คู่มือการปฏิบัติงานส่งเสริมสิทธิผู้ต้องหาในการสอบสวนคดีอาญา

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
Right Liberties Protection Department

คู่มือการปฏิบัติงาน
กรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ

เอกสารเลขที่
วันที่บังคับใช้

เรื่อง กระบวนงานส่งเสริมสิทธิแก่ผู้ต้องหาในการสอบสวนคดีอาญา
แก้ไขครัง้ ที่
ฉบับที่
หน้าที่
ของ

คู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนงาน การส่งเสริมสิทธิผตู้ ้องหาในการสอบสวนคดีอาญา
หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้มีบทบัญญัติไว้ในมาตรา 242
เกี่ยวกับสิทธิของผู้ต้องหาในคดีอาญาเกี่ยวกับการได้รับความช่วยเหลือในการจัดหาทนายความจากรัฐ จึงเป็น
เหตุให้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ.2477 มาตรา 134/1 เกี่ยวกับ หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดหาทนายความให้แก่ผู้ต้องหาในคดีอาญา ด้วยเหตุนี้ กระทรวงยุติธรรมจึงได้ออก
กฎกระทรวงเกี่ยวกับ หลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติในการจัดหาทนายความให้ แก่ผู้ต้องหาใน
คดี อ าญา และระเบี ย บกระทรวงยุ ติ ธ รรมว่ า ด้ ว ยการจ่ า ยเงิน รางวั ล และค่ า ใช้ จ่ า ยแก่ ท นายความ โดยมี
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดาเนินงาน

ขอบเขตของคู่มือ
ใช้เป็ น แนวทางในการปฏิบั ติงานการเบิ กจ่ายเงิน รางวัล และค่าใช้จ่ายในการปฏิบั ติห น้าที่
ทนายความให้แก่ผู้ต้องหาตามโครงการส่งเสริมสิทธิแก่ผู้ต้องหาในการสอบสวนคดีอาญาของกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพและสานักงานยุติธรรมจังหวัดนาไปใช้โดยอนุโลม

ผู้เกี่ยวข้องในการดาเนินงาน
การดาเนินงานตามคู่มือฉบับนี้มีผู้ที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนต่าง ๆ ประกอบด้วย
1. กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ
ทาหน้ าที่ เป็ น หน่ว ยรับและตรวจสอบค าขอรับ เงิน รางวัล และค่ าใช้จ่ายในการ
ปฏิบัติหน้าที่ทนายความตามโครงการส่งเสริมสิทธิแก่ผู้ต้องหาในการสอบสวนคดีอาญา และทาความเห็นเสนอ
อธิบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงินรางวัล รวมถึงเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการส่งเสริมสิทธิผู้ต้องหาในการสอบสวนคดีอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 134/1
2. อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ทาหน้าที่เป็นผู้พิจารณาในการอนุมัตหิ รือไม่อนุมัติเบิกจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่าย
ในการปฏิบัติหน้าที่ทนายความ ตามทีก่ องพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพทาความเห็นเสนอ
3. สานักงานเลขานุการกรม
ท าหน้ าที่ ในการเบิ กจ่ ายและโอนเงิน รางวัล และค่ าใช้จ่ ายในการปฏิ บั ติห น้ าที่
ทนายความให้แก่ทนายความตามที่อธิบดีได้พิจารณาอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินรางวัล

คู่มือการปฏิบัติงาน
กรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ

เอกสารเลขที่
วันที่บังคับใช้

เรื่อง กระบวนงานส่งเสริมสิทธิแก่ผู้ต้องหาในการสอบสวนคดีอาญา
แก้ไขครัง้ ที่
ฉบับที่
หน้าที่
ของ

นิยามศัพท์เฉพาะ
1) งานบริการเบิกจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายการปฏิบัติหน้าที่ทนายความ หมายความว่า
งานที่ระบุไว้ในกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่พนักงานสอบสวนต้องปฏิบัติ ในการจัดหา
ทนายความให้แก่ผู้ต้องหาในคดีอาญา และระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่
ทนายความที่รัฐจัดหาให้แก่ผู้ต้องหาในคดีอาญา
2) เงินรางวัลและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ทนายความให้แก่ผู้ต้องหา หมายความว่า
เงินตามอัตราที่กาหนดไว้ในตารางท้ายระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่
ทนายความที่รัฐจัดหาให้แก่ผู้ต้องหาในคดีอาญา
3) กระทรวง หมายความว่า กระทรวงยุติธรรม
4) ผู้จัดหาทนายความ หมายความว่า พนักงานสอบสวน ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม หรือผู้แทน
สภาทนายความแล้วแต่กรณี
5) พนักงานสอบสวน หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้มีอานาจและหน้าที่ทาการสอบสวน
6) ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม หมายความว่า
(1) ในเขตกรุ งเทพมหานคร ได้ แ ก่ อธิบ ดี ก รมคุ้ ม ครองสิ ท ธิแ ละเสรีภ าพหรือ ผู้ ได้รั บ
มอบหมาย
(2) ในเขตจังหวัดอื่น ได้แก่ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงยุติธรรมหรือผู้ได้รับ
มอบหมาย
7) ผู้แทนสภาทนายความ หมายความว่า
(1) ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ นายกสภาทนายความ อุปนายกสภาทนายความ หรือ
กรรมการสภาทนายความที่ได้รับมอบหมายจากนายกสภาทนายความ
(2) ในเขตจั ง หวั ด อื่ น ได้ แ ก่ ประธานสภาทนายความจั ง หวั ด รองประธานสภา
ทนายความจังหวัดหรือกรรมการสภาทนายความจังหวัดที่ได้รับมอบหมายจากสภา
ทนายความจังหวัด
8) ทนายความ หมายความว่า ทนายความที่รัฐจัดหาให้ตามกฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขที่พนักงานสอบสวนต้องปฏิบัติในการจัดหาทนายความ ให้แก่ผู้ต้องหาในคดีอาญา
9) บัญชี หมายความว่า บัญชีรายชื่อทนายความ
10) แบบคาขอรับเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความ หมายความว่าแบบฟอร์มการ
ขอรับเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายของทนายความ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่กระทรวงยุติธรรมระบุ

ขั้นตอนการดาเนินงาน
การดาเนินงานในกระบวนการส่งเสริมสิทธิผู้ต้องหาในการสอบสวนคดีอาญาได้แบ่งขั้นตอนใน
การดาเนินงานออกเป็น 4 ขั้นตอนได้แก่
1. ตรวจสอบเอกสาร
2. ทาความเห็นเสนออธิบดี
3. อธิบดีพิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ
4. เบิกจ่ายเงินรางวัลและแจ้งผล
โดยในการด าเนิ น งานทั้ ง 4 ขั้ น ตอนได้ มี ก ารก าหนดมาตรฐานระยะเวลาแล้ ว เสร็ จ
และผู้ รั บ ผิ ด ชอบ และเอกสารที่ เกี่ ย วข้ อ งในส่ ว นกองพิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ แ ละเสรีภ าพ ดั งที่ ได้ แ สดงในตารางที่ 1

คู่มือการปฏิบัติงาน
กรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ

เอกสารเลขที่
วันที่บังคับใช้

เรื่อง กระบวนงานส่งเสริมสิทธิแก่ผู้ต้องหาในการสอบสวนคดีอาญา
แก้ไขครัง้ ที่
ฉบับที่
หน้าที่
ของ

flow

ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1
ตรวจสอบเอกสาร

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ทนายความยื่น
คาขอรับเงิน
รางวัลฯ

รับคำขอและตรวจสอบเอกสำร

ขั้นตอนที่ 2
ทาความเห็นเสนอผู้
มีอานาจพิจารณา

ทาความเห็นเสนอผู้มีอานาจพิจารณา

ขั้นตอนที่ 3
อธิบดีพิจารณา
อนุมัติ/ ไม่อนุมัติ

- รายงานความเห็น

ส่วนภูมิภาค
- เจ้าหน้าที่ สยจ.
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แจ้งผล

1

เสร็จสิ้น
กระบวนการ

ส่วนกลาง
- อธิบดี
ส่วนภูมิภาค
- ยุติธรรมจังหวัด

อนุมัติ

เบิกจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่าย

ส่วนกลาง
-เจ้าหน้าที่ กพส.
ส่วนภูมิภาค
- เจ้าหน้าที่ สยจ.

อธิบดีจารณา
ไม่อนุมัติ

ขั้นตอนที่ 4
เบิกจ่ายเงินรางวัล
และแจ้งผล

1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ยื่น
2. สาเนาบัตรประจาตัวทนายความ
3. สาเนาหนังสือรับรองการเป็นทนายความ
ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อทนายความที่รัฐ
จัดหาให้ผู้ต้องหาในคดีอาญาตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 134/1
4. สาเนาเอกสารที่แสดงประเภทคดีที่มีสิทธิ
รับเงินรางวัล เช่น สาเนาบันทึกคาให้การ
ผู้ต้องหา
5. แบบคาขอรับเงินรางวัลและค่าใช้จ่าย
ตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วย
การจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่
ทนายความที่รัฐจัดหาให้ผู้ต้องหาใน
คดีอาญา พ.ศ.2550 (แบบ ยธ 091)
6. คู่ฉบับหรือสาเนาหนังสือแต่งตั้ง
ทนายความ (แบบยธ 092)
7. หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของ
ทนายความที่รัฐจัดหาให้ผู้ต้องหาใน
คดีอาญา (แบบยธ 093) หรือเอกสาร
อื่นที่แสดงให้เห็นว่าทนายความได้ปฏิบัติ
หน้าที่ให้แก่ผู้ต้องหา
8. แบบรายงานการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ร่วมกับพนักงานสอบสวนนอกเขตอาเภอ
อันเป็นที่ตั้งของพนักงานสอบสวนซึ่ง
พนักงานสอบสวน(แบบยธ 094)(ถ้ามี)
9. สาเนาสมุดบัญชีธนาคารของทนายความ
ที่ยื่นคาขอ

ระยะ
ผู้รับผิดชอบ
เวลา
1 ส่วนกลาง
-เจ้าหน้าที่ กพส.

1. บันทึกข้อความอนุมัตกิ ารเบิกจ่ายฯ
2. สาเนาสมุดบัญชีของทนายความ
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
4. หนังสือแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติ
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ส่วนกลาง
- เจ้าหน้าที่ กพส.
- เจ้าหน้าที่ สลก.
ส่วนภูมิภาค
- เจ้าหน้าที่ สยจ.
- เจ้าหน้าที่
การเงิน สยจ.

ตารางที่ 1 ตารางแสดงความเชื่อมโยงของขั้นตอน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ มาตรฐานระยะเวลา และเอกสารที่
เกี่ยวข้องในส่ วนของกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภ าพ ของกระบวนงานส่งเสริมสิ ทธิผู้ต้องหาในการ
สอบสวนคดีอาญา

คู่มือการปฏิบัติงาน
กรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ

เรื่อง กระบวนงานส่งเสริมสิทธิแก่ผู้ต้องหาในการสอบสวนคดีอาญา
แก้ไขครัง้ ที่
ฉบับที่
หน้าที่
ของ

เอกสารเลขที่
วันที่บังคับใช้

ขั้นตอนที่ 1 รับคาขอและตรวจสอบเอกสาร (1 วัน)
ขั้นตอนการรับคาขอและตรวจสอบเอกสารเริ่มตั้งแต่เมื่อมีทนายความยื่นคาขอรับเงินรางวัล
และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ทนายความให้แก่ผู้ต้องหา ตามโครงการส่งเสริมสิทธิผู้ต้องหาในการสอบสวน
คดีอาญา โดยเอกสารในการยื่นขอรับเงินรางวัลและค่าใช้จ่าย ดังที่ปรากฎในตารางที่ 2
ลาดับที่

เอกสาร

จานวน

หมายเหตุ

1)

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน

1 ฉบับ

รับรองสาเนาถูกต้อง

2)

สาเนาบัตรประจาตัวทนายความ

1 ฉบับ

รับรองสาเนาถูกต้อง

3)

สาเนาหนังสือรับรองการเป็นทนายความที่มีชื่ออยู่ใน
บัญชีรายชื่อทนายความที่รัฐจัดหาให้ผู้ต้องหาใน
คดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 134/1

1 ฉบับ

รับรองสาเนาถูกต้อง

4)

สาเนาเอกสารที่แสดงประเภทคดีที่มีสิทธิรับเงิน
รางวัล เช่น สาเนาบันทึกคาให้การผู้ต้องหา

1 ฉบับ

รับรองสาเนาถูกต้อง

5)

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

1 ฉบับ

6)

คู่ฉบับหรือสาเนาหนังสือแต่งตั้งทนายความ (แบบยธ
092)

1 ฉบับ

7)

หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความที่รัฐ
จัดหาให้ผู้ต้องหาในคดีอาญา (แบบยธ 093) หรือ
เอกสารอื่นที่แสดงให้เห็นว่าทนายความได้ปฏิบัติ
หน้าที่ให้แก่ผู้ต้องหา

1 ฉบับ

ให้ พ นั ก งานสอบสวน
ผู้รับผิดชอบส านวนลงนาม
ในหนังสือรับรอง

8)

แบบรายงานการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับ
พนักงานสอบสวนนอกเขตอาเภออันเป็นที่ตั้งของ
พนักงานสอบสวนซึ่งพนักงานสอบสวน(แบบยธ
094)(ถ้ามี)

1 ฉบับ

ให้ พ นั ก งานสอบสวน
ผู้รับผิดชอบส านวนลงนาม
รั บ รองใบส าคั ญ รั บ เงิ น /
ใบเสร็จแสดงค่าใช้จ่าย

9)

สาเนาสมุดบัญชีธนาคารของทนายความที่ยื่นคาขอ

1 ฉบับ

รับรองสาเนาถูกต้อง

ตารางที่ 2 ตารางแสดงรายการเอกสารยื่นคาขอรับเงินรางวัลและค่าใช้จ่าย

คู่มือการปฏิบัติงาน
กรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ

เอกสารเลขที่
วันที่บังคับใช้

เรื่อง กระบวนงานส่งเสริมสิทธิแก่ผู้ต้องหาในการสอบสวนคดีอาญา
แก้ไขครัง้ ที่
ฉบับที่
หน้าที่
ของ

1.1 การรับคาขอและตรวจสอบเอกสาร
เมื่อเจ้าหน้าที่รับคาขอฯ จากทนายความแล้วให้ดาเนินการตรวจสอบเอกสารดังนี้
(1) ตรวจสอบแบบคาขอรับเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายในการปฎิป้ติหน้าที่ทนายความตามแบบ
ยธ 091 โดยผู้ยื่นคาขอจะต้องกรอกรายการในแบบและลงลายมือชื่อถูกต้องครบถ้วน
(2) ตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณาอนุมิติเงินรางวัล
- คูฉ่ บับหรือสาเนาหนังสือแต่งตั้งทนายความ ตามแบบ ยธ 092
- หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความที่รัฐจัดหาให้ผู้ต้องหาในคดีอาญาตาม
แบบ ยธ 093 ซึ่งพนักงานสอบสวนลงนามรับรองหรือเอกสารอื่นที่แสดงให้เห็นว่ า
ทนายความได้ปฎิบัติหน้าที่เป็นทนายความให้แก่ผู้ต้องหา
- เอกสารที่แสดงประเภทของคดีที่มีสิทธิได้รับเงินรางวัล เช่น สาเนาบันทึกคาให้การของ
ผู้ต้องหา
กรณีทนายความเดินทางไปปฏิป้ติหน้าที่ร่วมกับพนักงานสอบสวนนอกเขตอาเภออันเป็นที่ตั้ง
ของพนักงานสอบสวน ให้ทนายยื่นเอกสารประกอบเพิ่มเติม ดังนี้
(2.1) แบบรายงานการเดินทางไปปฏิป้ติหน้าที่ร่วมกับพนักงานสอบสวนนอกเขตอาเภอ
อันเป็นที่ตั้งของพนักงานสอบสวน ตามแบบ ยธ 094 ซึ่งพนักงานสอบสวนรับผิดชอบลงนาม
(2.2) ใบเสร็จ/ใบสาคัญแสดงค่าใช้จ่าย
กรณีเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนหรือไม่สมบูรณ์จะแจ้งให้แก้ไขหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติม
ภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยสงวนสิทธิที่จะพิจารณาคาขอตามที่ระเบียบกาหนด
1.2 การตรวจสอบประเภทคดีและอัตราเงินรางวัลและค่าใช้จ่าย
การพิจารณาคาขอรับเงินรางวัลทนายความให้พิจารณาเป็นรายคดี ในอัตราตามที่กาหนดไว้ใน
ตารางท้ายระเบียบฯ ดังตารางที่ 3
ประเภท
ความหมาย
คดีที่
1
คดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิต
2
คดีที่มีอัตราโทษจาคุกอย่างสูงตั้งแต่สิบปีขึ้นไปแต่ไม่ถึงกับประหารชีวิต
3
คดีอื่นนอกจากคดีในประเภทที่ 1 หรือประเภทที่ 2 หรือกรณีคดีเกี่ยวกับยาเสพ
ติดให้โทษในความผิดฐานครอบครองหรือเสพ
4
คดีที่อยู่ในเขตอานาจศาลแขวงและผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ
ตารางที่ 3 อัตราเงินรางวัลของแต่ละประเภทคดี

อัตราเงินรางวัล
2,000 บาท
1,500 บาท
1,000 บาท
500 บาท

เงินค่าใช้จ่ายกรณีที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับพนักงานสอบสวนนอกเขตอาเภอ อันเป็น
ที่ตั้งของพนักงานสอบสวนพิจารณาค่าใช้จ่ายของทนายความให้เป็นไปตามกฎหมายว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ ให้เบิกแต่ละครั้งที่ปฏิบัติหน้าที่ โดยเทียบตาแหน่งทนายความที่แต่งตั้ง ให้แก่ผู้ต้องหากับ
ตาแหน่งข้าราชการพลเรือนเพื่อสิทธิในการเบิกจ่ายดังตารางที่ 4

คู่มือการปฏิบัติงาน
กรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ

เอกสารเลขที่
วันที่บังคับใช้

ระยะเวลาในการเป็นทนายความ

เรื่อง กระบวนงานส่งเสริมสิทธิแก่ผู้ต้องหาในการสอบสวนคดีอาญา
แก้ไขครัง้ ที่
ฉบับที่
หน้าที่
ของ

เทียบเท่ากับข้าราชการพลเรือน

ยังไม่ถึง 5 ปี

ระดับ 5

5 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 10 ปี

ระดับ 6

10 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 15 ปี

ระดับ 8

15 ปีขึ้นไป

ระดับ 9

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบระยะเวลาเป็นทนายความกับระดับของข้าราชการพลเรือน
1.3 การตรวจสอบเงื่อนไข
ทนายความผู้ มีสิ ทธิในการยื่นคาขอรับเงินรางวัล ต้องเป็ นทนายความที่ มีชื่ออยู่ ในบัญ ชี
รายชื่อทนายความที่รัฐจั ดหาให้ผู้ต้องหาในคดีอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธิพิจารณาความอาญา มาตรา
134/1 ที่สภาทนายความได้จัดทาขึ้น
1.4 การดาเนินการ
เมื่อรับคาขอจากทนายความและตรวจสอบเอกสารแล้วว่าครบถ้วนให้ดาเนินการต่อไปดังนี้
(1) บั น ทึ ก รั บ ค าขอในระบบงาน Service center โดยกรอกรายละเอี ย ดข้ อ มู ล ให้
ครบถ้วน
(2) ออกใบรับคาขอให้กับผู้ยื่นคาขอ (กรณียื่นคาขอทางไปรษณีย์ให้เร่งดาเนินการภายใน
ระยะเวลาและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอภายใน 15 วัน ตามพระราชกฤษฎีกาการบริหารบ้านเมีองที่ดี)
(3) ตรวจสอบสิทธิและแบบคาขอรับเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายและเอกสารประกอบ
ขั้นตอนที่ 2 ทารายงานความเห็นเสนอผู้มีอานาจพิจารณา (11 วัน)
ภายหลังเสร็จขั้นตอนการรับคาขอและตรวจสอบเอกสารแล้ว ขั้นตอนต่อไปนี้คือขั้นตอนการ
ทารายงานความเห็นเสนอผู้มีอานาจพิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องทารายงานความเห็นเสนอผู้มี
อานาจพิจ ารณาอนุ มัติ/ไม่อนุ มัติ ว่าคาขอรับเงินรางวัล ตามที่ ทารายงานความเห็ นมานี้ควรได้รับการอนุมั ติ
หรือไม่อนุมัติเพราะเหตุใด โดยในรายงานความเห็นเสนอผู้มีอานาจพิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ นั้นจะต้องปรากฎ
รายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
1. ผลการตรวจสอบเงื่อนไขให้ปรากฏผลการตรวจสอบ อาทิ ทนายความมีชื่อในบัญชี
ทนายความหรือไม่ พนักงานอัยการมีความเห็นสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องคดี หรือพนักงานอัยการสั่งฟ้องและเป็นท้องที่
ที่รับคาขอมีอานาจพิจารณาหรือไม่
2. ผลการตรวจสอบประเภทคดี และอัตราเงิน รางวัล ที่กาหนดในตารางท้ายประกาศ
หรือไม่รวมทั้งค่าใช้จ่ายกรณีต้องปฏิปติงานนอกเขตท้องที่การสอบสวน
3. สรุปความเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ กรณีเห็นสมควรอนุมั ติพร้อมเสนออัตราเงิน
รางวัลตามประเภทคดีและอัตราท้ายระเบียบฯ และค่าใช้จ่ายทนายความในกรณีที่มีการสอบสวนนอกเขตอาเภอ
อันเป็นที่ตั้งที่ทาการของพนักงานสอบสวน หรือเห็นสมควรไม่อนุมัติ พร้อมเหตุผล

คู่มือการปฏิบัติงาน
กรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ

เอกสารเลขที่
วันที่บังคับใช้
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ฉบับที่
หน้าที่
ของ

ขั้นตอนที่ 3 ผู้มีอานาจพิจารณาพิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ (1 วัน)
เป็นขั้นตอนที่อนุมัติ/ไม่อนุมัติ จะเป็นผู้พิจารณาและลงนามอนุมัติให้ดาเนินการเบิกจ่ายเงิน
รางวัลและค่าใช้จ่ายให้แก่ทนายความ หากผู้มีอานาจพิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ มีความเห็นว่าสมควรอนมุติก็ให้
ลงนามเพื่อจะได้ดาเนินการเบิกจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายให้แก่ทนายความต่อไป
กรณี ไม่ อ นุ มั ติ หากอธิ บ ดี มี ข้ อ สงสั ย เกี่ ย วกั บ เอกสารรั บ รองการขอรั บ เงิ น รางวั ล ของ
ทนายความหรือเอกสารเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายหรือเอกสารไม่ ครบถ้วน ให้ผู้แทนกระทรวงยุติธรรมมีอานาจเรียก
ทนายความมาสอบถามหรือระงับการจ่ายเงินได้
ขั้นตอนที่ 4 เบิกจ่ายเงินรางวัลและแจ้งผล (17 วัน)
เมื่อผู้มีอานาจพิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ ได้พิจารณาอนุมัติให้ดาเนินการเบิกจ่ายเงินรางวัลและ
ค่าใช้จ่ายให้แก่ทนายความให้เจ้าหน้าที่ส่งเรื่องที่ได้รับการอนุมัติแล้วให้สานักงานเลขานุการกรมสาหรับในกรณี
ที่ เป็ น การด าเนิ น งานโดยส่ ว นกลาง หากเป็ น ส่ ว นภู มิ ภ าคก็ ส่ งเรื่ อ งให้ ห น่ ว ยงานการเงิน ของส่ ว นนั้ น เพื่ อ
ดาเนินการเบิกจ่ายเงินรางวัลและโอนเงินให้แก่ทนายความภายในระยะเวลา 15 วัน และหน่วยรับเรื่องจะต้อง
ดาเนินการแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือให้ทนายความผู้ยื่นคาขอทราบภายในระยะเวลา 2 วัน นับแต่วันที่
สานักงานเลขานุการกรมโอนเงิน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การดาเนินงานในกระบวนงานส่งเสริมสิทธิแก่ผู้ต้องหาในการสอบสวนคดีอาญา และการ
จ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความ มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาพุทธศักราช ๒๔๗๗
ลักษณะ ๒ การสอบสวน / หมวด ๑ การสอบสวนสามัญ
มาตรา ๑๓๔/๑ ในคดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิต หรือในคดีที่ผู้ต้องหามีอายุไม่เกิน
สิบ แปดปี ในวันที่พนั กงานสอบสวนแจ้งข้อหา ก่อนเริ่มถามคาให้ การให้ พนักงานสอบสวนถามผู้ต้องหาว่ามี
ทนายความหรือไม่ ถ้าไม่มีให้รัฐจัดหาทนายความให้
ในคดีที่มีอัตราโทษจาคุก ก่อนเริ่มถามคาให้การให้พนักงานสอบสวนถามผู้ต้องหาว่ามี
ทนายความหรือไม่ ถ้าไม่มีและผู้ต้องหาต้องการทนายความ ให้รัฐจัดหาทนายความให้
การจัดหาทนายความตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้พนักงานสอบสวนปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง และให้ทนายความที่รัฐจัดหาให้ได้รับเงิน รางวัลและ
ค่าใช้จ่ายตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมกาหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
เมื่อได้จัดหาทนายความให้แก่ผู้ต้องหาตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสามแล้ว ใน
กรณีจาเป็นเร่งด่วน หากทนายความไม่อาจมาพบผู้ต้องหาได้ โดยไม่แจ้งเหตุขัดข้องให้พนักงานสอบสวนทราบ
หรือแจ้งแต่ไม่มาพบผู้ต้องหาภายในเวลาอันสมควร ให้พนักงานสอบสวนทาการสอบสวนผู้ต้องหาไปได้โดยไม่
ต้องรอทนายความ แต่พนักงานสอบสวนต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ในสานวนการสอบสวนด้วย

คู่มือการปฏิบัติงาน
กรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ

เอกสารเลขที่
วันที่บังคับใช้

เรื่อง กระบวนงานส่งเสริมสิทธิแก่ผู้ต้องหาในการสอบสวนคดีอาญา
แก้ไขครัง้ ที่
ฉบับที่
หน้าที่
ของ

2. กฎกระทรวงกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่พนักงานสอบสวน
ต้องปฏิบัติในการจัดหาทนายความให้แก่ผู้ต้องหาในคดีอาญาพ.ศ. ๒๕๔๙
กฎกระทรวง
กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่พนักงานสอบสวน
ต้องปฏิบัติในการจัดหาทนายความให้แก่ผู้ต้องหาในคดีอาญา
พ.ศ. ๒๕๔๙
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
พุทธศักราช ๒๔๗๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่
๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และมาตรา ๑๓๔/๑ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่พนักงานสอบสวนต้องปฏิบัติใน
การจัดหาทนายความให้กับผู้ต้องหาซึ่งมีอายุไม่เกินสิบแปดปีในชั้นสอบสวน พ.ศ. ๒๕๔๔
ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้
“กระทรวง” หมายความว่า กระทรวงยุติธรรม
“ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม” หมายความว่า
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
(๒) ในเขตจังหวัดอื่น ได้แก่ ข้าราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวง
ยุติธรรม
“ผู้แทนสภาทนายความ” หมายความว่า
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ นายกสภาทนายความ อุปนายกสภาทนายความ หรือกรรมการสภา
ทนายความที่ได้รับมอบหมายจากนายกสภาทนายความ
(๒) ในเขตจังหวัดอื่น ได้แก่ ประธานสภาทนายความจังหวัด รองประธานสภาทนายความจังหวัด หรือ
กรรมการสภาทนายความจังหวัดที่ได้รับมอบหมายจากประธานสภาทนายความจังหวัด
“ทนายความ” หมายความว่า ทนายความที่รัฐจัดหาให้ตามกฎกระทรวงนี้
“ผู้จัดหาทนายความ” หมายความว่า พนักงานสอบสวน ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม หรือผู้ แทนสภา
ทนายความ แล้วแต่กรณี
“บัญชี” หมายความว่า บัญชีรายชื่อทนายความตามกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๓ ให้กระทรวงขอบัญชีบุคคลที่สามารถรับเป็นทนายความให้แก่ผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนจากสภา
ทนายความภายในสามสิ บ วัน นั บ แต่วัน ที่ ก ฎกระทรวงนี้ ใช้ บั งคั บ เพื่ อที่ ก ระทรวงจะได้จัด ส่ งให้ แก่ผู้ จัด หา
ทนายความ
ในการจัดทาบัญชีตามวรรคหนึ่ง ให้ระบุเขตท้องที่และรายชื่อบุคคลที่จะรับเป็นทนายความในเขตท้องที่
นั้น รวมทั้งที่อยู่ สถานที่ วิธีการที่จะติดต่อได้โดยสะดวกรวดเร็ว ลาดับหมายเลข และรายละเอียดอื่นๆ ที่จาเป็น
ในการจัดหาทนายความ ทั้งให้มีจานวนบุคคลที่เพียงพอต่อการจัดหาทนายความในเขตท้องที่นั้นๆ โดยคานึงถึง
ปริมาณคดีที่อาจจะเกิดขึ้นและระยะเวลาที่จะเดินทางไปถึงสถานที่ทาการของพนักงานสอบสวนได้โดยเร็วที่สุด
ข้อ ๔ ให้กระทรวงจัดส่งบัญชีให้แก่ผู้จัดหาทนายความโดยเร็ว โดยอาจแยกส่งไปเฉพาะบัญชีที่อยู่ใน
เขตท้องที่ที่รับผิดชอบของผู้จัดหาทนายความก็ได้
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ให้ผู้จัดหาทนายความปิดประกาศบัญชีไว้ในที่เปิดเผยในสถานที่ทาการของตน
ข้อ ๕ ให้ สภาทนายความปรับ ปรุงบัญ ชีตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๓ เช่น แก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อ ล าดับ
หมายเลข หรือรายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นปัจจุบันและให้ส่งบัญชีใหม่ต่อกระทรวงทุกหกเดือน เพื่อให้กระทรวง
จัดส่งบัญชีใหม่ให้แก่ผู้จัดหาทนายความ
ถ้าผู้ จัดหาทนายความเห็ น ว่ารายละเอียดในบัญชีไม่ครบถ้วนหรือไม่เพียงพอต่อการพิจารณาจัดหา
ทนายความให้แก่ผู้ต้องหา ก็อาจแจ้งให้กระทรวงทราบ เพื่อขอให้สภาทนายความพิจารณาเพิ่มเติมรายละเอียด
ในบัญชีให้ครบถ้วนก็ได้
ในการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมบัญชีดังกล่าวให้กระทรวงจัดหาค่าใช้จ่ายให้สภาทนายความ
ข้อ ๖ ให้พนักงานสอบสวนจัดหาทนายความให้แก่ผู้ต้องหาจากบัญชีที่กระทรวงจัดส่งให้ตามลาดับ
หมายเลขของบัญชีที่จัดไว้สาหรับเขตท้องที่นั้น
ในกรณีที่ผู้ต้องหามีเหตุอันสมควรที่จะปฏิเสธไม่รับทนายความที่พนักงานสอบสวนจัดหาให้ หรือไม่มี
ทนายความในบัญชีเพียงพอที่จะจัดหาได้ ผู้ต้องหาหรือผู้ได้รับมอบหมายอาจร้องขอต่อผู้แทนกระทรวงยุติธรรม
หรือผู้แทนสภาทนายความให้จัดหาทนายความให้ก็ได้ โดยผู้แทนกระทรวงยุติธรรม หรือผู้แทนสภาทนายความ
อาจจัดหาจากบัญชีตามวิธีการในวรรคหนึ่ง หรือจัดหาจากบุคคลอื่นที่เหมาะสม
ข้อ ๗ ทนายความที่จัดหาให้ตามข้อ ๖ อาจปฏิเสธไม่รับเป็นทนายความได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) อยู่ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทนายความของผู้ต้องหารายอื่น
(๒) เป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือมีเหตุผลพิเศษที่อาจทาให้ตนไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ หรือ
(๓) อยู่ห่างไกลโดยระยะทาง และไม่สามารถเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ได้ภายในเวลาอันสมควรหรือ
อาจทาให้เสียประโยชน์แก่ผู้ต้องหา
ข้อ ๘ ถ้าทนายความที่จัดหาให้ปฏิเสธไม่รับเป็นทนายความ ให้ผู้จัดหาทนายความจัดหาทนายความใน
บัญชีลาดับถัดไปเป็นทนายความแทน ทั้งนี้ ให้ผู้จัดหาทนายความบันทึกเหตุที่ทนายความปฏิเสธไว้
ถ้าการปฏิเสธไม่มีเหตุตามข้อ ๗ ให้ ผู้ จัดหาทนายความแจ้งไปยังสภาทนายความเพื่อประกอบการ
พิจารณานาชื่อทนายความดังกล่าวออกจากบัญชี และแจ้งให้ทนายความผู้นั้นทราบด้วย
ข้อ ๙ เมื่อมีการจัดหาทนายความให้แก่ผู้ต้องหาแล้ว จะจัดหาทนายความให้ใหม่ไม่ได้ เว้นแต่
(๑) ทนายความตายหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
(๒) ทนายความขอถอนตัวโดยมีเหตุอันสมควรที่ทาให้ทนายความไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติ หรือ
(๓) เมื่อผู้ต้องหามีเหตุอันสมควรที่จะขอถอนทนายความ
เมื่อมีเหตุตามวรรคหนึ่ง ให้จัดหาทนายความใหม่ให้แก่ผู้ต้องหาโดยเร็ว และให้นาความในข้อ ๖ ถึงข้อ
๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
นายกรัฐมนตรี
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3. ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่รัฐ
จัดหาให้ผู้ต้องหาในคดีอาญาพ.ศ. ๒๕๕๐
โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่รัฐ
จัดหาให้ผู้ต้องหาในชั้นสอบสวน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๓๔/๑ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๒)
พ.ศ. ๒๕๔๗ กระทรวงยุติธรรมโดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่าย
แก่ทนายความที่รัฐจัดหาให้ผู้ต้องหาในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๕๐”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
พนักงานสอบสวนต้องปฏิบัติในการจัดหาทนายความให้แก่ผู้ต้องหาในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๙ มีผลใช้บังคับเป็น
ต้นไป
ข้ อ ๓ ให้ ย กเลิ ก ระเบี ย บกระทรวงยุ ติ ธ รรม ว่ า ด้ ว ยการจ่ า ยเงิ น รางวั ล และค่ า ใช้ จ่ า ยแก่
ทนายความที่รัฐจัดหาให้ผู้ต้องหาในชั้นสอบสวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา ๑๓๔ ทวิ
พ.ศ. ๒๕๔๓
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งอื่นใดในส่วนที่กาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือ
แย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม” หมายความว่า
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
(๒) ในเขตจั ง หวั ด อื่ น ได้ แ ก่ ข้ า ราชการสั ง กั ด กระทรวงยุ ติ ธ รรมที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
ปลัดกระทรวงยุติธรรม
“ผู้จัดหาทนายความ ” หมายความว่า ผู้จัดหาทนายความตามกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่พนัก งานสอบสวนต้องปฏิบัติในการจัดหาทนายความให้ แก่ผู้ ต้องหาในคดีอาญา พ.ศ.
๒๕๔๙
“ทนายความ ” หมายความว่ า ทนายความที่รั ฐจั ด หาให้ ต ามกฎกระทรวงกาหนดหลั ก เกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่พนักงานสอบสวนต้องปฏิบัติในการจัดหาทนายความให้ แก่ผู้ ต้องหาในคดีอาญา พ.ศ.
๒๕๔๙
ข้อ ๕ เมื่อผู้จัดหาทนายความเลือกบุคคลที่จะเป็นทนายความให้แก่ผู้ต้องหาได้แล้ว ให้จัดให้
ผู้ต้องหามีหนังสือแต่งตั้งทนายความตามแบบที่กระทรวงยุติธรรมกาหนด
ข้อ ๖ ทนายความมีหน้าที่ว่าต่างแก้ต่างแก่ผู้ต้องหาเช่นเดียวกันกับทนายความในคดีทั่วไป
รวมทั้งจะต้องเข้าร่วมการสอบปากคาในชั้นสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดี และให้คาแนะนา
ทางกฎหมายแก่ผู้ต้องหา

คู่มือการปฏิบัติงาน
กรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ

เอกสารเลขที่
วันที่บังคับใช้

เรื่อง กระบวนงานส่งเสริมสิทธิแก่ผู้ต้องหาในการสอบสวนคดีอาญา
แก้ไขครัง้ ที่
ฉบับที่
หน้าที่
ของ

ข้ อ ๗ ให้ ผู้ แ ทนกระทรวงยุ ติ ธ รรมเป็ น ผู้ มี อ านาจอนุ มั ติ ก ารเบิ ก จ่ า ยเงิ น รางวั ล ให้ แ ก่
ทนายความที่รัฐจัดหาให้แก่ผู้ต้องหาในคดีอาญา โดยให้เบิกจ่ายเป็นรายคดีในอัตราตามที่กาหนดไว้ในตารางท้าย
ระเบียบนี้
ข้อ ๘ การจ่ ายเงิน รางวัล ตามข้ อ ๗ ให้ ก ระท าได้ เมื่ อ มี ค าสั่ งเด็ ด ขาดไม่ ฟ้ อ งคดี ห รือ เมื่ อ
พนักงานอัยการมีคาสั่งฟ้อง โดยให้ทนายความยื่นขอรับเงินรางวัลต่อผู้แทนกระทรวงยุติธรรมแห่งท้องที่ที่มีการ
สอบสวน พร้อมด้วยเอกสารดังนี้
(๑) คู่ฉบับหรือสาเนาหนังสือแต่งตั้งทนายความ และ
(๒) หนังสือรับรองการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบสานวน หรือเอกสารอื่นที่
แสดงให้เห็นว่าทนายความได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นทนายความให้แก่ผู้ต้องหา พร้อมทั้งเอกสารที่แสดงประเภทของ
คดีที่มีสิทธิได้รับเงินรางวัล เช่น สาเนาบันทึกคาให้การของผู้ต้องหา เป็นต้น
ข้อ ๙ ในกรณีที่มีการจัดหาทนายความให้แก่ผู้ต้องหาใหม่ตามข้อ ๙ แห่งกฎกระทรวงกาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่พนักงานสอบสวนต้องปฏิบัติในการจัดหาทนายความให้แก่ผู้ต้องหาในคดีอาญา
พ.ศ. ๒๕๔๙ ให้ทนายความที่จัดหาให้เดิมหรือทนายความที่จัดหาให้ใหม่มีสิทธิได้รับเงินรางวัลกึ่งหนึ่งของอัตรา
ที่กาหนดไว้ในข้อ ๗
ข้อ ๑๐ ค่ าใช้ จ่ า ยของทนายความที่ รัฐ จั ด หาให้ แ ก่ ผู้ ต้ อ งหาในคดี อ าญา ในกรณี ที่ มี การ
สอบสวนนอกเขตอาเภออันเป็นที่ตั้งที่ทาการของพนักงานสอบสวนให้ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ ให้เบิกจ่ายในแต่ละครั้งที่ปฏิบัติหน้าที่ โดยเทียบตาแหน่งทนายความที่แต่งตั้งให้ แก่
ผู้ต้องหากับตาแหน่งข้าราชการพลเรือนเพื่อสิทธิในการเบิกจ่ายดังนี้
(๑) ผู้ที่เป็นทนายความมาแล้วยังไม่ถึง ๕ ปี เทียบเท่ากับตาแหน่งข้าราชการพลเรือนระดับ ๕
(๒) ผู้ ที่ เ ป็ น ทนายความมาแล้ ว ตั้ ง แต่ ๕ ปี ขึ้ น ไป แต่ ไม่ ถึ ง ๑๐ ปี เที ย บเท่ า กั บ ต าแหน่ ง
ข้าราชการพลเรือนระดับ ๖
(๓) ผู้ ที่ เป็ น ทนายความมาแล้ ว ตั้ ง แต่ ๑๐ ปี ขึ้ น ไป แต่ ไม่ ถึ ง ๑๕ ปี เที ย บเท่ า กั บ ต าแหน่ ง
ข้าราชการพลเรือนระดับ ๘
(๔) ผู้ ที่เป็ น ทนายความมาแล้ ว ตั้ งแต่ ๑๕ ปี ขึ้น ไป เทีย บเท่ากับ ต าแหน่ ง ข้า ราชการพลเรื อน
ระดับ ๙
ข้อ ๑๑ ให้ผู้แทนกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้มีอานาจอนุมัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามข้อ ๑๐
และทนายความมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าวเมื่อได้ปฏิบัติหน้าที่แล้วเสร็จในแต่ละครั้ง
ข้อ ๑๒ ในกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเอกสารรับรองการขอรับเงินรางวัลของทนายความตามข้อ
๘ หรือเอกสารเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายตามข้อ ๑๐ หรือเอกสารไม่ครบถ้วน ให้ผู้แทนกระทรวงยุติธรรมมีอานาจเรียก
ทนายความมาสอบถามหรือระงับการจ่ายเงินไว้ได้
ข้อ ๑๓ ให้ปลัดกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐
ชาญชัย ลิขิตจิตถะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

คู่มือการปฏิบัติงาน
กรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ

เรื่อง กระบวนงานส่งเสริมสิทธิแก่ผู้ต้องหาในการสอบสวนคดีอาญา
แก้ไขครัง้ ที่
ฉบับที่
หน้าที่
ของ

เอกสารเลขที่
วันที่บังคับใช้

แบบ ยธ 091
/

เลขที่รับ

วัน/เดือน/ ปี

/

/

แบบคาขอรับเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ทนายความของผู้ต้องหาในชั้นสอบสวน
ตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่าย
แก่ทนายความที่รัฐจัดหาให้ผู้ต้องหาในคดีอาญา พ.ศ.2550
ข้อมูลทนายความ
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว
ทนายความชั้นที่

ชื่อสกุล

ใบอนุญาตเลขที่

เป็นทนายความมาแล้วรวม

ปี

ได้รับอนุญาตให้ว่าความ
เดือน สานักงานอยู่บ้านเลขที่

เลขประจาตัวประชาชน
เดือน

ผู้ต้องหาแต่งตั้งให้ข้าพเจ้าเป็นทนายความตามหนังสือแต่งตั้งทนายความลงวันที่

พ.ศ.

ข้อมูลเกี่ยวกับคดี
ชื่อผู้ต้องหา นาย/นาง/นางสาว

ชื่อสกุล

ผู้ถูกกล่าวหาในคดีความผิดฐาน
เหตุเกิดเมื่อวันที่
ประเภทคดี

เวลา

สถานที่เกิดเหตุ

ประเภทที่ 1 คดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิต
ประเภทที่ 2 คดีที่มีอัตราโทษจาคุก อย่างสูง ตั้งแต่สิบปีขึ้นไปแต่ไม่ถึงประหารชีวิต
ประเภทที่ 3 คดีอื่นนอกจากคดีในประเภทที่ 1 หรือประเภทที่ 2 หรือคดีเกี่ยวกับยาเสพติด
ให้โทษในความผิดฐานครอบครองหรือเสพ
ประเภทที่ 4 คดีที่อยู่ในอานาจศาลแขวงและผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ

ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีตารวจ

เขต/อาเภอ

จังหวัด

ชื่อพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบสานวน
การสอบสวนเสร็จสิ้นโดยพนักงานอัยการ

มีคาสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี

มีคาสั่งฟ้องคดี

การปฏิบัติหน้าที่ทนายความนอกเขตอาเภออันเป็นที่ตั้งของพนักงานสอบสวน

มี

ไม่มี

ข้าพเจ้ าขอรั บ รองว่าข้ อ ความทั้ งหมดเป็ น ความจริงทุ ก ประการ และได้ แ นบเอกสาร
หลักฐานประกอบการยื่นขอรับเงินรางวัล/ค่าใช้จ่ายมาครบถ้วนแล้ว
ลงชื่อ

ผู้ยื่นคาขอ

(
วันที่
-2-

)
เดือน

พ.ศ.

คู่มือการปฏิบัติงาน
กรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ

เอกสารเลขที่
วันที่บังคับใช้

เรื่อง กระบวนงานส่งเสริมสิทธิแก่ผู้ต้องหาในการสอบสวนคดีอาญา
แก้ไขครัง้ ที่
ฉบับที่
หน้าที่
ของ

แบบยธ 091
สาหรับเจ้าหน้าที่
ได้ตรวจเอกสารหลักฐานแล้ว
คาขอถูกต้องและเอกสารหลักฐานครบถ้วนตามข้อ 8 แห่งระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการ
จ่ายเงินรางวัล และค่าใช้จ่ายแก่ทนายความทีรัฐจัด หาให้ผู้ต้องหาในคดีอาญา พ.ศ. 2550
เอกสารหลักฐานประกอบคาขอไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องให้แก้ไขหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติม
ภายในวันที่
หากผู้ยื่นคาขอไม่ประสงค์ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณา
คาขอของท่านตามระเบียบต่อไป
ผู้ยื่นคาขอได้ทราบเงื่อนไขในการยื่นคาขอต่อเจ้าหน้าที่แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ลงชื่อ
(
วันที่

เดือน

ผู้ยื่นคาขอ
)
พ.ศ.

ลงชื่อ
(
วันที่

เดือน

เจ้าหน้าที่
)
พ.ศ.

* หมายเหตุ
1. ในกรณีที่ผู้ต้องหาถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดในคราวเดียวกันมากกว่า 1 ข้อหา ให้ทนายความมีสิทธิ
ได้รับเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายเฉพาะข้อหาที่มีอัตราโทษสูงสุด
2. เอกสารประกอบคาขอรับเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ทนายความของผู้ต้องหาในชั้น
สอบสวน ประกอบด้วย
(1) คู่ฉบับ หรือสาเนาหนังสือแต่งตั้งทนายความตามแบบที่กาหนด (แบบ ยธ 092)
(2) หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความที่รัฐจัดหาให้ผู้ต้องหาในคดีอาญา (แบบ ยธ 093)
ซึ่งพนั กงานสอบสวนผู้รับ ผิดชอบลงนามรับรอง หรือเอกสารอื่นที่แสดงให้ เห็ นว่าทนายความได้
ปฏิบัติหน้าที่เป็นทนายความให้แก่ผู้ต้องหา
(3) เอกสารที่แสดงประเภทของคดีที่มีสิทธิได้รับเงินรางวัล เช่น สาเนาบันทึกคาให้การของผู้ต้องหา เป็น
ต้น
3. กรณีทนายความเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับพนักงานสอบสวนนอกเขตอาเภออันเป็นที่ตั้งที่ทาการ
ของพนักงานสอบสวน ให้ทนายความยื่นเอกสารประกอบเพิ่มเติม ดังนี้
(1) แบบรายงานการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับ พนักงานสอบสวนนอกเขตอาเภออันเป็นที่ตั้งของ
ของพนักงานสอบสวน (แบบ ยธ 094) ซึ่งพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบลงนามรับรอง
(2) ใบเสร็จ/ใบสาคัญรับเงินแสดงค่าใช้จ่าย

คู่มือการปฏิบัติงาน
กรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ

เรื่อง กระบวนงานส่งเสริมสิทธิแก่ผู้ต้องหาในการสอบสวนคดีอาญา
แก้ไขครัง้ ที่
ฉบับที่
หน้าที่
ของ

เอกสารเลขที่
วันที่บังคับใช้

แบบ ยธ 092

หนังสือแต่งตัง้ ทนายความ
วันที่

เดือน

พ.ศ.

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว

ผู้ต้องหา

ขอแต่งตั้งให้นาย/นาง/นางสาว
เป็ น ทนายความในชั้น สอบสวนของข้าพเจ้าตามมาตรา 134 / 1 แห่ งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญากรณีที่ข้าพเจ้าถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดอาญา ในข้อหา

ข้าพเจ้ายอมรับผิดชอบตามที่
ทนายความจะได้กระทาการต่อไปตามกฎหมาย

ผู้แต่งทนายความ
(

)

คู่มือการปฏิบัติงาน
กรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ

เรื่อง กระบวนงานส่งเสริมสิทธิแก่ผู้ต้องหาในการสอบสวนคดีอาญา
แก้ไขครัง้ ที่
ฉบับที่
หน้าที่
ของ

เอกสารเลขที่
วันที่บังคับใช้

แบบ ยธ 092

คารับเป็นทนายความ
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว
ทนายความชั้นที่

ใบอนุญาตที่

ได้รับอนุญาตให้ว่าความ

สานักงานอยู่บ้านเลขที่
ขอเข้ารับเป็นทนายความของ
เพื่อดาเนินการต่อไปตามหน้าที่ในกฎหมาย
ทนายความ
(

)

คู่มือการปฏิบัติงาน
กรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ

เอกสารเลขที่
วันที่บังคับใช้

เรื่อง กระบวนงานส่งเสริมสิทธิแก่ผู้ต้องหาในการสอบสวนคดีอาญา
แก้ไขครัง้ ที่
ฉบับที่
หน้าที่
ของ

แบบ ยธ 093

หนังสือรับรอง
การปฏิบัติหน้าที่ของทนายความที่รัฐจัดหาให้ผู้ต้องหาในคดีอาญา
เขียนที่
ข้าพเจ้า

ตาแหน่ง

สถานีตารวจ
เขต/อาเภอ
จังหวัด
ผู้เป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบสานวนในคดีที่ผู้ต้องหา
ถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดอาญาในข้อหา

ซึ่งเป็นคดี

□
□
□

ประเภทที่ 1 คดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิติ
ประเภทที่ 2 คดีที่มีอัตราโทษจาคุกอย่างูสงตั้งแต่สิบปีขึ้นไปแต่ไม่ถึงประหารชีวิต
ประเภทที่ 3 คดีอื่นนอกจากคดีในประเภทที่ 1 หรือประเภทที่ 2 หรือคดีเกี่ยวกับยาเสพติด
ให้โทษในความผิดฐานครอบครองหรือเสพ
□ ประเภทที่ 4 คดีที่อยู่ในอานาจศาลแขวงและผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ
ขอรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว

ทนายความของผู้ต้องหาได้ปฏิบัติหน้าที่นายความครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งบัดนี้พนักงานอัยการมีคาสั่ง
เด็ดขาดไม่ฟ้องคดี / มีคาสั่งฟ้องผู้ต้องหาเรียบร้อยแล้ว
ให้ไว้ ณ วันที่

เดือน

พ.ศ

ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง

)

คู่มือการปฏิบัติงาน
กรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ

เรื่อง กระบวนงานส่งเสริมสิทธิแก่ผู้ต้องหาในการสอบสวนคดีอาญา
แก้ไขครัง้ ที่
ฉบับที่
หน้าที่
ของ

เอกสารเลขที่
วันที่บังคับใช้

แบบ ยธ 094

แบบรายงานการเดินทางไปปฏิบัตหิ น้าที่ร่วมกับพนักงานสอบสวน
นอกเขตอาเภออันเป็นที่ตั้งของพนักงานสอบสวน
ข้อมูลเกี่ยวกับคดี
ชื่อผู้ต้องหา นาย/นาง/นางสาว

ชื่อสกุล

ผู้ถูกกล่าวหาในคดีความผิดฐาน
ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีตารวจ
เขต/อาเภอ

จังหวัด

ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทาง
วันที่เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่วันที่
รวมระยะเวลา

เดือน

พ.ศ.

ถึงวันที่

เดือน พ.ศ.

วัน

สถานที่
คารับรองของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบสานวน
ข้าพเจ้า

ตาแหน่ง

พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบสานวน ขอรับรองว่า
ได้ร่วมเดินทางไปสอบสวนนอกเขตพื้นที่ในระหว่างวันที่
ถึงวันที่
เดือน
พ.ศ.
ณ
รวมระยะเวลา

ทนายความ
เดือน

พ.ศ.

วัน จริง
ลงชื่อ
(

)

ตาแหน่ง
วันที่

เดือน

พ.ศ.

คู่มือการปฏิบัติงาน
กรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ

เรื่อง กระบวนงานส่งเสริมสิทธิแก่ผู้ต้องหาในการสอบสวนคดีอาญา
แก้ไขครัง้ ที่
ฉบับที่
หน้าที่
ของ

เอกสารเลขที่
วันที่บังคับใช้

-2แบบ ยธ 094
ข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย
ขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
ค่าพาหนะเดินทาง โดย

เครื่องบิน
อื่นๆ

รถโดยสารประจาทาง

รถรับจ้าง

รถไฟ

เป็นเงินรวมทั้งสิ้น

บาท

ค่าที่พักโรงแรม อัตราคืนละ

บาท จานวน

คืน เป็นเงินรวมทั้งสิ้น

บาท

ค่าเบี้ยเลี้ยง อัตราวันละ

บาท จานวน

วัน เป็นเงินรวมทั้งสิ้น

บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

บาท (

)

ทั้งนี้ได้แนบใบเสร็จ / ใบสาคัญรับเงิน จานวน

ฉบับมาด้วยแล้ว
ลงชื่อ

ทนายความ

(

)

วันที่

เดือน

พ.ศ.

สาหรับเจ้าหน้าที่
ได้ตรวจเอกสารหลักฐานแล้ว
เอกสารหลักฐานครบถ้วน
เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องให้แก้ไขหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในวันที่
หากผู้ยื่นคาขอไม่ประสงค์ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณา
คาขอของท่านตามระเบียบต่อไป
ผู้ยื่นคาขอได้ทราบเงื่อนไขในการยื่นคาขอต่อเจ้าหน้าที่แล้ว จึงได้ลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ลงชื่อ

ผู้ยื่นคาขอ
(

วันที่

ลงชื่อ

)
เดือน

พ.ศ .

เจ้าหน้าที่
(

วันที่

)
เดือน

พ.ศ.

คู่มือการปฏิบัติงาน
กรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ

เรื่อง กระบวนงานส่งเสริมสิทธิแก่ผู้ต้องหาในการสอบสวนคดีอาญา
แก้ไขครัง้ ที่
ฉบับที่
หน้าที่
ของ

เอกสารเลขที่
วันที่บังคับใช้

บันทึกข้อตกลงการรับคาขอ
การเบิกจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายในการปฎิบัติหน้าที่ทนายความให้แก่ผู้ต้องหา
ในชั้นสอบสวนคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134/1
วันที่

ส่วนราชการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
เดือน
พ.ศ.
.

ส่วนที่ ๑ สาหรับผู้ยื่นคาขอ
ข้าพเจ้า (ชื่อ-สกุล)............................................................... อายุ.............ปี ในฐานะ.........ทนายความ.............ที่อยู่ที่ตดิ ต่อได้
เลขที่.......................หมู่ที่.........ตรอก/ซอย....................ถนน..........................ตาบล/แขวง......................อาเภอ/เขต...............................
จังหวัด.........................รหัสไปรษณีย์..................เบอร์โทรศัพท์.....................................เบอร์โทรศัพท์ (สารอง)........................................
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน………………………………………………..
ได้มายื่นคาขอเบิกจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายในการปฎิบัติหน้าที่ทนายความให้แก่ผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนคดีอาญาตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134/1
ส่วนที่ ๒ สาหรับพนักงานเจ้าหน้าที่
ข้าพเจ้า (ชื่อ-สกุล)...................................................................ตาแหน่ง.............................................................ได้ตรวจสอบ
เอกสารประกอบการยื่นคาขอ................................................. เลขที่...............................................แล้วเห็นว่าผู้ยื่นคาขอได้ยื่นเอกสาร
ตามแบบรายการเอกสาร (Checklist) ตามที่แนบแล้วปรากฏว่า
 เอกสารไม่ถกู ต้อง หรือไม่ครบถ้วน โดยมีรายละเอียดตามแบบรายการเอกสาร (Checklist) ตามแนบ
จึงได้แจ้งให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว และผู้ยื่นคาขอตกลงว่าจะดาเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสาร
หรือหลักฐานเพิ่มเติม ภายในวันที่...........เดือน...................................พ.ศ............................
“บั นทึ กข้ อตกลงการรั บค าขอ” นี้ จั ด ท าขึ้ น หนึ่ งฉบั บ ทั้ งสองฝ่ ายได้ อ่ านและเข้ าใจข้ อ ความในบั น ทึ ก นี้ โ ดยตลอดแล้ ว
(ระยะเวลาที
มหรือาคั
ส่งญเอกสารให้
ครบถ้และพนั
วน จะต้กองานเจ้
งไม่เกิานหน้๖0
นับแต่าเนาบั
วันยื่นนคทึาขอ)
จึงลงลายมือชื่อ่แไว้ก้เไป็ขเพิ
นหลั่มเติ
กฐานส
ต่อหน้าพยาน
าที่จวันะมอบส
กนี้ให้ผู้ยื่นคาขอไว้เป็นหลักฐานจานวน หนึ่งฉบับ
ลงชือ่ ..................................................ผู้ยื่นคาขอ

ลงชื่อ...................................................พนักงานเจ้าหน้าที่

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

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

วันทีอ่ ่...................................................พยาน
....................................................
ลงชื

วัลงชื
นที่อ่.....................................................
..................................................พยาน

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

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

หมายเหตุ วันที่.....................................................
วันที่......................................................
๑. พนักงานเจ้าหน้าที่จะถือว่าผู้ยื่นคาขอได้ใช้สิทธิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134/1 และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒. ขั้ นตอนการดาเนินงานตามพระราชบั ญ ญั ติก ารอ านวยความสะดวกในการพิจ ารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
จะเริ่มนับ
ระยะเวลาตั้งแต่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหรือหลักฐาน
ไม่ครบถ้ วน และ/หรือมีความ
บกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ ผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือ
ยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระย ะเวลาที่กาหนดไว้ใน
บันทึกนี้
๓. ในกรณีที่ผู้ยื่นคาขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมคาขอหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาตามที่พนัก งานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบ หรือ
ตามที่ปรากฏในบันทึกนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ จะถือว่าผู้ยื่นคาขอประสงค์จะถอนคาขอที่ได้ยื่นไว้ในครั้งนี้ และพนักงานเจ้าหน้าที่จะคืนเอกสารหรือหลักฐาน
ประกอบคาขอที่ได้ยื่นไว้นั้นให้แก่ผู้ยื่นคาขอ พร้อมทั้งจะแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนคาขอ

หากท่านเปลีย่ นสถานที่ติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ กรุณาติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น ๒ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
สายด่วน โทร. ๑๑๑๑ กด ๗๗ /โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๒๙๒๓

คู่มือการปฏิบัติงาน
กรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ

เอกสารเลขที่
วันที่บังคับใช้

เรื่อง กระบวนงานส่งเสริมสิทธิแก่ผู้ต้องหาในการสอบสวนคดีอาญา
แก้ไขครัง้ ที่
ฉบับที่
หน้าที่
ของ
หนังสือบันทึกข้๘อบกพร่
องฯ ตามมาตรา
๘
หนังสือบันทึกข้อบกพร่องตามมาตรา
พ.ร.บ.การอ
านวยความสะดวกฯ

บันทึกข้อบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องยื่นเพิ่มเติม

แบบ กคส..............

ส่วนราชการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
วันที่

เดือน

พ.ศ.

.

ชื่อ-สกุล ของผู้เสียหาย/จาเลย/ผูข้ อรับการสนับสนุน/พยาน (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ) …………………………………………………………….
เลขที่รับคาขอ ...............................................

ส่วนที่ ๑ สาหรับผู้ยื่นคาขอ
ข้าพเจ้า (ชื่อ-สกุล)............................................................... อายุ.............ปี ในฐานะ........................................ที่อยู่ที่ตดิ ต่อได้
เลขที่.......................หมู่ที่.........ตรอก/ซอย....................ถนน..........................ตาบล/แขวง......................อาเภอ/เขต...............................
จังหวัด.........................รหัสไปรษณีย์..................เบอร์โทรศัพท์.....................................เบอร์โทรศัพท์ (สารอง).......................................
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ได้มายื่นคาขอความช่วยเหลือ…………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
ส่วนที่ ๒ สาหรับพนักงานเจ้าหน้าที่
ข้าพเจ้า (ชื่อ-สกุล)...................................................................ตาแหน่ง.............................................................ได้ตรวจสอบ
เอกสารประกอบการยื่นคาขอแล้วเห็นว่าผู้ยื่นคาขอได้ยื่นเอกสารตามแบบรายการเอกสาร (Checklist) ตามที่แนบแล้วปรากฏว่า
 เอกสารไม่ถกู ต้อง หรือไม่ครบถ้วน โดยมีรายละเอียดตามแบบรายการเอกสาร (Checklist) ตามแนบ
จึงได้แจ้งให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว และผู้ยื่นคาขอตกลงว่าจะดาเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสาร
หรือหลักฐานเพิ่มเติม ภายในวันที่...........เดือน...................................พ.ศ. ............................
บันทึกนี้ จัดทาขึ้นหนึ่งฉบับ ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในบันทึกนี้โดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็น หลักฐาน
(ระยะเวลาที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือส่งเอกสารให้ครบถ้วนจะต้องไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันทีย่ ื่นคาขอ)
สาคัญต่อหน้าพยาน และพนักงานเจ้าหน้าที่จะมอบสาเนาบันทึกนี้ให้ผู้ยื่นคาขอไว้เป็นหลักฐานจานวนหนึ่งฉบับ
ลงชือ่ ..................................................ผู้ยื่นคาขอ

ลงชื่อ...................................................พนักงานเจ้าหน้าที่

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

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

วัลงชื
นทีอ่ ่ ..................................................พยาน
เดือน
พ.ศ. ……..

วัลงชื
นที่อ่ ..................................................พยาน
เดือน
พ.ศ. ……..

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

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

หมายเหตุ วันที่
วันที่
เดือน
พ.ศ. ……..
เดือน
พ.ศ. ……..
๑. เฉพาะการใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔พนักงานเจ้าหน้าที่จะ
ถือว่าผู้ยื่นคาขอได้ใช้สิทธิยื่นคาขอภายในกาหนดระยะเวลาตามกฎหมายโดยอนุโลม
๒. ระยะเวลาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ จะเริ่มนับ
เมื่อเอกสารหลักฐานถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้ วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถ
พิจารณาได้ ผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในบันทึกนี้
๓. ในกรณีที่ผู้ยื่นคาขอไม่ได้แก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมตามระยะเวลาที่ได้ ตกลงกันไว้ในบันทึกนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่จะคืน
เอกสารหรือหลักฐานประกอบคาขอที่ได้ยื่นไว้ และผู้ยื่นคาขอสามารถยื่นใหม่ได้เมื่อเอกสารครบถ้วน ภายในระยะเวลาตามกฎหมายที่ผู้ยื่นคาขอใช้สิทธิ หรือยื่น
อุทธรณ์คาสั่งคืนคาขอของพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ผู้ยื่นคาขอได้รับหนังสือแจ้งคืน

หากท่านเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล/สถานที่ติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ กรุณาแจ้งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น ๒ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
สายด่วน โทร. ๑๑๑๑ กด ๗๗ /โทร. สานักงานช่วยเหลือทางการเงินฯ ๐ ๒๑๔๑ ๒๗๒๐-๒๑
กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ ๐ ๒ ๑๔๑๒๙๐๕-๒๐ สานักงานคุ้มครองพยาน ๐ ๒ ๑๔๑๒๙๕๘

ทนายความ
แบบรายการเอกสาร (Checklist)
การรับคาขอการเบิกจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายในการปฎิบัติหน้าที่ทนายความให้แก่ผู้ต้องหา
ในชั้นสอบสวนคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134/1
----------------------------------ชื่อ-สกุล ผู้ยื่นคาขอ......................................................... ในฐานะ.................................หมายเลขโทรศัพท์.........................................
ผู้ถูกกล่าวหาในฐานความผิด

ประเภทที่ ๑ คดีทมี่ ีโทษประหารชีวติ
ประเภทที่ ๒ คดีทมี่ ีโทษจาคุกอย่างสูงตั้งแต่สบิ ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึงประหารชีวิต
ประเภทที่ ๓ คดีอื่นนอกจากคดีประเภทที่ ๑ หรือประเภทที่ ๒ หรือคดีทเี่ กี่ยวกับยาเสพติด
ให้โทษในความผิดฐานครอบครองหรือเสพ
ประเภทที่ ๔ คดีที่อยูใ่ นอานาจศาลแขวงและผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ

๑. เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ(เอกสารยืนยันตัวที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ)
( ) ๑.๑ บัตรประจาตัวประชาชน
( ) ๑.๒ บัตรประจาตัวทนายความ

๒. เอกสารอื่นๆสาหรับยื่นเพิ่มเติม
( ) ๒.๑ หนังสือรับรองการเป็นทนายความที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อทนายความที่รัฐจัดหาให้ผู้ต้องหาในคดีอาญาตามประมวล
กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา มาตรา 134/1
( ) ๒.๒ เอกสารที่แสดงประเภทคดีที่มีสิทธิรับเงินรางวัล เช่น สาเนาบันทึกคาให้การผู้ต้องหา
( ) ๒.๓ แบบคาขอรับเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวงยุตธิ รรมว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จา่ ยแก่
ทนายความที่รัฐจัดหาให้ผู้ต้องหาในคดีอาญา พ.ศ.2550 (แบบ ยธ 091)
( ) ๒.๔ คู่ฉบับหรือสาเนาหนังสือแต่งตั้งทนายความ แบบยธ 092
( ) ๒.๕ หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความที่รัฐจัดหาให้ผู้ต้องหาในคดีอาญา (แบบยธ 093) หรือเอกสารอื่นที่
แสดงให้เห็นว่าทนายความได้ปฏิบตั ิหน้าที่ให้แก่ผู้ต้องหา
( ) ๒.๖ แบบรายงานการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่รว่ มกับพนักงานสอบสวนนอกเขตอาเภออันเป็นที่ตั้งของพนักงานสอบสวนซึ่ง
พนักงานสอบสวน(แบบยธ 094)(ถ้ามี)
( ) ๒.๗ สมุดบัญชีธนาคารของทนายความที่ยื่นคาขอ

ความเห็นพนักงานเจ้าหน้าที่

 เอกสารครบถ้วน
 เอกสารไม่ครบถ้วน ดังนี้......................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ.....................................................พนักงานเจ้าหน้าที่
(.....................................................)
วันที่................................................................

