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ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
วาดวยการจายเงินรางวัลและคาใชจายแกทนายความที่ศาลตั้งให
ผูตองหาหรือจําเลย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๗๓
พ.ศ. ๒๕๔๘
โดยที่เปนการสมควรใหมีระเบียบวาดวยการจายเงินรางวัลและคาใชจายแกทนายความที่ศาล
ตั้งใหผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗๓ วรรคสาม แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๒)
พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะกรรมการบริหารศาลยุติธ รรมโดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังจึ งวาง
ระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดวยการจายเงิน
รางวัลและคาใชจายแกทนายความที่ศาลตั้งใหผูตองหาหรือจําเลย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๑๗๓ พ.ศ. ๒๕๔๘”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เปนตนไป
ขอ ๓ ให ย กเลิ ก ระเบี ย บกระทรวงยุ ติ ธ รรม ว า ด ว ยการจ า ยเงิ น รางวั ล และค า ใช จ า ยแก
ทนายความที่ศาลตั้งใหผูตองหาหรือจําเลย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ๒๕๓๙
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้หรือซึ่งขัด
หรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ อัตราเงินรางวัลทนายความที่ศาลตั้งใหผูตองหาหรือจําเลยตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา ๑๗๓ ใหเปนไปตามตารางและอัตราขั้นต่ําขั้นสูงทายระเบียบนี้
ขอ ๕ ใหศาลชั้นตนเปนผูกําหนดเงินรางวัลใหทนายความ โดยพิจารณาตามความยากงาย
ของลักษณะคดี กับเทียบดูเวลาและงานที่ทนายความไดปฏิบัติในการวาคดีเรื่องนั้น ๆ แลวกําหนดให
ตามที่เห็นสมควรวาจะใหในอัตราขั้นต่ํา หรือขั้นสูง หรือระหวางขั้นต่ําขั้นสูง
ขอ ๖ การสั่งจายเงินรางวัลใหดําเนินการดังนี้
(๑) ในกรณีที่ศาลตั้งทนายความใหผูตองหาในชั้นสืบพยานไวกอนฟองคดีตอศาล ใหสั่ง
จายเงินรางวัลเมื่อทนายความไดปฏิบัติหนาที่เสร็จสิ้นแลว
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(๒) ในกรณีอื่นใหสั่งจายเมื่อศาลชั้นตนมีคําพิพากษาหรือคําสั่งแลว แตถาคดีใดศาลชั้นตน
กําหนดใหมีการตรวจพยานหลักฐานกอนสืบพยาน ใหศาลมีอํานาจสั่งจายเงินรางวัลบางสวนใหแก
ทนายความตามที่เห็นสมควรหลังจากการตรวจพยานหลักฐานเสร็จสิ้นแลวก็ได แตตองไมเกินรอยละ
ยี่สิบหาของอัตราขั้นต่ําที่กําหนดไวสําหรับคดีนั้น
ในกรณีที่มีการดําเนินคดีในชั้นอุทธรณหรือฎีกา หากเงินรางวัลที่ศาลสั่งจายใหทนายความ
ไปแล วมีจํ านวนยังไมถึง อัตราขั้นสู งที่กํ าหนดไว สําหรั บประเภทคดีนั้ น ใหศาลชั้น ตนมี อํานาจสั่ ง
จายเงินรางวัลเพิ่มเติมสําหรับการดําเนินคดีในชั้นอุทธรณหรือฎีกาใหทนายความไดตามที่เห็นสมควร
เมื่อศาลอุทธรณ ศาลอุทธรณภาคหรือศาลฎีกามีคําพิพากษา หรือคําสั่งแลว แตทั้งนี้เงินรางวัลทั้งหมด
ที่ทนายความจะไดรบั ตองมีจํานวนไมเกินอัตราขั้นสูงที่กําหนดไวสําหรับประเภทคดีนั้น
ขอ ๗ ในคดีที่จําเลยใหการรับสารภาพหรือคดีเสร็จไปโดยศาลชั้นตนไมไดพิพากษา เชน
คดีที่โจทกถอนฟอง หรือยอมความกันโดยถูกตองตามกฎหมาย หรือจําเลยถึงแกความตาย เปนตน
ใหลดอัตราเงินรางวัลทนายความลงกึ่งหนึ่งของอัตราเงินรางวัลทนายความที่กําหนดไวในตารางทาย
ระเบียบนี้
ขอ ๘ คาใชจายทนายความที่ศาลตั้งใหผูตองหาหรือจําเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๑๗๓ ในกรณีที่มีการสงประเด็นไปสืบที่ศาลอื่น ใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกา
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไขเพิ่มเติมโดยเทียบตําแหนงทนายความที่
ศาลตั้งใหแกผูตองหาหรือจําเลยกับตําแหนงขาราชการพลเรือนเพื่อสิทธิในการเบิกจาย ดังนี้
(๑) ผูที่เปนทนายความมาแลวยังไมถึง ๕ ป เทียบเทากับตําแหนงขาราชการพลเรือน ระดับ ๕
(๒) ผูที่เปนทนายความมาแลวตั้งแต ๕ ปขึ้นไป แตไมถึง ๑๐ ป เทียบเทากับตําแหนง
ขาราชการพลเรือน ระดับ ๖
(๓) ผูที่เปนทนายความมาแลวตั้งแต ๑๐ ปขึ้นไป แตไมถึง ๑๕ ป เทียบเทากับตําแหนง
ขาราชการพลเรือน ระดับ ๘
(๔) ผูที่เปนทนายความมาแลวตั้งแต ๑๕ ปขึ้นไป เทียบเทากับตําแหนงขาราชการพลเรือน
ระดับ ๙
ขอ ๙ ทนายความมีสิทธิเบิกคาใชจายตามขอ ๘ เมื่อไดปฏิบัติหนาที่ในคดีนั้น ๆ แลว
เสร็จในแตละครั้ง และใหศาลชั้นตนเปนผูมีอํานาจอนุมัติในการเบิกจาย
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ขอ ๑๐ ใหศาลชั้นตนที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญายกเวนศาลเยาวชนและครอบครัว
จัดทําบัญชีรายชื่อทนายความซึ่งไดแจงความประสงคตอศาลวาจะรับเปนทนายความตามมาตรา ๑๗๓
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยใหมีขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ติดตอรวมทั้งประสบการณ
หรือระยะเวลาการทํางานของทนายความนั้นตามสมควร
ในการพิจารณาตั้งทนายความใหแกผูตองหาหรือจําเลย ศาลพึงคํานึงถึงความยากงายของคดี
และประสบการณของทนายความประกอบดวย แตถาไดมีการจัดหาทนายความใหแลวในชั้นสอบสวน
และทนายความนั้นเปนผูที่มีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อตามวรรคหนึ่ง เมื่อผูตองหาหรือจําเลยรองขอ ศาลอาจ
มีคําสั่งตั้งทนายความผูนั้นเปนทนายความตอไปในชั้นพิจารณาก็ได
ทนายความที่ไดรับแตงตั้งตามวรรคสองจะตองไมเรียกเอาผลประโยชนตอบแทนจากผูตองหา
หรือจําเลยหรือกระทําการอยางหนึ่งอยางใดที่ไมเหมาะสมอันเปนการขัดตอการปฏิบัติหนาที่ในการให
ความชวยเหลือทางคดีแกผูตองหาหรือจําเลย
ขอ ๑๑ ระเบียบนี้ไมใชบังคับแกคดีอาญาที่ศาลตั้งทนายความใหผูตองหาหรือจําเลยตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๗๓ ซึ่งถึงที่สุดหรือยังไมถึงที่สุด แตศาลไดมีคําสั่ง
ใหจายเงินรางวัลกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับและใหใชระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งที่ใชบังคับอยูใน
วันที่คดีนั้นถึงที่สุดหรือวันที่ศาลมีคําสั่งใหจายเงินรางวัล แลวแตกรณี บังคับแกคดีดังกลาว
ขอ ๑๒ ใหเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘
ศุภชัย ภูงาม
ประธานกรรมการบริหารศาลยุติธรรม

ประเภทที่ ๑
คดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิต

๘,๐๐๐ บาท
๕๐,๐๐๐ บาท

อัตราเงินรางวัล

ตามจํานวนที่ศาลเห็นสมควรระหวาง
อัตราขั้นต่ําและขั้นสูงดังที่ระบุไวใน
ตารางนี้

อัตราขั้นต่ําเรื่องละ

อัตราขั้นสูงเรื่องละ

ประเภทที่ ๓

๔๐,๐๐๐ บาท

๖,๐๐๐ บาท

๓๐,๐๐๐ บาท

๔,๐๐๐ บาท

คดีที่มีอัตราโทษจําคุกอยางสูงตั้งแต คดีอื่นนอกจากคดีในประเภทที่ ๑ หรือ
สิบปขึ้นไปแตไมถึงประหารชีวิต
ประเภทที่ ๒ หรือกรณีของทนายความ
ที่ศาลตั้งใหผูตองหาในชั้นสืบพยาน
กอนฟองคดีตอศาล

ประเภทที่ ๒

ตาราง
อัตราเงินรางวัลทนายความที่ศาลตั้งใหแกผูตองหาหรือจําเลย
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

