนอมข้อพพิาท

อ.ก.๑๓ แบบรายงานการคดี

บันทึกข้อตกลงสมประโยชน์ของคู่กรณ ี                                                          
หรือ สัญญาประนีประนอมยอมความ



ตัวอย่างบันทึกขอเบิกเงินค่าตอบแทนค่าวชิาชีพในการประนอมข้อพพิาท



ใบส าคัญรับเงนิค่าตอบแทนค่าวชิาชีพในการประนอมข้อพพิาท



ตัวอย่าง อ.ก.๑๓ แบบรายงานการคดี



ตวัอย่างบันทกึข้อตกลงสมประโยชน์ของคู่กรณี



เอกสารประกอบการขอเบิกเงิน กรณีเดนิทางไปด าเนินอรรถคดทีีศ่าล

บันทึกขออนุมัตเิดนิทางไปปฏิบัตหิน้าที่

อ.ก.๑๓ แบบรายงานการคด ี                                                          
วนัที่ที่ขออนุมัตเิดนิทาง และวนัที่ที่เดนิทางไปด าเนินอรรถคด ี

บันทึกขอเบิกค่าตอบแทนและค่าพาหนะ                                            
ในการเดนิทางไปปฏิบัตหิน้าที่

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ แบบ 8708

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงนิ

ส าเนาเอกสารแสดงส่ิงที่ด าเนินการ 



ตวัอย่างบันทกึขออนุมัตเิดนิทางไปปฏิบัตหิน้าที่



ตัวอย่าง อ.ก.๑๓ แบบรายงานการคด ีเพ่ือแนบบันทกึขออนุมตัเิดนิทางไปปฏิบัติหน้าที่



ตัวอย่างบันทึกขอเบิกค่าตอบแทนและค่าพาหนะในการเดนิทางไปปฏิบัติหน้าที่



ตัวอย่างใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ แบบ 8708



ตัวอย่างใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงนิ



เอกสารประกอบการขอเบิกเงิน ค่าวชิาชีพ

บันทึกขอเบิกค่าตอบแทน ค่าวชิาชีพ

ใบส าคญัรับเงนิ

แบบ อ.ก.๑๔ หัวหน้าพนักงานอยัการส่ังยุตคิวามช่วยเหลือ

ส าเนาหนังสือรับรองคดถีึงที่สุด/ค าส่ัง/ค าพพิากษา



ตัวอย่างบันทึกขอเบิกค่าตอบแทน ค่าวชิาชีพ



ตัวอย่างใบส าคญัรับเงิน



LOGO

เอกสารประกอบการขอเบิกเงนิค่าตอบแทน
ตามระเบยีบส านักงานอยัการสูงสุด

ว่าด้วยการอนุมัตกิารเดนิทางและการด าเนินคดขีองทนายความอาสา 
พ.ศ. ๒๕๔๕



ตัวอย่างบันทึกขอเบิกค่าตอบแทนและค่าพาหนะในการเดนิทางไปปฏิบัติหน้าที่



ตัวอย่างบันทึกขอเบิกค่าตอบแทน ค่าวชิาชีพ



ตัวอย่างใบส าคญัรับเงินค่าตอบแทน ค่าวชิาชีพ



LOGO

ส ำนักงำนเลขำธิกำรส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด

0-2142-7067

0-2143-9799

Finance@ago.go.th


