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คู่มือการปฏิบัติงาน 
กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ 

เรื่อง กระบวนงานส่งเสรมิสิทธแิก่ผู้ต้องหาในการสอบสวนคดอีาญา 

เอกสารเลขที ่ แก้ไขครัง้ที ่ ฉบับที ่
วันที่บังคับใช ้ หน้าที ่ ของ 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน 

กระบวนงาน การส่งเสริมสิทธิผูต้้องหาในการสอบสวนคดีอาญา 
 
 

 
 

 

 

 
 

หลักการและเหตุผล 
  สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้มีบทบัญญัติไว้ในมาตรา 242
เกี่ยวกับสิทธิของผู้ต้องหาในคดีอาญาเกี่ยวกับการได้รับความช่วยเหลือในการจัดหาทนายความจากรัฐ  จึงเป็น
เหตุให้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ.2477 มาตรา 134/1 เกี่ยวกับหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดหาทนายความให้แก่ผู้ต้องหาในคดีอาญา  ด้วยเหตุนี้ กระทรวงยุติธรรมจึงได้ออก
กฎกระทรวงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติในการจัดหาทนายความให้แก่ผู้ต้องหาใน
คดีอาญา และระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความ โดยมี 
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินงาน 
 

ขอบเขตของคู่มือ 

  ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่
ทนายความให้แก่ผู้ต้องหาตามโครงการส่งเสริมสิทธิแก่ผู้ต้องหาในการสอบสวนคดีอาญาของกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพและส านักงานยุติธรรมจังหวัดน าไปใช้โดยอนุโลม 
 

ผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน 

  การด าเนินงานตามคู่มือฉบับนี้มีผู้ที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนต่าง ๆ ประกอบด้วย 

  1. กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ 

      ท าหน้าที่เป็นหน่วยรับและตรวจสอบค าขอรับเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายในการ
ปฏิบัติหน้าที่ทนายความตามโครงการส่งเสริมสิทธิแก่ผู้ต้องหาในการสอบสวนคดีอาญา และท าความเห็นเสนอ
อธิบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงินรางวัล  รวมถึงเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งกับกระบวนการส่งเสริมสิทธิผู้ต้องหาในการสอบสวนคดีอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 134/1  

  2. อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

      ท าหน้าที่เป็นผู้พิจารณาในการอนุมัตหิรือไม่อนุมัติเบิกจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่าย
ในการปฏิบัติหน้าที่ทนายความ ตามท่ีกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพท าความเห็นเสนอ 

  3.  ส านักงานเลขานุการกรม 

      ท าหน้าที่ในการเบิกจ่ายและโอนเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่
ทนายความให้แก่ทนายความตามท่ีอธิบดีได้พิจารณาอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินรางวัล 
 

 

 

 

 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ 

เรื่อง กระบวนงานส่งเสรมิสิทธแิก่ผู้ต้องหาในการสอบสวนคดอีาญา 

เอกสารเลขที ่ แก้ไขครัง้ที ่ ฉบับที ่
วันที่บังคับใช ้ หน้าที ่ ของ 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

   1) งานบริการเบิกจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายการปฏิบัติหน้าที่ทนายความ หมายความว่า 
งานที่ระบุไว้ในกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่พนักงานสอบสวนต้องปฏิบัติ ในการจัดหา
ทนายความให้แก่ผู้ต้องหาในคดีอาญา และระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่
ทนายความที่รัฐจัดหาให้แก่ผู้ต้องหาในคดีอาญา 

  2) เงินรางวัลและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ทนายความให้แก่ผู้ต้องหา  หมายความว่า 
เงินตามอัตราที่ก าหนดไว้ในตารางท้ายระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่
ทนายความที่รัฐจัดหาให้แก่ผู้ต้องหาในคดีอาญา 

3) กระทรวง หมายความว่า กระทรวงยุติธรรม 

4) ผู้จัดหาทนายความ หมายความว่า พนักงานสอบสวน ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม หรือผู้แทน
สภาทนายความแล้วแต่กรณี 

5) พนักงานสอบสวน หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้มีอ านาจและหน้าที่ท าการสอบสวน 

6) ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม หมายความว่า  
(1) ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหรือผู้ได้รับ

มอบหมาย 

(2) ในเขตจังหวัดอ่ืน ได้แก่ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงยุติธรรมหรือผู้ได้รับ
มอบหมาย 

7) ผู้แทนสภาทนายความ หมายความว่า 

(1) ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ นายกสภาทนายความ อุปนายกสภาทนายความ หรือ 
กรรมการสภาทนายความที่ได้รับมอบหมายจากนายกสภาทนายความ 

(2) ในเขตจังหวัดอ่ืน ได้แก่  ประธานสภาทนายความจังหวัด รองประธานสภา
ทนายความจังหวัดหรือกรรมการสภาทนายความจังหวัดที่ได้รับมอบหมายจากสภา
ทนายความจังหวัด 

8) ทนายความ หมายความว่า ทนายความที่รัฐจัดหาให้ตามกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขที่พนักงานสอบสวนต้องปฏิบัติในการจัดหาทนายความ ให้แก่ผู้ต้องหาในคดีอาญา 

9) บัญชี หมายความว่า บัญชีรายชื่อทนายความ 

10) แบบค าขอรับเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความ หมายความว่าแบบฟอร์มการ
ขอรับเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายของทนายความ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่กระทรวงยุติธรรมระบุ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

   การด าเนินงานในกระบวนการส่งเสริมสิทธิผู้ต้องหาในการสอบสวนคดีอาญาได้แบ่งขั้นตอนใน
การด าเนินงานออกเป็น 4 ขั้นตอนได้แก่ 
    1. ตรวจสอบเอกสาร 

    2. ท าความเห็นเสนออธิบดี 
    3. อธิบดีพิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ 
    4. เบิกจ่ายเงินรางวัลและแจ้งผล 

   โดยในการด าเนินงานทั้ ง 4 ขั้นตอนได้มีการก าหนดมาตรฐานระยะเวลาแล้วเสร็จ 
และผู้รับผิดชอบ และเอกสารที่เกี่ยวข้องในส่วนกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ ดังที่ได้แสดงในตารางที่ 1 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ 
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เอกสารเลขที ่ แก้ไขครัง้ที ่ ฉบับที ่
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1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ยื่น 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวทนายความ  
3. ส าเนาหนังสือรับรองการเป็นทนายความ

ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อทนายความที่รัฐ
จัดหาให้ผู้ต้องหาในคดีอาญาตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 134/1  

4. ส าเนาเอกสารที่แสดงประเภทคดีที่มีสิทธิ
รับเงินรางวัล เช่น ส าเนาบันทึกค าให้การ
ผู้ต้องหา  

5. แบบค าขอรับเงินรางวัลและค่าใช้จ่าย
ตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วย
การจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่
ทนายความที่รัฐจัดหาให้ผู้ต้องหาใน
คดีอาญา พ.ศ.2550 (แบบ ยธ 091) 

6. คู่ฉบับหรือส าเนาหนังสือแต่งต้ัง
ทนายความ (แบบยธ 092) 

7. หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของ
ทนายความที่รัฐจัดหาให้ผู้ต้องหาใน
คดีอาญา (แบบยธ 093) หรือเอกสาร
อื่นที่แสดงให้เห็นว่าทนายความได้ปฏิบัติ
หน้าที่ให้แก่ผู้ต้องหา 

8. แบบรายงานการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ร่วมกับพนักงานสอบสวนนอกเขตอ าเภอ
อันเป็นที่ต้ังของพนักงานสอบสวนซึ่ง
พนักงานสอบสวน(แบบยธ 094)(ถ้ามี) 

9. ส าเนาสมุดบัญชีธนาคารของทนายความ
ที่ยื่นค าขอ 

   
 ขั้นตอน 

flow เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ระยะ 
เวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอนที่ 1 
ตรวจสอบเอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ส่วนกลาง 
-เจ้าหน้าท่ี กพส. 
 
ส่วนภูมิภาค 
- เจ้าหน้าท่ี สยจ. 
 
 

ขั้นตอนที่ 2 
ท าความเห็นเสนอผู้
มีอ านาจพิจารณา 
 

 
 

11 ส่วนกลาง 
-เจ้าหน้าท่ี กพส. 
 
ส่วนภูมิภาค 
- เจ้าหน้าท่ี สยจ. 
 

ขั้นตอนที่ 3 
อธิบดีพิจารณา 
อนุมัติ/ ไม่อนุมัต ิ

 
 
 
 
 
 
 

- รายงานความเห็น 1 ส่วนกลาง 
- อธิบดี 
 
ส่วนภูมิภาค 
- ยุติธรรมจังหวัด 
 

ขั้นตอนที่ 4  
เบิกจ่ายเงินรางวัล
และแจ้งผล  
 
 
 

 1. บันทึกข้อความอนุมัตกิารเบิกจา่ยฯ 
2. ส าเนาสมุดบัญชีของทนายความ 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
4. หนังสือแจ้งผลการพจิารณาอนุมัต ิ
 

17 ส่วนกลาง 
- เจ้าหน้าท่ี กพส. 
- เจ้าหน้าท่ี สลก. 
 
ส่วนภูมิภาค 

- เจ้าหน้าท่ี สยจ. 
- เจ้าหน้าท่ี
การเงิน สยจ. 

ตารางที่ 1  ตารางแสดงความเชื่อมโยงของขั้นตอน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ มาตรฐานระยะเวลา และเอกสารที่
เกี่ยวข้องในส่วนของกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ ของกระบวนงานส่งเสริมสิทธิผู้ต้องหาในการ
สอบสวนคดีอาญา  

ไม่อนุมัติ 

อธิบดีจารณา 

 
อนุมัติ 

เบิกจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่าย 

 

แจ้งผล 

เสร็จสิ้น
กระบวนการ 

ทนายความยื่น
ค าขอรับเงิน

รางวัลฯ 

รับค ำขอและตรวจสอบเอกสำร  

ท าความเห็นเสนอผู้มีอ านาจพิจารณา 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ 

เรื่อง กระบวนงานส่งเสรมิสิทธแิก่ผู้ต้องหาในการสอบสวนคดอีาญา 

เอกสารเลขที ่ แก้ไขครัง้ที ่ ฉบับที ่
วันที่บังคับใช ้ หน้าที ่ ของ 

 

 ขั้นตอนที่ 1    รับค าขอและตรวจสอบเอกสาร (1 วัน) 

  ขั้นตอนการรับค าขอและตรวจสอบเอกสารเริ่มตั้งแต่เมื่อมีทนายความยื่นค าขอรับเงินรางวัล
และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ทนายความให้แก่ผู้ต้องหา ตามโครงการส่งเสริมสิทธิผู้ต้องหาในการสอบสวน
คดีอาญา โดยเอกสารในการยื่นขอรับเงินรางวัลและค่าใช้จ่าย ดังที่ปรากฎในตารางที่ 2 

 

ล าดับที่ เอกสาร จ านวน หมายเหตุ 

1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  1 ฉบับ รับรองส าเนาถูกต้อง 

2) ส าเนาบัตรประจ าตัวทนายความ  1 ฉบับ รับรองส าเนาถูกต้อง 

3) 

 

ส าเนาหนังสือรับรองการเป็นทนายความที่มีชื่ออยู่ใน
บัญชีรายชื่อทนายความที่รัฐจัดหาให้ผู้ต้องหาใน
คดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 134/1  

1 ฉบับ รับรองส าเนาถูกต้อง 

4) ส าเนาเอกสารที่แสดงประเภทคดีท่ีมีสิทธิรับเงิน
รางวัล เช่น ส าเนาบันทึกค าให้การผู้ต้องหา  

1 ฉบับ รับรองส าเนาถูกต้อง 

5) 

 

แบบค าขอรับเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายตามระเบียบ
กระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลและ
ค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่รัฐจัดหาให้ผู้ต้องหาใน
คดีอาญา พ.ศ.2550 (แบบ ยธ 091) 

1 ฉบับ  

6) คู่ฉบับหรือส าเนาหนังสือแต่งตั้งทนายความ (แบบยธ 
092) 

1 ฉบับ  

7) 

 

หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความที่รัฐ
จัดหาให้ผู้ต้องหาในคดีอาญา (แบบยธ 093) หรือ
เอกสารอ่ืนที่แสดงให้เห็นว่าทนายความได้ปฏิบัติ
หน้าที่ให้แก่ผู้ต้องหา 

1 ฉบับ ให้พนักงานสอบสวน
ผู้รับผิดชอบส านวนลงนาม
ในหนังสือรับรอง 

8) 

 

แบบรายงานการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับ
พนักงานสอบสวนนอกเขตอ าเภออันเป็นที่ตั้งของ
พนักงานสอบสวนซึ่งพนักงานสอบสวน(แบบยธ 
094)(ถ้ามี) 

1 ฉบับ ให้พนักงานสอบสวน
ผู้รับผิดชอบส านวนลงนาม
รับ รองใบส าคัญ รับ เงิน /
ใบเสร็จแสดงค่าใช้จ่าย 

9) ส าเนาสมุดบัญชีธนาคารของทนายความที่ยื่นค าขอ  1 ฉบับ รับรองส าเนาถูกต้อง 

ตารางท่ี 2  ตารางแสดงรายการเอกสารยื่นค าขอรับเงินรางวัลและค่าใช้จ่าย 
 

 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ 

เรื่อง กระบวนงานส่งเสรมิสิทธแิก่ผู้ต้องหาในการสอบสวนคดอีาญา 

เอกสารเลขที ่ แก้ไขครัง้ที ่ ฉบับที ่
วันที่บังคับใช ้ หน้าที ่ ของ 

 

    1.1 การรับค าขอและตรวจสอบเอกสาร  
เมื่อเจ้าหน้าที่รับค าขอฯ จากทนายความแล้วให้ด าเนินการตรวจสอบเอกสารดังนี้ 
(1) ตรวจสอบแบบค าขอรับเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายในการปฎิป้ติหน้าที่ทนายความตามแบบ  

ยธ 091 โดยผู้ยื่นค าขอจะต้องกรอกรายการในแบบและลงลายมือชื่อถูกต้องครบถ้วน 
(2) ตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณาอนุมิติเงินรางวัล 

 -  คูฉ่บับหรือส าเนาหนังสือแต่งตั้งทนายความ ตามแบบ ยธ 092 
 -  หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความที่รัฐจัดหาให้ผู้ต้องหาในคดีอาญาตาม

แบบ ยธ 093 ซ่ึงพนักงานสอบสวนลงนามรับรองหรือเอกสารอ่ืนที่แสดงให้เห็นว่า
ทนายความได้ปฎิบัติหน้าที่เป็นทนายความให้แก่ผู้ต้องหา 

-  เอกสารที่แสดงประเภทของคดีที่มีสิทธิได้รับเงินรางวัล เช่น ส าเนาบันทึกค าให้การของ
ผู้ต้องหา 

 
กรณีทนายความเดินทางไปปฏิป้ติหน้าที่ร่วมกับพนักงานสอบสวนนอกเขตอ าเภออันเป็นที่ตั้ง

ของพนักงานสอบสวน ให้ทนายยื่นเอกสารประกอบเพิ่มเติม ดังนี้ 
(2.1) แบบรายงานการเดินทางไปปฏิป้ติหน้าที่ร่วมกับพนักงานสอบสวนนอกเขตอ าเภอ 

อันเป็นที่ตั้งของพนักงานสอบสวน ตามแบบ ยธ 094 ซ่ึงพนักงานสอบสวนรับผิดชอบลงนาม 
(2.2) ใบเสร็จ/ใบส าคัญแสดงค่าใช้จ่าย 

กรณีเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนหรือไม่สมบูรณ์จะแจ้งให้แก้ไขหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติม
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยสงวนสิทธิที่จะพิจารณาค าขอตามท่ีระเบียบก าหนด 

 
1.2 การตรวจสอบประเภทคดีและอัตราเงินรางวัลและค่าใช้จ่าย 

 การพิจารณาค าขอรับเงินรางวัลทนายความให้พิจารณาเป็นรายคดี ในอัตราตามที่ก าหนดไว้ใน
ตารางท้ายระเบียบฯ ดังตารางที่ 3 

 

ประเภท

คดีที ่
ความหมาย อัตราเงินรางวัล 

1 คดีท่ีมีอัตราโทษประหารชีวิต 2,000 บาท 

2 คดีท่ีมีอัตราโทษจ าคุกอย่างสูงตั้งแต่สิบปีขึ้นไปแต่ไม่ถึงกับประหารชีวิต 1,500 บาท 

3 คดีอ่ืนนอกจากคดีในประเภทที่ 1 หรือประเภทที่ 2 หรือกรณีคดีเกี่ยวกับยาเสพ
ติดให้โทษในความผิดฐานครอบครองหรือเสพ 

1,000 บาท 

4 คดีท่ีอยู่ในเขตอ านาจศาลแขวงและผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ 500 บาท 

ตารางท่ี 3  อัตราเงินรางวัลของแต่ละประเภทคดี 

 

เงินค่าใช้จ่ายกรณีที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับพนักงานสอบสวนนอกเขตอ าเภอ อันเป็น
ที่ตั้งของพนักงานสอบสวนพิจารณาค่าใช้จ่ายของทนายความให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ ให้เบิกแต่ละครั้งที่ปฏิบัติหน้าที่ โดยเทียบต าแหน่งทนายความที่แต่งตั้งให้แก่ผู้ต้องหากับ
ต าแหน่งข้าราชการพลเรือนเพ่ือสิทธิในการเบิกจ่ายดังตารางที่ 4 
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ระยะเวลาในการเป็นทนายความ เทียบเท่ากับข้าราชการพลเรือน 

ยังไม่ถึง 5 ปี ระดับ 5 

5 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 10 ปี ระดับ 6 

10 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 15 ปี ระดับ 8 

15 ปีขึ้นไป ระดับ 9 

ตารางท่ี 4  เปรียบเทียบระยะเวลาเป็นทนายความกับระดับของข้าราชการพลเรือน 
 

    1.3 การตรวจสอบเงื่อนไข 
ทนายความผู้มีสิทธิในการยื่นค าขอรับเงินรางวัลต้องเป็นทนายความที่มีชื่ออยู่ ในบัญชี

รายชื่อทนายความที่รัฐจัดหาให้ผู้ต้องหาในคดีอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธิพิจารณาความอาญา มาตรา 
134/1 ที่สภาทนายความได้จัดท าขึ้น 

 
1.4 การด าเนินการ 

เมื่อรับค าขอจากทนายความและตรวจสอบเอกสารแล้วว่าครบถ้วนให้ด าเนินการต่อไปดังนี้ 
(1) บันทึกรับค าขอในระบบงาน Service center โดยกรอกรายละเอียดข้อมูลให้

ครบถ้วน 
(2) ออกใบรับค าขอให้กับผู้ยื่นค าขอ (กรณียื่นค าขอทางไปรษณีย์ให้เร่งด าเนินการภายใน 

ระยะเวลาและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอภายใน 15 วัน ตามพระราชกฤษฎีกาการบริหารบ้านเมีองที่ดี) 
(3) ตรวจสอบสิทธิและแบบค าขอรับเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายและเอกสารประกอบ 

 
 

ขั้นตอนที่ 2    ท ารายงานความเห็นเสนอผู้มีอ านาจพิจารณา (11 วัน) 
ภายหลังเสร็จขั้นตอนการรับค าขอและตรวจสอบเอกสารแล้ว ขั้นตอนต่อไปนี้คือขั้นตอนการ

ท ารายงานความเห็นเสนอผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องท ารายงานความเห็นเสนอผู้มี
อ านาจพิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ ว่าค าขอรับเงินรางวัลตามที่ท ารายงานความเห็นมานี้ควรได้รับการอนุมั ติ
หรือไม่อนุมัติเพราะเหตุใด โดยในรายงานความเห็นเสนอผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ นั้นจะต้องปรากฎ
รายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ 

1. ผลการตรวจสอบเงื่อนไขให้ปรากฏผลการตรวจสอบ อาทิ ทนายความมีชื่อในบัญชี
ทนายความหรือไม่ พนักงานอัยการมีความเห็นสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องคดี หรือพนักงานอัยการสั่งฟ้องและเป็นท้องที่
ที่รับค าขอมีอ านาจพิจารณาหรือไม่ 

2. ผลการตรวจสอบประเภทคดีและอัตราเงินรางวัลที่ก าหนดในตารางท้ายประกาศ
หรือไมร่วมทั้งค่าใช้จ่ายกรณีต้องปฏิปติงานนอกเขตท้องที่การสอบสวน 

3. สรุปความเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ กรณีเห็นสมควรอนุมัติพร้อมเสนออัตราเงิน
รางวัลตามประเภทคดีและอัตราท้ายระเบียบฯ และค่าใช้จ่ายทนายความในกรณีที่มีการสอบสวนนอกเขตอ าเภอ
อันเป็นที่ตั้งที่ท าการของพนักงานสอบสวน หรือเห็นสมควรไม่อนุมัติ พร้อมเหตุผล 
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ขั้นตอนที่ 3    ผู้มีอ านาจพิจารณาพิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ  (1 วัน) 
เป็นขั้นตอนที่อนุมัติ/ไม่อนุมัติ จะเป็นผู้พิจารณาและลงนามอนุมัติให้ด าเนินการเบิกจ่ายเงิน

รางวัลและค่าใช้จ่ายให้แก่ทนายความ หากผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ มีความเห็นว่าสมควรอนมุติก็ให้
ลงนามเพื่อจะได้ด าเนินการเบิกจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายให้แก่ทนายความต่อไป 

กรณีไม่อนุมัติ   หากอธิบดีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเอกสารรับรองการขอรับเงินรางวัลของ
ทนายความหรือเอกสารเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายหรือเอกสารไม่ครบถ้วน ให้ผู้แทนกระทรวงยุติธรรมมีอ านาจเรียก
ทนายความมาสอบถามหรือระงับการจ่ายเงินได้ 

 
ขั้นตอนที่ 4    เบิกจ่ายเงินรางวัลและแจ้งผล (17 วัน) 
  เมื่อผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ ได้พิจารณาอนุมัติให้ด าเนินการเบิกจ่ายเงินรางวัลและ

ค่าใช้จ่ายให้แก่ทนายความให้เจ้าหน้าที่ส่งเรื่องที่ได้รับการอนุมัติแล้วให้ส านักงานเลขานุการกรมส าหรับในกรณี
ที่ เป็นการด าเนินงานโดยส่วนกลาง หากเป็นส่วนภูมิภาคก็ส่งเรื่องให้หน่วยงานการเงินของส่วนนั้น เพ่ือ
ด าเนินการเบิกจ่ายเงินรางวัลและโอนเงินให้แก่ทนายความภายในระยะเวลา 15 วัน และหน่วยรับเรื่องจะต้อง
ด าเนินการแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือให้ทนายความผู้ยื่นค าขอทราบภายในระยะเวลา 2 วัน นับแต่วันที่
ส านักงานเลขานุการกรมโอนเงิน 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 การด าเนนิงานในกระบวนงานส่งเสริมสิทธิแก่ผู้ต้องหาในการสอบสวนคดีอาญา และการ

จ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความ มีกฎหมายที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 

1. พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาพุทธศักราช ๒๔๗๗ 

                   

ลักษณะ ๒  การสอบสวน /   หมวด ๑  การสอบสวนสามัญ 

 มาตรา ๑๓๔/๑  ในคดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิต หรือในคดีที่ผู้ต้องหามีอายุไม่เกิน
สิบแปดปีในวันที่พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหา ก่อนเริ่มถามค าให้การให้พนักงานสอบสวนถามผู้ต้องหาว่ามี
ทนายความหรือไม่ ถ้าไม่มีให้รัฐจัดหาทนายความให้ 

 ในคดีที่มีอัตราโทษจ าคุก ก่อนเริ่มถามค าให้การให้พนักงานสอบสวนถามผู้ต้องหาว่ามี
ทนายความหรือไม่ ถ้าไม่มีและผู้ต้องหาต้องการทนายความ ให้รัฐจัดหาทนายความให้ 

 การจัดหาทนายความตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้พนักงานสอบสวนปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง และให้ทนายความที่รัฐจัดหาให้ได้รับเงิน รางวัลและ
ค่าใช้จ่ายตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

 เมื่อได้จัดหาทนายความให้แก่ผู้ต้องหาตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสามแล้ว ใน
กรณีจ าเป็นเร่งด่วน หากทนายความไม่อาจมาพบผู้ต้องหาได้ โดยไม่แจ้งเหตุขัดข้องให้พนักงานสอบสวนทราบ
หรือแจ้งแต่ไม่มาพบผู้ต้องหาภายในเวลาอันสมควร ให้พนักงานสอบสวนท าการสอบสวนผู้ต้องหาไปได้โดยไม่
ต้องรอทนายความ แต่พนักงานสอบสวนต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ในส านวนการสอบสวนด้วย 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ 

เรื่อง กระบวนงานส่งเสรมิสิทธแิก่ผู้ต้องหาในการสอบสวนคดอีาญา 

เอกสารเลขที ่ แก้ไขครัง้ที ่ ฉบับที ่
วันที่บังคับใช ้ หน้าที ่ ของ 

 

2. กฎกระทรวงกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีพนักงานสอบสวน
ต้องปฏิบัติในการจัดหาทนายความให้แก่ผู้ต้องหาในคดีอาญาพ.ศ. ๒๕๔๙ 

กฎกระทรวง 
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่พนักงานสอบสวน 

ต้องปฏิบัติในการจัดหาทนายความให้แก่ผู้ต้องหาในคดีอาญา 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

  
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
พุทธศักราช ๒๔๗๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และมาตรา ๑๓๔/๑ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกกฎกระทรวงไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ ๑  ให้ยกเลิกกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่พนักงานสอบสวนต้องปฏิบัติใน
การจัดหาทนายความให้กับผู้ต้องหาซึ่งมีอายุไม่เกินสิบแปดปีในชั้นสอบสวน พ.ศ. ๒๕๔๔ 

   ข้อ ๒  ในกฎกระทรวงนี้ 
“กระทรวง” หมายความว่า กระทรวงยุติธรรม 
“ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม” หมายความว่า 
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
(๒) ในเขตจังหวัดอ่ืน ได้แก่ ข้าราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวง

ยุติธรรม 
“ผู้แทนสภาทนายความ” หมายความว่า 
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ นายกสภาทนายความ อุปนายกสภาทนายความ หรือกรรมการสภา

ทนายความที่ได้รับมอบหมายจากนายกสภาทนายความ 
(๒) ในเขตจังหวัดอ่ืน ได้แก่ ประธานสภาทนายความจังหวัด รองประธานสภาทนายความจังหวัด หรือ

กรรมการสภาทนายความจังหวัดที่ได้รับมอบหมายจากประธานสภาทนายความจังหวัด 
“ทนายความ” หมายความว่า ทนายความที่รัฐจัดหาให้ตามกฎกระทรวงนี้ 
“ผู้จัดหาทนายความ” หมายความว่า พนักงานสอบสวน ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม หรือผู้แทนสภา

ทนายความ แล้วแต่กรณี 
“บัญชี” หมายความว่า บัญชีรายชื่อทนายความตามกฎกระทรวงนี้ 

 ข้อ ๓  ให้กระทรวงขอบัญชีบุคคลที่สามารถรับเป็นทนายความให้แก่ผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนจากสภา
ทนายความภายในสามสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ เพ่ือที่กระทรวงจะได้จัดส่งให้แก่ผู้จัดหา
ทนายความ 

  ในการจัดท าบัญชีตามวรรคหนึ่ง ให้ระบุเขตท้องที่และรายชื่อบุคคลที่จะรับเป็นทนายความในเขตท้องที่
นั้น รวมทั้งที่อยู่ สถานที่ วิธีการที่จะติดต่อได้โดยสะดวกรวดเร็ว ล าดับหมายเลข และรายละเอียดอ่ืนๆ ที่จ าเป็น
ในการจัดหาทนายความ ทั้งให้มีจ านวนบุคคลที่เพียงพอต่อการจัดหาทนายความในเขตท้องที่นั้นๆ โดยค านึงถึง
ปริมาณคดีที่อาจจะเกิดขึ้นและระยะเวลาที่จะเดินทางไปถึงสถานที่ท าการของพนักงานสอบสวนได้โดยเร็วที่สุด 

   ข้อ ๔  ให้กระทรวงจัดส่งบัญชีให้แก่ผู้จัดหาทนายความโดยเร็ว โดยอาจแยกส่งไปเฉพาะบัญชีที่อยู่ใน
เขตท้องที่ท่ีรับผิดชอบของผู้จัดหาทนายความก็ได้ 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ 

เรื่อง กระบวนงานส่งเสรมิสิทธแิก่ผู้ต้องหาในการสอบสวนคดอีาญา 

เอกสารเลขที ่ แก้ไขครัง้ที ่ ฉบับที ่
วันที่บังคับใช ้ หน้าที ่ ของ 

 

  ให้ผู้จัดหาทนายความปิดประกาศบัญชีไว้ในที่เปิดเผยในสถานที่ท าการของตน 

   ข้อ ๕  ให้สภาทนายความปรับปรุงบัญชีตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๓ เช่น แก้ไขเพ่ิมเติมรายชื่อ ล าดับ
หมายเลข หรือรายละเอียดอ่ืนๆ ให้เป็นปัจจุบันและให้ส่งบัญชีใหม่ต่อกระทรวงทุกหกเดือน เพ่ือให้กระทรวง
จัดส่งบัญชีใหม่ให้แก่ผู้จัดหาทนายความ 

  ถ้าผู้จัดหาทนายความเห็นว่ารายละเอียดในบัญชีไม่ครบถ้วนหรือไม่เพียงพอต่อการพิจารณาจัดหา
ทนายความให้แก่ผู้ต้องหา ก็อาจแจ้งให้กระทรวงทราบ เพื่อขอให้สภาทนายความพิจารณาเพ่ิมเติมรายละเอียด
ในบัญชีให้ครบถ้วนก็ได้ 

  ในการปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมบัญชีดังกล่าวให้กระทรวงจัดหาค่าใช้จ่ายให้สภาทนายความ 

   ข้อ ๖  ให้พนักงานสอบสวนจัดหาทนายความให้แก่ผู้ต้องหาจากบัญชีที่กระทรวงจัดส่งให้ตามล าดับ
หมายเลขของบัญชีที่จัดไว้ส าหรับเขตท้องที่นั้น 

  ในกรณีที่ผู้ต้องหามีเหตุอันสมควรที่จะปฏิเสธไม่รับทนายความที่พนักงานสอบสวนจัดหาให้ หรือไม่มี
ทนายความในบัญชีเพียงพอที่จะจัดหาได้ ผู้ต้องหาหรือผู้ได้รับมอบหมายอาจร้องขอต่อผู้แทนกระทรวงยุติธรรม
หรือผู้แทนสภาทนายความให้จัดหาทนายความให้ก็ได้ โดยผู้แทนกระทรวงยุติธรรม หรือผู้แทนสภาทนายความ
อาจจัดหาจากบัญชีตามวิธีการในวรรคหนึ่ง หรือจัดหาจากบุคคลอ่ืนที่เหมาะสม 

   ข้อ ๗  ทนายความที่จัดหาให้ตามข้อ ๖ อาจปฏิเสธไม่รับเป็นทนายความได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) อยู่ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทนายความของผู้ต้องหารายอ่ืน 
(๒) เป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือมีเหตุผลพิเศษที่อาจท าให้ตนไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ หรือ 
(๓) อยู่ห่างไกลโดยระยะทาง และไม่สามารถเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ได้ภายในเวลาอันสมควรหรือ

อาจท าให้เสียประโยชน์แก่ผู้ต้องหา 

   ข้อ ๘  ถ้าทนายความที่จัดหาให้ปฏิเสธไม่รับเป็นทนายความ ให้ผู้จัดหาทนายความจัดหาทนายความใน
บัญชีล าดับถัดไปเป็นทนายความแทน ทั้งนี้ ให้ผู้จัดหาทนายความบันทึกเหตุที่ทนายความปฏิเสธไว้ 

  ถ้าการปฏิเสธไม่มีเหตุตามข้อ ๗ ให้ผู้จัดหาทนายความแจ้งไปยังสภาทนายความเพ่ือประกอบการ
พิจารณาน าชื่อทนายความดังกล่าวออกจากบัญชี และแจ้งให้ทนายความผู้นั้นทราบด้วย 

 ข้อ ๙  เมื่อมีการจัดหาทนายความให้แก่ผู้ต้องหาแล้ว จะจัดหาทนายความให้ใหม่ไม่ได้ เว้นแต่ 

(๑) ทนายความตายหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 
(๒) ทนายความขอถอนตัวโดยมีเหตุอันสมควรที่ท าให้ทนายความไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติ หรือ 
(๓) เมื่อผู้ต้องหามีเหตุอันสมควรที่จะขอถอนทนายความ 
เมื่อมีเหตุตามวรรคหนึ่ง ให้จัดหาทนายความใหม่ให้แก่ผู้ต้องหาโดยเร็ว และให้น าความในข้อ ๖ ถึงข้อ 

๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

         ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙  

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ 

นายกรัฐมนตรี 

  

 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ 

เรื่อง กระบวนงานส่งเสรมิสิทธแิก่ผู้ต้องหาในการสอบสวนคดอีาญา 

เอกสารเลขที ่ แก้ไขครัง้ที ่ ฉบับที ่
วันที่บังคับใช ้ หน้าที ่ ของ 

 

3. ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่รัฐ
จัดหาให้ผู้ต้องหาในคดีอาญาพ.ศ. ๒๕๕๐ 

                        

โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่รัฐ
จัดหาให้ผู้ต้องหาในชั้นสอบสวน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๓๔/๑ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  (ฉบับที่ ๒๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๗ กระทรวงยุติธรรมโดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่าย
แก่ทนายความที่รัฐจัดหาให้ผู้ต้องหาในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๕๐” 

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
พนักงานสอบสวนต้องปฏิบัติในการจัดหาทนายความให้แก่ผู้ต้องหาในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๙ มีผลใช้บังคับเป็น
ต้นไป 

 ข้อ ๓  ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่
ทนายความที่รัฐจัดหาให้ผู้ต้องหาในชั้นสอบสวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา ๑๓๔ ทวิ 
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือ
แย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

 ข้อ ๔  ในระเบียบนี้ 
“ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม” หมายความว่า 

(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

(๒) ในเขตจังหวัดอ่ืน ได้แก่ ข้าราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ได้รับมอบหมายจาก
ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

“ผู้จัดหาทนายความ” หมายความว่า ผู้จัดหาทนายความตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่พนักงานสอบสวนต้องปฏิบัติในการจัดหาทนายความให้แก่ผู้ต้องหาในคดีอาญา พ.ศ. 
๒๕๔๙ 

“ทนายความ” หมายความว่า ทนายความที่รัฐจัดหาให้ตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่พนักงานสอบสวนต้องปฏิบัติในการจัดหาทนายความให้แก่ผู้ต้องหาในคดีอาญา พ.ศ. 
๒๕๔๙ 

 ข้อ ๕  เมื่อผู้จัดหาทนายความเลือกบุคคลที่จะเป็นทนายความให้แก่ผู้ต้องหาได้แล้ว ให้จัดให้
ผู้ต้องหามีหนังสือแต่งตั้งทนายความตามแบบที่กระทรวงยุติธรรมก าหนด 

 ข้อ ๖  ทนายความมีหน้าที่ว่าต่างแก้ต่างแก่ผู้ต้องหาเช่นเดียวกันกับทนายความในคดีทั่วไป
รวมทั้งจะต้องเข้าร่วมการสอบปากค าในชั้นสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดี และให้ค าแนะน า
ทางกฎหมายแก่ผู้ต้องหา 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ 

เรื่อง กระบวนงานส่งเสรมิสิทธแิก่ผู้ต้องหาในการสอบสวนคดอีาญา 

เอกสารเลขที ่ แก้ไขครัง้ที ่ ฉบับที ่
วันที่บังคับใช ้ หน้าที ่ ของ 

 

 ข้อ ๗   ให้ผู้แทนกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติการเบิกจ่ายเงินรางวัลให้แก่
ทนายความที่รัฐจัดหาให้แก่ผู้ต้องหาในคดีอาญา โดยให้เบิกจ่ายเป็นรายคดีในอัตราตามที่ก าหนดไว้ในตารางท้าย
ระเบียบนี้ 

 ข้อ ๘  การจ่ายเงินรางวัลตามข้อ ๗ ให้กระท าได้เมื่อมีค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือเมื่อ
พนักงานอัยการมีค าสั่งฟ้อง โดยให้ทนายความยื่นขอรับเงินรางวัลต่อผู้แทนกระทรวงยุติธรรมแห่งท้องที่ที่มีการ
สอบสวน พร้อมด้วยเอกสารดังนี้ 

(๑) คู่ฉบับหรือส าเนาหนังสือแต่งตั้งทนายความ และ 

(๒) หนังสือรับรองการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบส านวน หรือเอกสารอ่ืนที่
แสดงให้เห็นว่าทนายความได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นทนายความให้แก่ผู้ต้องหา พร้อมทั้งเอกสารที่แสดงประเภทของ
คดทีี่มีสิทธิได้รับเงินรางวัล เช่น ส าเนาบันทึกค าให้การของผู้ต้องหา เป็นต้น 

 ข้อ ๙  ในกรณีที่มีการจัดหาทนายความให้แก่ผู้ต้องหาใหม่ตามข้อ ๙ แห่งกฎกระทรวงก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีพนักงานสอบสวนต้องปฏิบัติในการจัดหาทนายความให้แก่ผู้ต้องหาในคดีอาญา 
พ.ศ. ๒๕๔๙ ให้ทนายความที่จัดหาให้เดิมหรือทนายความที่จัดหาให้ใหม่มีสิทธิได้รับเงินรางวัลกึ่งหนึ่งของอัตรา
ที่ก าหนดไว้ในข้อ ๗ 

 ข้อ ๑๐  ค่าใช้จ่ายของทนายความที่รัฐจัดหาให้แก่ผู้ต้องหาในคดีอาญา ในกรณีที่มีการ
สอบสวนนอกเขตอ าเภออันเป็นที่ตั้งที่ท าการของพนักงานสอบสวนให้ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ ให้เบิกจ่ายในแต่ละครั้งที่ปฏิบัติหน้าที่ โดยเทียบต าแหน่งทนายความที่แต่งตั้งให้แก่
ผู้ต้องหากับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนเพื่อสิทธิในการเบิกจ่ายดังนี้ 

(๑) ผู้ที่เป็นทนายความมาแล้วยังไม่ถึง ๕ ปี เทียบเท่ากับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนระดับ ๕ 

(๒) ผู้ที่ เป็นทนายความมาแล้วตั้งแต่ ๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๑๐ ปี เทียบเท่ากับต าแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนระดับ ๖ 

(๓) ผู้ที่เป็นทนายความมาแล้วตั้งแต่ ๑๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๑๕ ปี เทียบเท่ากับต าแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนระดับ ๘ 

(๔) ผู้ที่เป็นทนายความมาแล้วตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไป เทียบเท่ากับต าแหน่งข้าราชการพลเรือน
ระดับ ๙ 

 ข้อ ๑๑  ให้ผู้แทนกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามข้อ ๑๐
และทนายความมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าวเมื่อได้ปฏิบัติหน้าที่แล้วเสร็จในแต่ละครั้ง 

 ข้อ ๑๒  ในกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเอกสารรับรองการขอรับเงินรางวัลของทนายความตามข้อ 
๘ หรือเอกสารเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายตามข้อ ๑๐ หรือเอกสารไม่ครบถ้วน ให้ผู้แทนกระทรวงยุติธรรมมีอ านาจเรียก
ทนายความมาสอบถามหรือระงับการจ่ายเงินไว้ได้ 

 ข้อ ๑๓  ให้ปลัดกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามระเบียบนี้   

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ชาญชัย ลิขิตจิตถะ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 

    



คู่มือการปฏิบัติงาน 
กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ 

เรื่อง กระบวนงานส่งเสรมิสิทธแิก่ผู้ต้องหาในการสอบสวนคดอีาญา 

เอกสารเลขที ่ แก้ไขครัง้ที ่ ฉบับที ่
วันที่บังคับใช ้ หน้าที ่ ของ 

 

แบบ ยธ 091 

เลขที่รับ  /      
วัน/เดือน/ ปี       /              /   

แบบค าขอรับเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ทนายความของผู้ต้องหาในชั้นสอบสวน 
ตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่าย 

แก่ทนายความที่รัฐจัดหาให้ผู้ต้องหาในคดีอาญา พ.ศ.2550 
ข้อมูลทนายความ 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว     ชื่อสกุล          

ทนายความชั้นที่      ใบอนุญาตเลขท่ี   ได้รับอนุญาตให้ว่าความ                                    

เป็นทนายความมาแล้วรวม              ป ี    เดือน  ส านักงานอยู่บ้านเลขที่                                              
              

เลขประจ าตัวประชาชน    

ผู้ต้องหาแต่งตั้งให้ข้าพเจ้าเปน็ทนายความตามหนงัสือแต่งตั้งทนายความลงวันที่       เดือน              พ.ศ.      

ข้อมูลเกี่ยวกับคดี 

ชื่อผู้ต้องหา นาย/นาง/นางสาว                                          ชื่อสกุล               

ผู้ถูกกล่าวหาในคดีความผิดฐาน           

เหตุเกิดเมื่อวันที่   เวลา  สถานที่เกิดเหตุ       

ประเภทคดี  ประเภทท่ี 1  คดีท่ีมีอัตราโทษประหารชีวิต 

ประเภทท่ี 2  คดีท่ีมีอัตราโทษจ าคุก อย่างสูง ตั้งแต่สิบปีขึ้นไปแต่ไม่ถึงประหารชีวิต 

ประเภทท่ี 3  คดีอ่ืนนอกจากคดีในประเภทที่ 1 หรือประเภทที่ 2 หรือคดีเกี่ยวกับยาเสพติด 
                     ให้โทษในความผิดฐานครอบครองหรือเสพ 

 ประเภทท่ี 4  คดีท่ีอยู่ในอ านาจศาลแขวงและผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ 

ในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบของสถานีต ารวจ  เขต/อ าเภอ  จังหวัด    

ชื่อพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบส านวน          

การสอบสวนเสร็จสิ้นโดยพนักงานอัยการ    มีค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี       มีค าสั่งฟ้องคดี 

การปฏิบัติหน้าที่ทนายความนอกเขตอ าเภออันเป็นที่ตั้งของพนักงานสอบสวน          มี            ไม่มี 

            ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความทั้งหมดเป็นความจริงทุกประการ  และได้แนบเอกสาร
หลักฐานประกอบการยื่นขอรับเงินรางวัล/ค่าใช้จ่ายมาครบถ้วนแล้ว 

                                                                            ลงชื่อ                                       ผู้ยื่นค าขอ 

                                                                                  (                                 ) 

                                                                            วันที่         เดือน                   พ.ศ.         

- 2 - 

 

 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ 

เรื่อง กระบวนงานส่งเสรมิสิทธแิก่ผู้ต้องหาในการสอบสวนคดอีาญา 

เอกสารเลขที ่ แก้ไขครัง้ที ่ ฉบับที ่
วันที่บังคับใช ้ หน้าที ่ ของ 

 

แบบยธ 091 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
ได้ตรวจเอกสารหลักฐานแล้ว 

ค าขอถูกต้องและเอกสารหลักฐานครบถ้วนตามข้อ 8 แห่งระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการ 
               จ่ายเงินรางวัล และค่าใช้จ่ายแก่ทนายความทีรัฐจัด หาให้ผู้ต้องหาในคดีอาญา พ.ศ. 2550 

เอกสารหลักฐานประกอบค าขอไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องให้แก้ไขหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติม 
     ภายในวันที ่          
     หากผู้ยื่นค าขอไม่ประสงค์ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณา 

ค าขอของท่านตามระเบียบต่อไป 
               ผู้ยื่นค าขอได้ทราบเงื่อนไขในการยื่นค าขอต่อเจ้าหน้าที่แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
ลงชื่อ          ผู้ยื่นค าขอ   ลงชื่อ       เจ้าหน้าที่ 
      (             )                   (           ) 
วันที่   เดือน   พ.ศ.              วันที่    เดือน    พ.ศ.  
     
 

* หมายเหตุ 

1. ในกรณีที่ผู้ต้องหาถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดในคราวเดียวกันมากกว่า 1 ข้อหา ให้ทนายความมีสิทธิ
ได้รับเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายเฉพาะข้อหาที่มีอัตราโทษสูงสุด 

2. เอกสารประกอบค าขอรับเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ทนายความของผู้ต้องหาในชั้น
สอบสวน ประกอบด้วย 

    (1) คู่ฉบับ หรือส าเนาหนังสือแต่งตั้งทนายความตามแบบท่ีก าหนด (แบบ ยธ 092) 
    (2) หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความที่รัฐจัดหาให้ผู้ต้องหาในคดีอาญา  (แบบ ยธ 093)  

ซึ่งพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบลงนามรับรอง หรือเอกสารอ่ืนที่แสดงให้เห็นว่าทนายความได้
ปฏิบัติหน้าที่เป็นทนายความให้แก่ผู้ต้องหา 

    (3) เอกสารที่แสดงประเภทของคดีท่ีมีสิทธิได้รับเงินรางวัล เช่น ส าเนาบันทึกค าให้การของผู้ต้องหา เป็น
ต้น 

3. กรณีทนายความเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับพนักงานสอบสวนนอกเขตอ าเภออันเป็นที่ตั้งที่ท าการ
ของพนักงานสอบสวน ให้ทนายความยื่นเอกสารประกอบเพิ่มเติม ดังนี้ 
(1) แบบรายงานการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับ พนักงานสอบสวนนอกเขตอ าเภออันเป็นที่ตั้งของ

ของพนักงานสอบสวน (แบบ ยธ 094) ซึ่งพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบลงนามรับรอง 
(2) ใบเสร็จ/ใบส าคัญรับเงินแสดงค่าใช้จ่าย 

 
 
  



คู่มือการปฏิบัติงาน 
กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ 

เรื่อง กระบวนงานส่งเสรมิสิทธแิก่ผู้ต้องหาในการสอบสวนคดอีาญา 

เอกสารเลขที ่ แก้ไขครัง้ที ่ ฉบับที ่
วันที่บังคับใช ้ หน้าที ่ ของ 

 

แบบ ยธ 092 

 
หนังสือแต่งตัง้ทนายความ 

     

วันที่          เดือน                   พ.ศ.                  
 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว                         ผู้ต้องหา                

ขอแต่งตั้งให้นาย/นาง/นางสาว  

เป็นทนายความในชั้นสอบสวนของข้าพเจ้าตามมาตรา 134 / 1 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ 

อาญากรณีที่ข้าพเจ้าถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดอาญา ในข้อหา  

  

  

ข้าพเจ้ายอมรับผิดชอบตามที่        

ทนายความจะได้กระท าการต่อไปตามกฎหมาย 
 
 
 
 

    ผู้แต่งทนายความ 

(    )   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ 

เรื่อง กระบวนงานส่งเสรมิสิทธแิก่ผู้ต้องหาในการสอบสวนคดอีาญา 

เอกสารเลขที ่ แก้ไขครัง้ที ่ ฉบับที ่
วันที่บังคับใช ้ หน้าที ่ ของ 

 

แบบ ยธ 092 
 

ค ารับเป็นทนายความ 
 
 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว        

ทนายความชั้นที่        ใบอนุญาตที่  ได้รับอนุญาตให้ว่าความ     

ส านักงานอยู่บ้านเลขท่ี           
             

ขอเข้ารับเป็นทนายความของ          

เพ่ือด าเนินการต่อไปตามหน้าที่ในกฎหมาย 

 
    ทนายความ 

(    )



คู่มือการปฏิบัติงาน 

กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ 

เรื่อง กระบวนงานส่งเสรมิสิทธแิก่ผู้ต้องหาในการสอบสวนคดอีาญา 

เอกสารเลขที ่ แก้ไขครัง้ที ่ ฉบับที ่
วันที่บังคับใช ้ หน้าที ่ ของ 

 

แบบ ยธ 093 
 
 
 
 

หนังสือรับรอง 

การปฏิบัติหน้าที่ของทนายความที่รัฐจดัหาให้ผู้ต้องหาในคดีอาญา 
 
เขียนที่     
 

  ข้าพเจ้า       ต าแหน่ง      
สถานีต ารวจ              
เขต/อ าเภอ      จังหวัด         
ผู้เป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบส านวนในคดีที่ผู้ต้องหา        
ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดอาญาในข้อหา          
             
              
 

ซึ่งเป็นคดี  □ ประเภทท่ี 1   คดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิติ 

□ ประเภทท่ี 2   คดีท่ีมีอัตราโทษจ าคุกอย่างูสงตั้งแต่สิบปีขึ้นไปแต่ไม่ถึงประหารชีวิต 

□ ประเภทท่ี 3   คดีอ่ืนนอกจากคดีในประเภทที่ 1 หรือประเภทที่ 2 หรือคดีเกี่ยวกับยาเสพติด   
                      ใหโ้ทษในความผิดฐานครอบครองหรือเสพ 

□ ประเภทท่ี 4  คดีท่ีอยู่ในอ านาจศาลแขวงและผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ 
 

ขอรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว          

ทนายความของผู้ต้องหาได้ปฏิบัติหน้าที่นายความครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมาย  ซึ่งบัดนี้พนักงานอัยการมีค าสั่ง
เด็ดขาดไม่ฟ้องคดี / มีค าสั่งฟ้องผู้ต้องหาเรียบร้อยแล้ว 

 

ให้ไว้  ณ  วันที่  เดือน   พ.ศ   

   ลงชื่อ       

         (              ) 
     ต าแหน่ง       

 

 



คู่มือการปฏิบัติงาน 

กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ 

เรื่อง กระบวนงานส่งเสรมิสิทธแิก่ผู้ต้องหาในการสอบสวนคดอีาญา 

เอกสารเลขที ่ แก้ไขครัง้ที ่ ฉบับที ่
วันที่บังคับใช ้ หน้าที ่ ของ 

 

แบบ ยธ 094 
 

แบบรายงานการเดินทางไปปฏิบัตหิน้าที่ร่วมกบัพนักงานสอบสวน 
นอกเขตอ าเภออันเป็นที่ตั้งของพนักงานสอบสวน 

 
ข้อมูลเกี่ยวกับคดี 

ชื่อผู้ต้องหา นาย/นาง/นางสาว                                            ชื่อสกุล                                                              

ผู้ถูกกล่าวหาในคดีความผิดฐาน          
              

ในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบของสถานีต ารวจ         

เขต/อ าเภอ      จังหวัด       

ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทาง 

วันที่เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่วันที่      เดือน          พ.ศ.        ถึงวันที่  เดือน   พ.ศ.   

รวมระยะเวลา  วัน 

สถานที่             
              

ค ารับรองของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบส านวน 

ข้าพเจ้า        ต าแหน่ง      

พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบส านวน ขอรับรองว่า               ทนายความ 

ได้ร่วมเดินทางไปสอบสวนนอกเขตพ้ืนที่ในระหว่างวันที่        เดือน     พ.ศ.     
ถึงวันที่      เดือน   พ.ศ.  ณ       
              

รวมระยะเวลา   วัน จริง 

 

                                                                            ลงชื่อ         

                                                                                   (    ) 

                                                                         ต าแหน่ง          

                                                                            วันที่      เดือน            พ.ศ.        

 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน 

กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ 

เรื่อง กระบวนงานส่งเสรมิสิทธแิก่ผู้ต้องหาในการสอบสวนคดอีาญา 

เอกสารเลขที ่ แก้ไขครัง้ที ่ ฉบับที ่
วันที่บังคับใช ้ หน้าที ่ ของ 

 

- 2 - 
แบบ ยธ 094 

ข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย 

ขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 

 ค่าพาหนะเดินทาง โดย เครื่องบิน    รถโดยสารประจ าทาง     รถรับจ้าง     รถไฟ  
                                  อ่ืนๆ                      

    เป็นเงินรวมทั้งสิ้น      บาท 

ค่าที่พักโรงแรม อัตราคืนละ             บาท จ านวน     คืน  เป็นเงินรวมทั้งสิ้น    บาท 

ค่าเบี้ยเลี้ยง อัตราวันละ   บาท จ านวน    วัน   เป็นเงินรวมทั้งสิ้น    บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    บาท (                         ) 

ทั้งนี้ได้แนบใบเสร็จ / ใบส าคัญรับเงิน จ านวน     ฉบับมาด้วยแล้ว 
 
 
                                                                          ลงชื่อ                       ทนายความ 

                                                                                (                      ) 

                                                                          วันที่     เดือน            พ.ศ.          
   
ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
ได้ตรวจเอกสารหลักฐานแล้ว 

เอกสารหลักฐานครบถ้วน 
เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องให้แก้ไขหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในวันที่ 

                 
หากผู้ยื่นค าขอไม่ประสงค์ส่งเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม เจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณา 

ค าขอของท่านตามระเบียบต่อไป 
ผู้ยื่นค าขอได้ทราบเงื่อนไขในการยื่นค าขอต่อเจ้าหน้าที่แล้ว จึงได้ลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 

ลงชื่อ           ผู้ยื่นค าขอ   ลงชื่อ             เจ้าหน้าที่ 

       (    )            (          ) 

วันที่       เดือน               พ.ศ .                             วันที่    เดือน              พ.ศ.         

 

 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน 

กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ 

เรื่อง กระบวนงานส่งเสรมิสิทธแิก่ผู้ต้องหาในการสอบสวนคดอีาญา 

เอกสารเลขที ่ แก้ไขครัง้ที ่ ฉบับที ่
วันที่บังคับใช ้ หน้าที ่ ของ 

 

บันทึกข้อตกลงการรับค าขอ 
การเบิกจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายในการปฎิบัติหน้าที่ทนายความใหแ้ก่ผู้ต้องหา 

ในชั้นสอบสวนคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134/1 

ส่วนราชการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
วันที่        เดือน                      พ.ศ.            .                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“บันทึกข้อตกลงการรับค าขอ” นี้ จัดท าขึ้นหนึ่งฉบับ ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในบันทึกนี้โดยตลอดแล้ว                  

จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานส าคัญต่อหน้าพยาน และพนักงานเจ้าหน้าที่จะมอบส าเนาบันทึกนี้ให้ผู้ยื่นค าขอไว้เป็นหลักฐานจ านวน หนึ่งฉบับ 
     
 
 
                                                    
 
 
 
หมายเหตุ 
 ๑. พนักงานเจ้าหน้าที่จะถือว่าผู้ยื่นค าขอได้ใช้สิทธิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134/1 และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

๒. ขั้นตอนการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘           จะเริ่มนับ
ระยะเวลาตั้งแต่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหรือหลักฐาน         ไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความ
บกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ ผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือ          ยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระย ะเวลาที่ก าหนดไว้ใน
บันทึกนี้ 

๓. ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมค าขอหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาตามที่พนัก งานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบ หรือ
ตามที่ปรากฏในบันทึกนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่จะถือว่าผู้ยื่นค าขอประสงค์จะถอนค าขอที่ได้ยื่นไว้ในครั้งนี้ และพนักงานเจ้าหน้าที่จะคืนเอกสารหรือหลักฐาน
ประกอบค าขอที่ได้ยื่นไว้นั้นให้แก่ผู้ยื่นค าขอ พร้อมทั้งจะแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนค าขอ  
 
 
 

 
 
 

ลงช่ือ..................................................ผู้ยื่นค าขอ       

     (.....................................................) 

 วันท่ี..................................................... 

ลงช่ือ...................................................พนักงานเจ้าหน้าที่      

     (.....................................................) 

วันท่ี..................................................... 

 

ลงช่ือ..................................................พยาน       

     (.....................................................) 

  วันท่ี..................................................... 

 

  

หากท่านเปลีย่นสถานที่ติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ กรุณาติดต่อเพ่ิมเติมได้ท่ี กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ  

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น ๒ ถนนแจ้งวฒันะ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ 

สายดว่น โทร. ๑๑๑๑ กด ๗๗ /โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๒๙๒๓ 

 

ลงช่ือ..................................................พยาน      

     (.....................................................) 

 วันท่ี...................................................... 

 

  

ส่วนที่ ๑ ส าหรับผู้ย่ืนค าขอ 

ข้าพเจ้า (ช่ือ-สกลุ)............................................................... อายุ.............ปี  ในฐานะ.........ทนายความ.............ท่ีอยู่ท่ีตดิต่อได้ 
เลขท่ี.......................หมู่ที่.........ตรอก/ซอย....................ถนน..........................ต าบล/แขวง......................อ าเภอ/เขต...............................
จังหวัด.........................รหสัไปรษณีย์..................เบอรโ์ทรศัพท์.....................................เบอร์โทรศัพท์ (ส ารอง)........................................
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน……………………………………………….. 

ได้มายื่นค าขอเบิกจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายในการปฎิบัติหน้าท่ีทนายความให้แก่ผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนคดีอาญาตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134/1 ส่วนที่ ๒ ส าหรับพนักงานเจ้าหน้าท่ี 

 ข้าพเจ้า (ช่ือ-สกลุ)...................................................................ต าแหน่ง.............................................................ได้ตรวจสอบ
เอกสารประกอบการยื่นค าขอ................................................. เลขท่ี...............................................แล้วเห็นว่าผู้ยื่นค าขอได้ยื่นเอกสาร
ตามแบบรายการเอกสาร (Checklist) ตามที่แนบแล้วปรากฏว่า 

  เอกสารไม่ถกูต้อง หรือไม่ครบถ้วน โดยมีรายละเอียดตามแบบรายการเอกสาร (Checklist) ตามแนบ 

 จึงได้แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว และผู้ยื่นค าขอตกลงว่าจะด าเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสาร
หรือหลักฐานเพ่ิมเติม ภายในวันที่...........เดือน...................................พ.ศ............................  

(ระยะเวลาที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือส่งเอกสารให้ครบถ้วน จะต้องไม่เกิน ๖0 วัน นับแต่วันยื่นค าขอ) 

 



คู่มือการปฏิบัติงาน 

กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ 

เรื่อง กระบวนงานส่งเสรมิสิทธแิก่ผู้ต้องหาในการสอบสวนคดอีาญา 

เอกสารเลขที ่ แก้ไขครัง้ที ่ ฉบับที ่
วันที่บังคับใช ้ หน้าที ่ ของ 

 

บันทึกข้อบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องยื่นเพิ่มเติม 
ส่วนราชการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

วันที่        เดือน                      พ.ศ.            .  

ชื่อ-สกุล ของผู้เสยีหาย/จ าเลย/ผู้ขอรับการสนับสนุน/พยาน (นาย/นาง/นางสาว/อ่ืนๆ) ……………………………………………………………. 

เลขที่รับค าขอ ...............................................                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกนี้ จัดท าขึ้นหนึ่งฉบับ ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในบันทึกนี้โดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน
ส าคัญต่อหน้าพยาน และพนักงานเจ้าหน้าที่จะมอบส าเนาบันทึกนี้ให้ผู้ยื่นค าขอไว้เป็นหลักฐานจ านวนหนึ่งฉบับ 
     
 
 
                                                    
 
 
 
หมายเหตุ 

๑. เฉพาะการใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔พนักงานเจ้าหน้าที่จะ
ถือว่าผู้ยื่นค าขอได้ใช้สิทธิยื่นค าขอภายในก าหนดระยะเวลาตามกฎหมายโดยอนุโลม  

๒. ระยะเวลาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ จะเร่ิมนับ
เมื่อเอกสารหลักฐานถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถ
พิจารณาได้ ผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในบันทึกนี้ 

๓. ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอไม่ได้แก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมตามระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ในบันทึกนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่จะคืน
เอกสารหรือหลักฐานประกอบค าขอที่ได้ยื่นไว้ และผู้ยื่นค าขอสามารถยื่นใหม่ได้เมื่อเอกสารครบถ้วน ภายในระยะเวลาตามกฎหมายที่ผู้ยื่นค าขอใช้สิทธิ หรือยื่น
อุทธรณ์ค าสั่งคืนค าขอของพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ผู้ยื่นค าขอได้รับหนังสือแจ้งคืน  

 
 
 
 
 

ลงช่ือ..................................................ผู้ยื่นค าขอ       

     (.....................................................) 

วันท่ี        เดือน                      พ.ศ. ……..           

ลงช่ือ...................................................พนักงานเจ้าหน้าที่      

     (.....................................................) 

วันท่ี        เดือน                      พ.ศ. ……..           

 

ลงช่ือ..................................................พยาน       

     (.....................................................) 

  วันท่ี        เดือน                      พ.ศ. ……..           

 

 

  

หากท่านเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล/สถานที่ติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ กรุณาแจ้งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น ๒ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ 

สายด่วน โทร. ๑๑๑๑ กด ๗๗ /โทร. ส านักงานช่วยเหลือทางการเงินฯ ๐ ๒๑๔๑ ๒๗๒๐-๒๑  

กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ ๐ ๒ ๑๔๑๒๙๐๕-๒๐  ส านักงานคุ้มครองพยาน ๐ ๒ ๑๔๑๒๙๕๘ 

ลงช่ือ..................................................พยาน      

     (.....................................................) 

 วันท่ี        เดือน                      พ.ศ. ……..           

 

 

  

ส่วนที่ ๑ ส าหรับผู้ย่ืนค าขอ 

ข้าพเจ้า (ช่ือ-สกลุ)............................................................... อายุ.............ปี  ในฐานะ........................................ท่ีอยู่ท่ีตดิต่อได้ 
เลขท่ี.......................หมู่ที่.........ตรอก/ซอย....................ถนน..........................ต าบล/แขวง......................อ าเภอ/เขต...............................
จังหวัด.........................รหสัไปรษณีย์..................เบอรโ์ทรศัพท์.....................................เบอร์โทรศัพท์ (ส ารอง).......................................
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ได้มายื่นค าขอความช่วยเหลือ…………………………………………………………………………………………………………………………………………….......  

ส่วนที่ ๒ ส าหรับพนักงานเจ้าหน้าท่ี 

 ข้าพเจ้า (ช่ือ-สกลุ)...................................................................ต าแหน่ง.............................................................ได้ตรวจสอบ
เอกสารประกอบการยื่นค าขอแล้วเห็นว่าผู้ยื่นค าขอไดย้ื่นเอกสารตามแบบรายการเอกสาร (Checklist) ตามที่แนบแล้วปรากฏว่า 

  เอกสารไม่ถกูต้อง หรือไม่ครบถ้วน โดยมีรายละเอียดตามแบบรายการเอกสาร (Checklist) ตามแนบ 

 จึงได้แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว และผู้ยื่นค าขอตกลงว่าจะด าเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสาร
หรือหลักฐานเพ่ิมเติม ภายในวันที่...........เดือน...................................พ.ศ. ............................  

(ระยะเวลาที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือส่งเอกสารให้ครบถ้วนจะต้องไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันทีย่ื่นค าขอ)  

 

หนังสือบันทึกข้อบกพรอ่งฯ ตามมาตรา ๘ หนังสือบันทึกข้อบกพร่องตามมาตรา ๘ พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกฯ  

แบบ กคส.............. 



 

 
แบบรายการเอกสาร (Checklist)  

การรับค าขอการเบิกจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายในการปฎิบัติหน้าที่ทนายความให้แก่ผู้ต้องหา 
ในชั้นสอบสวนคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134/1 

 -----------------------------------  
ชื่อ-สกุล ผู้ยื่นค าขอ......................................................... ในฐานะ.................................หมายเลขโทรศัพท์......................................... 
 

ผู้ถูกกล่าวหาในฐานความผิด     ประเภทที่ ๑ คดีทีม่ีโทษประหารชวีติ 

       ประเภทที่ ๒ คดีทีม่ีโทษจ าคุกอย่างสูงตั้งแต่สบิปขีึ้นไปแต่ไม่ถึงประหารชวีิต 

       ประเภทที่ ๓ คดีอื่นนอกจากคดีประเภทที่ ๑ หรือประเภทที่ ๒ หรือคดีทีเ่กี่ยวกับยาเสพตดิ   

                                                                ให้โทษในความผิดฐานครอบครองหรือเสพ 

       ประเภทที่ ๔ คดีที่อยูใ่นอ านาจศาลแขวงและผู้ต้องหาให้การรบัสารภาพ   

๑. เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ(เอกสารยืนยันตัวท่ีออกโดยหน่วยงานภาครฐั) 
 (   ) ๑.๑ บัตรประจ าตัวประชาชน  

(   ) ๑.๒ บัตรประจ าตัวทนายความ  
๒. เอกสารอ่ืนๆส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

(   ) ๒.๑ หนังสือรับรองการเป็นทนายความที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อทนายความที่รัฐจัดหาให้ผู้ต้องหาในคดีอาญาตามประมวล 
กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา มาตรา 134/1 

(   ) ๒.๒ เอกสารที่แสดงประเภทคดีที่มีสิทธิรับเงินรางวัล เช่น ส าเนาบันทึกค าให้การผู้ต้องหา 
(   ) ๒.๓ แบบค าขอรับเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวงยุตธิรรมวา่ด้วยการจา่ยเงินรางวัลและค่าใช้จา่ยแก่ 

ทนายความที่รัฐจัดหาให้ผู้ต้องหาในคดอีาญา พ.ศ.2550 (แบบ ยธ 091) 
(   ) ๒.๔ คู่ฉบับหรือส าเนาหนังสือแต่งต้ังทนายความ แบบยธ 092 
(   ) ๒.๕ หนังสือรับรองการปฏิบัติหนา้ที่ของทนายความที่รัฐจัดหาให้ผู้ต้องหาในคดีอาญา (แบบยธ 093) หรือเอกสารอื่นที่ 
        แสดงให้เห็นว่าทนายความได้ปฏิบตัิหน้าที่ให้แก่ผู้ต้องหา 
(   ) ๒.๖ แบบรายงานการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่รว่มกับพนกังานสอบสวนนอกเขตอ าเภออันเป็นที่ตั้งของพนักงานสอบสวนซ่ึง   
        พนักงานสอบสวน(แบบยธ 094)(ถ้ามี) 
(   ) ๒.๗ สมุดบัญชธีนาคารของทนายความที่ยื่นค าขอ 
 
 
 

 
 

ความเห็นพนักงานเจ้าหน้าที ่      

  เอกสารครบถ้วน 

  เอกสารไม่ครบถ้วน ดังน้ี...................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ลงช่ือ.....................................................พนักงานเจ้าหน้าที ่

                                                                               (.....................................................) 

                                                                          วันท่ี................................................................ 

 ทนายความ 


