
 

ขั้นตอนการรับสมัครทนายความอาสาหรือทนายความอาสาอาวุโส  

 1.) เมื่อส ำนักงำนอัยกำรพิเศษฝ่ำยใน สคช. สคชจ. หรือ สคชจ.(สำขำ) เห็นสมควรรับสมัคร
ทนำยควำมอำสำหรือทนำยควำมอำสำอำวุโส ให้เสนอ กทอ. หรือ กทอ.จังหวัด แล้วแต่กรณี เพื่อให้
ควำมเห็นชอบในกำรรับสมัคร  ตำมระเบียบฯ ข้อ 47 วรรคแรก  (โดยกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ และ
มีกำรประชุม กทอ.เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมกำรสัมภำษณ์ผู้มีสิทธิรับคัดเลือก กรณีท่ีมีทนำยควำมมำสมัคร
จ ำนวนมำกให้ใช้วิธีกำรสอบข้อเขียน หำกมีทนำยควำมมำสมัครจ ำนวนน้อยให้ใช้วิธีสอบสัมภำษณ์            
ตำมแบบและวิธีท่ีแต่ละส ำนักงำนจะก ำหนด) 
 
 2.) ให้ กทอ. หรือ กทอ.จังหวัด ก ำหนดวัน เวลำ สถำนท่ียื่นใบสมัคร วันเวลำคัดเลือก              
และวิธีกำรคัดเลือกให้หัวหน้ำพนักงำนอัยกำรประกำศให้ประชำชนทรำบโดยท่ัวไปเป็นเวลำพอสมควร          
ตำมระเบียบฯ ข้อ 47 วรรคสอง (ส ำหรับแบบฟอร์มประกำศกำรรับสมัครทนำยควำมอำสำฯอยู่ใน
หน้ำเว็ปไซร์ของ สคช.กลำง) 
 
 3.) ทนำยควำมอำสำต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม ดังต่อไปนี้ (ตำมระเบียบฯ ข้อ 48) 
  ก. คุณสมบัติทั่วไป 
   1. มีสัญชำติไทย 
   2. มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 23 ปี ในวันรับสมัคร 
   3. เป็นผู้ได้รับอนุญำตให้เป็นทนำยควำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยทนำยควำม 
   4. เป็นผู้เล่ือมใสในกำรปกครองระบบประชำธิปไตยตำมรัฐธรรมนูญด้วยควำม
บริสุทธิ์ใจและมีจิตอำสำ 
  ข. ลักษณะต้องห้าม 
   1. เป็นผู้มีควำมประพฤติเส่ือมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
   2. เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
   3. เป็นหรือเคยเป็นผู้ถูกสั่ งให้พ้นสภำพกำรเป็นทนำยควำมอำสำหรือ
ทนำยควำมอำสำอำวุโสตำมระเบียบนี ้
   4. เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือ ให้ออกจำกรำชกำร รัฐวิสำหกิจ 
หน่วยงำนอื่นของรัฐหรือหน่วยงำนของเอกชน 
   5. เป็นผู้เคยรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษ
ส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 



 

   6. เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ คนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ จิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ หรือมีกำยหรือจิตใจไม่เหมำะสมท่ีจะเป็นทนำยควำมอำสำ 
   7. เป็นผู้เคยถูกสอบสวนคดีมำรยำททนำยควำม และถูกลงโทษฐำนประพฤติผิด
มำรยำททนำยควำม 
 
 4.) ทนำยควำมอำสำอำวุโสต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมเช่นเดียวกับทนำยควำม
อำสำ และเป็นผู้รับบ ำเหน็จหรือบ ำนำญตำมกฎหมำยว่ำด้วยบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร หรือกฎหมำย
ว่ำด้วยกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรซึ่งเคยรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำร ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด หรือ
หน่วยรำชกำรอื่น หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่ีอัยกำรสูงสุดเห็นสมควรรับไว้เป็นทนำยควำมอำสำอำวุโส 
(ตำมระเบียบฯ ข้อ 49) 
 
 5.) ผู้ใดประสงค์สมัครเป็นทนำยควำมอำสำหรือทนำยควำมอำสำอำวุโส ต้องมีคุณสมบัติและไม่
มีลักษณะต้องห้ำมตำมข้อ 48 หรือ ข้อ 49 และต้องยื่นใบสมัครตำมแบบท่ีส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด
ก ำหนด พร้อมเอกสำรหลักฐำนประกอบดังดังนี้ (ตำมระเบียบฯ ข้อ 50) 
  1. ส ำเนำใบแสดงวุฒิกำรศึกษำ 
  2. ส ำเนำใบอนุญำตให้เป็นทนำยควำม 
  3. ส ำเนำทะเบียนบ้ำนและส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 
  4. รูปถ่ำยหน้ำตรงขนำดหนึ่งนิ้ว สวมชุดครุยเนติบัณฑิต จ ำนวน 4 รูป ซึ่งถ่ำยไว้              
ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสมัคร 
  5. หลักฐำนกำรรับรองควำมประพฤติจำกสภำทนำยควำม หน่วยงำนต้นสังกัด               
หรือข้ำรำชกำรระดับตั้งแต่ช ำนำญกำรหรือช ำนำญงำนหรือเทียบเท่ำขึ้นไป 
  6. หลักฐำนหรือเอกสำรรับรองกำรเคยเป็นข้ำรำชกำรโดยได้รับเงินบ ำเหน็จหรือ
บ ำนำญ  จำกหน่วยรำชกำรท่ีเคยสังกัดกรณีสมัครเป็นทนำยควำมอำสำอำวุโสท่ีมีคุณสมบัติเคยเป็น
ข้ำรำชกำร หรือหนังสือรับรองหรือหลักฐำนอื่นใดท่ีแสดงให้เห็นว่ำเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจำกหน่วยงำน              
ท่ีเคยสังกัดหรือสถำบันอันเป็นท่ียอมรับกรณีสมัครเป็นทนำยควำมอำสำอำวุโสที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
 6.) เอกสำรท่ีต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (ใบสมัครอยู่หน้ำเว็ปไซร์ของ สคช.กลำง) 
  1. รูปถ่ำยขนำด 1 นิ้ว หรือ 1 นิ้วครึ่ง ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน จ ำนวน 4 รูป (เขียนชื่อ–สกุล
ด้ำนหลัง) (ติดใบสมัคร 1 รูป เอำไว้ติดในค ำขอมีบัตร 1 รูป รูปแบบมีบัตร 1 รูป ท ำบัตรแข็ง 1 รูป) 



 

  2. ส ำเนำทะเบี ยนบ้ ำนและบัตรประจ ำตั วประชำชน (ถ่ ำยเอกสำรท้ั งสองหน้ ำ               
ในแผ่นเดียวกัน) 
  3. ส ำเนำใบทะเบียนสมรส (กรณีสมรส) 
  4. ส ำเนำปริญญำนิติศำสตร์บัณฑิต/นิติศำสตร์มหำบัณฑิต 
  5. ส ำเนำประกำศนียบัตรของส ำนักอบรมศึกษำกฎหมำยแห่งเนติบัณฑิตยภำ 
  6. ใบรับรองสำมัญสมำชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภำ (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) 
  7. ส ำเนำใบอนุญำตให้เป็นทนำยควำม (ถ่ำยเอกสำรท้ังสองหน้ำในแผ่นเดียวกัน) 
  8. หนังสือรับรองควำมประพฤติจำกสภำทนำยควำม หรือหน่วยงำนต้นสังกัด 
  9. ใบรับรองแพทย์ (เป็นกำรรับรองว่ำไม่เป็นผู้มีร่ำงกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถ
ปฏิบัติหน้ำท่ีได้ ไม่เป็นผู้ไร้ควำมสำมำรถ ไม่จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบและปรำศจำกโรคฯ) 
  10. ค ำปฏิญำณ  (ใช้ส ำหรับผู้ ท่ีผ่ำนกำรคัดเลือกแล้ว เพื่อรับรองว่ำจะยึดมั่นใน
คุณธรรมและจริยธรรมและจะยืนหยัดท ำในสิ่งท่ีถูกต้องและเป็นธรรมในกำรอ ำนวยควำมยุติธรรมแก่
ประชำชนโดยเสมอภำคฯ) 
 
 7.) ให้ส ำนักงำนอัยกำรพิเศษฝ่ำยใน สคช. หรือ สคชจ. หรือ สคชจ .(สำขำ) ตรวจสอบ
คุณสมบัติและหลักฐำนต่ำง ๆ ของผู้สมัคร และด ำเนินกำรคัดเลือกตำมวิธีกำรท่ี กทอ. หรือ กทอ.
จังหวัด ก ำหนด แล้วเสนอให้ กทอ. หรือ กทอ.จังหวัด แล้วแต่กรณี พิจำรณำว่ำควรรับไว้เป็น
ทนำยควำมอำสำหรือทนำยควำมอำสำอำวุโสหรือไม่ (ตำมระเบียบฯ ข้อ 51 วรรคแรก) 
 
 8.) เมื่อ กทอ. หรือ กทอ. จังหวัด เห็นสมควรรับไว้เป็นทนำยควำมอำสำหรือทนำยควำมอำสำ
อำวุโสก็ให้เสนออัยกำรสูงสุดเพ่ือพิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งทนำยควำมดังกล่ำวเป็นทนำยควำมอำสำหรือ
ทนำยควำมอำสำอำวุโสแล้วแต่กรณี เมื่อได้รับอนุมัติแต่งตั้งแล้วให้ขึ้นทะเบียนเป็นทนำยควำมอำสำ
หรือทนำยควำมอำสำอำวุโสพร้อมท้ังออกบัตรประจ ำตัวให้และให้หัวหน้ำพนักงำนอัยกำรประกำศให้
ประชำชำชนทรำบ (ตำมระเบียบฯ ข้อ 51 วรรคสอง) 
 
 9.) ทนำยควำมอำสำและทนำยควำมอำสำอำวุโสท่ีได้รับแต่งตั้งแล้ว จะต้องทดลองปฏิบัติงำน
ในส ำนักงำนอัยกำรพิเศษฝ่ำยใน สคช. สคชจ. หรือ สคชจ.(สำขำ) เพื่อให้เกิดควำมรู้ควำมสำมำรถใน
กำรปฏิบัติงำนในหน้ำท่ีทนำยควำมอำสำและทนำยควำมอำสำอำวุโส ตำมระเบียบและค ำสั่งของ
ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดเป็นเวลำ 3 เดือน ท้ังนี้ ให้อยู่ในควำมควบคุมและก ำกับดูแลของพนักงำนอัยกำร
และนิติกรท่ีได้รับมอบหมำยจำกหัวหน้ำพนักงำนอัยกำร (ตำมระเบียบฯ ข้อ 52 วรรคแรก) 



 

 10.) ให้หัวหน้ำพนักงำนอัยกำร พนักงำนอัยกำรและนิติกรผู้ได้รับมอบหมำยร่วมกันประเมินผล
กำรฝึกปฏิบัติงำนตำมแบบกำรประเมินผลท่ีส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดก ำหนด ว่ำทนำยควำมอำสำและ
ทนำยควำมอำสำอำวุโสผู้นั้นมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ผลกำรปฏิบัติงำน และควำมประพฤติเหมำะสมท่ี
จะเป็นทนำยควำมอำสำและทนำยควำมอำสำอำวุโสต่อไปหรือไม่ แล้วรำยงำน กทอ. หรือ กทอ. 
จังหวัด เพื่อพิจำรณำ ตำมระเบียบฯ ข้อ 52 วรรคสอง  (ต้องมีกำรประชุม กทอ. และแบบประเมินฯ 
อยู่หน้ำเว็ปไซร์ของ สคช.กลำง) 
 
 11.) ในกำรพิจำรณำของ กทอ. หรือ กทอ.จังหวัด หำกเห็นว่ำ ทนำยควำมอำสำหรือ
ทนำยควำมอำสำอำวุโสไม่เหมำะสมท่ีจะเป็นทนำยควำมอำสำหรือทนำยควำมอำสำอำวุโสต่อไป ให้
เสนอควำมเห็นต่ออัยกำรสูงสุดเพื่อพิจำรณำมีค ำสั่งให้ผู้นั้นพ้นสภำพกำรเป็นทนำยควำมอำสำหรือ
ทนำยควำมอำสำอำวุโส แล้วแต่กรณี (ตำมระเบียบฯ ข้อ 52 วรรคท้ำย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 หนังสือน ำส่งจำกภำค เรียน อธิบดีอัยกำร สคช. (ในฐำนะประธำน กทอ. ตำมข้อ 45) 

 ค ำส่ังแต่งตั้งคณะกรรมกำรคัดเลือกทนำยควำมอำสำฯ 

 ประกำศคณะกรรมกำรทนำยควำมอำสำฯ เรื่องกำรรับสมัครและแต่งตั้งทนำยควำมอำสำฯ ก ำหนดกำร

เปิดรับสมัคร เช่น วันรับสมัคร ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก วันสอบสัมภำษณ์ และ วัน

ประกำศรำยชื่อผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นทนำยควำมอำสำฯ 

 ใบสมัคร เป็นทนำยควำมอำสำหรือ ทนำยควำมอำสำอำวุโส  

เอกสารที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร ดังนี้ 

  รูปถ่ำยขนำด 1 นิ้ว ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน จ ำนวน 4 รูป (เขียนชื่อ-สกุลด้ำนหลัง) 

  ส ำเนำทะเบียนบ้ำนและบัตรประจ ำตัวประชำชน (ถ่ำยเอกสำรท้ังสองหน้ำในแผ่นเดียวกัน)

  ส ำเนำใบทะเบียนสมรส (กรณีสมรส)   

  ส ำเนำปริญญำนิติศำสตร์บัณฑิต/นิติศำสตร์มหำบัณฑิต 

  ส ำเนำประกำศนียบัตรของส ำนักอบรมศึกษำกฎหมำยแห่งเนติบัณฑิตยสภำ 

  ใบรับรองสำมัญสมำชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภำ (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน)  

  ส ำเนำใบอนุญำตให้เป็นทนำยควำม (ถ่ำยเอกสำรท้ังสองหน้ำในแผ่นเดียวกัน) 

  หนังสือรับรองควำมประพฤติจำกสภำทนำยควำม หรืออัยกำรจังหวัด หรือข้ำรำชกำรตั้งแต่

ระดับ 5 ขึ้นไปรับรองควำมประพฤติก็ได้ 

  หนังสือรับรองกำรเป็นข้ำรำชกำรบ ำเหน็จหรือบ ำนำญจำกหน่วยรำชกำรที่เคยสังกัด หรือ

หนังสือรับรองว่ำเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจำกหน่วยงำนท่ีเคยสังกัด หรือสถำบันอันเป็นท่ียอมรับ (เฉพาะผู้สมัคร

ทนายความอาวุโส) 

  อื่นๆ (ถ้ำมี) .............................................................................................................................................. 

 

หมายเหตุ กำรยื่นส ำเนำเอกสำรทุกฉบับให้รับรองส ำเนำถูกต้องด้วยตนเอง และน ำเอกสำรต้นฉบับมำแสดง

ด้วย – ใบสมัครต้องเขียนด้วยลำยมือของผู้สมัคร 

 

เอกสารในการยื่นอนุมัติแต่งต้ังทนายความอาสา และทนายความอาสาอาวุโส 
 



 

 ผลคะแนนกำรสัมภำษณ์ผู้สมัครเป็นทนำยควำมอำสำฯ ของแต่ละคณะกรรมกำรฯ  แบ่งหัวข้อกำร
สัมภำษณ์ ออกเป็น 2 หมวด ดังนี้ 

 หมวดที่ 1 ความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 

  1. บุคลิกภำพควำมเหมำะสมในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี 

  2. กิริยำมำรยำท 

  3. ลักษณะกำรพูดจำ (รวมคะแนน หมวดนี้ รวมกันคะแนนเต็ม 50 คะแนน) 

 หมวดที่ 2 ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 

  1. ควำมรู้ควำมสำมำรถทำงกฎหมำย 

  2. ทัศนคติ ควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค ์

  3. ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน (รวมคะแนน หมวดนี้ รวมกันคะแนนเต็ม 50 คะแนน    
       รวมคะแนนทั้งสิ้น  100 คะแนน) 
 ประกำศคณะกรรมกำรทนำยควำมอำสำ เร่ือง รำยชื่อผู้มีสิทธิรับกำรคัดเลือกทนำยควำมอำสำฯ 

 รำยงำนกำรประชุมตำมมติที่ประชุมเห็นชอบให้รับทนำยควำมอำสำฯ รำยดังกล่ำวเป็นทนำยควำมอำสำฯ 

 ค ำขอมีบัตรประจ ำตัวทนำยควำมอำสำ พร้อมติดรูปถ่ำย 1 รูป 

 รูปแบบบัตรประจ ำตัวทนำยควำมอำสำ พร้อมติดรูปถ่ำย 1 รูป 

 บัตรประจ ำตัวทนำยควำมอำสำ พร้อมติดรูปถ่ำย 1 รูป 

 อื่นๆ (ถ้ำมี) .............................................................................................................................................. 

 (หมายเหตุ ขอเพิ่มรูปถ่ำยกรณีสมัครครั้งแรกอีกจ ำนวน 1 รูป เพ่ือใช้ส ำหรับติดในใบสมัคร) 
 

 

ลงชื่อ............................................. เจ้ำหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำย 
   (................................................) 
                       วันท่ี ................................................ 
 
เบอร์โทรศัพท์ท่ีสำมำรถติดต่อได้ ................................................ 

 


