คู่มอื การปฏิบัตงิ าน
กระบวนงานการให้ บริการเบิกจ่ ายเงินรางวัลและค่ าใช้ จ่ายในการปฏิบัตหิ น้ าที
ทนายความให้ แก่ ผู้ต้องหาตามโครงการส่ งเสริมสิ ทธิแก่ ผู้ต้องหาในการสอบสวนคดีอาญา

กรมคุ้มครองสิ ทธิและเสรีภาพ
กระทรวงยุติธรรม

Rights and Liberties Protection Department
Ministry of Justice

2

คํานํา
ด้วยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที 22) พ.ศ. 2547 ได้มีการ
แก้ไขปรั บปรุ งบทบัญญัติเพือคุ ม้ ครองสิ ทธิ ในการดําเนิ นคดีของผูต้ อ้ งหา โดยแก้ไขเพิมเติม มาตรา 134/1 ให้รัฐ
จัดหาทนายความให้แก่ผูต้ อ้ งหาในคดี ทีมีอตั ราโทษประหารชี วิต หรื อในคดี ทีผตู้ อ้ งหามีอายุไม่เกิ น 18 ปี ในวันที
พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหา และในคดี ทีมีอตั ราโทษจําคุ กและผูต้ อ้ งหาไม่มีทนายความและต้องการให้รัฐจัดหา
ทนายความให้ ซึ งพนักงานสอบสวนต้องปฏิ บตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขทีกาํ หนดในกระทรวง และให้
ทนายความทีรัฐจัดหาให้ได้รับเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายตามระเบียบทีกระทรวงยุติธรรมกําหนด
กระทรวงยุติธรรมได้ออกกฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขทีพนักงานสอบสวนต้อง
ปฏิ บตั ิในการจัดหาทนายความให้แก่ผูต้ อ้ งหาในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๙ และระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วย
การจ่ า ยเงิ นรางวัล และค่ า ใช้จ่า ยแก่ ท นายความที รัฐจัดหาให้แก่ ผูต้ ้องหาในคดี อาญาโดยสํา นัก งานกิ จการ
ยุติธรรมรับผิดชอบเริ มแรก ได้จดั ทําโครงการส่ งเสริ มสิ ทธิ แก่ผตู ้ อ้ งหาในการสอบสวนในคดีอาญา จนกระทัง ปี
พ.ศ.๒๕๕๒ ได้โอนภารกิ จดัง กล่ า วให้กรมคุ ม้ ครองสิ ท ธิ และเสรี ภาพดําเนิ นการช่ วยเหลื อประชาชนตาม
กฎหมาย โดยการจัดตัFงงบประมาณค่าตอบแทนเงิ นรางวัลและค่าใช้จ่ายในการปฏิ บตั ิ หน้าทีทนายความ และ
จัดสรรเงิ นงบประมาณให้หน่ วยงานเบิกจ่ายในส่ วนกลางได้มอบหมายให้กองพิทกั ษ์สิทธิ และเสรี ภาพ กรม
คุ ม้ ครองสิ ทธิ และเสรี ภาพ และส่ วนภูมิภาคได้มอบหมายให้สํานักงานยุติธรรมจังหวัดทัว ประเทศรับผิดชอบ
รวมทัFงการส่ งเสริ ม ให้มี ทนายความเป็ นที ปรึ กษา ให้คาํ แนะนํา ช่ วยเหลื อทางกฎหมายตลอดระยะเวลาการ
สอบสวนผูต้ อ้ งหาในคดีอาญา
กรมคุ ้ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพโดยกองพิ ท ัก ษ์สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพจึ ง ได้จ ัด ทํา คู่ มื อ การปฏิ บ ัติ ง าน
“กระบวนงานการให้ บริ การเบิกจ่ ายเงินรางวัลและค่ าใช้ จ่ายในการปฏิบัติหน้ าทีทนายความให้ แก่ ผ้ ูต้องหาตาม
โครงการส่ งเสริ มสิ ทธิแก่ ผ้ ูต้องหาในการสอบสวนคดีอาญา” วัตถุ ประสงค์เพือเป็ นแนวทางดําเนิ นงานการเบิก
จ่ า ยเงิ นรางวัล และค่ า ใช้จ่า ยในการปฏิ บ ตั ิ หน้า ที ท นายความให้แก่ ผูต้ ้อ งหา ตามโครงการส่ ง เสริ ม สิ ท ธิ แ ก่
ผูต้ อ้ งหาในการสอบสวนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และเป็ นมาตรฐานเดียวกันหากทนายความได้รับเงินดังกล่าว
สะดวก รวดเร็ ว ถู ก ต้อ ง และครบถ้ว นส่ ง ผลต่ อ การปฎิ บ ัติห น้า ที ข องทนายความได้อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ท้ายทีสุดประชาชนทีเป็ นผูต้ อ้ งหาจะได้รับการช่วยเหลือทางกฎหมายจากรัฐสมดังเจตนารมณ์ของกฎหมาย
ในการนีF ขอขอบคุ ณผูบ้ ริ หารกรมคุ ม้ ครองสิ ทธิ และเสรี ภาพ และสํานักงานกิ จการยุติธรรม รวมทัFง
เจ้า หน้า ที ผูท้ ี เกี ยวข้องที ไ ด้ใ ห้ค วามช่ วยเหลื อ จนกระทัง คู่ มือนีF สําเร็ จลุ ล่ วง และหวัง เป็ นอย่า งยิง ว่า จะเป็ น
ประโยชน์แก่บุคคลและหน่วยงานทีเกียวข้องในการส่ งเสริ มสิ ทธิ แก่ผตู ้ อ้ งหาในการสอบสวนคดีอาญาต่อไป
กรมคุม้ ครองสิ ทธิ และเสรี ภาพ
กองพิทกั ษ์สิทธิ และเสรี ภาพ
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กระบวนงานการให้ บริการเบิกจ่ ายเงินรางวัลและค่ าใช้ จ่ายในการปฏิบัติหน้ าที
ทนายความให้ แก่ ผู้ต้องหาตามโครงการส่ งเสริมสิ ทธิแก่ ผู้ต้องหาในการสอบสวนคดีอาญา
1. วัตถุประสงค์ ของการจัดทําคู่มอื
เพื อ เป็ นแนวทางการดํา เนิ นงานการเบิ ก จ่ า ยเงิ น รางวัล และค่ า ใช้จ่ า ยในการปฏิ บ ัติห น้า ที
ทนายความให้ แ ก่ ผู ้ต้อ งหา ตามโครงการส่ ง เสริ ม สิ ท ธิ แ ก่ ผู ้ต้อ งหาในการสอบสวนคดี อ าญาได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ และเป็ นมาตรฐานเดียวกัน

2. ขอบเขต
ใช้เป็ นแนวทางในการปฏิ บ ตั ิ ง านการเบิ กจ่ า ยเงิ นรางวัล และค่ า ใช้จ่า ยในการปฏิ บตั ิ หน้า ที
ทนายความให้แก่ผูต้ อ้ งหา ตามโครงการส่ งเสริ มสิ ทธิ แก่ผูต้ อ้ งหาในการสอบสวนคดี อาญาของกรมคุ ม้ ครอง
สิ ทธิ และเสรี ภาพ และสํานักงานยุติธรรมจังหวัดนําไปใช้โดยอนุโลม

3. คําจํากัดความ
3.1 งานบริ ก ารเบิ ก จ่ า ยเงิ น รางวั ล และค่ า ใช้ จ่ า ยการปฏิ บั ติ ห น้ า ทีท นายความหมายความ
ว่า งานที ร ะบุ ไ ว้ใ นกฎกระทรวง กํา หนดหลัก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื อ นไขที พ นัก งานสอบสวนต้องปฏิ บ ัติ
ในการจัดหาทนายความให้แก่ผตู ้ อ้ งหาในคดีอาญา และระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลและ
ค่าใช้จ่ายแก่ทนายความทีรัฐจัดหาให้แก่ผตู ้ อ้ งหาในคดีอาญา
3.2เงินรางวัลและค่ าใช้ จ่ายในการปฏิบัติหน้ าทีท นายความให้ แก่ ผ้ ูต้องหา หมายความว่าเงินตาม
อัต ราที ก ํา หนดไว้ใ นตารางท้ า ยระเบี ย บกระทรวงยุ ติ ธ รรม ว่ า ด้ ว ยการจ่ า ยเงิ น รางวัล และค่ า ใช้ จ่ า ย
แก่ทนายความทีรัฐจัดหาให้แก่ผตู ้ อ้ งหาในคดีอาญา
3.3 กระทรวง หมายความว่า กระทรวงยุติธรรม
3.4 ผู้จัดหาทนายความ หมายความว่า พนักงานสอบสวน ผูแ้ ทนกระทรวงยุติธรรม หรื อผูแ้ ทน
สภาทนายความแล้วแต่กรณี
3.5พนั กงานสอบสวน หมายความว่าเจ้าพนักงานซึ งกฎหมายให้มี อาํ นาจและหน้า ที ทาํ การ
สอบสวน
3.6ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม หมายความว่า
(1) ในเขตกรุ งเทพมหานคร ได้แก่ อธิ บดีกรมคุม้ ครองสิ ทธิ และเสรี ภาพ
(2) ในเขตจังหวัดอืน ได้แก่ ข้าราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมทีได้รับมอบหมายจาก
ปลัดกระทรวงยุติธรรม
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3.7ผู้แทนสภาทนายความ หมายความว่า
(1) ในเขตกรุ งเทพมหานคร ได้แก่ นายกสภาทนายความ อุปนายกสภาทนายความ หรื อ
กรรมการสภาทนายความทีได้รับมอบหมายจากนายกสภาทนายความ
(2) ในเขตจั ง หวัด อื น ได้ แ ก่ ประธานสภาทนายความจั ง หวั ด รองประธาน
สภาทนายความจังหวัด หรื อกรรมการสภาทนายความจังหวัดทีได้รับมอบหมายจากสภาทนายความจังหวัด
3.8ทนายความ หมายความว่า ทนายความทีรัฐจัดหาให้ตามกฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์
วิธีการและเงือนไขทีพนักงานสอบสวนต้องปฏิบตั ิในการจัดหาทนายความ ให้แก่ผตู ้ อ้ งหาในคดีอาญา
3.9 บัญชี หมายความว่า บัญชีรายชือทนายความ
3.10 แบบคําขอรั บเงินรางวัลและค่ าใช่ จ่ายแก่ ทนายความ หมายความว่าแบบฟอร์ มการขอรับ
เงินรางวัลและค่าใช้จ่ายของทนายความ ซึ งมีรายละเอียดตามทีกระทรวงยุติธรรมระบุ

4.หน้ าทีค วามรับผิดชอบ
เพื อ ให้ คู่ มื อ นีF มี ค วามชัด เจนต่ อ ผู ้ป ฏิ บ ัติ ง านจึ ง เห็ น ควรที จ ะระบุ ห น้ า ที ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
ทัFงกระบวนงานการส่ งเสริ มสิ ทธิ แก่ผตู ้ อ้ งหาในการสอบสวนคดีอาญา แม้วา่ ในส่ วนทีผแู ้ ทนกระทรวงยุติธรรม
มีหน้าทีตอ้ งปฏิบตั ิโดยตรงคือ ขัFนตอนการเบิกจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายทนายความ ดังนีF
4.1 การแจ้ งสิ ทธิ และการจัดหาทนายความ(ก่อนเริ มถามคําให้การ)
พนักงานสอบสวน
-แจ้งสิ ทธิ แก่ผตู ้ อ้ งหาตาม ป.วิ.อ.มาตรา 134/1
และผูต้ อ้ งหาไม่มี และหรื อแจ้งต้องการทนายความ
- จัดหาทนายความตามบัญชี ของสภาทนายความ
- จัดให้ผตู ้ อ้ งหามีหนังสื อแต่งตัFงทนายความตามแบบที
กระทรวงยุติธรรมกําหนด
- รับรองการปฏิบตั ิงานการสอบสวน หรื อรับรองการ
ปฏิบตั ิหน้าทีเป็ นทนายความให้แก่ผตู ้ อ้ งหา
4.2 การปฏิบัติหน้ าทีข องทนายความ
ทนายความ

-ว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผตู ้ อ้ งหาในชัFนสอบสวน
เช่นเดียวกับทนายความในคดีทวั ไป
- เข้าร่ วมการสอบปากคําในชัFนสอบสวน
- รวบรวมพยานหลักฐานทีเกียวข้องกับคดี
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- ให้คาํ แนะนําทางกฎหมายแก่ผตู ้ อ้ งหา
- ยืน คําขอประกันตัวผูต้ อ้ งหา
4.3การเบิกจ่ ายเงินรางวัลและค่ าใช้ จ่ายทนายความของผู้แทนกระทรวงยุติธรรม
4.3.1กรมคุ้มครองสิ ทธิและเสรีภาพ
- สํ านักงานเลขานุการกรม
- ลงทะเบียนรับคําขอเงินรางวัลฯและส่ งต่อกองพิทกั ษ์
สิ ทธิ และเสรี ภาพพิจารณาดําเนินการ
- กองพิทักษ์ สิทธิและเสรี ภาพ
- บันทึกรับคําขอในระบบสารสนเทศและออกใบรับคําขอ
- ตรวจสอบสิ ทธิ ตามเงือนไขทีกาํ หนดในระเบียบฯ
-ตรวจสอบคําขอตามแบบทีกาํ หนดและเอกสารประกอบ
-รายงานความเห็นเสนอผูแ้ ทนกระทรวงยุติธรรมทีมี
อํานาจพิจารณา
- แจ้งผลผูย้ นื คําขอ
-อธิบดีกรมคุ้มครองสิ ทธิและเสรีภาพ - พิจารณาอนุมตั ิ/ไม่อนุมตั ิ/ขอเอกสารเพิมเติม
-สํ านักงานเลขานุการกรม

- ดําเนิ นการเบิกจ่ายเงินฯและโอนเงินเข้าบัญชีทนายความ
- ส่ งหลักฐานแจ้งกองพิทกั ษ์สิทธิ และเสรี ภาพ

4.3.2 สํ านักงานยุติธรรมจังหวัด
-งานบริหารทัว ไป- ลงทะเบียนรับคําขอฯและส่ งต่อนิติกร/พนักงาน
คุม้ ครองสิ ทธิ และเสรี ภาพ
-นิติกร/พนักงานคุ้มครองสิ ทธิฯ -บันทึ กรั บคําขอในระบบสารสนเทศ และออกใบรั บคําขอ
ให้กบั ผูย้ นื คําขอ
- ตรวจสอบคําขอตามแบบที กาํ หนดและเอกสาร ประกอบ
ตาม ระเบียบฯ
-ทําความเห็ นเสนอผูแ้ ทนกระทรวงยุติธ รรมที มี อาํ นาจ
พิจารณา(หัวหน้าสํานักงานยุติธรรมจังหวัด)
-แจ้งผลทนายความผูย้ นื คําขอ
-ประธานกรรมการบริหารสํ านักงานยุติธรรม
- พิจารณาอนุมตั ิ/ไม่อนุมตั ิ/ขอเอกสารเพิมเติม
- งานการเงิน

- ดําเนินการเบิกจ่ายเงินให้ทนายความปฏิบตั ิหน้าที
- ส่ งหลักฐานแจ้งหน่วยรับคําขอฯ
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5.Work Flowกระบวนงาน
กระบวนงานการส่ งเสริ มสิ ทธิ แก่ผตู ้ อ้ งหาในการสอบสวนคดีอาญารวม 3 ขัFนตอน ได้แก่ขF นั ตอนที 1.
การแจ้งสิ ทธิ และจัดหาทนายความ ขัFนตอนที 2 การปฏิ บตั ิหน้าทีของทนายความและขัFนตอนที 3. การเบิ ก
จ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายทนายความทัFงกระบวนงานทัFง 3 ขัFนตอนมีความสัมพันธ์เชื อมโยงกันอย่างต่อเนื อง
เริ มต้นตัFงแต่ พนักงานสอบสวนแจ้งสิ ทธิ และจัดหาทนายความ ทนายความปฏิบตั ิหน้าที และผูแ้ ทนกระทรวง
ยุติธ รรมได้แก่ กรมคุ ม้ ครองสิ ท ธิ และเสรี ภาพ โดยกองพิท กั ษ์สิทธิ และเสรี ภาพ (กลุ่ มงานส่ ง เสริ ม สิ ท ธิ แก่
ผูต้ อ้ งหาในการสอบสวนคดีอาญา) และสํานักงานยุติธรรมจังหวัด รับคําขอ และพิจารณาเบิกจ่ายเงินรางวัลและ
ค่าใช้จ่ายให้แก่ทนายความ
กระบวนงานการให้บริ การเบิกจ่ายเงิ นรางวัลและค่าใช้จ่ายการปฏิ บตั ิหน้าทีทนายความตามระเบียบ
กระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายเงิ นรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความทีรัฐจัดหาให้แก่ผตู ้ อ้ งหาในคดี อาญา
เป็ นงานให้บริ การแก่ทนายความ หากทนายความได้รับเงินดังกล่าวสะดวก รวดเร็ ว ถูกต้อง และครบถ้วน ย่อม
ส่ งผลต่อการปฏิ บตั ิ หน้าที ของทนายความได้อย่า งมี ประสิ ทธิ ภาพ ท้ายที สุ ดประชาชนที ตกเป็ นผูต้ ้องหาใน
คดี อาญาจะได้รับการช่วยเหลือทางกฎหมายจากรัฐสมดังเจตนารมณ์ของกฎหมายดังนัFน เพือให้คู่มือนีF มีความ
ชัดเจนต่ อผูป้ ฏิ บ ัติง าน จึ ง เห็ น ควรที จะระบุ ทF งั กระบวนงานการส่ ง เสริ ม สิ ท ธิ แก่ ผูต้ ้องหาในการสอบสวน
คดี อาญา แม้ว่าในส่ วนทีผูแ้ ทนกระทรวงยุติธรรมมี หน้าทีตอ้ งปฏิ บตั ิ โดยตรงคือขัFนตอนที 3 การเบิกจ่ายเงิ น
รางวัลและค่าใช้จ่ายทนายความ ปรากฏรายละเอียดดังต่อไปนีF

5.1 ขั^นตอนการส่ งเสริมสิ ทธิแก่ผู้ต้องหาในการสอบสวนคดีอาญา
ผูต้ อ้ งหาถูกจับกุม

ขั^นตอนที 1

พนักงานสอบสวนแจ้งสิ ทธิและจัดหาทนายความ

ขั^นตอนที 2

ทนายความปฏิบตั ิหน้าทีและยืน คําขอรับเงินรางวัลและค่าใช้จ่าย

ขั^นตอนที 3

ผูแ้ ทนกระทรวงยุติธรรมพิจารณาเบิกจ่ายเงินรางวัล
และค่าใช้จ่ายแก่ทนายความ
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5.2 กระบวนงานการส่ งเสริมสิ ทธิแก่ผู้ต้องหาในการสอบสวนคดีอาญา
พนักงาน
สอบสวน

มี
ทนายความ
ไม่มี
ทนายความ

ก่อนเริ มการสอบสวน

แจ้ งสิทธิตาม ป.วิ อาญา มาตรา134/1

1. ผูต้ อ้ งหาในคดีทีมีอตั รา
โทษประหารชีวติ
2. ผูต้ อ้ งหาอายุไม่เกิน
18 ปี ในวันทีพนักงาน
สอบสวนแจ้งข้อหา

ผูต้ อ้ งหาในคดีทีมีอตั รา
โทษจําคุก

พนักงานสอบสวนจัดหาทนายความให้ จากบัญชี
รายชื อ

ไม่ตอ้ งการ
ทนายความ

ต้องการ
ทนายความ
ผูจ้ ดั หาทนายความ
1. ผูแ้ ทนสภา
ทนายความ
2. ผูแ้ ทนกระทรวงฯ

ไม่รับทนายความ

ผูต้ อ้ งหา
ไม่รับเป็ นทนายความ
+

(มีสิทธิร้องขอ)
รับ

ไม่รับเป็ นทนายความ

ทนายความ
ทนายความปฏิบัติหน้ าที และยืน คําขอรับเงินรางวัลฯ

ผู้แทนกระทรวงยุติธรรมรับคําขอเงินรางวัลฯ
ตรวจสอบและเสนอความเห็น
ผู้มีอาํ นาจพิจารณาคําขอ
เบิกจ่ ายเงินรางวัลและค่ าใช้ จ่ายทนายความ

จัดหาทนายความให้ใหม่
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5.3 รายละเอียดกระบวนงานการส่ งเสริมสิ ทธิแก่ผู้ต้องหาในการสอบสวนคดีอาญา
5.3.1 ขั^นตอนที 1 พนักงานสอบสวนแจ้ งสิ ทธิและจัดหาทนายความ
5.3.1.1. หน้ าทีข องพนักงานสอบสวน
1. การแจ้งสิ ทธิ แก่ผตู ้ อ้ งหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134/1
ก่อนทีพนักงานสอบสวนจะเริ มทําการสอบสวนผูต้ อ้ งหาให้พนักงานสอบสวนแจ้งสิ ทธิ ของ
ผูต้ อ้ งหาตามมาตรา 134/1 แห่ งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาให้ผตู ้ อ้ งหาทราบ กล่าวคือให้พนักงาน
สอบสวนจัดหาทนายความให้แก่ผตู ้ อ้ งหาในระหว่างการสอบสวน
2.การสอบสวนผูต้ อ้ งหา
ในการสอบสวนผูต้ อ้ งหาคดีอาญารัฐจะต้องจัดหาทนายความให้แก่ผูต้ อ้ งหาทีมีลกั ษณะอย่าง
หนึงอย่างใดต่อไปนีF
(1) เป็ นผูต้ อ้ งหาในคดีทีมีอตั ราโทษประหารชีวติ และไม่มีทนายความ
(2) เป็ นผูต้ อ้ งหาทีมีอายุไม่เกินสิ บแปดปี ในวันทีพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาและไม่มี
ทนายความ
(3) เป็ นผูต้ อ้ งหาในคดีทีมีอตั ราโทษจําคุก ไม่มีทนายความ และต้องการทนายความ
3.วิธีการจัดหาทนายความ
(1) พนักงานสอบสวนเป็ นผูจ้ ดั หาทนายความให้แก่ ผูต้ อ้ งหาจากบัญชี ทีกระทรวง
ยุติธรรมจัดส่ งให้ตามลําดับหมายเลขของบัญชี ทีจดั ไว้สําหรับเขตท้องทีนF นั โดยเลือกตามลําดับหมายเลข ของ
ทนายความในบัญชีไล่เรี ยงกันไปจนหมดบัญชี และหมุนเวียนตามลําดับหมายเลขนีFเรื อยไป
ในกรณี ที ท นายความที พ นัก งานสอบสวนเลื อ กปฏิ เ สธไม่ รั บ เป็ นทนายความให้
พนักงานสอบสวนจัดหาทนายความ ในบัญชีลาํ ดับถัดไปเป็ นทนายความแทน
หากผู ้ต้อ งหาปฏิ เ สธไม่ รั บ ทนายความที พ นั ก งานสอบสวนจัด หาให้ ห รื อไม่ มี
ทนายความในบัญชี เพียงพอทีจะจัดหาให้ได้ ผูต้ อ้ งหาหรื อผูท้ ีได้รับมอบหมายมีสิทธิ ร้องขอให้บุคคลใดบุคคล
หนึงดังต่อไปนีFเป็ นผูจ้ ดั หาทนายความแทนพนักงานสอบสวน
 ผูแ้ ทนกระทรวงยุติธรรม
- ในเขตกรุ งเทพมหานคร ได้แก่ อธิ บดีกรมคุม้ ครองสิ ทธิ และเสรี ภาพ
- ในเขตจังหวัดอืน ได้แก่ หัวหน้าสํานักงานยุติธรรมจังหวัดในเขตท้องที
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 ผูแ้ ทนสภาทนายความ
- ในเขตกรุ งเทพมหานคร ได้แก่ นายกสภาทนายความ อุปนายกสภาทนายความ หรื อ
กรรมการสภาทนายความทีได้รับมอบหมายจากนายกสภาทนายความ
- ในเขตจั ง หวั ด อื น ได้ แ ก่ ประธานสภาทนายความจั ง หวั ด รองประธาน
สภาทนายความจังหวัด หรื อกรรมการสภาทนายความจังหวัดทีได้รับมอบหมายจากประธาน สภาทนายความ
จังหวัด
โดยผูแ้ ทนกระทรวงยุติธรรม หรื อผูแ้ ทนสภาทนายความจะใช้วิธีก ารในการเลื อก
ทนายความด้วยรู ปแบบและวิธีการอย่างเดี ยวกับทีพนักงานสอบสวนปฏิ บตั ิ โดยให้เลื อกตามลําดับหมายเลข
ของทนายความในบัญชี ของตนไล่เลี ยงกันไป ซึ งลําดับหมายเลขของทนายความทีผูจ้ ดั หาทนายความจะเลื อก
อาจมีความแตกต่างกัน
(2) ระหว่ า งที ก ระทรวงยุ ติ ธ รรมยั ง ไม่ ส ามารถจั ด ส่ งบั ญ ชี ท นายความให้ ได้ ใ น
ปี งบประมาณ 2553 พนักงานสอบสวนสามารถให้ ทนายความที ยืนยันตนว่ ามี ชืออยู่ในบัญชี หรื อทําเนี ยบของ
ทนายความที สภาทนายความได้ จัดทําขึน0 เพื อเข้ าร่ วมฟั งการสอบสวนในคดี อาญา ปฏิ บัติหน้ าที เป็ นทนายความ
ให้ แก่ ผ้ ตู ้ องหาได้ โดยให้ ทนายความรั บรองตนตามแบบฟอร์ มที กระทรวงยุติธรรมจัดทําขึน0
5.3.1.2. สิ ทธิของผู้ต้องหาทีจ ะปฏิเสธไม่ รับทนายความทีพนักงานสอบสวนจัดหาให้
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขทีพนักงานสอบสวนต้องปฏิ บตั ิในการ
จัดหาทนายความให้แก่ผตู ้ อ้ งหาในคดีอาญา พ.ศ.2549 ข้อ 6 เมือพนักงานสอบสวนจัดหาทนายความให้แล้ว ถ้า
มี เ หตุ อ ัน ควรใดที เ ห็ นว่า ทนายความที จ ัด ให้ อ าจไม่ ส ามารถปฏิ บ ัติ ห น้า ที ท นายความของตนได้อ ย่า งเต็ ม
ความสามารถ ผูต้ อ้ งหามีสิทธิ ทีจะปฏิเสธไม่รับทนายความทีพนักงานสอบสวนจัดหาให้ได้
เหตุอนั สมควรในการปฏิเสธไม่รับทนายความ เช่น
 ทนายความมีผลประโยชน์ได้เสี ยเกียวข้องอยูใ่ นคดี
 ทนายความเป็ นญาติเกียวข้องกับคู่ความอีกฝ่ ายหนึง
อย่างไรก็ตาม เหตุ อนั สมควรในการปฏิ เสธไม่รับทนายความนัFนมิ ใช่ สิทธิ ของผูต้ อ้ งหาฝ่ าย
เดียวแต่เป็ นดุลพินิจของพนักงานสอบสวนในการทีจะพิจารณาว่า เหตุอนั สมควรในการปฏิเสธไม่รับ
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ทนายความของผูต้ อ้ งหามีเหตุผลเพียงพอต่อการทีจะจัดหาทนายความให้ใหม่หรื อไม่ ทัFงนีF เพือมิให้มีการอ้าง
เหตุโดยไม่สมเหตุผล หรื อใช้สิทธิ ในทางมิชอบ
5.3.1.3. สิ ทธิของทนายความในการปฏิเสธไม่ รับเป็ นทนายความให้ แก่ ผ้ ูต้องหา
เจตนารมณ์ ของการจัดหาทนายความให้แก่ ผูต้ อ้ งหาประการสําคัญ คือ ประสงค์ให้ผูต้ อ้ งหา
ได้รับการช่ วยเหลื อทางกฎหมายจากรัฐนับตัFงแต่กระบวนการในชัFนสอบสวนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ทนายความที จะรั บเป็ นทนายความให้แก่ ผูต้ อ้ งหาจึ งเป็ นเหมื อนตัวแทนของรั ฐในการปฏิ บตั ิ หน้าที ดงั กล่ าว
อย่างไรก็ตามเมือได้รับการจัดหาแล้ว ทนายความมีสิทธิ ปฏิเสธทีจะไม่รับเป็ นทนายความได้หากปรากฏว่า
1. อยูใ่ นระหว่างการปฏิบตั ิหน้าทีทีได้รับการแต่งตัFงให้เป็ นทนายความของผูต้ อ้ งหารายอืนๆ
การทีจะรั บเป็ นทนายความของผูต้ อ้ งหาหลายรายในเวลาเดี ยวกันนัFน เป็ นกรณี ทีสามารถทําได้โดยปกติ การ
กํา หนดให้ท นายความมี สิท ธิ ปฏิ เสธที จะไม่ รับเป็ นทนายความได้เนื องจากอยู่ใ นระหว่า งการปฏิ บ ตั ิ หน้า ที
เนื องจากได้รับการแต่งตัFงเป็ นทนายความของผูต้ อ้ งหารายอืนๆ จึงต้องปรากฏต่อไปด้วยว่าได้รับการแต่งตัFงให้
เป็ นทนายความของผูต้ อ้ งหารายอื นๆ เป็ นจํานวนมากจนไม่อาจรั บเป็ นทนายความเพิมเติมได้ หรื อการรั บเป็ น
ทนายความต่ อไปอาจส่ งผลกระทบต่ อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ หน้า ที ไ ด้ ทัFงนีF เพือมิ ให้มีก ารปฏิ เสธใน
ลักษณะของการเลือกรับคดีอนั จะส่ งผลกระทบทัFงต่อผูต้ อ้ งหาและทนายความรายอืน
2. เป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยหรื อมีเหตุผลพิเศษทีอาจทําให้ตนไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้อย่างเต็มที
เหตุ ผ ลพิ เ ศษที อ าจทํา ให้ ไ ม่ อ าจปฏิ บ ัติ ห น้ า ที ไ ด้ อ ย่ า งเต็ ม ที นF ัน อาจเป็ นเหตุ ผ ลในเชิ ง คดี ที ท นายความ
มีผลประโยชน์ได้เสี ยเกียวข้องอยูใ่ นคดีนF นั เป็ นญาติเกียวข้องกับคู่ความอีกฝ่ ายหนึ งหรื อเหตุผลในเรื องสุ ขภาพ
ของทนายความเองทีเป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิหน้าทีอย่างเต็มความสามารถ
3. อยู่ห่างไกลโดยระยะทาง และไม่สามารถเดิ นทางมาปฏิ บตั ิหน้าที ได้ภายในระยะเวลาอัน
สมควรหรื ออาจทําให้เสี ยประโยชน์แก่ผตู ้ อ้ งหา
หากทนายความปฏิ เสธไม่รับเป็ นทนายความให้แก่ผูต้ อ้ งหาให้ผูจ้ ดั หาทนายความดําเนิ นการ
จัดหาทนายความให้แก่ผตู ้ อ้ งหาใหม่โดยเลือกทนายความจากบัญชีรายชือในลําดับถัดไปเป็ นทนายความแทน
5.3.1.4.พนักงานสอบสวนดําเนินการสอบสวน
เมื อผูต้ อ้ งหารั บทนายความและทนายความรั บเป็ นทนายความให้แก่ผูต้ อ้ งหาแล้วพนักงานสอบสวน
ดําเนินการสอบสวน โดยทนายความปฏิบตั ิหน้าทีช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผตู ้ อ้ งหาตลอดระยะเวลาการสอบสวน
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5.3.2. ขั^นตอนที 2 ทนายความปฏิบัติหน้ าทีและยืน ขอรับเงินรางวัลและค่ าใช้ จ่าย
5.3.2.1. หน้ าทีข องทนายความ
มาตรา 134/1 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประสงค์ทีจะให้ผตู ้ อ้ งหาได้รับการ
ช่วยเหลื อทางกฎหมาย มีผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษาและคําแนะนําตลอดระยะเวลาการสอบสวนมิใช่ พียงร่ วมสอบปากคํา
ทนายความทีจดั หาให้แก่ผตู ้ อ้ งหาจึงมีหน้าทีเช่นเดียวกับทนายความในคดีทวั ไปจนกว่าการสอบสวนจะสิF นสุ ด
ลง โดยมีหน้าทีสาํ คัญ คือ
1.ให้คาํ ปรึ กษาด้านกฎหมาย
2. เข้าร่ วมการสอบปากคํา
3.ยืน คําขอประกันตัวผูต้ อ้ งหา
4.รวบรวมพยานหลักฐานทีเกียวข้องกับคดี
5.ว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผตู ้ อ้ งหาในชัFนสอบสวนเช่นเดียวกับทนายความในคดีทวั ไป
5.3.2.2. การสอบสวนสิ^นสุ ด
เมือการสอบสวนสิF นสุ ดพนักงานสอบสวนทําความเห็นว่าควรสังฟ้ องหรื อไม่ฟ้องคดีส่งไปยัง
พนักงานอัยการพร้อมสํานวนพนักงานอัยการจะมีคาํ สังเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรื อมีคาํ สังฟ้ องคดี
5.3.2.3. การยืน คําขอรับเงินรางวัลและค่ าใช้ จ่าย
เมือพนักงานอัยการมีคาํ สังเกียวกับคดีถึงทีสุดแล้วให้ทนายความยืน คําขอรับเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายต่อ
ผูแ้ ทนกระทรวงยุติธรรม
ส่ วนกลาง คือ กรมคุม้ ครองสิ ทธิ และเสรี ภาพ
ส่ วนภูมิภาค คือ สํานักงานยุติธรรมจังหวัดในเขตท้องทีสอบสวน
เอกสารประกอบการยืน ขอรับเงินรางวัลและค่ าใช้ จ่าย ประกอบด้ วย
1. คํา ขอรั บ เงิ น รางวัล และค่ า ใช้จ่ า ยในการปฏิ บ ัติห น้า ที ท นายความให้ แก่ ผูต้ ้อ งหาในชัFน
สอบสวน (แบบ ยธ 091)
2. คู่ฉบับหรื อสําเนาหนังสื อแต่งตัFงทนายความ (แบบ ยธ 092)
3. หนังสื อรับรองการปฏิบตั ิหน้าทีของทนายความทีรัฐจัดหาให้ผตู ้ อ้ งหาในคดีอาญาซึ งลงนาม
โดยพนักงานสอบสวนผูร้ ับผิดชอบสํานวน (แบบ ยธ 093) หรื อเอกสารอืนทีแสดงให้เห็นว่าทนายความได้ปฏิบตั ิ
หน้าทีเป็ นทนายความให้แก่ผตู ้ อ้ งหาในชัFนสอบสวนจริ ง
4 . เอกสารทีแสดงประเภทของคดีทีมีสิทธิ ได้รับเงินรางวัล เช่นสําเนาบันทึกคําให้การของผูต้ อ้ งหา เป็นต้น
5. แบบรายงานการเดิ น ทางไปปฏิ บ ัติ ห น้ า ที ร่ ว มกับ พนัก งานสอบสวนนอกเขตอํา เภอ
อันเป็ นทีตF งั ของพนักงานสอบสวน (แบบ ยธ 094)
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5.3.3 ขั^นตอนที 3เผู้แทนกระทรวงยุติธรรมพิจารณาเบิกจ่ ายเงินรางวัลและค่ าใช้ จ่ายแก่
ทนายความ
5.3.3.1 กระบวนงานการให้ บริการเบิกจ่ ายเงินรางวัลและค่ าใช้ จ่ายในการปฏิบัติหน้ าที
ทนายความให้ แก่ ผ้ ูต้องหา ตามโครงการส่ งเสริมสิ ทธิแก่ ผ้ ูต้องหาในการสอบสวนคดีอาญา

ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม

เจ้าหน้าทีรับคําขอ

รับคําขอและ ออกใบรับคําขอ

นิติกร

ตรวจสอบคําขอรับเงินรางวัลและค่ าใช้ จ่าย

เจ้าหน้าทีการเงิน

และเอกสารประกอบ พร้ อมรายงานความเห็นเจ้ าหน้ าที

2 วัน

7วันวัน

อธิ บดี
ประธานสยจ.
นิติกร

เสนอผู้มีอาํ นาจพิจารณา

แจ้ งผลการพิจารณาทนายความผู้ยนื คําขอ

เจ้าหน้าทีการเงิน

4วัน

2 วัน

อนุมตั ิ

สํานักงานเลขานุกรม

หน่วยเบิกแทน

ดําเนินการเบิกจ่ ายเงินรางวัลและค่ าใช้ จ่าย
พร้ องโอนเงินเข้ าบัญชี ทนายความ
ส่ งหลักฐานคืนหน่ วยรับคําขอเพือ ยุติ

15วัน
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5.3.3.2. หน้ าทีข องผู้แทนกระทรวงยุติธรรมเกีย วกับการเบิกจ่ ายเงินรางวัล/ค่ าใช้ จ่ายให้ แก่ ทนายความ
ผูแ้ ทนกระทรวงยุติธ รรมเป็ นผูม้ ี อาํ นาจอนุ ม ตั ิ การเบิ กจ่ ายเงิ นรางวัลให้แก่ ทนายความที รัฐ
จัดหาให้แก่ผูต้ อ้ งหาในคดี อาญา โดยให้เบิ กจ่ายเป็ นรายคดี ในอัตราตามที กาํ หนดไว้ในตารางท้ายระเบี ยบนีF
ทนายความมีสิทธิ ยืนคําขอรับเงิ นรางวัลและค่าใช้จ่าย(ถ้ามี)ในการปฏิ บตั ิหน้าทีทนายความให้แก่ผูต้ อ้ งหาได้
ต่อเมือพนักงานอัยการได้มีคาํ สังเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรื อมีคาํ สังฟ้ องคดีแล้ว
5.3.3.3. การรับคําขอ
1. บันทึกรับคําขอในระบบงานคลินิกยุติธรรมโดยกรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วน
2. ออกใบรับคําขอให้กบั ผูย้ ืนคําขอ(กรณี ยืนคําขอทางไปรษณี ยใ์ ห้เร่ งดําเนิ นการภายใน
ระยะเวลาและแจ้งผลการพิจารณาให้ผยู ้ นื คําขอภายใน 15 วัน ตามพระราชกฤษฏีกาการบริ หารบ้านเมีองทีดี )
5.3.3.4.การตรวจสอบสิ ทธิและแบบคําขอรับเงินรางวัลและค่ าใช้ จ่ายและเอกสารประกอบ
1. การตรวจสอบเงือนไข
-ผู ้ยื น คํา ขอรั บ เงิ น รางวัล ต้อ งเป็ นทนายความที มี ชื อ อยู่ ใ นบัญ ชี ร ายชื อ
ทนายความทีรัฐจัดหาให้ผตู ้ อ้ งหาในคดีอาญา ตาม ป.วิ อ.มาตรา 134/1 ทีสภาทนายความได้จดั ทําขึFน
-การจ่ า ยเงิ น รางวัล ให้ ก ระทํา ได้เ มื อ มี ค าํ สั ง เด็ ด ขาดไม่ ฟ้ องคดี ห รื อ เมื อ
พนักงานอัยการมีคาํ สังฟ้ องคดี
-ให้ทนายความยืนขอรับเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายต่อผูแ้ ทนกระทรวงยุติธรรม
แห่งท้องทีทีมีการสอบสวน
2. การตรวจสอบประเภทคดีและอัตราเงินรางวัลและค่าใช้จ่าย
-คําขอรับเงินรางวัลทนายความให้พิจารณาเป็ นรายคดี ในอัตราตามทีกาํ หนด
ไว้ในตารางท้ายระเบียบฯ กล่าวคือ
(1) คดีประเภทที 1 คือ คดีทีมีอตั ราโทษประหารชีวติ อัตราเงินรางวัล 2,000 บาท
(2)คดีประเภทที 2 คือ คดีทีมีอตั ราโทษจําคุกอย่างสู งตัFงแต่สิบปี ขึFนไปแต่ไม่
ถึงกับประหารชีวติ อัตราเงินรางวัล 1,500 บาท
(3)คดีประเภทที 3 คือ คดีอืนนอกจากคดีในประเภทที 1 หรื อประเภทที 2
หรื อกรณี คดีเกียวกับยาเสพติดให้โทษในความผิดฐานครอบครองหรื อเสพ อัตราเงินรางวัล1,000 บาท
(4) คดีประเภทที 4 คือ คดีทีอยูใ่ นเขตอํานาจศาลแขวงและผูต้ อ้ งหาให้การรับ
สารภาพอัตราเงินรางวัล 500 บาท
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-เงินค่าใช้จ่ายกรณี ทีตอ้ งเดินทางไปปฏิ บตั ิหน้าทีร่วมกับพนักงานสอบสวน
นอกเขตอําเภอ อันเป็ นทีตF งั ของพนักงานสอบสวนพิจารณาค่าใช้จ่ายของทนายความให้เป็ นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ให้เบิกแต่ละครัFงทีปฏิบตั ิหน้าที โดยเทียบตําแหน่ งทนายความทีแต่งตัFง
ให้แก่ผตู ้ อ้ งหากับตําแหน่งข้าราชการพลเรื อนเพือสิ ทธิ ในการเบิกจ่าย ดังนีF
(1) ผูเ้ ป็ นทนายความมาแล้วยังไม่ถึง 5 ปี เที ยบเท่ากับตําแหน่ งข้าราชการ
พลเรื อน ระดับ 5
(2) ผูเ้ ป็ นทนายความมาแล้ว ตัFงแต่ 5 ปี ขึF นไป แต่ไม่ ถึง 10 ปี เที ยบเท่ากับ
ตําแหน่งข้าราชการพลเรื อน ระดับ 6
(3) ผูเ้ ป็ นทนายความมาแล้ว ตัFงแต่ 10 ปี ขึFนไป แต่ไม่ถึง 15 ปี เที ยบเท่ากับ
ตําแหน่งข้าราชการพลเรื อน ระดับ 8
(4) ผูเ้ ป็ นทนายความมาแล้ว ตัFงแต่ 15 ปี ขึFนไป เทียบเท่ากับตําแหน่ง
ข้าราชการพลเรื อน ระดับ 9
3. การตรวจสอบเอกสารประกอบ
-ตามระเบี ยบกระทรวงยุ ติ ธรรมว่ าด้วยการจ่ ายเงิ นรางวัลและค่ าใช้ จ่ ายแก่
ทนายความทีรัฐจัดหาให้ผตู ้ อ้ งหาในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๕๐รายละเอียดปรากฎในข้ อ 6 ขั^นตอนการตรวจสอบเอกสาร
5.3.3.5. .การรายงานความเห็นของเจ้ าหน้ าที
1.ผลการตรวจสอบเงื อนไข ให้ปรากฏผลการตรวจสอบ อาทิ ทนายความมี ชือในบัญชี
ทนายหรื อไม่ ระยะเวลายืนคําขอเมือคดี ได้มีคาํ สังเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี (พนักงานอัยการมี ความเห็ นสังไม่ฟ้อง และ
เสนอผูว้ ่าราชการจังหวัดมี ค าํ สังไม่ ฟ้องเช่ นกัน)หรื อพนักงานอัยการสังฟ้ องและเป็ นท้องที ที รับคําขอมี อาํ นาจ
พิจารณาหรื อไม่
2.ผลการตรวจสอบประเภทคดี และอัตราเงิ นรางวัลทีกาํ หนดในตารางท้ายประกาศ
หรื อไม่ รวมทัFงค่าใช้จ่ายกรณี ตอ้ งปฏิบตั ิงานนอกเขตท้องทีการสอบสวน
3..สรุ ปความเห็นของเจ้าหน้าทีผตู ้ รวจสอบ กรณี เห็ นสมควรอนุ มตั ิ พร้อมเสนออัตรา
เงิ นรางวัลตามประเภทคดี และอัตราท้ายระเบียบฯ และค่าใช้จ่ายทนายความในกรณี ทีมีการสอบสวนนอกเขต
อําเภออันเป็ นทีตF งั ทีทาํ การของพนักงานสอบสวน หรื อเห็นสมควรไม่อนุมตั ิ พร้อมเหตุผล
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5.3.3.6. การเสนอเรืองแก่ ผ้ ูมีอาํ นาจพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ ายรางวัลและค่ าใช้ จ่ายให้ แก่ ทนายความ
1. ผูม้ ีอาํ นาจพิจารณาอนุมตั ิ
-ส่ วนกลาง ได้แก่ อธิ บดีกรมคุม้ ครองสิ ทธิ และเสรี ภาพ
-ส่ วนภูมิภาค ได้แก่ ประธานกรรมการบริ หารสํานักงานยุติธรรมจังหวัด
2.ในกรณี มีขอ้ สงสัยเกียวกับเอกสารรับรองการขอรับเงินรางวัลของทนายความ หรื อ
เอกสารเกี ยวกับค่าใช้จ่าย หรื อเอกสารไม่ครบถ้วน ให้ผูแ้ ทนกระทรวงยุติธรรมมีอาํ นาจเรี ยกทนายความมา
สอบถามหรื อระงับการจ่ายเงินไว้ได้
5.3.3.7.แจ้ งผลทนายความผู้ยนื คําขอ
ให้แจ้งผลการพิจารณาผูร้ ้องภายใน 15 วัน ตัFงแต่รับคําขอ
5.3.3.8. การเบิกจ่ ายเงินรางวัลและค่ าใช้ จ่ายให้ แก่ ทนายความ
1. หน่วยรับคําขอส่ งเรื องทีอนุมตั ิแล้ว ให้กบั หน่วยเบิกจ่ายทีมีอาํ นาจหน้าที
- ส่ วนกลาง สํานักงานเลขานุการกรม
- ส่ วนภูมิภาค งานการเงินสํานักงานยุติธรรมจังหวัด
2. หน่วยเบิกจ่ายดําเนินงาน
- ตรวจสอบและลงระบบ GF(ส่ วนกลาง)
-โอนเงินเข้าบัญชีทนายความทียนื คําขอ
3. แจ้งหน่วยรับคําขอเพือยุติเรื อง
6.ขั^นตอนการตรวจสอบเอกสาร
ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายเงิ นรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความทีรัฐจัดหาให้ผตู ้ อ้ งหา
ในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๕๐ได้กาํ หนดแนวทางการตรวจสอบเอกสาร ดังนีF
ข้อ ๗ ให้ผูแ้ ทนกระทรวงยุติธรรมเป็ นผูม้ ี อาํ นาจอนุ มตั ิ การเบิกจ่ายเงิ นรางวัลให้แก่ ทนายความที รัฐ
จัดหาให้แก่ผตู ้ อ้ งหาในคดีอาญา โดยให้เบิกจ่ายเป็ นรายคดีในอัตราตามทีกาํ หนดไว้ในตารางท้ายระเบียบนีF
ข้อ ๘ การจ่ายเงินรางวัลตามข้อ ๗ ให้กระทําได้เมือมีคาํ สังเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรื อเมือพนักงานอัยการมี
คําสังฟ้ อง โดยให้ทนายความยืนขอรับเงินรางวัลต่อผูแ้ ทนกระทรวงยุติธรรมแห่ งท้องทีทีมีการสอบสวน พร้อง
ด้วยเอกสาร ดังนีF
(๑) คู่ฉบับหรื อสําเนาหนังสื อแต่งตัFงทนายความ และ
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(๒) หนังสื อรับรองการปฏิ บตั ิงานของพนักงานสอบสวนผูร้ ับผิดชอบสํานวน หรื อเอกสารอืนทีแสดง
ให้เห็นว่าทนายความได้ปฎิบตั ิหน้าทีเป็ นทนายความให้แก่ผตู ้ อ้ งหา พร้อมทัFงเอกสารทีแสดงประเภทของคดีทีมี
สิ ทธิ ได้รับเงินรางวัล เช่น สําเนาบันทึกคําให้การของผูต้ อ้ งหา เป็ นต้น
จากข้อกฎหมายดังกล่าว ได้กาํ หนดขัFนตอนการตรวจสอบเอกสาร ดังนีF
1. ตรวจสอบแบบคําขอรับเงิ นรางวัลและค่าใช้จ่ายในการปฎิ บตั ิ หน้าทีทนายความตามแบบยธ 091 โดย
ผูย้ นื คําขอจะต้องกรอกรายการในแบบและลงลายมือชือถูกต้องครบถ้วน
2. ตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณาอนุมตั ิเงินรางวัล
- คู่ฉบับหรื อสําเนาหนังสื อแต่งตัFงทนายความ ตามแบบ ยธ 092
- หนังสื อรับรองการปฏิบตั ิหน้าทีของทนายความทีรัฐจัดหาให้ผูต้ อ้ งหาในคดีอาญา ตามแบบ
ยธ 093 ซึ งพนักงานสอบสวนลงนามรับรอง หรื อเอกสารอืนทีแสดงให้เห็นว่าทนายความได้ปฎิบตั ิหน้าทีเป็ น
ทนายความให้แก่ผตู ้ อ้ งหา
- เอกสารทีแสดงประเภทของคดีทีมีสิทธิ ได้รับเงินรางวัล เช่น สําเนาบันทึกคําให้การของผูต้ อ้ งหา
3. กรณี ทนายความเดิ นทางไปปฏิบตั ิหน้าทีร่วมกับพนักงานสอบสวนนอกเขตอําเภออันเป็ นทีตF งั ของ
พนักงานสอบสวน ให้ทนายยืน เอกสารประกอบเพิมเติม ดังนีF
(1) แบบรายงานการเดินทางไปปฏิบตั ิหน้าทีร่วมกับพนักงานสอบสวนนอกเขตอําเภอ
อันเป็ นทีตF งั ของพนักงานสอบสวน ตามแบบ ยธ 094 ซึ งพนักงานสอบสวนรับผิดชอบลงนาม
(2) ใบเสร็ จ/ใบสําคัญแสดงค่าใช้จ่าย
4. กรณี เอกสารไม่ถูกต้อง หรื อไม่ครบถ้วนหรื อไม่สมบูรณ์ จะแจ้งให้แก้ไขหรื อยืนเอกสารเพิมเติ ม
ภายในระยะเวลาทีกาํ หนด โดยสงวนสิ ทธิ ทีจะพิจารณาคําขอตามทีระเบียบกําหนด
7.มาตรฐานงาน(กําหนดเฉพาะขั^นตอนที 3 ซึงกรมคุ้มครองสิ ทธิฯสามารถควบคุมได้ )
ขัFนตอน
1.การรับคําขอ

ข้อกําหนดทีสาํ คัญ
บันทึกคําขอในระบบสารสนเทศและออกใบรับคําขอ

2. การตรวจสอบเงือนไข เอกสารประกอบ รายงานผลการตรวจสอบและมีความเห็นตรงตามเงือนไขและ
และรายงานความเห็นเสนอผูม้ ีอาํ นาจพิจารณา หลักเกณฑ์ทีระเบียบกําหนด
3. ผูแ้ ทนกระทรวงยุติธรรมพิจารณา

อนุมตั ิตรงตามเงือนไขและเอกสารครบถ้วน

4. การเบิกจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่าย

เบิกจ่ายเงินภายในกําหนดระยะเวลา
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8.ระบบติดตามประเมินผล (กําหนดเฉพาะขั^นตอนที 3 ซึงกรมคุ้มครองสิ ทธิฯสามารถควบคุมได้ )
ขัFนตอน
1.การรับคําขอ

ความเสี ยง

ตัวชีFวดั

การติดตามประเมินผล

ไม่บนั ทึกข้อมูลคําขอลง
ในระบบสารสนเทศ จึ ง
ไ ม่ มี ข้ อ มู ล ใ น ก า ร
ตรวจสอบ และติ ด ตาม
ประเมิ น ผลได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ

ร้ อยละ 90 ของคําขอรั บ
เงิ นรางวัลหรื อค่าใช้จ่าย
ทนายความได้บนั ทึ กลง
ในระบบภายในระยะเวลา
มาตรฐาน

ตรวจสอบในระบบ
สารสนเทศ ควบคู่ ก ั บ
ก า ร ร า ย ง า น ก า ร เ บิ ก
จ่ายเงิน

2. การตรวจสอบเงือนไข ผลการตรวจสอบไม่ตรง
เอกสารประกอบ และ ต า ม เ งื อ น ไ ข แ ล ะ
รายงานความเห็ นเสนอผู ้ หลั ก เกณฑ์ ที ร ะเบี ย บ
มีอาํ นาจพิจารณา
กําหนด

รายงานผลการตรวจสอบ ผูม้ ี อาํ นาจในการพิ จารณา
และมี ค วามเห็ น ร้ อ ยละ อนุ มตั ิดาํ เนิ นการติดตาม
9 5 ต ร ง ต า ม เ งื อ น ไ ข และประเมินผล
แ ล ะ ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ที
ระเบียบกําหนด

3 . ผู ้ แ ท น ก ร ะ ท ร ว ง ยื น คํา ขอรั บ เงิ น รางวัล ร้ อ ยละ 100 ที พิ จ ารณา ให้หน่ วยงานที รับ คํา ขอ
นอกพืFนทีการสอบสวน อ นุ มั ติ ภ า ย ใ น พืF น ที ตรวจสอบคํา ขอที ไ ด้รับ
ยุติธรรมพิจารณา
สอบสวน

การพิจารณา

4. การเบิกจ่ายเงิ นรางวัล เจ้ า หน้ า ที เ บิ ก จ่ า ยเงิ น ร้ อ ยละ 98 ของคํา ขอที เจ้าหน้าที จ่ายเงิ นภายใน
และค่าใช้จ่าย

รางวั ล ไม่ เ ป็ นไปตาม ดํ า เ นิ น ก า ร เ บิ ก จ่ า ย ระยะเวลาทีกาํ หนด
ระยะเวลาทีกาํ หนด

ภายในระยะเวลา
มาตรฐาน
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9.ภาคผนวก
9.1 ประมวลกฎหมายวิธีความอาญา มาตรา 134/1
9.2 กฎกระทรวง กํา หนดหลัก เกณฑ์ วิธี การ เงื อนไขที พ นัก งานสอบสวนต้องปฎิ บตั ิ ใ นการจัดหา
ทนายความให้แก่ผตู ้ อ้ งในคดีอาญา พ.ศ. 2549
9.3ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายเงิ นรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ ทนายความที รัฐจัดหาให้แก่
ผูต้ อ้ งหาในคดีอาญา พ.ศ. 2550
9.4 คําสังของกระทรวงยุติธรรม ที 123/2550 เรื อง มอบหมายให้ขา้ ราชการกระทรวงยุติธรรมเป็ น
ผูแ้ ทนกระทรวงยุติธรรมเพือทําหน้าทีเป็ นผูจ้ ดั หาทนายความและผูม้ ีอาํ นาจอนุ มตั ิการเบิกจ่ายเงิ นรางวัลและ
ค่าใช้จ่ายแก่ทนายความทีรัฐจัดหาให้แก่ผตู ้ อ้ งหาในคดีอาญา
10. แบบฟอร์ มทีใ ช้
10.1 แบบ ยธ 091 แบบคําขอรับเงินรางวัลและค่าใช้จ่าย
10.2 แบบ ยธ 092 หนังสื อแต่งตัFงทนายความ
10.3 แบบ ยธ 093 หนังสื อรับรองการปฎิบตั ิหน้าทีของทนายความ
10.4 แบบ ยธ 094 แบบรายงานการเดินทางไปปฎิบตั ิราชการหน้าทีร่วมกับพนักงานสอบสวน
10.5 แบบรับรองตนของผูป้ ฎิบตั ิหน้าทีทนายความ

