
ระเบียบส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด 
ว่ำดว้ยค่ำตอบแทนและค่ำพำหนะส ำหรับทนำยควำมอำสำ 

และทนำยควำมอำสำอำวุโสในกำรชว่ยเหลอืทำงกฎหมำยแก่ประชำชน   
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

โดยที่ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดเป็นส่วนรำชกำรท่ีมีอิสระในกำรบรหิำรงำนบุคคล  กำรงบประมำณ  
และกำรด ำเนินกำรอื่น  โดยมีอัยกำรสูงสุดเป็นผู้บังคับบัญชำ  เพ่ือประโยชน์ในกำรให้ควำมช่วยเหลือ  
ทำงกฎหมำยแก่ประชำชนโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผู้ยำกจนหรือขำดแคลนทุนทรัพย์ให้เข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมได้
และเพ่ือให้กำรด ำเนินกำรทำงกฎหมำยตำมภำรกิจ  อ ำนำจและหน้ำที่ของส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด   
มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น  ซึ่งต้องให้ทนำยควำมอำสำหรือทนำยควำมอำสำอำวุโสเป็นผู้ให้ควำมช่วยเหลอื
ตำมระเบียบส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด  จึงสมควรก ำหนดหลักเกณฑ์ค่ำตอบแทนและค่ำพำหนะ   
ส ำหรับทนำยควำมอำสำและทนำยควำมอำสำอำวุโสในกำรช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่ประชำชน 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๒๗  วรรคหนึ่ง  (๓)  วรรคสำม  และมำตรำ  ๗  วรรคสอง  
ประกอบมำตรำ  ๒๓  วรรคหนึ่ง  (๑)  แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรอัยกำรและพนักงำนอัยกำร  พ.ศ.  ๒๕๕๓  
อัยกำรสูงสุดโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรอัยกำร  จึงออกระเบียบ  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่ำ  “ระเบียบส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดว่ำดว้ยค่ำตอบแทนและค่ำพำหนะ
ส ำหรับทนำยควำมอำสำและทนำยควำมอำสำอำวุโสในกำรช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่ประชำชน  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก ำหนด  ๓๐  วัน  นับแต่วันถัดจำกวันประกำศ 
ในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดว่ำด้วยกำรอนุมัติกำรเดินทำงและกำรด ำเนินคดี
ของทนำยควำมอำสำ  พ.ศ.  ๒๕๔๕   

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“หัวหน้ำพนักงำนอยักำร”  หมำยควำมว่ำ  อัยกำรพิเศษฝ่ำยในส ำนักงำนคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลอื

ทำงกฎหมำยแก่ประชำชน  หรืออัยกำรจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทำงกฎหมำยและกำรบังคับคดี
แล้วแต่กรณี 

“นิติกร”  หมำยควำมว่ำ  นิติกรในสังกัดส ำนักงำนคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทำงกฎหมำย 
แก่ประชำชน  หรือส ำนักงำนอัยกำรคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทำงกฎหมำยและกำรบังคับคดีจังหวัด 

“ทนำยควำมอำสำ”  หมำยควำมว่ำ  ทนำยควำมซึ่งได้อำสำสมัครเป็นผู้ท ำหน้ำที่ให้ควำมช่วยเหลือ
ทำงกฎหมำยแก่ประชำชน  และได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้เป็นทนำยควำมอำสำ   

“ทนำยควำมอำสำอำวุโส”  หมำยควำมว่ำ  ทนำยควำมซึ่งได้อำสำสมัครเป็นผู้ท ำหน้ำที่ให้ควำมช่วยเหลือ
ทำงกฎหมำยแก่ประชำชน  และได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้เป็นทนำยควำมอำสำอำวุโส 
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“ผู้มีอ ำนำจพิจำรณำอนุมัติ”  หมำยควำมว่ำ  อัยกำรสูงสุดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย  หรืออัยกำรจังหวดั
คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทำงกฎหมำยและกำรบังคับคดี  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๕ เมื่อทนำยควำมอำสำหรือทนำยควำมอำสำอำวุโสเห็นถึงควำมจ ำเป็นที่จะต้องเดินทำง
ไปด ำเนินอรรถคดีที่ศำล  หรือเดินทำงไปสอบข้อเท็จจริง  หรือรวบรวมพยำนหลักฐำนอันเกี่ยวกับคดี  
ที่ได้รับค ำร้องขอให้ช่วยเหลือ  หรือเดินทำงไปด ำเนินกำรประนอมข้อพิพำท  ทนำยควำมอำสำ  
หรือทนำยควำมอำสำอำวุโสจะต้องยื่นบันทึกขออนุมัติเดินทำงไปด ำเนินกำรดังกล่ำวตำมแบบที่ส ำนักงำน
อัยกำรสูงสุดก ำหนดไว้  พร้อมทั้งท ำบันทึกในแบบรำยงำนกำรคดี  (อ.ก.  ๑๓)  แสดงเหตุผลถึงควำมจ ำเป็น 
ที่จะต้องเดินทำงเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำเสนอต่อผู้มีอ ำนำจพิจำรณำอนุมัติ 

เมื่อได้รับกำรอนุมัติให้เดินทำงตำมวรรคหนึ่งแล้ว  ให้ทนำยควำมอำสำหรือทนำยควำมอำสำอำวุโส
ลงบัญชีนัดท ำกำร  (บ.  ๒)  ก่อนเดินทำง 

ข้อ ๖ กำรขออนุมัติเดินทำงไปด ำเนินกำรตำมข้อ  ๕  ให้ทนำยควำมอำสำหรือทนำยควำม
อำสำอำวุโสท ำบันทึกเสนอหัวหน้ำพนักงำนอัยกำรก่อนเดินทำงไม่น้อยกว่ำ  7  วันท ำกำร  เว้นแต่มีเหตุจ ำเป็น 
ที่ไม่อำจด ำเนินกำรตำมก ำหนดได้ 

กรณีมีเหตุจ ำเป็นที่ไม่อำจด ำเนินกำรได้ตำมวรรคหนึ่ง  เพ่ือมิให้เกิดควำมเสียหำยแก่คดี   
ให้ทนำยควำมอำสำหรือทนำยควำมอำสำอำวุโสท ำบันทึกแสดงเหตจุ ำเป็นดังกล่ำวเสนอหัวหน้ำพนกังำนอยักำร
เพ่ือพิจำรณำ  ส ำหรับในกรุงเทพมหำนคร  เมื่อทนำยควำมอำสำหรือทนำยควำมอำสำอำวุโสได้รับ 
ควำมเห็นชอบจำกอัยกำรพิเศษฝ่ำยแล้ว  อำจเดินทำงไปด ำเนินกำรก่อนได้รับอนุมัติให้เดินทำง 

ข้อ ๗ ในกำรพิจำรณำอนุมัติกำรเดินทำงของทนำยควำมอำสำหรือทนำยควำมอำสำอำวุโส  
ให้ค ำนึงถึงหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

(๑) กำรลดขั้นตอนกำรเดินทำงไปด ำเนินคดีที่ศำลตำมควำมจ ำเป็นและไม่เกิดควำมเสียหำยแก่คดี 
(๒) ควำมปลอดภัยของทนำยควำมอำสำหรือทนำยควำมอำสำอำวุโส 
(๓) กำรประหยัดงบประมำณ 
ข้อ ๘ ทนำยควำมอำสำและทนำยควำมอำสำอำวุโสมีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนตำมบัญชี  ๑  

ท้ำยระเบียบนี้ 
ข้อ ๙ ทนำยควำมอำสำและทนำยควำมอำสำอำวุโสมีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนและค่ำพำหนะ  

ตำมบัญชี  ๒  และบัญชี  ๔  ท้ำยระเบียบนี้  ในกรณีต้องเดินทำงไปปฏิบัติหน้ำที่  ดังต่อไปนี้   
(๑) ตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือรวบรวมพยำนหลักฐำนอันเกี่ยวกับคดีที่ได้รับค ำร้องขอให้ช่วยเหลือ  

ซึ่งน ำไปสู่กำรเริ่มต้นคดี  และกำรรวบรวมพยำนหลักฐำนเพิ่มเติมในภำยหลัง 
(๒) ด ำเนินกำรไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพำท   
(๓) ยื่นค ำฟ้องหรือค ำร้องขอ  ค ำให้กำร  ค ำให้กำรแก้ฟ้องแย้ง  ค ำร้องขอคุ้มครองชั่วครำว

ระหว่ำงพิจำรณำ  ค ำร้องขอยื่นค ำให้กำรว่ำมิได้จงใจขำดนัด  ค ำร้องขอให้ศำลมีค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งชี้ขำด 
ให้ตนเป็นฝ่ำยชนะคดีโดยกำรขำดนัด  ค ำร้องขัดทรัพย์  ค ำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์  ค ำร้องขอกันส่วน   
ค ำร้องที่ยื่นต่อศำล  เพ่ือตั้งประเด็นระหว่ำงคู่ควำม  ค ำแถลงขอน ำหมำยตำมที่ศำลมีค ำสั่งเพ่ิมเติม   
และค ำร้องขอให้ชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนในคดีอำญำ 
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(๔) ขอแก้ไขเพ่ิมเติมค ำฟ้องหรือค ำร้องขอ  ค ำให้กำร  หรือค ำร้องตำม  (๓)  เฉพำะกรณี 
ที่ปรำกฏข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญขึ้นใหม่ภำยหลังจำกกำรยื่นค ำฟ้องหรือค ำร้องขอ  ค ำให้กำร   
หรือค ำร้องดังกล่ำวแล้ว 

(๕) นัดชี้สองสถำน  นัดพร้อม  นัดสอบถำม  นัดไกล่เกลี่ย  นัดตรวจสอบเอกสำรหรือไปท ำแผนท่ี 
พิพำทตำมค ำสั่งศำล  เดินเผชิญสืบ  นัดพิจำรณำ  ไต่สวนมูลฟ้อง  หรือนัดตรวจพยำนหลักฐำน 

(๖) ไต่สวนค ำร้อง  สืบพยำนโจทก์  พยำนจ ำเลย  พยำนผู้ร้อง  ไต่สวนค ำร้องขอยกเว้น
ค่ำธรรมเนียมศำล  ท ำสัญญำประนีประนอมยอมควำมในศำล  น ำผู้ร้องและพยำนไปพบหรือให้ถ้อยค ำตอ่
เจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์  ผู้อ ำนวยกำรสถำนพินิจ  หรือพนักงำนคุมประพฤติ 

(๗) ฟังค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งชี้ขำดคดี    
(๘) ยื่นค ำฟ้องอุทธรณ์  ค ำแก้ค ำฟ้องอุทธรณ์  ค ำฟ้องฎีกำ  ค ำแก้ค ำฟ้องฎีกำ  ค ำร้องอุทธรณ์

หรือฎีกำค ำสั่ง  ค ำร้องขอทุเลำกำรบังคับคดี  หรือค ำร้องคัดค้ำนกำรทุเลำกำรบังคับคดี 
(๙) ยื่นค ำแถลงวำงเงินค่ำส่งค ำบังคับ  ค ำขอออกหมำยบังคับคดีและตั้งเจ้ำพนักงำนบังคับคดี   

(๑๐) กรณีอื่น ๆ  ที่หัวหน้ำพนักงำนอัยกำรเห็นว่ำมีควำมจ ำเป็นเพื่อมิให้เกิดควำมเสียหำยแก่คดี   
ข้อ ๑๐ ทนำยควำมอำสำและทนำยควำมอำสำอำวุโสมีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนและค่ำพำหนะ  

ตำมบัญชี  ๓  และบัญชี  ๔  ท้ำยระเบียบนี้  ในกรณีต้องเดินทำงไปปฏิบัติหน้ำที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ขอแก้ไขเพ่ิมเติมค ำฟ้อง  ค ำให้กำร  ค ำร้อง  ซึ่งมิใช่กรณีตำมข้อ  ๙  (๔)   
(๒) ขอหมำยเรียกพยำนบุคคลและส่งหมำยเรียกดังกล่ำว  หรือค ำสั่งเรียกพยำนวัตถุ   

พยำนเอกสำร   
(๓) ตรวจผลกำรส่งหมำยเรียกและส ำเนำค ำฟ้อง  ค ำร้องขอ  หรือค ำร้องตำมข้อ  ๙  (๓)   
(๔) ส่งส ำเนำเอกสำรแก่ศำลและคู่ควำมในคดี 
(๕) ยื่นบัญชีระบุพยำน  บัญชีระบุพยำนเพ่ิมเติม  ค ำแถลงกำรณ์  ค ำร้องขอเลื่อนคดี   

ค ำร้องขอขยำยระยะเวลำยื่นค ำให้กำร  ค ำร้องขอขยำยระยะเวลำยื่นค ำฟ้องอุทธรณ์หรือค ำฟ้องฎีกำ   
ค ำร้องขอขยำยระยะเวลำยื่นค ำแก้ค ำฟ้องอุทธรณ์หรือค ำแก้ค ำฟ้องฎีกำ  หรือนัดฟังประเด็นกลับ   

(๖) ขอคัดหรือถ่ำยส ำเนำพยำนเอกสำร  ค ำเบิกควำมพยำน  หรือรำยงำนกระบวนพิจำรณำ  
และรับเอกสำรดังกล่ำว 

(๗) ขอคัดส ำเนำค ำพิพำกษำหรือค ำสั่ง  หรือรับส ำเนำค ำพิพำกษำหรือค ำสั่ง 
(๘) ขอและรับหลักฐำนกำรรับรองคดีถึงที่สุดในกรณีจ ำเป็นต้องใช้ 
(๙) ตรวจส ำนวนจ ำเลยขำดนัดยื่นค ำให้กำร 

(๑๐) ฟังค ำสั่งศำลตำมข้อ  ๙  (๓)  หรือข้อ  ๙  (๘)  ในกรณีที่ศำลมิได้มีค ำสั่ง  หรือไม่อำจฟัง
ค ำสั่งศำลในวันนั้น  โดยมีเหตุอันสมควร 

(๑๑) ตรวจผลกำรส่งส ำเนำค ำฟ้องอุทธรณ์  หรือค ำฟ้องฎีกำ   
(๑๒) กรณีอื่น ๆ  ที่หัวหน้ำพนักงำนอัยกำรเห็นว่ำมีควำมจ ำเป็นเพ่ือไม่ให้เกิดควำมเสียหำยแก่คดี   
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ข้อ ๑๑ ในกำรพิจำรณำอนุมัติให้ทนำยควำมอำสำและทนำยควำมอำสำอำวโุสเบิกจ่ำยค่ำตอบแทน
และค่ำพำหนะตำมข้อ  ๙  และข้อ  ๑๐  ให้พิจำรณำถึงกรณีที่สำมำรถมอบฉันทะให้นิติกรประจ ำท้องที่อื่น
ด ำเนินกำรแทนตำมข้อ  ๑๗  และกรณีที่สำมำรถด ำเนินกำรไปพร้อมในครำวเดียวกันตำมข้อ  ๑๕  ทั้งนี้  
เพื่อควำมรวดเร็วและประหยัดงบประมำณ 

ข้อ ๑๒ ในกำรขอเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนและค่ำพำหนะ  ให้ทนำยควำมอำสำและทนำยควำม
อำสำอำวุโสท ำบันทึกในรำยงำนกำรคดี  (อ.ก.  ๑๓)  แสดงผลกำรปฏิบัติงำนที่ได้รับอนุมัตพิร้อมหลักฐำน
กำรปฏิบัติงำนเสนอต่อผู้มีอ ำนำจพิจำรณำอนุมัติโดยเร็ว 

ในกรณีที่ทนำยควำมอำสำและทนำยควำมอำสำอำวุโสจะต้องเดินทำงไปด ำเนินอรรถคดี 
อย่ำงต่อเนื่อง  ให้ทนำยควำมอำสำหรือทนำยควำมอำสำอำวุโสท ำบันทึกขออนุมัติเดินทำงครั้งต่อไป  
พร้อมกับกำรขออนุมัติเบิกค่ำตอบแทนและค่ำพำหนะตำมวรรคหนึ่ง 

แบบรำยงำนกำรเดินทำงเพ่ือขอเบิกค่ำตอบแทนและค่ำพำหนะ  และเอกสำรประกอบที่ใช้ 
ในกำรเบิกจ่ำยเงิน  ให้อนุโลมใช้แบบตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง 
ไปรำชกำร 

ข้อ ๑๓ ในกรณีทนำยควำมอำสำและทนำยควำมอำสำอำวุโสได้ด ำเนินอรรถคดีทำงศำลเสร็จ
ในแต่ละชั้นศำลแล้ว  และผู้ร้องได้ทรำบค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งในคดีนั้นแล้ว  ให้ทนำยควำมอำสำ 
และทนำยควำมอำสำอำวโุสเบกิค่ำตอบแทนค่ำวิชำชพีในกำรด ำเนินอรรถคดใีนแต่ละชั้นศำลตำมบัญชี  ๑  
ท้ำยระเบียบนี้   

กรณีที่มีทนำยควำมอำสำและทนำยควำมอำสำอำวุโสด ำเนินอรรถคดีที่ศำลหลำยคน   
ให้ทนำยควำมอำสำและทนำยควำมอำสำอำวุโสแต่ละคนเบิกค่ำตอบแทนค่ำวิชำชีพได้ตำมผลงำน  
กำรด ำเนินอรรถคดี  โดยให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้ำพนักงำนอัยกำร 

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่ส ำนักงำนอัยกำรคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทำงกฎหมำยและกำรบังคับคดีจังหวัด
ส่งส ำนวนให้ส ำนักงำนคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่ประชำชนช่วยด ำเนินอรรถคดีแทน  
หำกทนำยควำมอำสำหรือทนำยควำมอำสำอำวุโสเจ้ำของส ำนวนเห็นควรให้รวบรวมข้อเท็จจริงและหำพยำน  
หลักฐำนเพ่ิมเติมตำมข้อ  ๙  (๑)  ให้ทนำยควำมอำสำหรือทนำยควำมอำสำอำวุโสจัดท ำหนังสือก ำหนด
ประเด็นที่จะให้ท ำกำรรวบรวมข้อเท็จจริงและหำพยำนหลักฐำนเพ่ิมเติมให้ชัดเจน  แล้วเสนอหัวหน้ำ
พนักงำนอัยกำรเพ่ือพิจำรณำและลงนำมถึงส ำนักงำนอัยกำรคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทำงกฎหมำย  
และกำรบังคับคดีจังหวัดด ำเนินกำรต่อไปตำมนัยข้อ  ๑๗ 

เมื่อส ำนักงำนอัยกำรคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทำงกฎหมำยและกำรบังคับคดีจังหวัด 
ได้ด ำเนินกำรรวบรวมขอ้เท็จจริงและหำพยำนหลักฐำนเพ่ิมเติมแล้ว  แต่ทนำยควำมอำสำและทนำยควำม
อำสำอำวุโสเจ้ำของส ำนวนเห็นว่ำยังไม่เพียงพอและเป็นกรณีที่ต้องไปด ำเนนิกำรเอง  ให้ทนำยควำมอำสำ
และทนำยควำมอำสำอำวุโสขออนุมัติเดินทำงตำมควำมในข้อ  ๕  และข้อ  ๖  ต่อไป 
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ในกรณีกำรรวบรวมพยำนหลักฐำนเพ่ิมเติมในภำยหลังตำมข้อ  ๙  (๑)  กำรยื่นค ำแก้ค ำฟ้องอุทธรณ์  
ค ำแก้ค ำฟ้องฎีกำ  หรือค ำร้องขอทุเลำกำรบังคับคดีตำมข้อ  ๙  (๘)  หรือกำรด ำเนินกำรตำมข้อ  ๙  (๙)  
และข้อ  ๑๐  หำกหัวหน้ำพนักงำนอัยกำรเห็นว่ำ  กรณีมีเหตุจ ำเป็นเร่งด่วน  หรือมีเหตุอื่นอันสมควร 
ที่ทนำยควำมอำสำและทนำยควำมอำสำอำวุโสเจ้ำของส ำนวนต้องด ำเนินกำรเอง  ให้หัวหน้ำพนักงำนอัยกำร
พิจำรณำอนุมัติกำรเดินทำง  ส ำหรับในกรุงเทพมหำนครให้ด ำเนินกำรตำมข้อ  6  วรรคสอง  โดยให้
ทนำยควำมอำสำและทนำยควำมอำสำอำวุโสเบิกค่ำตอบแทนและค่ำพำหนะได้ตำมระเบียบนี้ 

ข้อ ๑๕ ในกำรด ำเนินคดีเดียวกันหรือคดีที่เกี่ยวเนื่องกันที่อำจรวมกำรพิจำรณำคดีได้   
กรณีต่อไปนี้  ให้ทนำยควำมอำสำและทนำยควำมอำสำอำวุโสด ำเนินกำรไปในครำวเดียวกัน 

(๑) ยื่นค ำฟ้อง  ค ำฟ้องอุทธรณ์  ค ำฟ้องฎีกำ  ค ำร้องหรือค ำแถลงที่เกี่ยวข้อง  ฟังค ำสั่งศำล  
หรือน ำหมำยเรียก  และส ำเนำค ำฟ้องส่งแก่คู่ควำมอีกฝ่ำยหนึ่ง 

(๒) ยื่นบัญชีระบุพยำนพร้อมแถลงส่งส ำเนำเอกสำรแก่ศำลและคู่ควำมอีกฝ่ำยหนึ่ง   
ค ำขอหมำยเรียกพยำนบุคคล  หรือค ำขอให้ศำลมีค ำสั่งเรียกพยำนเอกสำรหรือพยำนวัตถุ 

(๓) รับและส่งหมำยเรียกพยำนตำม  (๒) 
(๔) ยื่นบัญชีระบุพยำนเพิ่มเติม  และขอหมำยเรียกพยำนเพิ่มเติม 
(๕) ฟังค ำพิพำกษำและขอคัดค ำพิพำกษำ 
(๖) ยื่นค ำขอให้ศำลส่งค ำบังคับโดยวิธีปิดหมำย 
กรณีอื่น ๆ  นอกจำกที่ก ำหนดในวรรคหนึ่ง  หำกสำมำรถด ำเนินกำรในครำวเดียวกันได้   

ให้ทนำยควำมอำสำและทนำยควำมอำสำอำวุโสด ำเนินกำรไปพร้อมกัน  เพ่ือควำมรวดเร็วและประหยัด
งบประมำณ 

ข้อ ๑๖ ในกรณีที่มีเหตุจ ำเป็นและสมควรที่ทนำยควำมอำสำและทนำยควำมอำสำอำวุโส
เจ้ำของส ำนวนไม่สำมำรถด ำเนินกำรรวบรวมพยำนหลักฐำนเพิ่มเติมในภำยหลังตำมข้อ  ๙  (๑)  กำรยื่น
ค ำแก้ค ำฟ้องอุทธรณ์  ค ำแก้ค ำฟ้องฎีกำ  หรือค ำร้องขอทุเลำกำรบังคับคดีตำมข้อ  ๙  (๘)  หรือกำรด ำเนินกำร
ตำมข้อ  ๙  (๙)  และข้อ  ๑๐  ได้เอง  ให้ทนำยควำมอำสำและทนำยควำมอำสำอำวุโสเจ้ำของส ำนวน 
ท ำบันทึกขออนุมัติต่อหัวหน้ำพนักงำนอัยกำรเพื่อมอบฉันทะหรือมอบหมำยให้ผู้อื่นในส ำนักงำนเดียวกัน
ด ำเนินกำรแทน  โดยให้แสดงเหตุผลถึงควำมจ ำเป็นที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้เองโดยละเอียด
ประกอบกำรพิจำรณำด้วย 

หำกหัวหน้ำพนักงำนอัยกำรเห็นว่ำ  มีเหตุจ ำเป็นและสมควรที่จะต้องมอบฉันทะหรือมอบหมำย
ให้ผู้อื่นด ำเนินกำรแทนทนำยควำมอำสำและทนำยควำมอำสำอำวุโสเจ้ำของส ำนวน  ให้หัวหน้ำพนักงำนอัยกำร 
มีค ำสั่งให้ทนำยควำมอำสำและทนำยควำมอำสำอำวุโสผู้อื่น  นิติกร  หรือเจ้ำหน้ำที่ประจ ำส ำนักงำนนั้น  
ด ำเนินกำรแทนโดยเร็ว  แล้วให้รีบแจ้งผลกำรด ำเนินกำรให้ทนำยควำมอำสำและทนำยควำมอำสำอำวุโส
เจ้ำของส ำนวนทรำบเพ่ือด ำเนินกำรต่อไป 
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ข้อ ๑๗ ในกรณีที่ทนำยควำมอำสำและทนำยควำมอำสำอำวุโสจะต้องมอบฉันทะหรือ
มอบหมำยให้ผู้อื่นในต่ำงส ำนักงำนด ำเนินกำรแทน  ให้ทนำยควำมอำสำและทนำยควำมอำสำอำวุโส
บันทึกในแบบรำยงำนกำรคดี  (อ.ก.  ๑๓)  ให้ชัดเจน  พร้อมทั้งจัดท ำหนังสือพร้อมด้วยเอกสำร 
ที่เกี่ยวข้องเสนอหัวหน้ำพนักงำนอัยกำรที่ตนประจ ำอยู่เพ่ือพิจำรณำลงนำมถึงหัวหน้ำพนักงำนอัยกำร 
ของส ำนักงำนอื่นนั้น   

ข้อ ๑๘ ให้หัวหน้ำพนักงำนอัยกำรที่ได้รับเรื่องมอบฉันทะหรือมอบหมำยขอให้ด ำเนินกำรแทน
มีค ำสั่งให้ทนำยควำมอำสำ  ทนำยควำมอำสำอำวุโส  นิติกร  หรือเจ้ำหน้ำที่ประจ ำส ำนักงำนอื่นนั้น  
ด ำเนินกำรแทนโดยเร็ว  เสร็จแล้วให้แจ้งผลกำรด ำเนินกำรให้ทนำยควำมอำสำหรือทนำยควำมอำสำอำวุโส
เจ้ำของส ำนวนด ำเนินกำรต่อไป 

ข้อ ๑๙ ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะหรือรับมอบหมำยเป็นทนำยควำมอำสำหรือทนำยควำมอำสำอำวุโส
ให้เบิกค่ำตอบแทนและค่ำพำหนะได้ตำมระเบียบนี้   

กรณีผู้รับมอบฉันทะหรือรับมอบหมำยเป็นนิติกรหรือเจ้ำหน้ำที่ประจ ำส ำนักงำน  ให้เบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรเดินทำงไปรำชกำรได้ตำมระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร 

ข้อ ๒๐ ในกรณีที่ทนำยควำมอำสำและทนำยควำมอำสำอำวุโสต้องด ำเนินกำรอื่นนอกเหนือจำก   
ข้อ  ๙  ข้อ  ๑๐  และข้อ  ๑๕  หำกเป็นกรณีมีเหตุจ ำเป็นเร่งด่วน  ให้น ำเสนออัยกำรสูงสุดเพ่ือพิจำรณำ
อนุมัติต่อไป 

ค่ำตอบแทนและค่ำพำหนะทนำยควำมอำสำและทนำยควำมอำสำอำวุโสดังกล่ำวในวรรคหนึ่ง
ให้เป็นไปตำมบัญชีท้ำยระเบียบนี้ 

ข้อ ๒๑ กำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนและค่ำพำหนะของทนำยควำมอำสำหรือทนำยควำมอำสำอำวุโส   
ที่ได้ด ำเนินกำรตำมระเบียบส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดว่ำด้วยกำรอนุมัติกำรเดินทำงและกำรด ำเนินคดี  
ของทนำยควำมอำสำ  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ  ให้ด ำเนินกำร 
ตำมระเบียบดังกล่ำวต่อไปจนแล้วเสร็จ 

ข้อ ๒๒ ให้อัยกำรสูงสุดมีอ ำนำจตีควำมและวินิจฉัยปัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมระเบียบนี้ 
ข้อ ๒๓ ให้อัยกำรสูงสุดรักษำกำรตำมระเบียบนี้  และให้มีอ ำนำจออกประกำศ  ค ำสั่ง  

หลักเกณฑ์และวิธีกำรเพื่อประโยชน์ในกำรปฏิบัติตำมระเบียบนี้ 
บรรดำระเบียบ  ประกำศ  ข้อบังคับ  และค ำสั่งอื่นใด  ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้    

ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 

ประกำศ  ณ  วนัที่  9  สิงหำคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 
เข็มชัย  ชตุิวงศ ์
อัยกำรสูงสดุ 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๙๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๖๒



๑ 

 

บัญชี ๑  
บัญชีคา่ตอบแทนทนายความอาสาและทนายความอาสาอาวโุสตามข้อ ๘ 

 

ประเภทค่าตอบแทน อัตราค่าตอบแทน 

 
       ๑. การปฏิบัติหน้าที่เข้าเวรเพ่ือให้ค าปรึกษาและแนะน าช่วยเหลือ 
ทางกฎหมาย 
           - ทนายความอาสา 
           - ทนายความอาสาอาวุโส 
 

 
 
 

วันละ ๑,๐๐๐ บาท 
วันละ ๑,๒๐๐ บาท 

  
      ๒. การประนอมข้อพิพาท กรณีทนายความอาสาหรือทนายความอาสา
อาวุโสปฏิบัติหน้าที่จนคู่กรณีสามารถตกลงกันได้ และมีการท าบันทึกข้อตกลง
สมประโยชน์ของคู่กรณหีรือสัญญาประนีประนอมยอมความ  
 

 
เรื่องละ ๒,๐๐๐ บาท  

     
  ๓ . ค่ าวิ ชาชีพ ในการด า เนิ นอรรถคดี ในแต่ ละชั้ นศาลจนศาลมี 
ค าพิพากษาหรือค าสั่ง ดังนี้ 
           ๓.๑ การด าเนินคดีในศาลชั้นต้น 

๓.๑.๑  คดีพิจารณาฝ่ายเดยีว 
 
๓.๑.๒  คดีท่ีมิใชค่ดีพิจารณาฝ่ายเดียว 
 
๓.๑.๓  คดีมขี้อยุ่งยาก หรือมีความยุ่งยาก 

                
          ๓.๒ การด าเนินคดใีนศาลอุทธรณ ์
 
          ๓.๓ การด าเนินคดใีนศาลฎีกา 
 

 
 
 
 

คดีละ ๒,๕๐๐ บาท 
 
คดีละ ๓,๐๐๐ บาท 
 
คดีละ ๕,๐๐๐ - 8,000 บาท 
 
คดีละ 2,๕๐๐ บาท 
 
คดีละ 3,0๐๐ บาท 
 

 
 
 
 



๒ 

 

บัญชี ๒ 
บัญชีคา่ตอบแทน ทนายความอาสาและทนายความอาสาอาวโุส 

ในกรณีเดินทางไปปฏิบตัิหนา้ที่ตามข้อ ๙  
 

ประเภทค่าตอบแทน อัตราคา่ตอบแทน 

 
๑. การปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดเดียวกันกับส านักงานที่ทนายความอาสา

หรือทนายความอาสาอาวุโสประจ าอยู่  
  

 
ครั้งละหรอืวนัละ  

๑,๐๐๐ บาท  
ทั้งนี้ ให้เบิกจา่ยได้ไมเ่กิน 

50,000 บาทต่อคด ี
 

 
๒. การปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดอื่น  

 
ครั้งละหรอืวนัละ      

๒,๕๐๐ บาท  
ทั้งนี้ ให้เบิกจา่ยได้ไมเ่กิน 

50,000 บาทต่อคด ี
 

 
 

บัญชี ๓ 
บัญชีคา่ตอบแทนทนายความอาสาและทนายความอาสาอาวโุส 

ในกรณีเดินทางไปปฏิบตัิหนา้ที่ตามข้อ ๑๐  
 

ประเภทค่าตอบแทน อัตราค่าตอบแทน 

 
๑. การปฏิบตัิหน้าที่ในจงัหวดัเดียวกนักับส านักงานที่ทนายความอาสา

หรือทนายความอาสาอาวุโสประจ าอยู่  
  

 
ครั้งละหรอืวนัละ 

๕๐๐ บาท 

 
๒. การปฏิบตัิหน้าที่ในจงัหวดัอื่น  
 
 

 
ครั้งละหรอืวนัละ 

๒,๐๐๐ บาท 



๓ 

 

บัญชี ๔ 
 ค่าพาหนะทนายความอาสาและทนายความอาสาอาวุโส  
ในกรณีเดินทางไปปฏิบตัิหนา้ที่ตามข้อ ๙ และข้อ ๑๐ 

 

ประเภทค่าพาหนะ อัตราค่าพาหนะ 

      
        ๑. ในจงัหวัดเดียวกัน ให้เบกิได้ ดังนี ้
          1.1  ในท้องที่กรุงเทพมหานคร หรือในจังหวัดเดียวกันกับท้องที่
หรือเขตอ านาจศาลที่ทนายความอาสาหรือทนายความอาสาอาวุโสประจ าอยู ่
          1.2 ในจังหวัดเดียวกันแต่ต่างท้องที่หรือเขตอ านาจศาล      
กับที่ทนายความอาสาหรือทนายความอาสาอาวุโสประจ าอยู่   
 

 
 

เหมาจา่ยวันละ ๒๐๐ บาท  
 

เหมาจา่ยวันละ ๒๐๐ บาท  
หรือตามจ านวนที่จ่ายจริง 
แตไ่ม่เกิน 500 บาท 

    
       ๒. ในจังหวดัอืน่คนละท้องที่ที่ทนายความอาสาและทนายความ
อาสาอาวุโสประจ าอยู่ ให้เบกิได ้ดงันี ้
          ๒.๑ ค่าโดยสารรถรับจ้างสาธารณะระหว่างบ้านหรือที่ พัก    
กับสถานีขนส่งรถโดยสารรับจ้างประจ าทางหรือสถานีรถไฟ 
          ๒.๒ ค่าโดยสารรถประจ าทางปรับอากาศหรือค่าโดยสารรถไฟนอน 
ชั้นที่ ๒ ปรับอากาศ  
          ๒.๓ ค่าโดยสารรถรบัจ้างภายในจังหวดั 
 

 
 
 

ตามจ านวนที่จ่ายจริง 
 

ตามจ านวนที่จ่ายจริง 
 

เหมาจา่ยวันละ ๓๐๐ บาท  

 
  

 
 
 
 


