สำนักงำนคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่ประชำชน (สคช.)
สำนักงำนอัยกำรสูงสุด
สำนักงำนอัยกำรสูงสุดเป็นส่วนรำชกำรไม่สังกัดสำนักนำยกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงใดอยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแลของนำยกรัฐมนตรี มีอัยกำรสูงสุดเป็นผู้บังคับบัญชำรำชกำร
ฝ่ำยอัยกำรและรับผิดชอบในกำรปฏิบัติรำชกำรของสำนักงำนอัยกำรสูงสุด
ตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534 และพระรำชกฤษฎีกำแบ่งส่วนรำชกำรสำนักงำนอัยกำรสูงสุด พ.ศ. 2540 ได้กำหนดให้สำนักงำนอัยกำรสูงสุดมี
อำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับกำรดำเนินคดีอำญำทั้งปวงดำเนินคดีแพ่งและให้คำปรึกษำด้ำนกฎหมำยแก่รัฐบำล และหน่วยงำนของรัฐตำมที่กฎหมำยกำหนดให้เป็นอำนำจหน้ำที่ของ
พนักงำนอัยกำรหรือสำนักงำนอัยกำรสูงสุดรวมทั้งดำเนินกำรเกี่ยวกับคุ้มครองสิทธิมนุษยชน คุ้มครองสิทธิเสรีภำพ เผยแพร่ควำมรู้ด้ำนสิทธิมนุษยชนและควำมรู้ทำงกฎหมำยแก่
ประชำชนเป็นต้น
สำนักงำนคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่ประชำชน (สคช.) เป็นส่วนรำชกำรในสังกัดสำนักงำนอัยกำรสูงสุด มีอำนำจหน้ำที่ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน คุ้มครองสิทธิเสรีภำพและผลประโยชน์ของประชำชน กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกฎหมำย กำรเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนสิทธิมนุษยชนและควำมรู้ทำงกฎหมำยแก่ประชำชนมี
อธิบดีอัยกำรฝ่ำยช่วยเหลือทำงกฎหมำยเป็นผู้รับผิดชอบในกำรปฏิบัติรำชกำรของสำนักงำนคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่ประชำชนในกรุงเทพมหำนคร (ส่วนกลำง)
มีหน่วยงำนที่อยู่ในควำมดูแลรับผิดชอบที่เป็นสำนักงำนอัยกำรพิเศษฝ่ำย 5 ฝ่ำย
1. สำนักงำนอัยกำรพิเศษฝ่ำยแผนช่วยเหลือทำงกฎหมำย
2. สำนักงำนอัยกำรพิเศษฝ่ำยคุ้มครองสิทธิ
3. สำนักงำนกำรพิเศษฝ่ำยช่วยเหลือทำงกฎหมำย 1 (รัชดำภิเษก)
4. สำนักงำนอัยกำรพิเศษฝ่ำยช่วยเหลือทำงกฎหมำย 2 (หลักเมือง)
5. สำนักงำนอัยกำรพิเศษฝ่ำยช่วยเหลือทำงกฎหมำย 3 (ธนบุรี)
นอกจำกนั้นยังมีสำนักงำนอัยกำรคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่ประชำชนประจำศำลจังหวัดมีนบุรี ซึ่งอยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแลของสำนักงำนอัยกำรพิเศษฝ่ำยช่วยเหลือ
ทำงกฎหมำย 1 (รัชดำภิเษก) อีกด้วย
สำหรับในต่ำงจ่ำง (ส่วนภูมิภำค) มีสำนักงำนคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่ประชำชนจังหวัดทุกจังหวัดทั่วรำชอำณำจักรเรียกชื่อย่อ ๆ ว่ำ “สคช.จังหวัด” โดย สคช.
จังหวัดเป็นส่วนรำชกำรหนึ่งของสำนักงำนอัยกำรจังหวัด

หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ประชำชนจะขอรับควำมช่วยเหลือ
กำรขอรับควำมช่วยเหลือ
1. บุคคลที่มีสิทธิขอรับควำมช่วยเหลือ ได้แก่บุคคลที่ถูกโต้แย้งสิทธิหรือหน้ำที่ของตนตำมกฎหมำยแพ่ง หรือผู้ที่จะต้องใช้สิทธิทำงศำล เพื่อขอควำมรับรอง คุ้มครอง บังคับตำม
สิทธิของตนที่มีอยู่ หรือจะกระทำกำร หรือดำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งต่อเมืองผู้นั้นได้ขออนุญำต หรือให้ศำลแสดงหรือรับรองสิทธิของตนเสียก่อน เช่น ขอให้ศำลตั้งผู้จัดกำรมรดก
ขอให้ศำลตั้งผู้ปกครองผู้เยำว์ เป็นต้น
2. คดีที่อัยกำรพิเศษฝ่ำยคุ้มครองสิทธิให้ควำมช่วยเหลือทำงกฎหมำย ได้แก่คดีซึ่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ บัญญัติให้เป็นอำนำจหน้ำที่ของพนักงำนอัยกำร เช่น
2.1 ร้องขอให้ศำลตั้งผู้จัดกำรมรดก
2.2 ร้องขอให้ศำลให้มีคำสั่งอนุญำตให้มีกำรรับบุตรบุญธรรม กำรเลิกรับบุตรบุญธรรม
2.3 ร้องขอให้ศำลตั้งผู้ปกครองผู้เยำว์ และร้องขอให้ศำลถอนผู้ปกครอง
2.4 ร้องขอให้ศำลสั่งถอนอำนำจปกครอง
2.5 ร้องขอให้ศำลสั่งให้คนวิกลจริตเป็นคนไร้ควำมสำมำรถ และกำรร้องขอให้ศำลเพิกถอนคำสั่งที่สั่งให้เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ
2.6 ร้องขอให้ศำลสั่งให้บุคคลซึ่งมีจิตฟั่นเฟือน หรือกำยพิกำรและไม่สำมำรถประกอบกำรงำนของตนเองเป็นคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ และกำรร้องขอให้ศำลเพิกถอน
คำสั่งที่สั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ
2.7 ร้องขอให้ศำลสั่งให้ทำพลำงตำมที่จำเป็น เพื่อจัดกำรทรัพย์สินของบุคคลที่ไปจำกภูมิลำเนำถิ่นที่อยู่
2.8 ร้องขอให้ศำลสั่งให้ผู้ที่ไปจำกภูมิลำเนำหรือถิ่นที่อยู่ เป็นคนสำบสูญ
2.9 ร้องขอให้ศำลพิพำกษำว่ำกำรสมรสเป็นโมฆะ
2.10 เป็นโจทก์ฟ้องคดีที่กฎหมำยห้ำมมิให้รำษฎรฟ้อง เช่น ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์มำตรำ 1562 ห้ำมมิให้ฟ้องผู้บุพกำรีของตนเป็นคดีแพ่งหรือคดีอำญำ แต่เมื่อ
ผู้นั้นหรือญำติสนิทร้องขอ อัยกำรจะยกขึ้นว่ำกล่ำวก็ได้
3. สถำนที่ขอรับควำมช่วยเหลือ ผู้ร้องขอ ผู้ร้องขอควำมช่วยเหลือจะขอรับควำมช่วยเหลือได้ที่สำนักงำนคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่ประชำชน (สคช.) มี
หน่วยงำนที่ให้ควำมช่วยเหลือตั้งอยู่หลำยแห่งดังนี้
ส่วนกลำง
1.สำนักงำนอัยกำรพิเศษฝ่ำยคุ้มครองสิทธิและสำนักงำนอัยกำรพิเศษฝ่ำยช่วยเหลือทำงกฎหมำย1 (รัชดำภิเษก) ตั้งอยู่ที่ถนนรัชดำภิเษก แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
กรณีผู้ร้องขอควำมช่วยเหลือมีภูมิลำเนำหรือมีข้อพิพำทเกิดขึ้นในเขตพื้นที่ 1. เขตพระนคร 2.เขตดุสิต 3.เขตบำงซื่อ 4.เขตดอนเมือง 5.เขตหลักสี่ 6.เขตบำงกะปิ 7.เขตบึงกุ่ม
8.เขตจตุจักร 9.เขตพญำไท 10.เขตรำชเทวี 11. เขตห้วยขวำง 12.เขตดินแดง 13.เขตบำงเขน (เฉพำะแขวงอนุสำวรีย์) 14.เขตวังทองหลำง 15.เขตลำดพร้ำว(เฉพำะแขวงลำดพร้ำว)
16.เขตสำยไหม(เฉพำะแขวงลำดคลองถนน)
2.สำนักงำนอัยกำรพิเศษฝ่ำยช่วยเหลือทำงกฎหมำย2 ตั้งอยู่ที่ถนนหน้ำหับเผยแขวงพระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร กรณีผู้ร้องขอควำมช่วยเหลือมี
ภูมิลำเนำหรือมีข้อพิพำทเกิดขึ้นในเขตพื้นที่ 1.เขตบำงรัก 2.เขตปทุมวัน 3.เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย 4.เขตพระโขนง 5.เขตบำงนำ 6.เขตยำนนำวำ 7.เขตสัมพันธวงศ์
8.เขตคลองเตย 9.เขตวัฒนำ 10.เขตประเวศ 11.เขตสวนหลวง 12.เขตสำธร 13.เขตบำงคอแหลม และคดีคุ้มครองสิทธิของประชำชนตำมอำนำจหน้ำที่ของอัยกำรที่อยู่ในเขต
อำนำจ พิจำรณำพิพำกษำของศำลเยำวชนและครอบครัวกลำง

3. สำนักงำนอัยกำรพิเศษฝ่ำยช่วยเหลือทำงกฎหมำย 3 (ธนบุรี) ตั้งอยู่ที่ถนนเอกชัยแขวงบำงขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร กรณีผู้ร้องขอควำมช่วยเหลือมี
ภูมิลำเนำหรือมีข้อพิพำทเกิดขึ้นในเขตพื้นที่ 1.เขตคลองสำน 2.เขตตลิ่งชัน 3.เขตทวีวัฒนำ 4.เขตธนบุรี 5.เขตบำงกอกน้อย 6.เขตบำงพลัด 7.เขตบำงกอกใหญ่
8.เขตบำงขุนเทียน 9.เขตบำงบอน 10.เขตจอมทอง 11.เขตภำษีเจริญ 12.เขตบำงแค 13.เขตรำษฎร์บูรณะ 14.เขตทุ่งครู 15.เขตหนองแขม
4. สำนักงำนคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่ประชำชนประจำศำลจังหวัดมีนบุรี ตั้งอยู่ที่ถนนสีหบุรำนุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร
กรณีผู้ร้องขอควำมช่วยเหลือมีภูมิลำเนำหรือมีข้อพิพำทเกิดขึ้นในเขตพื้นที่ 1.เขตมีนบุรี 2.เขตคลองสำมวำ 3.เขตหนองจอก 4.เขตลำดกระบัง 5.เขตบำงเขน(เฉพำะแขวงท่ำแร้ง)
6.เขตสำยไหม(เฉพำะแขวงสำยไหม,แขวงออเงิน) 7.เขตสะพำนสูง 8.เขตคันนำยำว 9.เขตลำดพร้ำว(เฉพำะแขวงจรเข้บัว)
ส่วนภูมิภำค
1. สำนักงำนคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่ประชำชนจังหวัด ทุกจังหวัด(สำนักงำนอัยกำรจังหวัดทุกจังหวัด) โดยสำนักงำนดังกล่ำวรับผิดชอบคดีที่อยู่ในเขต
ท้องที่ทุกอำเภอของจังหวัดนั้น ๆ เว้นแต่อำเภอที่อยู่ในอำนำจของสำนักงำนคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่ประชำชนจังหวัดสำขำ(สำนักงำนอัยกำรประจำศำลจังหวัด)
2. สำนักงำนคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่ประชำชนจังหวัดสำขำ (สำนักงำนอัยกำรประจำศำลจังหวัด) โดยสำนักงำนดังกล่ำวรับผิดชอบคดีที่อยู่ในเขต
ท้องที่ของอำเภอที่อยู่ในเขตอำนำจของสำนักงำนนั้น ๆ
ส่วนตำบล
- สำนักงำนเทศบำลตำบลมวกเหล็ก ฯลฯ
4. ขั้นตอนกำรดำเนินกำรขอรับควำมช่วยเหลือ กำรขอรับควำมช่วยเหลือแยกออกได้เป็น 3 กรณี ดังนี้
4.1 กำรขอรับควำมช่วยเหลือจำกสำนักงำนอัยกำรพิเศษฝ่ำยช่วยเหลือทำงกฎหมำย 1-3
ผู้ร้องขอควำมช่วยเหลือมำแจ้งควำมประสงค์ต่อเจ้ำหน้ำที่กองช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่ประชำชน ว่ำมำขอรับควำมช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องอะไร เจ้ำหน้ำที่จะนำผู้ร้อง
ขอควำมช่วยเหลือไปพบกับทนำยอำสำหรือนิติกร เพื่อเขียนคำร้องและรวบรวมหลักฐำนเอกสำรตลอดจนสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ผู้ร้องขอควำมช่วยเหลือขอรับควำม
ช่วยเหลือแล้วมีควำมเห็นว่ำ เรื่องที่ผู้ร้องขอควำมช่วยเหลือมำร้องขอนั้น เป็นเรื่องทีอยู่ในอำนำจหน้ำที่ของตนดำเนินกำร ก็จะรับพิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือไปตำมระเบียบ แต่ถ้ำ
เป็นเรื่องที่สำนักงำนอัยกำรพิเศษฝ่ำยคุ้มครองสิทธิ มีอำนำจหน้ำที่ดำเนินกำร ก็จะส่งคำร้องนั้นมำยังสำนักงำนอัยกำรพิเศษฝ่ำยคุ้มครองสิทธิ พิจำรณำดำเนินกำรต่อไป
เมื่ออัยกำรสำนักงำนอัยกำรพิเศษฝ่ำยคุ้มครองสิทธิ พิจำรณำคำร้องขอรับควำมช่วยเหลือของผู้ร้องขอควำมช่วยเหลือแล้ว เห็นว่ำควรให้ควำมช่วยเหลือก็จะยื่นคำร้อง
ต่อศำล กำรยื่นคำร้องนั้น ต้องเสียค่ำธรรมเนียมศำลและค่ำประกำศหนังสือพิมพ์ เช่น เรื่องขอเป็นผู้จัดกำรมรดกจะต้องเสียค่ำธรรมเนียมศำล(ค่ำขึ้นศำล) 200 บำท ค่ำประกำศ
หนังสือพิมพ์ 500 บำท ค่ำอ้ำงและถ่ำยเอกสำร 100 บำท รวม 800 บำท ซึงเงินจำนวนนี้ผู้ร้องขอควำมช่วยเหลือจะต้องเป็นผู้เสียและเมื่อศำลรับคำร้องแล้ว ผู้ร้องขอควำม
ช่วยเหลือมีหน้ำที่จะต้องไปเป็นพยำน ทั้งนำพยำนอื่นและต้นฉบับเอกสำรที่เกี่ยวข้องไปศำลในวันนัดไต่สวนคำร้องด้วย
เมื่อศำลมีคำพิพำกษำหรือมีคำสั่งแล้ว อัยกำรจะแจ้งให้ผู้ร้องขอควำมช่วยเหลือมำรับสำเนำคำพิพำกษำหรือคำสั่งศำล ซึ่งมีคำรับรองถูกต้องเพื่อนำไปดำเนินกำรตำม
ควำมประสงค์ของผู้ร้องขอควำมช่วยเหลือต่อไป
4.2 กำรขอรับควำมช่วยเหลือจำกสำนักงำนอัยกำรพิเศษฝ่ำยคุ้มครองสิทธิ
กำรขอรับควำมช่วยเหลือในกรณีนี้ เป็นกำรร้องขอโดยตรงจำกสำนักงำนอัยกำรพิเศษฝ่ำยคุ้มครองสิทธิ เกี่ยวกับคดีที่อยู่ในอำนำจหน้ำที่ของพนักงำนอัยกำรตำมที่
กฎหมำยระบุให้อำนำจไว้โดยไม่ผ่ำนขั้นตอนจำกทนำยควำมอำสำโดยผู้ร้องขอควำมช่วยเหลือยื่นคำร้องโดยตรงต่ออัยกำรหรือนิติกร สำนักงำนอัยกำรพิเศษฝ่ำยคุ้มครองสิทธิ ส่วน
กรณีขั้นตอนอื่น ๆ ก็เหมือนกับขึ้นตอนของข้อ 4.1

4.3 กำรขอรับควำมช่วยเหลือจำกสำนักงำนคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่ประชำชนจังหวัด(สคช.จังหวัด)
หรือสำนักงำนคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่ประชำชนจังหวัดสำขำ (สคช.จังหวัดสำขำ)
ผู้ร้องขอควำมช่วยเหลือต้องแจ้งควำมประสงค์ต่ออัยกำรหรือนิติกรสำนักงำนคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่ประชำชนจังหวัด
(สคช.จังหวัด) หรือสำนักงำนคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่ประชำชนจังหวัดสำขำ(สคช.จังหวัดสำขำ) ส่วนขั้นตอนอื่น ๆ ก็เหมือนกับขั้นตอนของ ข้อ 4.1
5. ข้อปฏิบัติในกำรติดต่อขอรับควำมช่วยเหลือ
5.1 ผู้ร้องขอควำมช่วยเหลือต้องติดต่อยื่นคำร้องขอด้วยตนเอง ห้ำมมิให้ร้องแทนกัน เว้นแต่กรณีจำเป็น หรือเป็นกำรเร่งด่วน
5.2 แจ้งควำมประสงค์ หรือเรื่องที่ขอรับควำมช่วยเหลือต่อผู้รับคำร้อง
5.3 นิติกรหรือทนำยควำมอำสำจะเป็นผู้เขียนคำร้องให้ โดยผู้ร้องขอต้องแจ้งรำยละเอียดข้อเท็จจริงตำมควำมเป็นจริง
5.4 สำนักงำนอัยกำรพิเศษฝ่ำยคุ้มครองสิทธิ,สคช.จังหวัด และสคช.จังหวัดสำขำ จะพิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือตำมระเบียบและที่กฎหมำยกำหนดไว้
6. เอกสำรที่จำเป็นในกำรติดต่อ
6.1 บัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรข้ำรำชกำร
6.2 สำเนำทะเบียนบ้ำน
6.3 เอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้องเรื่องที่ขอควำมช่วยเหลือ เช่นขอเป็นผู้จัดกำรมรดก ต้องมีใบมรณบัตรของเจ้ำมรดก หลักฐำนเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ของเจ้ำมรดก เช่น โฉนดที่ดิน หนังสือรับรองกำรทำประโยชน์ ทะเบียนรถยนต์ สมุดฝำกเงินในธนำคำร ทะเบียนสมรสของเจ้ำมรดก(ถ้ำมี) เป็นต้น
7. ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำร
ค่ำฤชำธรรมเนียมตำมกฎหมำย และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ในกำรดำเนินคดี เช่นค่ำถ่ำยเอกสำร เป็นต้น ผู้ร้องขอควำมช่วยเหลือต้องเป็นผู้เสียค่ำใช้จ่ำยเองส่วนค่ำทนำยควำมผู้ร้องขอ
ควำมช่วยเหลือไม่ต้องเสีย
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