ระเบียบกรมอัยการ
ว่าด้วยการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
พ.ศ. 2533
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2547)

ระเบียบกรมอัยการ
ว่าด้วยการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน พ.ศ. 2533
(แก้ไขเพิ่มถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2547)
_______________

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกรมอัยการว่าด้วยการช่ วยเหลือทางกฎหมายแก่
ประชาชน พ.ศ.2525 ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติ
พนักงานอัยการ พ.ศ. 2498 อธิบดีกรมอัยการจึงวางระเบียบว่าด้วยการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่
ประชาชนไว้ดังนี้
ข้อ 1. ระเบี ยบนี้เรีย กว่า ระเบีย บกรมอัย การว่าด้ วยการช่ วยเหลือทางกฎหมายแก่
ประชาชน พ.ศ. 2533
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2533 เป็นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกบรรดาระเบียบ และคาสั่งอื่นใดในส่วนที่ กาหนดไว้ในระเบียบนี้หรือที่
ขัด หรือแย้งกับระเบียบนี้โดยให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4. ในระเบียบนี้
“สคช. กลาง” หรือ “สคช.กรมอัยการ” หมายถึง สานักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ
ทางกฎหมายแก่ประชาชน กรมอัยการ
“สคช. จังหวัด” หมายถึง สานักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
ประจาจังหวัด
“สคช. สาขา” หมายถึง สถานที่ที่กรมอัยการได้ กาหนดให้เป็นสถานที่สาหรับให้บริการ
ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน นอกจาก สคช. กลาง หรือ สคช. กรมอัยการ และ สคช.
จังหวัด
“คสช. จั งหวัด” หมายถึ ง คณะกรรมการคุ้ มครองสิ ทธิ และช่ วยเหลื อทางกฎหมายแก่
ประชาชนประจาจังหวัด
“ทนายความอาสา” หมายถึ ง ทนายความตาม พ.ร.บ. ทนายความ พ.ศ. 2528 ซึ่ งได้
อาสาสมั ค รเป็ น ผู้ ท าหน้ าที่ ให้ ความช่ วยเหลื อทางกฎหมายแก่ ป ระชาชนและกรมอั ยการ หรื อ
สคช.จังหวัด ได้ลงทะเบียนรับไว้เป็นทนายความอาสา

“ทนายความอาสาอาวุโส”  หมายถึง บุคคลซึ่งได้อาสาสมัครเป็น ผู้ทาหน้าที่ให้ความ
ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและสานักงานอัยการสูงสุดหรือ สคช. จังหวัด ได้ลงทะเบียน
รับไว้เป็นทนายความอาสาอาวุโส
“นิติกร” หมายถึง นิติกร ในสังกัด สคช. กลาง หรือ สคช. จังหวัด หรือ สคช. สาขา
ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ทาหน้าที่ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
“ผู้ยากจน” หมายถึง ผู้ที่ไม่มีทรัพย์สินหรือรายได้ หรือมีทรัพย์สินหรือรายได้ ไม่เพียง
พอที่จะเสียค่าจ้างทนายความเพื่อดาเนินคดีโดยลาพังตนเองได้
“หัวหน้าพนักงานอัยการ” หมายถึง หัวหน้าพนักงานอัยการกองช่วยเหลือ ทางกฎหมาย
แก่ประชาชนใน สคช.กลาง อัยการจังหวัดใน สคช.จังหวัด และหัวหน้าพนักงานอัยการหรืออัยการ
จังหวัดใน สคช. สาขา ที่กรมอัยการแต่งตั้งแล้วแต่กรณี

หมวดที่ 1
ข้อความเบื้องต้น
ส่วนที่ 1
บททั่วไป
ข้อ 5. ให้ที่ทาการของสานักงาน สคช. กลาง สคช. จังหวัด หรือ สคช. สาขา เป็น
สานักงานสาหรับให้บริการความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
ข้ อ 6. ให้ สคช. กลาง มี อ านาจให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมายแก่ ป ระชาชนได้
ทั่วราชอาณาจักร
สคช. จังหวัด มีอานาจให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนเฉพาะภายในเขตจังหวัด
และ สคช. สาขา มีอานาจให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนเฉพาะภายในเขต
พื้นที่ที่กรมอัยการกาหนด
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ข้ อ 7. ในการปฏิ บั ติ ง านการให้ บ ริ ก ารความช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมายแก่ ป ระชาชน
ให้ หั ว หน้ า พนั ก งานอั ย การจั ด ให้ มี พ นั ก งานอั ย การ นิ ติ ก ร เจ้ า หน้ า ที่ หรื อ ทนายความอาสา
ไว้คอยบริการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนให้เพียงพอ เพื่อให้ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว และให้ควบคุมดูแล การให้บริการดังกล่าวดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และเป็นธรรม
ให้หัวหน้าพนักงานอัยการจ่ายสานวนแก่พนักงานอัยการ นิติกร หรือทนายความอาสารับ
ไปดาเนินการโดยการพิจารณาตามประเภทของบริการ และความยากง่ายของข้อปรึกษาหรือคดี
ข้อ 8. ในการขอความช่วยเหลือไม่ว่าในเรื่องใดๆ ให้ผู้ที่เดือดร้อน หรือเสียหายโดยตรง
เป็นผู้ยื่นคาขอ ห้ามมิให้ร้องขอแทนกัน เว้นแต่กรณีจาเป็น หรือเป็นกรณีเร่งด่วนก็ให้รับเรื่องไว้
ก่อน แล้วให้สอบข้อเท็จจริงจากผู้ได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหายโดยเร็ว พร้อมทั้งจัดให้บุคคล
ดังกล่าวเป็นผู้ยื่นคาขอ เพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไปตามระเบียบนี้
ข้อ 9. ให้พนักงานอัยการ นิติกร เจ้าหน้าที่ หรือทนายความอาสา ที่หัวหน้าพนักงาน
อั ย การมอบหมาย เป็ น ผู้ บั น ทึ ก รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ชื่ อ ตั ว ชื่ อ สกุ ล ที่ อ ยู่ อาชี พ ฐานะทาง
ครอบครัว รายได้ และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อมูลคดีหรือข้อปรึกษาของประชาชน ผู้ที่มาขอความ
ช่วยเหลือตามแบบที่กรมอัยการกาหนด
กรณีที่ประชาชนติดต่อขอความช่วยเหลือผ่านส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่น และส่วน
ราชการหรือหน่วยงานอื่นนั้นได้ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือมาให้ สคช. ดาเนินการ ก็ให้พนักงาน
อัยการ นิติกร เจ้าหน้าที่ หรือทนายความอาสา ที่หัวหน้าพนักงานอัยการมอบหมาย เชิญผู้ขอ
มาให้ข้อเท็จจริงตามแบบที่กรมอัยการกาหนดดังกล่าวในวรรคแรก
ก่ อ นที่ จ ะให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ให้ พ นั ก งานอั ย การ นิ ติ ก ร หรื อ ทนายความอาสา
เชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อเท็จจริงรวมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานให้เพียงพอแก่การพิจารณาให้
ความช่วยเหลือ
ข้อ 10. เมื่อพนักงานอัยการ นิติกร เจ้าหน้าที่ หรือทนายความอาสา ที่หัวหน้าพนักงาน
อัยการมอบหมายสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นจากผู้ขอความช่วยเหลือแล้วให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้า
พนักงานอัยการเพื่อพิจารณาว่ากรณีอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะให้ความช่วยเหลือตามระเบียบนี้ได้หรือไม่
ถ้าอยู่ในหลักเกณฑ์ให้สั่งรับ ถ้าไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ให้สั่งไม่รับ
คาสั่งรับหรือไม่รับคาขอความช่วยเหลือของหัวหน้าพนักงานอัยการให้เป็นที่สุด เว้นแต่ใน
สคช. กลาง หากเป็นกรณีหัวหน้าพนักงานอัยการสั่งไม่รับความช่วยเหลือ ให้เสนออัยการพิเศษฝ่าย
ช่วยเหลือกฎหมายพิจารณาสั่ง คาสั่งของอัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมายให้เป็นที่สุด

ข้อ 11.  การให้บริการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ได้แก่การให้
คาปรึกษาหารือทางกฎหมาย การให้ความช่วยเหลือในการจัดทานิติกรรมสัญญา การให้ความ
ช่วยเหลือในการประนอมข้อพิพาทและการให้ความช่วยเหลือทางอรรถคดี เช่น การรับว่าต่าง
การรับแก้ต่างและการยื่นคาร้องในคดีแพ่ง คดีอาญา คดีแรงงาน และอื่นๆ ซึ่งการให้บริการ
ดังกล่าวเป็นการบริการโดยไม่คิดค่าตอบแทน หรือค่าธรรมเนียมใดๆ โดยให้อยู่ภายใต้ระเบียบนี้
งานในหน้าที่ตามกฎหมายของพนักงานอัยการซึ่งพนักงานอัยการเป็นคู่ความให้พนักงาน
อัยการเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมในการดาเนินคดีจากเงินงบประมาณของสานักงานอัยการสูงสุดให้แก่
ผู้ขอความช่วยเหลือซึ่งยากจน
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการดาเนินคดีให้ นาระเบียบสานักงานอัยการสูงสุดว่า
ด้วยการดาเนินคดีแพ่งของพนักงานอัยการ พ.ศ. 2538 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้ อ 12. เมื่ อ พนั ก งานอั ย การ นิ ติ ก ร หรื อ ทนายความอาสา รั บ เรื่ อ ง หรื อ คดี ใดไว้
ดาเนิ นการแล้ ว ให้ รีบด าเนินการโดยเร็ วตามประเภทของบริ การของการให้ ความช่ วยเหลื อทาง
กฎหมายนั้นๆ
ข้อ 13. การพิจารณาดาเนินการของพนักงานอัยการ และนิติกร ให้บันทึกเสนอความ
เห็นชอบ หรือคาสั่งตามลาดับชั้นตามแบบแผนของทางราชการ ส่วนการพิจารณาดาเนินการของ
ทนายความอาสา ให้ทนายความอาสาเสนอความเห็นต่อหัวหน้า พนักงานอัยการ เพื่ อให้ความ
เห็นชอบ ในกรณีมีทนายความอาสาอาวุโสให้เสนอผ่านทนายความอาสาอาวุโสด้วย
ข้อ 14. ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ หากมีปัญหาหรือข้อขัดข้อง ให้เสนอกรมอัยการ
พิจารณาเป็นเรื่องๆไป ยกเว้นในกรณีเร่งด่วนให้พนักงานอัยการใช้ดุลพินิจพิจารณาปฏิบัติไปตามที่
เห็นสมควร โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ

ส่วนที่ 2
การลงสารบบ
ข้อ 15. เมื่อมีป ระชาชนมาขอความช่วยเหลือจาก สคช. หรือในกรณีที่ส่วนราชการ
หรือหน่วยงานอื่นได้ส่งเรื่องที่ประชาชนขอความช่วยเหลือมายัง สคช. ให้เจ้าหน้าที่รับเรื่องลง
สารบบการขอความช่วยเหลือทางกฎหมาย
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เมื่อหัวหน้าพนักงานอัยการมีคาสั่งรับ หรือไม่รับดาเนินการตามคาขอความช่วยเหลือ
ให้เจ้าหน้าทีน่ าลงสารบบตามวรรคแรกด้วย
ในกรณีสั่งไม่รับดาเนินการ ให้หัวหน้าพนักงานอัยการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายแจ้งคาสั่ง
ดังกล่าวพร้อมคืนเอกสารหลักฐานให้แก่ผู้ขอความช่วยเหลือโดยเร็ว
ข้อ 16. ในกรณีที่มีคาสั่งรับคาขอความช่วยเหลือให้ดาเนินการดังนี้
(1) ให้ เจ้ า หน้ า ที่ รั บ เรื่ อ งไปลงสารบบตามประเภทบริ ก ารให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
ทางกฎหมาย คื อ การให้ ค าปรึก ษาหารื อ ทางกฎหมาย การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ในการจั ด ท า
นิติกรรมสัญญา การให้ความช่วยเหลือในการประนอมข้อพิพาท และการให้ความช่วยเหลือทาง
อรรถคดี ทั้งนี้เพื่อสะดวกแก่การควบคุมดูแล และติดตามประเมินผล
(2) เมื่อการดาเนินการให้ความช่วยเหลือยุติลงแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ลงสารบบผลการ
ดาเนินการนั้น ๆ ไว้ทุกครั้ง

หมวดที่ 2
อานาจหน้าที่ของ สคช.
ส่วนที่ 1
บททั่วไป
ข้อ 17. เรื่องใด หรือคดีใด เมื่อหัวหน้าพนักงานอัยการ สคช. กลาง พิจารณาแล้วเห็น
ว่าหากให้ สคช. จังหวัด หรือ สคช. สาขา ดาเนิ นการสอบข้อเท็จจริง หรือดาเนิ นคดี หรือ
ดาเนินการประการอื่นจะสะดวก และรวดเร็วกว่าก็ให้ส่งเรื่อง หรือคดีนั้นๆ ให้ สคช. จังหวัด
หรือ สคช.สาขา ดาเนินการได้ ในทางกลับกัน สคช.จังหวัด หรือ สคช.สาขา อาจส่งเรื่องหรือ
คดี ใดไปให้ สคช.กลาง สคช.จั ง หวั ด หรื อ สคช.สาขาอื่ น ด าเนิ น การก็ ได้ หากเห็ น ว่ า การ
ดาเนินการจะสะดวกและรวดเร็วกว่า
ข้อ 18. ให้ สคช. กลาง สคช. จังหวัด และ สคช. สาขา แต่ละแห่งมีอานาจกาหนด
วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ เพื่ อ ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมายแก่ ป ระชาชน เกิ ด การประสานงานที่ ดี
มี ค วามคล่ อ งตั วสะดวกรวดเร็ว เกื้ อ กู ล และสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ งานของทนายความอาสา
ตลอดจนเพื่อประโยชน์ในการดูแลติดตามประเมินผลโดยไม่ขัดต่อระเบียบนี้

ส่วนที่ 2
เรื่องที่มิให้รับดาเนินการ
ข้อ 19. คาขอให้ความช่วยเหลือดังต่อไปนี้ ห้ามมิให้รับไว้ดาเนินการ
(1) เรื่องที่รัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี หรือนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล
มีมติ หรือคาสั่งเด็ดขาดในเรื่องนั้นแล้ว
(2) เรื่ อ งที่ ก ฎหมายก าหนดให้ เป็ น หน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานใดโดยเฉพาะเป็ น
ผู้ช่วยเหลือและเรื่องอยู่ในระหว่างดาเนินการของหน่วยงานนั้นๆ
(3) เรื่องที่อัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย หรือหัวหน้าพนักงานอัยการ
เคยได้พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่อาจให้ความช่วยเหลือได้ และได้สั่งยุติการช่วยเหลือแล้ว เว้นแต่ใน
กรณีที่มีพยานหลักฐานใหม่ อันจะทาให้ผลของการดาเนินการให้ความช่วยเหลือเปลี่ยนไป
(4) เรื่ อ งที่ คู่ ก รณี เคยประนี ป ระนอมยอมความกั น โดยชอบด้ ว ยกฎหมาย
เว้นแต่ผู้มีส่วนได้เสียขอให้แก้ไข หรือคัดค้านการประนีประนอมยอมความเดิมโดยมี หลักฐานหรือ
ข้ อ เท็ จ จริ ง เพิ่ ม เติ ม ที่ ป รากฎชั ด ในภายหลั ง และการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ จะไม่ เป็ น การ
กระทบกระเทือนสิทธิหรือประโยชน์ของบุคคลภายนอกผู้ทาการโดยสุจริต และเสียค่าตอบแทน
(5) เรื่องเกี่ย วกั บ คดี ซึ่งผู้ขอความช่ วยเหลื อได้เคยว่าจ้างทนายความหรือ มี
ทนายความ หรือมีหน่วยงานอื่นให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายอยู่แล้ว
(6) เรื่องที่เป็นคดี หรือข้อพิพาทอันเกี่ยวกับการดาเนินการ หรือการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติการตามอานาจหน้าที่ที่กฎหมายหรือระเบียบ
แบบแผนกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่นั้น ๆ เว้นแต่กรณีที่อัยการพิเศษ
ฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย หรือหัวหน้าพนักงานอัยการพิจารณาให้รับไว้ดาเนินการเป็นเรื่อง ๆ ไป

ส่วนที่ 3
การให้คาปรึกษาหารือ
ข้อ 20. การให้คาปรึกษาหารือทางกฎหมาย เป็นการให้บริการแก่ประชาชนโดยเสมอ
ภาคกันโดยไม่คานึงถึงฐานะ รายได้ และจะต้องให้คาปรึกษาไปในทางที่ถูกที่ควรตามทานองคลอง
ธรรม ไม่เป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น และไม่ฝ่าฝืน หรือหลีกเลี่ยงกฎหมาย

ก่ อ นให้ ค าปรึ ก ษา ผู้ ให้ ค าปรึ ก ษาต้ อ งฟั ง ข้ อ เท็ จ จริ ง ให้ ถ่ อ งแท้ เสี ย ก่ อ นและให้
ปรึกษาหารือกับหัวหน้าพนักงานอัยการ พนักงานอัยการ หรือทนายความอาสาอาวุโสที่หัวหน้า
พนักงานอัยการมอบหมาย ทั้งนี้ เพื่อให้คาปรึกษานั้นเป็นไปด้วยความถูกต้องและยุติธรรม
เมื่อผู้ให้คาปรึกษาได้คาปรึกษาที่ถูกต้องตามวรรคสองแล้ว ก็ให้คาปรึกษาแก่ผู้ขอความ
ช่วยเหลือตามคาปรึกษานั้น และให้บันทึกคาปรึกษานั้นไว้เป็นหลักฐานตามแบบที่กรมอัยการ
กาหนดดังกล่าวด้วย และให้ผู้ขอความช่วยเหลือลงลายมือชื่อรับทราบ แล้วให้เสนอต่อหัวหน้า
พนักงานอัยการเพื่อทราบด้วย
ข้อ 21. ในกรณีที่ผู้ให้คาปรึกษา ทนายความอาสาอาวุโส พนักงานอัยการ หรือหัวหน้า
พนักงานอัยการเห็นว่าเรื่องที่จะให้คาปรึกษานั้นเป็นเรื่องสาคัญ หรือยุ่งยาก จาเป็นต้องใช้เวลา
พิจารณาข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องไม่สามารถให้คาปรึกษาได้ทันที ก็ให้ผู้ให้คาปรึกษาบันทึก
สรุปข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายพร้อมทาความเห็นเสนอหัวหน้าพนักงานอัยการเพื่อพิจารณาสั่ง
เมื่อหัวหน้าพนักงานอัยการมีค วามเห็นประการใดแล้ว ให้ผู้ให้คาปรึกษาทาหนังสือนัด
ให้ ผู้ข อความช่ วยเหลือมารับ ทราบ โดยให้ ลงลายมือชื่ อรับ ทราบไว้เป็ น หลักฐาน แล้วเสนอให้
หัวหน้าพนักงานอัยการทราบด้วย

ส่วนที่ 4
การจัดทานิติกรรมและสัญญา
ข้อ 22. การให้ความช่วยเหลือในการจัดทานิติกรรมสัญญา หรือสัญญาจะพิจารณาให้
ความช่วยเหลือ เฉพาะประชาชนที่ยากจนเท่านั้นโดยจัดทาไปตามประสงค์ของผู้ขอแต่ทั้งนี้จะต้อง
ไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย และไม่เป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น
ให้ผู้ร่างนิติกรรมสัญ ญาเสนอร่างดังกล่าวต่อหัวหน้าพนักงานอัยการ เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบก่อนที่จะมอบให้ผู้ขอรับความช่วยเหลือนาไปใช้ และให้เก็บสาเนานิติกรรมสัญญา
ไว้อย่างน้อย 1 ชุด

ส่วนที่ 5

การประนอมข้อพิพาท
ข้อ 23. “ข้อพิพ าท” หมายถึง ข้อพิ พ าทเกี่ยวกับความแพ่ง หรือความอาญาซึ่งเป็ น
ความผิดอันยอมความได้
ข้อ 24. การให้ความช่วยเหลือในการประนอมข้อพิพาท ให้กระทาโดยไม่คานึงถึงฐานะ
รายได้ ของผู้ขอความช่วยเหลือเพื่อยุติข้อพิพาทอันจะมีผลให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคม
การประนอมข้อพิพาทให้กระทาโดยเปิดเผยต่อหน้าคู่กรณี
ข้ อ 25. ในการประนอมข้ อ พิ พ าทให้ ผู้ ท าหน้ า ที่ ป ระนอมข้ อ พิ พ าทเชิ ญ คู่ ก รณี
มาเพื่ อ สอบถามความประสงค์ ว่ า จะยิ น ยอมให้ พ นั ก งานอั ย การ หรื อ ทนายความอาสา
ทาการประนอมข้อพิพาทหรือไม่
ในกรณีที่คู่กรณีไม่ยินยอมให้ ทาการประนอมข้อพิพาท ให้จดแจ้งเหตุผลนั้นไว้ แล้วให้
คู่กรณีลงลายมือชื่อรับทราบด้วย
ข้อ 26. เมื่อคู่กรณียินยอมให้พนักงานอัยการ หรือทนายความอาสาทาการประนอมข้อ
พิพาทก็ให้ผู้ทาการประนอมข้อพิพาทแจ้งสิทธิหน้าที่ และพันธะทางกฎหมาย อันเป็นผลจากการ
ประนอมข้ อ พิ พ าทให้ คู่ ก รณี ท ราบโดยละเอี ย ดแจ้งชั ด โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งผลของคดี อ าญาใน
ความผิดอันยอมความได้
ข้อ 27. ในการประนอมข้อพิพาท ให้ผู้ทาหน้าที่ประนอมข้อพิพาทเชิญคู่กรณีบุคคลที่
เกี่ยวข้องมาสอบข้อ เท็จจริง รวมทั้ งตรวจสอบเอกสาร วัต ถุ หรือ สถานที่ ที่เกี่ ยวข้ องโดยความ
ยินยอมของเจ้าของ หรือผู้ครอบครอง
ข้ อ 28. เมื่ อ คู่ ก รณี ต กลงกั น ได้ ก็ ให้ ผู้ ท าหน้ า ที่ ป ระนอมข้ อ พิ พ าทจั ด ท าร่า งสั ญ ญา
ประนีประนอมยอมความ ความแพ่งหรือความอาญา โดยให้คู่กรณีอ่านหรืออ่านให้ฟังจนเข้าใจ
ข้อความที่ตกลงกันได้โดยตลอดแล้วเสนอหัวหน้าพนักงานอัยการ เพื่อพิจารณาตรวจร่างและเมื่อ
ได้จัดทาสัญญาประนีประนอมยอมความตามที่หัวหน้าพนักงานอัยการได้ตรวจร่างเสร็จแล้ว ก็ให้
อ่านให้คู่กรณีทราบ และให้คู่กรณีลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานอย่างน้อยสองคน
และให้ผู้ทาหน้าที่ประนอมข้อพิพาทลงลายมือชื่อในฐานะผู้ทาการประนอมข้อพิพาทไว้ด้วย

ข้อ 29. ในกรณีที่ระเบียบนี้มิได้กาหนดไว้ ให้นาข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
ปฏิบัติงานประนอมข้อพิพาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ. 2530 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

สัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าว ให้จัดทาขึ้นให้เพียงพอต่อจานวนคู่กรณีโดย
มีข้อ ความถูก ต้อ งตรงกันทุกฉบับ แล้ว มอบให้คู่กรณียึดถือ ไว้ฝ่ายละ 1 ฉบับ และอีกหนึ่ง ฉบับ
ให้เก็บไว้ที่ สคช. ที่ทาการประนอมข้อพิพาท แล้วรายงานให้หัวหน้าพนักงานอัยการทราบด้วย

ส่วนที่ 6
การให้ความช่วยเหลือในทางอรรถคดี
ข้อ 30. การให้ความช่วยเหลือในทางอรรถคดี ให้พิจารณาให้ความช่วยเหลือในกรณี
ต่อไปนี้
(1) ในทางคดีอาญาให้พิจารณารับว่าต่าง แก้ต่างได้เฉพาะคดีที่เป็นความผิดอัน
ยอมความได้ และผู้เสียหายหรือผู้ขอความช่วยเหลือยังมิได้ร้องทุกข์ หรือมอบคดีให้พนักงาน
สอบสวนดาเนินการตามกฎหมาย และถ้าผู้ขอความช่วยเหลือเป็นผู้ต้องหา หรือจาเลยในคดีที่จะ
มาขอความช่วยเหลือจะต้องปรากฎว่า ผู้ขอไม่เป็นผู้ต้องหา หรือจาเลยในคดีที่พนักงานอัยการ
เป็นผู้สั่งคดี หรือเป็น โจทก์ และต้องปรากฏว่าผู้ขอความช่วยเหลือเป็น ผู้ยากจนประกอบกับมี
หลักฐานเพียงพอว่าผู้ขอไม่ได้รับความเป็นธรรม สมควรได้รับความช่วยเหลือ
(2) ในทางคดีแพ่ง และอื่น ๆ ให้พิจารณารับว่าต่าง แก้ต่าง ให้เฉพาะ ผู้ยากจน
ซึ่งได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย เนื่องจากไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือเป็นคดีที่มีเหตุผลอัน
สมควรให้ความช่วยเหลือ
ข้อ 31. การให้ความช่วยเหลือทางอรรถคดี ถ้าเป็นเรื่องหรือคดีที่รับจากสานักงาน
กลางช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ให้หัวหน้าพนักงาน
อัย การจ่ายส านวนให้ แ ก่ ทนายความอาสาอาวุโสด าเนิ น การ โดยจะให้ ท นายความอาสาร่ว ม
ด าเนิ น การด้ ว ยก็ ได้ กรณี อื่ น ๆ ให้ พิ จ ารณาจ่ า ยส านวนแก่ ท นายความอาสาอาวุ โ ส หรื อ
ทนายความอาสาตามความเหมาะสม และตามความยากง่ายของรูปคดี

ข้อ 32. เมื่อได้รับสานวนตามข้อ 31 ให้ทนายความอาสารีบดาเนินการให้เสร็จโดยเร็ ว
เพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อคดี

ในกรณีที่ไม่อาจดาเนินการได้เสร็จภายในวันสิ้นเดือนของเดือนที่ได้รับสานวนหรือคดีที่
อยู่ระหว่างดาเนินการไม่ว่าขั้นตอนใด ให้ทนายความอาสารายงานผลสานวนระหว่างดาเนินการ
ภายในวันที่ 4 ของเดือนถัดไป จนกว่าคดีจะเสร็จตามแบบที่ สคช. กลาง กาหนด ทั้งนี้ให้หัวหน้า
พนั กงานอัยการมอบหมายให้ พ นักงานอัยการ นิติก ร หรือเจ้าหน้าที่ คอยประสานงาน และ
ติดตามผลทุกระยะ
ข้อ 33. ให้ทนายความอาสาพึงระมัดระวังมิให้คดีของผู้ขอความช่วยเหลือเกิดความ
เสื่อมเสียซึ่งสิทธิหรือประโยชน์ หรือเกิดความเสียหาย
ข้อ 34. ทนายความอาสาผู้ดาเนินคดีจะต้องเสนอหนังสือแจ้งผลคดีต่อหัวหน้าพนักงาน
อัยการ เพื่อลงนามแจ้งตัวความทราบโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 10 วัน นับตั้งแต่วันที่ศาลอ่านคา
พิพากษาหรือคาสั่ง หากคดีใดคัดคาพิพากษาหรือคาสั่งยังไม่ได้ ให้แจ้งผล คาพิพากษาหรือคาสั่ง
เท่าที่มีอยู่ไปให้ตัวความพิจารณาก่อน โดยให้รายละเอียดเท่าที่จะทาได้
ข้อ 35. กรณีที่ศาลชั้นต้น หรือศาลอุทธรณ์พิพากษา หรือสั่งให้คดีที่ทนายความอาสาว่า
ต่างชนะคดีเต็มตามฟ้อง หรือเต็มตามคาร้องขอ หรือกรณีคดีที่ทนายความอาสา แก้ต่างศาลชั้นต้น
หรือศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้อง หรือยกคาร้องและรูปคดีไม่มีประเด็น ที่จะอุทธรณ์หรือฎีกาต่อไป
ให้หัวหน้าพนักงานอัยการออกคาสั่งไม่อุทธรณ์ หรือไม่ฎีกา แล้วแจ้งผลคดีให้ตัวความทราบ
คดีที่จะต้องให้ตัวความพิจารณาตกลงใจจะอุทธรณ์ หรือฎีกาหรือไม่ ให้แจ้งผลคดีและ
ฐานะคดีชั้นอุทธรณ์ หรือฎีกาไปยังตัวความ เมื่อตัวความแจ้งความประสงค์มาแล้วให้ทนายความ
อาสาผู้ด าเนิ น คดี เสนอความเห็ น เพื่ อให้ หั วหน้ าพนั กงานอัยการพิ จารณาออกค าสั่งให้ อุทธรณ์
หรือไม่อุทธรณ์ ฎีกา หรือไม่ฎีกา ตามความประสงค์ของตัวความต่อไป
ข้ อ 36. ให้ หั ว หน้ าพนั ก งานอั ย การ หรื อ ทนายความอาสา แจ้ งผลการด าเนิ น คดี ให้
ผู้ขอความช่วยเหลือทราบเป็นคราว ๆ ตามสมควร โดยแจ้งเป็นหนังสือ หรือให้ผู้ขอลงนามทราบไว้
ในรายงานคดีก็ได้ และเมื่อถึงที่สุดให้หัวหน้าพนักงานอัยการแจ้งผลคดีให้ผู้ขอความช่วยเหลือ
ทราบโดยเร็ว
ข้อ 37. ในการด าเนิ น คดี หรือด าเนิ นการใด ๆ ทางศาล ให้ ผู้ ขอความช่วยเหลือเป็ น
ผู้รับผิดชอบค่าฤชาธรรมเนียมศาลทั้งสิ้น
กรณีน่าเชื่อว่าผู้ขอไม่มีทรัพย์สินพอที่จะชาระค่าธรรมเนียมศาล ให้ทนายความอาสายื่น
คาร้องขอฟ้อง หรือขอต่อสู้คดีอย่างคนอนาถา หากศาลมีคาสั่งไม่อนุญาต หรือมีคาสั่งยกเว้น
ค่าธรรมเนียมศาลให้บางส่วนและผู้ขอความช่วยเหลือร้องขอ เมื่อหัวหน้าพนักงานอัยการเห็นว่า
ผู้ขอเป็น ผู้ยากจนไม่ มีทรัพ ย์สินพอที่จะชาระค่าธรรมเนียมได้ ก็ให้หัวหน้าพนักงานอัยการทา

บันทึกต่ออัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย เพื่อขอเบิกเงินช่วยเหลือจากทางราชการและ
หรือมูลนิธิช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ทุกข์ยาก กรมอัยการ ทั้งหมดหรือบางส่วนได้
ข้อ 38. ในกรณีที่ผู้ขอความช่วยเหลือมีเงินพอชาระค่าฤชาธรรมเนียม ให้ผู้ขอความ
ช่วยเหลือ นาเงินค่าฤชาธรรมเนียมไปชาระที่ศาลด้วยตนเอง เว้นแต่ในกรณีไม่สะดวกจะให้นิติกร
หรือเจ้าหน้าที่ ที่หัวหน้าพนักงานอัยการมอบหมายหรือทนายความอาสารับเงินค่าธรรมเนียมศาล
ดังกล่าวได้โดยออกใบรับไว้เป็นหลักฐาน เพื่อดาเนินการต่อไป

หมวดที่ 3
อานาจหน้าที่อัยการอุทธรณ์ อัยการฎีกาเขต และอัยการพิเศษประจาเขต
ส่วนที่ 1
อานาจหน้าที่อัยการอุทธรณ์
ข้อ 39. ให้อัยการอุทธรณ์จังหวัดปฎิบัติราชการใน สคช. จังหวัดด้วย โดยให้มีหน้าที่ให้
คาปรึกษาหารือทางกฎหมาย จัดทานิติกรรมสัญญา ประนอมข้อพิพาท เผยแพร่ความรู้ทาง
กฎหมายเป็นวิทยากรในการจัดฝึกอบรม หรือสัมมนาเป็นที่ปรึกษา สคช. จังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนตามที่อัยการพิเศษประจาเขตมอบหมาย
และเป็ น ผู้ ช่ ว ยเหลื อ อั ย การพิ เศษประจ าเขตในการควบคุ ม ดู แ ลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อง สคช.
ในจั งหวัด ของตน การใดๆ ที่ อั ย การอุ ท ธรณ์ จั งหวัด เป็ น ผู้ ด าเนิ น การให้ ถื อ เสมื อ นว่ าหั วหน้ า
พนักงานอัยการเป็นผู้ดาเนินการเอง
ในจั ง หวั ด ใดที่ มี สคช.สาขา ให้ อั ย การอุ ท ธรณ์ มี อ านาจหน้ า ที่ ใ น สคช.สาขา
เช่นเดียวกับ สคช.จังหวัดด้วย
ข้ อ 40. ให้ เจ้ าหน้ า ที่ ข องที่ ท าการอั ย การอุ ท ธรณ์ จั ง หวั ด ลงสารบบต่ า งหากจาก
สคช.จังหวัด โดยปฏิบัติตามหมวด 1 ส่วนที่ 2 ในระเบียบนี้

ส่วนที่ 2
อานาจหน้าที่อัยการฎีกาเขต

ข้อ 41. ให้อัยการฎีกาเขตมีหน้าที่ปฏิบัติราชการใน สคช. จังหวัด และ สคช. สาขา
โดยเป็นที่ปรึกษา สคช. จังหวัด และ สคช. สาขา ช่วยปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย
แก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคตามโครงการและแผนปฏิบัติงานของจังหวัดนั้น ๆ และปฏิบัติงานให้
ความช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมายแก่ ป ระชาชนในส่ ว นภู มิ ภ าค ตามที่ อั ย การพิ เศษประจ าเขต
มอบหมาย การใด ๆ ที่อัยการฎีกาเขตเป็นผู้ดาเนินการให้ถือเสมือนว่าหัวหน้าพนักงานอัยการ
เป็นผู้ดาเนินการ
ข้อ 42. ให้เจ้าหน้าที่ของที่ทาการอัยการฎีกาเขต ลงสารบบต่างหากจาก สคช. จังหวัด
โดยปฏิบัติตามหมวด 1 ส่วนที่ 2 ในระเบียบนี้

ส่วนที่ 3
อานาจหน้าที่อัยการพิเศษประจาเขต
ข้อ 43. ให้อัยการพิเศษประจาเขตมีหน้าที่กากับ ควบคุมดูแล ติดตามผลการปฏิบัติงาน
ของ สคช.จังหวัด และ สคช.สาขา ซึ่งอยู่ภายในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบให้ดาเนินการตามระเบียบ
นี้โดยเคร่งครัด และมีอานาจมอบหมายงานให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนให้อัยการ
อุทธรณ์จังหวัด และอัยการฎีกาเขต ดาเนินการตามที่เห็นสมควร

หมวดที่ 4
ทนายความอาสา
ส่วนที่ 1

การเป็นทนายความอาสา
ข้อ 44.  ในส่วนกลางให้มีคณะกรรมการทนายความอาสาคณะหนึ่งเรียกโดยย่อว่า
กทอ. ประกอบด้วย อธิบดีอัยการฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย เป็นประธาน รองอธิบดีอัยการ
ฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย อัยการพิเศษฝ่ายทุกฝ่ายใน สคช. กลาง ผู้แทนจากสานักงานวิชาการ
และผู้แทนจากสานักงานคดีแพ่ง เป็นกรรมการ
ในต่ า งจั ง หวั ด ให้ มี ค ณ ะกรรมการทนายความอาสาค ณ ะหนึ่ ง เรี ย กโดยย่ อ ว่ า
กทอ.จั งหวั ด ประกอบด้ ว ย อธิ บ ดี อั ย การเขตหรื อ ผู้ แ ทน เป็ น ประธาน อั ย การจั งหวั ด ใน
สคช.จั ง หวั ด อั ย การจั ง หวั ด ใน สคช. สาขา และอั ย การจั ง หวั ด ประ จากรม (สคช.)
เป็นกรรมการ
ให้ กทอ. หรือ กทอ.จั ง หวั ด ตามวรรคหนึ่ ง และวรรคสอง แต่ ง ตั้ ง พนั ก งานอั ย การ
คนหนึ่งเป็นเลขานุการ
ข้อ 44/1.  เมื่ อ สคช. กลาง สคช.จั งหวัด หรือ สคช.สาขา เห็ น สมควรรับ สมั ค ร
ทนายความอาสา หรือ ทนายความอาสาอาวุโส ให้เสนอ กทอ. หรือ กทอ.จังหวัด เพื่อจัดให้มี
การรับสมัครและแต่งตั้ง
ให้ กทอ. หรือ กทอ.จังหวัด กาหนดวันเวลายื่นใบสมัครและวันเวลาสัมภาษณ์ ประกาศ
ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปเป็นเวลาพอสมควร
การยื่นใบสมัครให้ยื่นต่อ สคช.กลาง สคช.จังหวัด หรือ สคช.สาขา แล้วแต่กรณีกรณี สคช.
สาขาในส่วนกลาง (มีนบุรี) ให้ยื่นสมัครต่อ สคช. สาขาในส่วนกลาง (มีนบุรี) แล้วให้อัยการจังหวัดใน
สคช.สาขา เสนอเรื่องผ่าน สคช.กลาง เพื่อดาเนินการเช่นเดียวกับวิธีปฏิบัติของ สคช.กลาง

ข้อ 44/2.  ผู้สมัครเป็นทนายความอาสาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นทนายความตามพระราชบัญญัติทนายความพ.ศ. 2528



แก้ ไขเพิม่ เติม โดยระเบียบ ฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 ข้ อ 5

แก้ ไขเพิม่ เติม โดยระเบียบ ฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2547 ข้ อ 4

2. มีสัญชาติไทย
3. มีอายุไม่ต่ากว่า 23 ปี
4. เป็ นผู้เลื่ อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนู ญด้วยความ
บริสุทธิ์ใจ
5. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
6. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
7. ไม่เคยเป็นผู้ถูกสั่งให้ออกจากการเป็นทนายความอาสาหรือทนายความอาสา
อาวุโสตามระเบียบนี้
8. ไม่ เป็ น ผู้ เคยถู ก ลงโทษไล่ อ อก ปลดออก หรื อ ให้ อ อกจากราชการ หรื อ
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐหรือหน่วยงานของเอกชน
9. ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ เป็นโทษ
สาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
10. ไม่ เ ป็ น ค น ไร้ ค วาม สาม ารถ ห รื อ คน เสมื อน ไร้ ค วามสามารถ ห รื อ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะเป็นทนายความอาสา
11. ไม่เป็นผู้เคยถูกสอบสวนคดีมารยาททนายความ และถูก ลงโทษฐานประพฤติ
ผิดมารยาททนายความ
ข้อ 44/3.  ผู้สมัครเป็นทนายความอาวุโสต้องมีคุณสมบัติเช่นเดี ยวกับผู้สมัครเป็น
ทนายความอาสา และเป็นข้าราชการที่ได้รับเงินบาเหน็จหรือบานาญจากสานักงานอั ยการสูงสุด
หรือหน่วยราชการอื่น หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่อัยการสูงสุดเห็นสมควรรับไว้เป็นทนายความอาวุโส

ข้อ 44/4.  ผู้ใดประสงค์ สมัค รเป็น ทนายความอาสาหรือทนายความอาสาอาวุโส
จะต้องยื่นใบสมัครตามแบบท้ายระเบียบนี้ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบดังนี้
1. สาเนาใบแสดงวุฒิการศึกษา
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2. สาเนาใบอนุญาตให้เป็นทนายความ
3. สาเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน
4. รูปถ่ายขนาดนิ้วครึ่ง จานวน 3 รูป
5. ต้องมีหลักฐานการรับรองความประพฤติจากสภาทนายความหรือหน่วยงานต้นสังกัด
6. ผู้สมัครเป็นทนายความอาสาอาวุโสที่มีคุณสมบัติเป็นข้าราชการหรือข้าราชการจาก
หน่วยราชการอื่น ให้ยื่นใบรับรองการเป็นข้าราชการโดยได้รับเงินบาเหน็จหรือบานาญจากหน่วย
ราชการที่เคยสังกัด
ผู้สมัครทนายความอาสาอาวุโสที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ยื่นหนังสือรับรองหรือหลักฐานอื่น
ใดที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เคยสังกัดหรือสถาบันอันเป็นที่ยอมรับ
ข้อ 44/5.  ให้ สคช. กลาง สคช.จังหวัด หรือ สคช. สาขา ตรวจสอบคุณสมบัติและ
หลั ก ฐานต่ างๆ ของผู้ ส มั ค ร และด าเนิ น การสั ม ภาษณ์ ต ามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารที่ กทอ. หรื อ
กทอ.จังหวัด กาหนด แล้วเสนอให้ กทอ. หรือ กทอ. จังหวัด แล้วแต่กรณี พิจารณาว่าควรรับไว้
เป็นทนายความอาสาหรือทนายความอาสาอาวุโสหรือไม่
เมื่อ กทอ. หรือ กทอ. จั งหวัดเห็นสมควรรับไว้เป็นทนายความอาสาหรือทนายความ
อาสาอาวุโส ก็ให้เสนออัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งทนายความดังกล่าวเป็นทนายความ
อาสาหรือทนายความอาสาอาวุโส แล้วแต่กรณี เมื่อได้รับอนุมัติแต่งตั้งแล้วให้ขึ้นทะเบียนเป็น
ทนายความอาสาหรือทนายความอาสาอาวุโส พร้อมทั้งออกบัตรประจาตัวให้และประกาศให้
ประชาชนทั่วไปทราบ
ให้ สคช. จั งหวั ด หรือ สคช. สาขา ส่ งส าเนาเอกสารที่ เกี่ ยวกั บทนายความอาสา หรือ
ทนายความอาสาอาวุโสที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้วไปให้ สคช. กลาง เพื่อเก็บรวบรวมเป็นหลักฐานข้อมูลด้วย
ข้อ 44/6.  ทนายความอาสาที่ได้รับแต่งตั้งแล้ว จะต้องทดลองปฏิบัติงานใน สคช.
กลาง สคช.จังหวัด หรือ สคช.สาขา เพื่อให้เกิดความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ทนายความอาสา ตามระเบียบและคาสั่งของสานักงานอัยการสูงสุดเป็นเวลา 3 เดือน ทั้งนี้ ให้อยู่
ในความควบคุมและกากับ ดูแลของพนักงานอัยการและนิติกรที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าพนักงาน
อัยการ

ให้หัวหน้าพนักงานอัยการ หรือ พนักงานอัยการและนิติกรผู้ได้รับมอบหมายประเมินผล
การฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านตามแบบการประเมิ น ผลท้ า ยระเบี ย บนี้ ว่ า ทนายความอาสาผู้ นั้ น มี ค วามรู้
ความสามารถและผลการปฏิบัติงานสมควรเป็น ทนายความอาสาต่อไปหรือไม่ แล้วรายงาน กทอ.
หรือ กทอ. จังหวัด เพื่อพิจารณา
ในกรณีที่ กทอ. หรือ กทอ. จังหวัด พิจารณาผลการประเมินตามวรรคสองแล้วเห็นว่า
ผลการปฏิบัติงานและความประพฤติของทนายความอาสาไม่เป็นที่พอใจ ก็ให้เสนอความเห็นต่อ
อัยการสูงสุดเพื่อพิจารณามีคาสั่งให้ผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นทนายความอาสา
ข้ อ 44/7.  ให้ หั ว หน้ า พนั ก งานอั ย การ และ อั ย การจั ง หวั ด ประจากรม (สคช.)
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของทนายความอาสา และทนายความอาสาอาวุ โสทุ ก 6 เดื อ น
ตามแบบการประเมินผล แล้วรายงาน กทอ. หรือ กทอ. จังหวัด เพื่อพิจารณา
ในกรณีที่ กทอ. หรือ กทอ. จังหวัด พิจารณาผลการประเมินตามวรรคหนึ่งแล้วเห็นว่า ผล
การปฏิบัติงานหรือความประพฤติของทนายความอาสา หรือทนายความอาสาอาวุโส ไม่เป็นที่พอใจ
ก็ให้เสนอความเห็นต่ออัยการสูงสุดเพื่อพิจารณามีคาสั่งให้ผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นทนายความอาสา
หรือทนายความอาสาอาวุโส
ข้อ 44/8.  ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้ทนายความอาสาและทนายความอาสาอาวุโสมี
บัตรประจาตัวทนายความอาสาหรือทนายความอาสาอาวุโสตามแบบท้ายระเบียบนี้
บัตรประจาตัวทนายความอาสา และ ทนายความอาสาอาวุโส ให้มีอายุตามวาระการ
ปฏิบัติหน้าที่ตาม ข้อ 44/10
ข้ อ 44/9.  ให้ สคช. กลาง สคช. จั ง หวั ด และ สคช. สาขา จั ด ท าทะเบี ย น
ทนายความอาสาและทนายความอาสาอาวุโสตามแบบท้ายระเบียบนี้
ข้อ 44/10. ให้ทนายความอาสาอยู่ในวาระการปฏิบัติหน้าที่คราวละ 2 ปี นับแต่วันที่
ได้รับแต่งตั้งจากอัยการสูงสุด ทนายความอาสาซึ่งพ้นจากการปฏิบั ติหน้าที่ตามวาระ ให้ต่ออายุ
การปฏิบัติหน้าที่ได้คราวละไม่เกิน 2 ปี
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ให้ ท นายความอาสาอาวุโสอยู่ ในวาระการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ค ราวละ 4 ปี นั บ แต่ วั น ที่ ได้ รับ
แต่งตั้งจากอัยการสูงสุด ทนายความอาสาอาวุโสซึ่งพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ตามวาระให้ต่ออายุการ
ปฏิบัติหน้าที่ได้คราวละไม่เกิน 4 ปี
การต่ออายุการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้หัวหน้าพนักงานอัยการ
เสนอเรื่องต่อ กทอ. หรือ กทอ.จังหวัด พิจารณาเสนออัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ส่วนที่ 2
วินัยและความประพฤติ
ข้อ 45.  ให้ทนายความอาสา และ ทนายความอาวุโส ปฏิบัติหน้าที่ต ามวันเวลาที่
กาหนด ในกรณีที่มีเหตุขัดข้องไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามวันเวลาดังกล่าวได้ให้แจ้งต่อหัวหน้า
พนักงานอัยการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน
ข้อ 45/1.  ให้หัวหน้าพนักงานอัยการจัดประชุมทนายความอาสาและทนายความ
อาสาอาวุโสเพื่อพิจารณาการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง ในกรณี ที่ ทนายความอาสาหรือ ทนายความอาสาอาวุโสไม่ ส ามารถเข้ าร่ว มประชุ ม ได้
ให้แจ้งเหตุผลต่อหัวหน้าพนักงานอัยการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน
ข้ อ 45/2.  ทนายความอาสา และ ทนายความอาสาอาวุ โส ต้ อ งปฏิ บั ติ ต นตาม
ระเบียบ คาสั่งโดยเคร่งครัด ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามให้ถือว่าผู้นั้นประพฤติผิดวินัย
ข้อ 45/3. ทนายความอาสา และ ทนายความอาสาอาวุโส ต้ องต้ อนรับ ให้ ความ
สะดวก ให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับความช่วยเหลือโดยไม่ชักช้าและด้วยความ
สุภาพเรียบร้อย ห้ามมิให้ใช้วาจาหยาบคาย ไม่สุภาพ ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงผู้
ขอรับความช่วยเหลือ
การใช้วาจาหยาบคาย ไม่สุภาพ ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่หรือข่มเหงผู้ขอรับความ
ช่วยเหลือเป็นการประพฤติผิดวินัย
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ข้ อ 45/4.  ห้ ามทนายความอาสา หรือ ทนายความอาสาอาวุโสเรียกค่ าบริการหรือ
ค่าตอบแทนในการดาเนินการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายของ 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 องกั น มิ ให้
ทนายความอาสา และ ทนายความอาสาอาวุโสประพฤติผิดวินัย และให้ดาเนินการทางวินัยแก่
ทนายความอาสา และ ทนายความอาสาอาวุโสในกรณีมีมูลว่าประพฤติผิดวินัย
ข้อ 45/6.  ทนายความอาสา หรือ ทนายความอาสาอาวุโส ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ กาหนดใน
ส่ ว นที่ 2 นี้ หรื อ ประพฤติ ต นไม่ ส มควรโดยประการอื่ น ให้ ถื อ ว่ า ผู้ นั้ น เป็ น ผู้ ก ระท าผิ ด วิ นั ย
จักต้องได้รับโทษทางวินัย
โทษทางวินัยมี 3 สถานคือ
(1) ตักเตือน
(2) ภาคทัณฑ์
(3) พ้นสภาพการเป็นทนายความอาสา หรือ ทนายความอาสาอาวุโส
ข้อ 45/7.  การดาเนินการทางวินัยใน สคช. กลาง ให้หัวหน้าพนักงานอัยการเสนอเรื่อง
ให้อธิบดีอัยการฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมายพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทาการสอบสวน
ใน สคช. จังหวัด หรือ สคช. สาขา ให้หัวหน้าพนักงานอัยการเสนอเรื่องให้อธิบดีอัยการ
เขตพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทาการสอบสวน
ในกรณีที่ความผิดปรากฎชัดแจ้งจะดาเนินการทางวินัยโดยไม่ต้องสอบสวนก็ได้
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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ข้ อ 46.  ทนายความอาสา หรื อ ทนายความอาสาอาวุ โ ส พ้ น สภาพการเป็ น
ทนายความอาสา หรือ ทนายความอาสาอาวุโส เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดจากความเป็นทนายความตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2528
(4) ครบวาระโดยไม่ไ ด้ร ับ การต่อ อายุใ ห้เ ป็น ทนายความอาสา หรือ
ทนายความอาสาอาวุโส
(5) อั ย การสู ง สุ ด มี ค าสั่ ง ให้ พ้ น สภาพการเป็ น ทนายความอาสา หรื อ
ทนายความอาสาอาวุโส
ข้อ 47.  เมื่อทนายความอาสา หรือ ทนายความอาสาอาวุโสผู้ใดพ้นสภาพการเป็น
ทนายความอาสา หรือ ทนายความอาสาอาวุโส ให้หัวหน้าพนักงานอัยการรายงานอัยการสูงสุด
เพื่อถอนชื่อผู้นั้นออกจากทะเบียนทนายความอาสา และประกาศให้ประชาชนทราบ พร้อมกับ
เรียกคืนบัตรประจาตัวของทนายความอาสา หรือ ทนายความอาสาอาวุโส

ส่วนที่ 4
สิทธิประโยชน์อันพึงได้ของทนายความอาสา
ข้ อ 48.  การขอพระราชทานเครื่อ งราชอิส ริยาภรณ์ ของทนายความอาสา และ
ทนายความอาสาอาวุโสให้เป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2511 และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์สาหรับผู้กระทาความดีความชอบอันเป็นประโยชน์ยิ่งแก่ประเทศชาติและ
ประชาชน พ.ศ. 2533

หมวดที่ 5
เงินค่าทนายความและค่าใช้จ่าย



แก้ ไขเพิม่ เติม โดยระเบียบ ฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 ข้ อ 5



แก้ ไขเพิม่ เติม โดยระเบียบ ฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2547 ข้ อ 3

ส่วนที่ 1
เงินค่าทนายความ
ข้อ 49. เงินค่าทนายความตามคาพิพากษา หรือคาสั่งของศาลให้ตกเป็นของทนายความ
อาสาผู้ดาเนินคดี
ในกรณีมีผู้ดาเนินคดีหลายคนให้หัวหน้าพนักงานอัยการเป็นผู้จัดแบ่งตามสัดส่วนของงาน

ส่วนที่ 2
เงินค่าใช้จ่าย
ข้อ 50. กรณีพนักงานอัยการ นิติกร หรือเจ้า หน้าที่ ต้องเดินทางไปสอบข้อเท็จจริง
หรื อ รวบรวมพยานหลั ก ฐาน หรื อ ด าเนิ น การอื่ น ใดในการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมาย
ให้เบิกค่าพาหนะเดินทาง เบี้ยเลี้ยง และค่าที่พัก ได้ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
ข้ อ 51. กรณี ท นายความอาสาต้ อ งเดิ น ทางไปนอกที่ ท าการ เพื่ อ ด าเนิ น อรรถคดี
ที่ ศ าล หรื อ เดิ น ทางไปสอบข้ อ เท็ จ จริ ง รวบรวมพยานหลั ก ฐาน หรื อ ด าเนิ น การประการอื่ น
ให้ ท นายความอาสาเบิ ก ค่ าพาหนะเดิ น ทางและค่ า ตอบแทนแต่ ล ะครั้ ง ได้ ตามระเบี ย บของ
กรมอั ย การ โดยความเห็ น ชอบของกระทรวงการคลั ง และในการเบิ ก จ่ า ยให้ ใ ช้ แบบตามที่
กรมอัยการกาหนด
ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือนธันวาคม 2533
โกเมน ภัทรภิรมย์
( นายโกเมน ภัทรภิรมย์ )
อธิบดีกรมอัยการ

