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ระเบียบกรมอัยการ 

ว่าด้วยการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน พ.ศ. 2533 
(แก้ไขเพ่ิมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2547) 

_______________ 
 

 โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกรมอัยการว่าด้วยการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่
ประชาชน พ.ศ.2525 ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติ
พนักงานอัยการ พ.ศ. 2498 อธิบดีกรมอัยการจึงวางระเบียบว่าด้วยการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่
ประชาชนไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1.  ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบกรมอัยการว่าด้วยการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่
ประชาชน พ.ศ. 2533 
 ข้อ 2.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี 12 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2533 เป็นต้นไป 

ข้อ 3.  ให้ยกเลิกบรรดาระเบียบ และค าสั่งอื่นใดในส่วนท่ีก าหนดไว้ในระเบียบนี้หรือท่ี
ขัด หรือแย้งกับระเบียบนี้โดยให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ 4.  ในระเบียบนี ้
“สคช. กลาง” หรือ “สคช.กรมอัยการ” หมายถึง ส านักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ

ทางกฎหมายแก่ประชาชน กรมอัยการ 
“สคช. จังหวัด” หมายถึง ส านักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน

ประจ าจังหวัด 
“สคช. สาขา” หมายถึง สถานท่ีท่ีกรมอัยการได้ก าหนดให้เป็นสถานท่ีส าหรับให้บริการ

ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน  นอกจาก สคช. กลาง  หรือ  สคช. กรมอัยการ และ สคช.
จังหวัด 

“คสช. จังหวัด” หมายถึง คณะกรรมการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่
ประชาชนประจ าจังหวัด 

 “ทนายความอาสา” หมายถึง ทนายความตาม พ.ร.บ. ทนายความ พ.ศ. 2528 ซึ่งได้
อาสาสมัครเป็นผู้ท าหน้าท่ีให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและกรมอัยการ หรือ        
สคช.จังหวัด  ได้ลงทะเบียนรับไว้เป็นทนายความอาสา 



“ทนายความอาสาอาวุโส”   หมายถึง บุคคลซึ่งได้อาสาสมัครเป็นผู้ท าหน้าท่ีให้ความ
ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและส านักงานอัยการสูงสุดหรือ สคช. จังหวัด  ได้ลงทะเบียน
รับไว้เป็นทนายความอาสาอาวุโส 

 “นิติกร” หมายถึง นิติกร ในสังกัด สคช. กลาง หรือ สคช. จังหวัด  หรือ สคช. สาขา  
ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ทาหน้าท่ีช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน 

“ผู้ยากจน”  หมายถึง   ผู้ท่ีไม่มีทรัพย์สินหรือรายได้ หรือมีทรัพย์สินหรือรายได้ ไม่เพียง
พอท่ีจะเสียค่าจ้างทนายความเพ่ือด าเนินคดีโดยล าพังตนเองได้ 

“หัวหน้าพนักงานอัยการ” หมายถึง หัวหน้าพนักงานอัยการกองช่วยเหลือทางกฎหมาย
แก่ประชาชนใน สคช.กลาง อัยการจังหวัดใน สคช.จังหวัด และหัวหน้าพนักงานอัยการหรืออัยการ
จังหวัดใน สคช. สาขา  ท่ีกรมอัยการแต่งตั้งแล้วแต่กรณี 

 
 

หมวดที่ 1 
ข้อความเบื้องต้น 

ส่วนที่ 1 
บทท่ัวไป 

ข้อ 5.  ให้ท่ีท าการของส านักงาน สคช. กลาง  สคช. จังหวัด  หรือ สคช. สาขา เป็น
ส านักงานส าหรับให้บริการความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน 

ข้อ 6. ให้ สคช. กลาง  มีอ านาจให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนได้        
ท่ัวราชอาณาจักร 

สคช. จังหวัด  มีอ านาจให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนเฉพาะภายในเขตจังหวัด 
 และ สคช. สาขา มีอ านาจให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนเฉพาะภายในเขต
พื้นท่ีท่ีกรมอัยการก าหนด 
 

                                                                        
 แก้ไขเพิม่เติม โดยระเบียบ ฯ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2546 ข้อ 4 

 



 ข้อ 7.  ในการปฏิบัติงานการให้บริการความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน          
ให้หัวหน้าพนักงานอัยการจัดให้มีพนักงานอัยการ นิติกร เจ้าหน้าท่ี หรือทนายความอาสา         
ไว้คอยบริการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนให้เพียงพอ เพื่อให้ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว และให้ควบคุมดูแล การให้บริการดังกล่าวด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และเป็นธรรม 
 ให้หัวหน้าพนักงานอัยการจ่ายส านวนแก่พนักงานอัยการ  นิติกร  หรือทนายความอาสารับ
ไปด าเนินการโดยการพิจารณาตามประเภทของบริการ และความยากง่ายของข้อปรึกษาหรือคดี 
 ข้อ 8.  ในการขอความช่วยเหลือไม่ว่าในเร่ืองใดๆ ให้ผู้ท่ีเดือดร้อน หรือเสียหายโดยตรง
เป็นผู้ยื่นค าขอ ห้ามมิให้ร้องขอแทนกัน เว้นแต่กรณีจ าเป็น หรือเป็นกรณีเร่งด่วนก็ให้รับเรื่องไว้
ก่อน แล้วให้สอบข้อเท็จจริงจากผู้ได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหายโดยเร็ว พร้อมท้ังจัดให้บุคคล
ดังกล่าวเป็นผู้ยื่นค าขอ เพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไปตามระเบียบนี้ 
 ข้อ 9.  ให้พนักงานอัยการ นิติกร  เจ้าหน้าท่ี  หรือทนายความอาสา ท่ีหัวหน้าพนักงาน
อัยการมอบหมาย  เป็นผู้บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อตัว ชื่อสกุล ท่ีอยู่ อาชีพ ฐานะทาง
ครอบครัว  รายได้  และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อมูลคดีหรือข้อปรึกษาของประชาชน  ผู้ท่ีมาขอความ
ช่วยเหลือตามแบบท่ีกรมอัยการก าหนด 
 กรณีท่ีประชาชนติดต่อขอความช่วยเหลือผ่านส่วนราชการ  หรือหน่วยงานอื่น  และส่วน
ราชการหรือหน่วยงานอื่นนั้นได้ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือมาให้  สคช. ด าเนินการ  ก็ให้พนักงาน
อัยการ  นิติกร  เจ้าหน้าท่ี  หรือทนายความอาสา  ท่ีหัวหน้าพนักงานอัยการมอบหมาย  เชิญผู้ขอ
มาให้ข้อเท็จจริงตามแบบท่ีกรมอัยการก าหนดดังกล่าวในวรรคแรก 
 ก่อนท่ีจะให้ความช่วยเหลือ  ให้พนักงานอัยการ  นิติกร  หรือทนายความอาสา              
เชิญบุคคลท่ีเกี่ยวข้องมาให้ข้อเท็จจริงรวมท้ังรวบรวมพยานหลักฐานให้เพียงพอแก่การพิจารณาให้
ความช่วยเหลือ 

 ข้อ 10.  เมื่อพนักงานอัยการ นิติกร เจ้าหน้าท่ี หรือทนายความอาสา ที่หัวหน้าพนักงาน
อัยการมอบหมายสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นจากผู้ขอความช่วยเหลือแล้วให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้า
พนักงานอัยการเพ่ือพิจารณาว่ากรณีอยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีจะให้ความช่วยเหลือตามระเบียบนี้ได้หรือไม่  
ถ้าอยู่ในหลักเกณฑ์ให้ส่ังรับ  ถ้าไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ให้สั่งไม่รับ 

ค าส่ังรับหรือไม่รับค าขอความช่วยเหลือของหัวหน้าพนักงานอัยการให้เป็นท่ีสุด  เว้นแต่ใน 
สคช. กลาง  หากเป็นกรณีหัวหน้าพนักงานอัยการสั่งไม่รับความช่วยเหลือ ให้เสนออัยการพิเศษฝ่าย
ช่วยเหลือกฎหมายพิจารณาส่ัง ค าส่ังของอัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมายให้เป็นท่ีสุด 



  ข้อ 11.  การให้บริการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ได้แก่การให้
ค าปรึกษาหารือทางกฎหมาย การให้ความช่วยเหลือในการจัดท านิติกรรมสัญญา การให้ความ
ช่วยเหลือในการประนอมข้อพิพาทและการให้ความช่วยเหลือทางอรรถคดี เช่น การรับว่าต่าง  
การรับแก้ต่างและการยื่นค าร้องในคดีแพ่ง  คดีอาญา  คดีแรงงาน และอื่นๆ ซึ่งการให้บริการ
ดังกล่าวเป็นการบริการโดยไม่คิดค่าตอบแทน  หรือค่าธรรมเนียมใดๆ โดยให้อยู่ภายใต้ระเบียบนี้ 
 งานในหน้าท่ีตามกฎหมายของพนักงานอัยการซึ่งพนักงานอัยการเป็นคู่ความให้พนักงาน
อัยการเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมในการด าเนินคดีจากเงินงบประมาณของส านักงานอัยการสูงสุดให้แก่
ผู้ขอความช่วยเหลือซึ่งยากจน 

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการด าเนินคดีให้นาระเบียบส านักงานอัยการสูงสุดว่า
ด้วยการด าเนินคดีแพ่งของพนักงานอัยการ พ.ศ. 2538 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ 12.  เมื่อพนักงานอัยการ นิติกร หรือทนายความอาสา รับเรื่อง หรือคดีใดไว้
ด าเนินการแล้ว ให้รีบด าเนินการโดยเร็วตามประเภทของบริการของการให้ความช่วยเหลือทาง
กฎหมายนั้นๆ 

ข้อ 13.  การพิจารณาด าเนินการของพนักงานอัยการ และนิติกร ให้บันทึกเสนอความ
เห็นชอบ หรือค าสั่งตามล าดับชั้นตามแบบแผนของทางราชการ ส่วนการพิจารณาด าเนินการของ
ทนายความอาสา ให้ทนายความอาสาเสนอความเห็นต่อหัวหน้าพนักงานอัยการ เพื่อให้ความ
เห็นชอบ ในกรณีมีทนายความอาสาอาวุโสให้เสนอผ่านทนายความอาสาอาวุโสด้วย 

ข้อ 14.  ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ หากมีปัญหาหรือข้อขัดข้อง ให้เสนอกรมอัยการ
พิจารณาเป็นเร่ืองๆไป ยกเว้นในกรณีเร่งด่วนให้พนักงานอัยการใช้ดุลพินิจพิจารณาปฏิบัติไปตามท่ี
เห็นสมควร โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ 

 

ส่วนที่ 2 
การลงสารบบ 

ข้อ 15.  เมื่อมีประชาชนมาขอความช่วยเหลือจาก สคช. หรือในกรณีท่ีส่วนราชการ  
หรือหน่วยงานอื่นได้ส่งเรื่องท่ีประชาชนขอความช่วยเหลือมายัง สคช. ให้เจ้าหน้าท่ีรับเรื่องลง
สารบบการขอความช่วยเหลือทางกฎหมาย 

                                                                        
 แก้ไขเพิม่เติม โดยระเบียบ ฯ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2547 ข้อ 3 

 



เมื่อหัวหน้าพนักงานอัยการมีค าสั่งรับ หรือไม่รับด าเนินการตามค าขอความช่วยเหลือ  
ให้เจ้าหน้าท่ีนาลงสารบบตามวรรคแรกด้วย 

ในกรณีสั่งไม่รับด าเนินการ ให้หัวหน้าพนักงานอัยการหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายแจ้งค าสั่ง
ดังกล่าวพร้อมคืนเอกสารหลักฐานให้แก่ผู้ขอความช่วยเหลือโดยเร็ว 

ข้อ 16.  ในกรณีท่ีมีค าส่ังรับค าขอความช่วยเหลือให้ด าเนินการดังนี้ 
 (1) ให้เจ้าหน้าท่ีรับเรื่องไปลงสารบบตามประเภทบริการให้ความช่วยเหลือ         

ทางกฎหมาย คือการให้ค าปรึกษาหารือทางกฎหมาย การให้ความช่วยเหลือในการจัดท า             
นิติกรรมสัญญา  การให้ความช่วยเหลือในการประนอมข้อพิพาท  และการให้ความช่วยเหลือทาง
อรรถคดี  ทั้งนี้เพื่อสะดวกแก่การควบคุมดูแล  และติดตามประเมินผล 

 (2)  เมื่อการด าเนินการให้ความช่วยเหลือยุติลงแล้ว  ให้เจ้าหน้าท่ีลงสารบบผลการ
ด าเนินการนั้น ๆ ไว้ทุกครั้ง 

 

หมวดที่  2 
อ านาจหน้าท่ีของ สคช. 

ส่วนที่ 1 
บทท่ัวไป 

 
ข้อ 17.  เร่ืองใด หรือคดีใด  เมื่อหัวหน้าพนักงานอัยการ สคช. กลาง  พิจารณาแล้วเห็น

ว่าหากให้ สคช. จังหวัด  หรือ สคช. สาขา  ด าเนินการสอบข้อเท็จจริง  หรือด าเนินคดี  หรือ
ด าเนินการประการอื่นจะสะดวก  และรวดเร็วกว่าก็ให้ส่งเรื่อง  หรือคดีนั้นๆ  ให้ สคช. จังหวัด  
หรือ สคช.สาขา ด าเนินการได้  ในทางกลับกัน  สคช.จังหวัด  หรือ สคช.สาขา  อาจส่งเรื่องหรือ
คดีใดไปให้ สคช.กลาง  สคช.จังหวัด  หรือ  สคช.สาขาอื่นด าเนินการก็ได้  หากเห็นว่าการ
ด าเนินการจะสะดวกและรวดเร็วกว่า 

ข้อ 18.  ให้ สคช. กลาง  สคช. จังหวัด  และ สคช. สาขา  แต่ละแห่งมีอ านาจก าหนด
วิธีการปฏิบัติ  เพื่อให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน  เกิดการประสานงานท่ีดี          
มีความคล่องตัวสะดวกรวดเร็ว  เกื้อกูล  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของทนายความอาสา  
ตลอดจนเพื่อประโยชน์ในการดูแลติดตามประเมินผลโดยไม่ขัดต่อระเบียบนี ้
 



ส่วนที่ 2 
เรื่องที่มิใหร้ับด าเนินการ 

 
ข้อ 19.  ค าขอให้ความช่วยเหลือดังต่อไปนี้ ห้ามมิให้รับไว้ด าเนินการ 
 (1)  เร่ืองท่ีรัฐมนตรี  คณะรัฐมนตรี  หรือนายกรัฐมนตรี  ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล

มีมติ  หรือค าสั่งเด็ดขาดในเรื่องนั้นแล้ว 
 (2)  เรื่องท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าท่ีของหน่วยงานใดโดยเฉพาะเป็น                

ผู้ช่วยเหลือและเร่ืองอยู่ในระหว่างด าเนินการของหน่วยงานนั้นๆ 
 (3)  เร่ืองท่ีอัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย  หรือหัวหน้าพนักงานอัยการ

เคยได้พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่อาจให้ความช่วยเหลือได้  และได้สั่งยุติการช่วยเหลือแล้ว  เว้นแต่ใน
กรณีท่ีมีพยานหลักฐานใหม่  อันจะทาให้ผลของการด าเนินการให้ความช่วยเหลือเปลี่ยนไป 

 (4) เรื่องท่ีคู่กรณี เคยประนีประนอมยอมความกันโดยชอบด้วยกฎหมาย           
เว้นแต่ผู้มีส่วนได้เสียขอให้แก้ไข  หรือคัดค้านการประนีประนอมยอมความเดิมโดยมีหลักฐานหรือ
ข้อเท็จจริงเพิ่ ม เติม ท่ีปรากฎชัดในภายหลัง  และการให้ความช่วยเหลือจะไม่ เป็นการ
กระทบกระเทือนสิทธิหรือประโยชน์ของบุคคลภายนอกผู้ท าการโดยสุจริต  และเสียค่าตอบแทน 

 (5)  เรื่องเกี่ยวกับคดี  ซึ่งผู้ขอความช่วยเหลือได้เคยว่าจ้างทนายความหรือมี
ทนายความ  หรือมีหน่วยงานอื่นให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายอยู่แล้ว 

 (6) เร่ืองท่ีเป็นคดี หรือข้อพิพาทอันเกี่ยวกับการด าเนินการ หรือการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานของรัฐ  หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งปฏิบัติการตามอ านาจหน้าท่ีท่ีกฎหมายหรือระเบียบ
แบบแผนก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงาน  หรือเจ้าหน้าท่ีนั้น ๆ  เว้นแต่กรณีท่ีอัยการพิเศษ
ฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย  หรือหัวหน้าพนักงานอัยการพิจารณาให้รับไว้ด าเนินการเป็นเรื่อง ๆ ไป 

 

ส่วนที่ 3 
การให้ค าปรึกษาหารือ 

ข้อ 20.  การให้ค าปรึกษาหารือทางกฎหมาย เป็นการให้บริการแก่ประชาชนโดยเสมอ
ภาคกันโดยไม่ค านึงถึงฐานะ รายได้ และจะต้องให้ค าปรึกษาไปในทางท่ีถูกที่ควรตามทานองคลอง
ธรรม ไม่เป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น  และไม่ฝ่าฝืน  หรือหลีกเลี่ยงกฎหมาย 



ก่อนให้ค าปรึกษา  ผู้ ให้ค าปรึกษาต้องฟั งข้อเท็จจริงให้ถ่องแท้เสียก่อนและให้
ปรึกษาหารือกับหัวหน้าพนักงานอัยการ  พนักงานอัยการ  หรือทนายความอาสาอาวุโสท่ีหัวหน้า
พนักงานอัยการมอบหมาย  ท้ังนี้  เพื่อให้ค าปรึกษานั้นเป็นไปด้วยความถูกต้องและยุติธรรม 

เมื่อผู้ให้ค าปรึกษาได้ค าปรึกษาท่ีถูกต้องตามวรรคสองแล้ว  ก็ให้ค าปรึกษาแก่ผู้ขอความ
ช่วยเหลือตามค าปรึกษานั้น  และให้บันทึกค าปรึกษานั้นไว้เป็นหลักฐานตามแบบท่ีกรมอัยการ
ก าหนดดังกล่าวด้วย  และให้ผู้ขอความช่วยเหลือลงลายมือชื่อรับทราบ แล้วให้เสนอต่อหัวหน้า
พนักงานอัยการเพื่อทราบด้วย 

ข้อ 21.  ในกรณีท่ีผู้ให้ค าปรึกษา ทนายความอาสาอาวุโส พนักงานอัยการ หรือหัวหน้า
พนักงานอัยการเห็นว่าเรื่องท่ีจะให้ค าปรึกษานั้นเป็นเรื่องส าคัญ หรือยุ่งยาก จ าเป็นต้องใช้เวลา
พิจารณาข้อกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องไม่สามารถให้ค าปรึกษาได้ทันที ก็ให้ผู้ให้ค าปรึกษาบันทึก
สรุปข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายพร้อมท าความเห็นเสนอหัวหน้าพนักงานอัยการเพื่อพิจารณาส่ัง 

เมื่อหัวหน้าพนักงานอัยการมีความเห็นประการใดแล้ว  ให้ผู้ให้ค าปรึกษาทาหนังสือนัด
ให้ผู้ขอความช่วยเหลือมารับทราบ โดยให้ลงลายมือชื่อรับทราบไว้เป็นหลักฐาน แล้วเสนอให้
หัวหน้าพนักงานอัยการทราบด้วย 

 

ส่วนที่ 4 
การจัดท านิติกรรมและสัญญา 

 
ข้อ 22.  การให้ความช่วยเหลือในการจัดท านิติกรรมสัญญา หรือสัญญาจะพิจารณาให้

ความช่วยเหลือ เฉพาะประชาชนท่ียากจนเท่านั้นโดยจัดท าไปตามประสงค์ของผู้ขอแต่ทั้งนี้จะต้อง
ไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย  และไม่เป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น 

ให้ผู้ร่างนิติกรรมสัญญาเสนอร่างดังกล่าวต่อหัวหน้าพนักงานอัยการ เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบก่อนท่ีจะมอบให้ผู้ขอรับความช่วยเหลือนาไปใช้  และให้เก็บส าเนานิติกรรมสัญญา
ไว้อย่างน้อย 1 ชุด 

 
 
 

 

ส่วนที่ 5 



การประนอมข้อพิพาท 
 

ข้อ 23.  “ข้อพิพาท” หมายถึง ข้อพิพาทเกี่ยวกับความแพ่ง หรือความอาญาซึ่งเป็น
ความผิดอันยอมความได้ 

ข้อ 24.  การให้ความช่วยเหลือในการประนอมข้อพิพาท ให้กระท าโดยไม่ค านึงถึงฐานะ 
รายได้ ของผู้ขอความช่วยเหลือเพื่อยุติข้อพิพาทอันจะมีผลให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคม 

การประนอมข้อพิพาทใหก้ระท าโดยเปิดเผยต่อหน้าคู่กรณี 
ข้อ 25.  ในการประนอมข้อพิพาทให้ ผู้ท าหน้าท่ีประนอมข้อพิพาทเชิญคู่กรณี                   

มาเพื่ อสอบถามความประสงค์ว่าจะยินยอมให้พนักงานอัยการ หรือทนายความอาสา                              
ท าการประนอมข้อพิพาทหรือไม่ 

ในกรณีท่ีคู่กรณีไม่ยินยอมให้ท าการประนอมข้อพิพาท  ให้จดแจ้งเหตุผลนั้นไว้  แล้วให้
คู่กรณีลงลายมือชื่อรับทราบด้วย 

ข้อ 26.  เมื่อคู่กรณียินยอมให้พนักงานอัยการ หรือทนายความอาสาท าการประนอมข้อ
พิพาทก็ให้ผู้ท าการประนอมข้อพิพาทแจ้งสิทธิหน้าท่ี และพันธะทางกฎหมาย อันเป็นผลจากการ
ประนอมข้อพิพาทให้คู่กรณีทราบโดยละเอียดแจ้งชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลของคดีอาญาใน
ความผิดอันยอมความได้ 

ข้อ 27.  ในการประนอมข้อพิพาท ให้ผู้ท าหน้าท่ีประนอมข้อพิพาทเชิญคู่กรณีบุคคลท่ี
เกี่ยวข้องมาสอบข้อเท็จจริง รวมท้ังตรวจสอบเอกสาร วัตถุ หรือสถานท่ีท่ีเกี่ยวข้องโดยความ
ยินยอมของเจ้าของ หรือผู้ครอบครอง 

ข้อ 28.  เมื่อคู่กรณีตกลงกันได้ ก็ให้ผู้ท าหน้าท่ีประนอมข้อพิพาทจัดท าร่างสัญญา
ประนีประนอมยอมความ ความแพ่งหรือความอาญา โดยให้คู่กรณีอ่านหรืออ่านให้ฟังจนเข้าใจ
ข้อความท่ีตกลงกันได้โดยตลอดแล้วเสนอหัวหน้าพนักงานอัยการ เพื่อพิจารณาตรวจร่างและเมื่อ
ได้จัดท าสัญญาประนีประนอมยอมความตามท่ีหัวหน้าพนักงานอัยการได้ตรวจร่างเสร็จแล้ว ก็ให้
อ่านให้คู่กรณีทราบ  และให้คู่กรณีลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานอย่างน้อยสองคน  
และใหผู้้ท าหน้าท่ีประนอมข้อพิพาทลงลายมือชื่อในฐานะผู้ท าการประนอมข้อพิพาทไว้ด้วย 

 
 
 
ข้อ 29. ในกรณีท่ีระเบียบนี้มิได้ก าหนดไว้  ให้นาข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

ปฏิบัติงานประนอมข้อพิพาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ. 2530 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 



สัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าว ให้จัดท าขึ้นให้เพียงพอต่อจ านวนคู่กรณีโดย
มีข้อความถูกต้องตรงกันทุกฉบับ แล้วมอบให้คู่กรณียึดถือไว้ฝ่ายละ 1 ฉบับ และอีกหนึ่งฉบับ
ให้เก็บไว้ท่ี สคช. ท่ีท าการประนอมข้อพิพาท แล้วรายงานให้หัวหน้าพนักงานอัยการทราบด้วย 

 
 

ส่วนที่ 6 
การให้ความช่วยเหลือในทางอรรถคด ี

 
ข้อ 30. การให้ความช่วยเหลือในทางอรรถคดี  ให้พิจารณาให้ความช่วยเหลือในกรณี

ต่อไปนี ้
 (1)  ในทางคดีอาญาให้พิจารณารับว่าต่าง  แก้ต่างได้เฉพาะคดีที่เป็นความผิดอัน

ยอมความได้  และผู้เสียหายหรือผู้ขอความช่วยเหลือยังมิได้ร้องทุกข์  หรือมอบคดีให้พนักงาน
สอบสวนด าเนินการตามกฎหมาย  และถ้าผู้ขอความช่วยเหลือเป็นผู้ต้องหา  หรือจ าเลยในคดีที่จะ
มาขอความช่วยเหลือจะต้องปรากฎว่า  ผู้ขอไม่เป็นผู้ต้องหา  หรือจ าเลยในคดีท่ีพนักงานอัยการ
เป็นผู้สั่งคดี  หรือเป็นโจทก์  และต้องปรากฏว่าผู้ขอความช่วยเหลือเป็นผู้ยากจนประกอบกับมี
หลักฐานเพียงพอว่าผู้ขอไม่ได้รับความเป็นธรรม สมควรได้รับความช่วยเหลือ 

 (2)  ในทางคดีแพ่ง  และอื่น ๆ ให้พิจารณารับว่าต่าง  แก้ต่าง  ให้เฉพาะ ผู้ยากจน
ซึ่งได้รับความเดือดร้อน  หรือเสียหาย  เนื่องจากไม่ได้รับความเป็นธรรม  หรือเป็นคดีท่ีมีเหตุผลอัน
สมควรให้ความช่วยเหลือ 

ข้อ 31.  การให้ความช่วยเหลือทางอรรถคดี  ถ้าเป็นเรื่องหรือคดีท่ีรับจากส านักงาน
กลางช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  ให้หัวหน้าพนักงาน
อัยการจ่ายส านวนให้แก่ทนายความอาสาอาวุโสด าเนินการ  โดยจะให้ทนายความอาสาร่วม
ด าเนินการด้วยก็ได้  กรณีอื่น ๆ ให้พิจารณาจ่ายส านวนแก่ทนายความอาสาอาวุโส  หรือ
ทนายความอาสาตามความเหมาะสม  และตามความยากง่ายของรูปคดี 

 
 
 
ข้อ 32.  เมื่อได้รับส านวนตามข้อ 31 ให้ทนายความอาสารีบด าเนินการให้เสร็จโดยเร็ว  

เพ่ือมิให้เกิดความเสียหายต่อคดี 



ในกรณีท่ีไม่อาจด าเนินการได้เสร็จภายในวันสิ้นเดือนของเดือนท่ีได้รับส านวนหรือคดีท่ี
อยู่ระหว่างด าเนินการไม่ว่าขั้นตอนใด  ให้ทนายความอาสารายงานผลส านวนระหว่างด าเนินการ  
ภายในวันท่ี 4 ของเดือนถัดไป จนกว่าคดีจะเสร็จตามแบบท่ี สคช. กลาง ก าหนด  ท้ังนี้ให้หัวหน้า
พนักงานอัยการมอบหมายให้พนักงานอัยการ  นิติกร  หรือเจ้าหน้าท่ีคอยประสานงาน  และ
ติดตามผลทุกระยะ 

ข้อ 33.  ให้ทนายความอาสาพึงระมัดระวังมิให้คดีของผู้ขอความช่วยเหลือเกิดความ
เส่ือมเสียซึ่งสิทธิหรือประโยชน์  หรือเกิดความเสียหาย 

ข้อ 34.  ทนายความอาสาผู้ด าเนินคดีจะต้องเสนอหนังสือแจ้งผลคดีต่อหัวหน้าพนักงาน
อัยการ  เพื่อลงนามแจ้งตัวความทราบโดยเร็ว  อย่างช้าไม่เกิน 10 วัน  นับตั้งแต่วันท่ีศาลอ่านค า
พิพากษาหรือค าส่ัง  หากคดีใดคัดค าพิพากษาหรือค าสั่งยังไม่ได้  ให้แจ้งผล ค าพิพากษาหรือค าสั่ง
เท่าท่ีมีอยู่ไปให้ตัวความพิจารณาก่อน  โดยให้รายละเอียดเท่าท่ีจะทาได ้

ข้อ 35.  กรณีท่ีศาลชั้นต้น หรือศาลอุทธรณ์พิพากษา หรือสั่งให้คดีท่ีทนายความอาสาว่า
ต่างชนะคดีเต็มตามฟ้อง  หรือเต็มตามค าร้องขอ หรือกรณีคดีท่ีทนายความอาสา แก้ต่างศาลชั้นต้น 
หรือศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้อง หรือยกค าร้องและรูปคดีไม่มีประเด็น ท่ีจะอุทธรณ์หรือฎีกาต่อไป  
ให้หัวหน้าพนักงานอัยการออกค าสั่งไม่อุทธรณ์ หรือไม่ฎีกา แล้วแจ้งผลคดีให้ตัวความทราบ 

คดีท่ีจะต้องให้ตัวความพิจารณาตกลงใจจะอุทธรณ์  หรือฎีกาหรือไม่  ให้แจ้งผลคดีและ
ฐานะคดีชั้นอุทธรณ์  หรือฎีกาไปยังตัวความ  เมื่อตัวความแจ้งความประสงค์มาแล้วให้ทนายความ
อาสาผู้ด าเนินคดีเสนอความเห็นเพื่อให้หัวหน้าพนักงานอัยการพิจารณาออกค าสั่งให้อุทธรณ์  
หรือไม่อุทธรณ์  ฎีกา  หรือไม่ฎีกา  ตามความประสงค์ของตัวความต่อไป 

ข้อ 36. ให้หัวหน้าพนักงานอัยการ หรือทนายความอาสา แจ้งผลการด าเนินคดีให้       
ผู้ขอความช่วยเหลือทราบเป็นคราว ๆ ตามสมควร โดยแจ้งเป็นหนังสือ หรือให้ผู้ขอลงนามทราบไว้
ในรายงานคดีก็ได้ และเมื่อถึงท่ีสุดให้หัวหน้าพนักงานอัยการแจ้งผลคดีให้ผู้ขอความช่วยเหลือ
ทราบโดยเร็ว 

ข้อ 37. ในการด าเนินคดี หรือด าเนินการใด ๆ ทางศาล ให้ผู้ขอความช่วยเหลือเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าฤชาธรรมเนียมศาลท้ังสิ้น 

กรณีน่าเช่ือว่าผู้ขอไม่มีทรัพย์สินพอท่ีจะช าระค่าธรรมเนียมศาล  ให้ทนายความอาสายื่น
ค าร้องขอฟ้อง  หรือขอต่อสู้คดีอย่างคนอนาถา  หากศาลมีค าสั่งไม่อนุญาต  หรือมีค าสั่งยกเว้น
ค่าธรรมเนียมศาลให้บางส่วนและผู้ขอความช่วยเหลือร้องขอ  เมื่อหัวหน้าพนักงานอัยการเห็นว่า 
ผู้ขอเป็นผู้ยากจนไม่มีทรัพย์สินพอท่ีจะช าระค่าธรรมเนียมได้  ก็ให้หัวหน้าพนักงานอัยการท า



บันทึกต่ออัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย  เพื่อขอเบิกเงินช่วยเหลือจากทางราชการและ
หรือมูลนิธิช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ทุกข์ยาก  กรมอัยการ  ท้ังหมดหรือบางส่วนได้ 

ข้อ 38.  ในกรณีท่ีผู้ขอความช่วยเหลือมีเงินพอช าระค่าฤชาธรรมเนียม ให้ผู้ขอความ
ช่วยเหลือ  นาเงินค่าฤชาธรรมเนียมไปช าระท่ีศาลด้วยตนเอง  เว้นแต่ในกรณีไม่สะดวกจะให้นิติกร  
หรือเจ้าหน้าท่ี  ท่ีหัวหน้าพนักงานอัยการมอบหมายหรือทนายความอาสารับเงินค่าธรรมเนียมศาล
ดังกล่าวได้โดยออกใบรับไว้เป็นหลักฐาน  เพื่อด าเนินการต่อไป 
 

หมวดที่ 3 
อ านาจหน้าท่ีอัยการอุทธรณ์  อัยการฎีกาเขต  และอัยการพิเศษประจ าเขต 

 
ส่วนที่ 1 

อ านาจหน้าท่ีอัยการอุทธรณ์ 
 

ข้อ 39.  ให้อัยการอุทธรณ์จังหวัดปฎิบัติราชการใน สคช. จังหวัดด้วย  โดยให้มีหน้าท่ีให้
ค าปรึกษาหารือทางกฎหมาย  จัดท านิติกรรมสัญญา  ประนอมข้อพิพาท  เผยแพร่ความรู้ทาง
กฎหมายเป็นวิทยากรในการจัดฝึกอบรม  หรือสัมมนาเป็นท่ีปรึกษา สคช. จังหวัด ปฏิบัติหน้าท่ี
คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนตามท่ีอัยการพิเศษประจ าเขตมอบหมาย    
และเป็นผู้ช่วยเหลืออัยการพิเศษประจ าเขตในการควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าท่ีของ สคช.         
ในจังหวัดของตน  การใดๆ ท่ีอัยการอุทธรณ์จังหวัดเป็นผู้ด าเนินการให้ถือเสมือนว่าหัวหน้า
พนักงานอัยการเป็นผู้ด าเนินการเอง 

ในจังหวัดใด ท่ีมี  สคช.สาขา  ให้อัยการอุทธรณ์ มีอ านาจหน้ าท่ี ใน สคช.สาขา  
เช่นเดียวกับ สคช.จังหวัดด้วย 

ข้อ 40.  ให้เจ้าหน้าท่ีของท่ีท าการอัยการอุทธรณ์จังหวัด ลงสารบบต่างหากจาก          
สคช.จังหวัด โดยปฏิบัติตามหมวด 1 ส่วนท่ี 2 ในระเบียบนี ้

 
 

ส่วนที่ 2 
อ านาจหน้าท่ีอัยการฎีกาเขต 

 



ข้อ 41.  ให้อัยการฎีกาเขตมีหน้าท่ีปฏิบัติราชการใน สคช. จังหวัด  และ สคช. สาขา  
โดยเป็นท่ีปรึกษา สคช. จังหวัด  และ สคช. สาขา  ช่วยปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย
แก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคตามโครงการและแผนปฏิบัติงานของจังหวัดนั้น ๆ และปฏิบัติงานให้
ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาค  ตามท่ีอัยการพิเศษประจ าเขต
มอบหมาย  การใด ๆ ท่ีอัยการฎีกาเขตเป็นผู้ด าเนินการให้ถือเสมือนว่าหัวหน้าพนักงานอัยการ
เป็นผู้ด าเนินการ 

ข้อ 42.  ให้เจ้าหน้าท่ีของท่ีท าการอัยการฎีกาเขต ลงสารบบต่างหากจาก สคช. จังหวัด  
โดยปฏิบัติตามหมวด 1 ส่วนท่ี 2 ในระเบียบนี ้

 

ส่วนที่ 3 
อ านาจหน้าท่ีอัยการพิเศษประจ าเขต 

 
ข้อ 43. ให้อัยการพิเศษประจ าเขตมีหน้าท่ีกากับ ควบคุมดูแล ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ของ สคช.จังหวัด และ สคช.สาขา  ซึ่งอยู่ภายในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบให้ด าเนินการตามระเบียบ
นี้โดยเคร่งครัด  และมีอ านาจมอบหมายงานให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนให้อัยการ
อุทธรณ์จังหวัด  และอัยการฎีกาเขต  ด าเนินการตามท่ีเห็นสมควร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 4 
ทนายความอาสา 

ส่วนที่ 1 



การเป็นทนายความอาสา 
 

ข้อ 44.   ในส่วนกลางให้มีคณะกรรมการทนายความอาสาคณะหนึ่งเรียกโดยย่อว่า 
กทอ.  ประกอบด้วย  อธิบดีอัยการฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย  เป็นประธาน  รองอธิบดีอัยการ
ฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย  อัยการพิเศษฝ่ายทุกฝ่ายใน สคช. กลาง  ผู้แทนจากส านักงานวิชาการ  
และผู้แทนจากส านักงานคดีแพ่ง  เป็นกรรมการ 

ในต่ างจั งหวัด ให้มี คณ ะกรรมการทนายความอาสาค ณ ะหนึ่ งเรียกโดยย่อว่ า                 
กทอ.จังหวัด  ประกอบด้วย  อธิบดีอัยการเขตหรือผู้แทน  เป็นประธาน  อั ยการจังหวัดใน             
สคช .จั งหวัด  อัยการจั งหวัด ใน  สคช . สาขา  และอัยการจั งหวัดประ จากรม (สคช.)                 
เป็นกรรมการ 

ให้ กทอ. หรือ กทอ.จังหวัด ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง แต่งตั้งพนักงานอัยการ       
คนหนึ่งเป็นเลขานุการ 

ข้อ 44/1.   เมื่อ สคช. กลาง สคช.จังหวัด หรือ สคช.สาขา  เห็นสมควรรับสมัคร
ทนายความอาสา หรือ ทนายความอาสาอาวุโส  ให้เสนอ กทอ. หรือ กทอ.จังหวัด  เพื่อจัดให้มี
การรับสมัครและแต่งตั้ง 

ให้ กทอ. หรือ กทอ.จังหวัด ก าหนดวันเวลาย่ืนใบสมัครและวันเวลาสัมภาษณ์  ประกาศ
ให้ประชาชนทราบโดยท่ัวไปเป็นเวลาพอสมควร 

การยื่นใบสมัครให้ยื่นต่อ สคช.กลาง  สคช.จังหวัด หรือ สคช.สาขา แล้วแต่กรณีกรณี สคช.
สาขาในส่วนกลาง (มีนบุรี) ให้ยื่นสมัครต่อ สคช. สาขาในส่วนกลาง (มีนบุรี) แล้วให้อัยการจังหวัดใน 
สคช.สาขา เสนอเรื่องผ่าน สคช.กลาง เพื่อด าเนินการเช่นเดียวกับวิธีปฏิบัติของ สคช.กลาง 

 
 
ข้อ 44/2.  ผู้สมัครเป็นทนายความอาสาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม

ดังต่อไปนี้ 
 1.  เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นทนายความตามพระราชบัญญัติทนายความพ.ศ. 2528 
                                                                        
 
 

 แก้ไขเพิม่เติม โดยระเบียบ ฯ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2546 ข้อ 5 

 แก้ไขเพิม่เติม โดยระเบียบ ฯ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2547 ข้อ 4 
 
 



    2.  มีสัญชาติไทย 
 3.  มีอายุไม่ต่ ากว่า 23 ปี 
 4. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความ

บริสุทธิ์ใจ 
 5.  ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเส่ือมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
 6.  ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
 7.  ไม่เคยเป็นผู้ถูกสั่งให้ออกจากการเป็นทนายความอาสาหรือทนายความอาสา

อาวุโสตามระเบียบนี ้
 8. ไม่เป็นผู้ เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หรือ

รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐหรือหน่วยงานของเอกชน 
 9.  ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่ เป็นโทษ

ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 10. ไม่ เป็ น คน ไร้ ค วามสาม ารถ  ห รือ คน เสมื อน ไร้ ค วามสามารถห รือ                
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมท่ีจะเป็นทนายความอาสา 
 11. ไม่เป็นผู้เคยถูกสอบสวนคดีมารยาททนายความ และถูกลงโทษฐานประพฤติ
ผิดมารยาททนายความ 

ข้อ 44/3.  ผู้สมัครเป็นทนายความอาวุโสต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้สมัครเป็น
ทนายความอาสา และเป็นข้าราชการท่ีได้รับเงินบ าเหน็จหรือบ านาญจากส านักงานอัยการสูงสุด
หรือหน่วยราชการอื่น หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่ีอัยการสูงสุดเห็นสมควรรับไว้เป็นทนายความอาวุโส 

 
 
 
 
 

ข้อ 44/4.  ผู้ใดประสงค์สมัครเป็นทนายความอาสาหรือทนายความอาสาอาวุโส  
จะต้องยื่นใบสมัครตามแบบท้ายระเบียบนี้  พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบดังนี้ 

1. ส าเนาใบแสดงวุฒิการศึกษา 
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2. ส าเนาใบอนุญาตให้เป็นทนายความ 

3. ส าเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน 

4. รูปถ่ายขนาดนิ้วครึ่ง  จ านวน 3 รูป 

5. ต้องมีหลักฐานการรับรองความประพฤติจากสภาทนายความหรือหน่วยงานต้นสังกัด 

6. ผู้สมัครเป็นทนายความอาสาอาวุโสที่มีคุณสมบัติเป็นข้าราชการหรือข้าราชการจาก
หน่วยราชการอื่น  ให้ยื่นใบรับรองการเป็นข้าราชการโดยได้รับเงินบ าเหน็จหรือบ านาญจากหน่วย
ราชการท่ีเคยสังกัด 

ผู้สมัครทนายความอาสาอาวุโสท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้ยื่นหนังสือรับรองหรือหลักฐานอื่น
ใดท่ีแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานท่ีเคยสังกัดหรือสถาบันอันเป็นท่ียอมรับ 

ข้อ 44/5.   ให้ สคช. กลาง  สคช.จังหวัด หรือ สคช. สาขา ตรวจสอบคุณสมบัติและ
หลักฐานต่างๆ ของผู้สมัคร  และด าเนินการสัมภาษณ์ตามหลักเกณฑ์วิธีการท่ี กทอ. หรือ             
กทอ.จังหวัด ก าหนด  แล้วเสนอให้ กทอ. หรือ กทอ. จังหวัด แล้วแต่กรณี  พิจารณาว่าควรรับไว้
เป็นทนายความอาสาหรือทนายความอาสาอาวุโสหรือไม่ 

เมื่อ กทอ. หรือ กทอ. จังหวัดเห็นสมควรรับไว้เป็นทนายความอาสาหรือทนายความ
อาสาอาวุโส  ก็ให้เสนออัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งทนายความดังกล่าวเป็นทนายความ
อาสาหรือทนายความอาสาอาวุโส  แล้วแต่กรณี  เมื่อได้รับอนุมัติแต่งตั้งแล้วให้ขึ้นทะเบียนเป็น
ทนายความอาสาหรือทนายความอาสาอาวุโส  พร้อมท้ังออกบัตรประจ าตัวให้และประกาศให้
ประชาชนท่ัวไปทราบ 

ให้ สคช. จังหวัด หรือ สคช. สาขา ส่งส าเนาเอกสารท่ีเกี่ยวกับทนายความอาสา  หรือ
ทนายความอาสาอาวุโสท่ีขึ้นทะเบียนไว้แล้วไปให้ สคช. กลาง เพื่อเก็บรวบรวมเป็นหลักฐานข้อมูลด้วย 

 
ข้อ 44/6.  ทนายความอาสาท่ีได้รับแต่งตั้งแล้ว  จะต้องทดลองปฏิบัติงานใน สคช. 

กลาง  สคช.จังหวัด หรือ สคช.สาขา  เพื่อให้เกิดความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี
ทนายความอาสา  ตามระเบียบและค าสั่งของส านักงานอัยการสูงสุดเป็นเวลา 3 เดือน ท้ังนี้ ให้อยู่
ในความควบคุมและกากับ ดูแลของพนักงานอัยการและนิติกรท่ีได้รับมอบหมายจากหัวหน้าพนักงาน
อัยการ 

                                                                        
 
 
 
 



ให้หัวหน้าพนักงานอัยการ หรือ พนักงานอัยการและนิติกรผู้ได้รับมอบหมายประเมินผล
การฝึกปฏิบัติงานตามแบบการประเมินผลท้ายระเบียบนี้  ว่าทนายความอาสาผู้นั้นมีความรู้  
ความสามารถและผลการปฏิบัติงานสมควรเป็นทนายความอาสาต่อไปหรือไม่ แล้วรายงาน กทอ. 
หรือ กทอ. จังหวัด เพื่อพิจารณา 

ในกรณีท่ี กทอ. หรือ กทอ. จังหวัด  พิจารณาผลการประเมินตามวรรคสองแล้วเห็นว่า  
ผลการปฏิบัติงานและความประพฤติของทนายความอาสาไม่เป็นท่ีพอใจ  ก็ให้เสนอความเห็นต่อ
อัยการสูงสุดเพื่อพิจารณามีค าสั่งให้ผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นทนายความอาสา 

ข้อ 44/7.  ให้หัวหน้าพนักงานอัยการ และ อัยการจังหวัดประจากรม (สคช.) 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของทนายความอาสา และทนายความอาสาอาวุโสทุก 6 เดือน        
ตามแบบการประเมินผล แล้วรายงาน กทอ. หรือ กทอ. จังหวัด เพื่อพิจารณา 

ในกรณีท่ี กทอ. หรือ กทอ. จังหวัด พิจารณาผลการประเมินตามวรรคหนึ่งแล้วเห็นว่า  ผล
การปฏิบัติงานหรือความประพฤติของทนายความอาสา  หรือทนายความอาสาอาวุโส ไม่เป็นท่ีพอใจ  
ก็ให้เสนอความเห็นต่ออัยการสูงสุดเพื่อพิจารณามีค าสั่งให้ผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นทนายความอาสา 
หรือทนายความอาสาอาวุโส 

ข้อ 44/8.  ในการปฏิบัติหน้าท่ี  ให้ทนายความอาสาและทนายความอาสาอาวุโสมี
บัตรประจ าตัวทนายความอาสาหรือทนายความอาสาอาวุโสตามแบบท้ายระเบียบนี้ 

บัตรประจ าตัวทนายความอาสา และ ทนายความอาสาอาวุโส  ให้มีอายุตามวาระการ
ปฏิบัติหน้าท่ีตาม ข้อ 44/10 

ข้อ 44/9. ให้  สคช. กลาง  สคช. จังหวัด และ สคช. สาขา  จัดท าทะเบียน
ทนายความอาสาและทนายความอาสาอาวุโสตามแบบท้ายระเบียบนี้ 

ข้อ 44/10. ให้ทนายความอาสาอยู่ในวาระการปฏิบัติหน้าท่ีคราวละ 2 ปี นับแต่วันท่ี
ได้รับแต่งตั้งจากอัยการสูงสุด ทนายความอาสาซึ่งพ้นจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามวาระ ให้ต่ออายุ
การปฏิบัติหน้าท่ีได้คราวละไม่เกิน 2 ปี 
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ให้ทนายความอาสาอาวุโสอยู่ในวาระการปฏิบัติหน้าท่ีคราวละ 4 ปีนับแต่วันท่ีได้รับ
แต่งตั้งจากอัยการสูงสุด ทนายความอาสาอาวุโสซึ่งพ้นจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามวาระให้ต่ออายุการ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้คราวละไม่เกิน 4 ปี 

การต่ออายุการปฏิบัติหน้าท่ีตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้หัวหน้าพนักงานอัยการ
เสนอเรื่องต่อ กทอ. หรือ กทอ.จังหวัด พิจารณาเสนออัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 

ส่วนที่ 2 
วินัยและความประพฤติ 

 
ข้อ 45.  ให้ทนายความอาสา และ ทนายความอาวุโส ปฏิบัติหน้าท่ีตามวันเวลาท่ี

ก าหนด ในกรณีท่ีมีเหตุขัดข้องไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีตามวันเวลาดังกล่าวได้ให้แจ้งต่อหัวหน้า
พนักงานอัยการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน 

ข้อ 45/1.  ให้หัวหน้าพนักงานอัยการจัดประชุมทนายความอาสาและทนายความ
อาสาอาวุโสเพื่อพิจารณาการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ          
1 ครั้ง  ในกรณีท่ีทนายความอาสาหรือทนายความอาสาอาวุโสไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้        
ให้แจ้งเหตุผลต่อหัวหน้าพนักงานอัยการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน 

ข้อ 45/2.  ทนายความอาสา และ ทนายความอาสาอาวุโส  ต้องปฏิบัติตนตาม
ระเบียบ  ค าส่ังโดยเคร่งครัด  ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามให้ถือว่าผู้นั้นประพฤติผิดวินัย 

ข้อ 45/3. ทนายความอาสา และ ทนายความอาสาอาวุโส  ต้องต้อนรับให้ความ
สะดวก  ให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับความช่วยเหลือโดยไม่ชักช้าและด้วยความ
สุภาพเรียบร้อย  ห้ามมิให้ใช้วาจาหยาบคาย  ไม่สุภาพ  ดูหมิ่น  เหยียดหยาม  กดขี่  หรือข่มเหงผู้
ขอรับความช่วยเหลือ 

การใช้วาจาหยาบคาย  ไม่สุภาพ  ดูหมิ่น  เหยียดหยาม  กดขี่หรือข่มเหงผู้ขอรับความ
ช่วยเหลือเป็นการประพฤติผิดวินัย 
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ข้อ 45/4.  ห้ามทนายความอาสา หรือ ทนายความอาสาอาวุโสเรียกค่าบริการหรือ
ค่าตอบแทนในการด าเนินการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายของ สคช.  จากผู้ขอรับความช่วยเหลือ 

ข้ อ  45/5 ให้ หั วห น้ าพ นั ก งาน อั ยก ารค วบ คุ ม  ก ากั บ  ดู แ ล  ป้ อ งกั น มิ ให้              
ทนายความอาสา และ ทนายความอาสาอาวุโสประพฤติผิดวินัย และให้ด าเนินการทางวินัยแก่
ทนายความอาสา และ ทนายความอาสาอาวุโสในกรณีมีมูลว่าประพฤติผิดวินัย 

ข้อ 45/6.  ทนายความอาสา หรือ ทนายความอาสาอาวุโส  ผู้ใดฝ่าฝืนข้อก าหนดใน
ส่วนท่ี 2 นี้   หรือประพฤติตนไม่สมควรโดยประการอื่นให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ กระท าผิดวินัย            
จักต้องได้รับโทษทางวินัย 

 โทษทางวินัยมี 3 สถานคือ 
(1) ตักเตือน 
(2) ภาคทัณฑ์ 
(3) พ้นสภาพการเป็นทนายความอาสา หรือ ทนายความอาสาอาวุโส 

ข้อ 45/7.  การด าเนินการทางวินัยใน สคช. กลาง  ให้หัวหน้าพนักงานอัยการเสนอเรื่อง
ให้อธิบดีอัยการฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมายพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นท าการสอบสวน 

ใน สคช. จังหวัด หรือ สคช. สาขา  ให้หัวหน้าพนักงานอัยการเสนอเร่ืองให้อธิบดีอัยการ
เขตพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นท าการสอบสวน 

ในกรณีท่ีความผิดปรากฎชัดแจ้งจะด าเนินการทางวินัยโดยไม่ต้องสอบสวนก็ได้ 
ข้อ 45/8.  ทนายความอาสา หรือ ทนายความอาวุโส ผู้ใดประพฤติผิดวินัยให้อัยการ

สูงสุดสั่งลงโทษ ตักเตือน ภาคทัณฑ์ หรือให้พ้นสภาพการเป็นทนายความอาสา หรือ ทนายความ
อาสาอาวุโส  กรณีลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นทนายความอาสา หรือ ทนายความอาสาอาวุโส  ให้
แจ้งสภาทนายความทราบด้วย 

ส่วนที่ 3 
การพ้นสภาพการเป็นทนายความอาสา 
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ข้อ 46.  ทนายความอาสา หรือ ทนายความอาสาอาวุโส  พ้นสภาพการเป็น

ทนายความอาสา หรือ ทนายความอาสาอาวุโส เมื่อ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดจากความเป็นทนายความตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2528 
(4) ครบวาระโดยไม ่ได ้ร ับการต ่ออายุให ้เป ็นทนายความอาสา หรือ 

ทนายความอาสาอาวุโส 
(5) อัยการสู งสุดมีค าสั่ งให้ พ้ นสภาพการเป็นทนายความอาสา หรือ 

ทนายความอาสาอาวุโส 
ข้อ 47.  เมื่อทนายความอาสา หรือ ทนายความอาสาอาวุโสผู้ใดพ้นสภาพการเป็น

ทนายความอาสา หรือ ทนายความอาสาอาวุโส  ให้หัวหน้าพนักงานอัยการรายงานอัยการสูงสุด
เพื่อถอนชื่อผู้นั้นออกจากทะเบียนทนายความอาสา และประกาศให้ประชาชนทราบ  พร้อมกับ
เรียกคืนบัตรประจ าตัวของทนายความอาสา หรือ ทนายความอาสาอาวุโส 

ส่วนที่ 4 
สิทธิประโยชน์อันพึงไดข้องทนายความอาสา 

 
ข้อ 48.  การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของทนายความอาสา และ 

ทนายความอาสาอาวุโสให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2511 และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ส าหรับผู้กระท าความดีความชอบอันเป็นประโยชน์ยิ่งแก่ประเทศชาติและ
ประชาชน พ.ศ. 2533 

หมวดที่ 5 
เงินค่าทนายความและค่าใช้จ่าย 

                                                                        
 

 แก้ไขเพิม่เติม โดยระเบียบ ฯ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2546 ข้อ 5 
 
 

 แก้ไขเพิม่เติม โดยระเบียบ ฯ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2547 ข้อ 3 
 



ส่วนที่ 1 
เงินค่าทนายความ 

 
ข้อ 49.  เงินค่าทนายความตามค าพิพากษา  หรือค าสั่งของศาลให้ตกเป็นของทนายความ

อาสาผู้ด าเนินคดี 
ในกรณีมีผู้ด าเนินคดีหลายคนให้หัวหน้าพนักงานอัยการเป็นผู้จัดแบ่งตามสัดส่วนของงาน 

 
ส่วนที่ 2 

เงินค่าใช้จ่าย 
 

ข้อ 50.  กรณีพนักงานอัยการ  นิติกร  หรือเจ้าหน้าท่ี  ต้องเดินทางไปสอบข้อเท็จจริง  
หรือรวบรวมพยานหลักฐาน  หรือด าเนินการอื่นใดในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย          
ให้เบิกค่าพาหนะเดินทาง  เบี้ยเลี้ยง  และค่าท่ีพัก  ได้ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

 
ข้อ 51.  กรณีทนายความอาสาต้องเดินทางไปนอกท่ีท าการ เพื่อด าเนิน อรรถคดี        

ท่ีศาล หรือเดินทางไปสอบข้อเท็จจริงรวบรวมพยานหลักฐาน หรือด าเนินการประการอื่น              
ให้ทนายความอาสาเบิกค่าพาหนะเดินทางและค่าตอบแทนแต่ละครั้งได้ ตามระเบียบของ       
กรมอัยการ โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังและในการเบิกจ่ายให้ใช้ แบบตามท่ี            
กรมอัยการก าหนด 
    
     ประกาศ ณ วันท่ี 12 เดือนธันวาคม  2533 
 

       โกเมน  ภัทรภิรมย์ 
 

            ( นายโกเมน   ภัทรภิรมย์ ) 
         อธิบดีกรมอัยการ 


