ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
วาดวยคาปวยการที่ปรึกษากฎหมายที่ศาลแตงตั้งใหแกเด็กหรือเยาวชน
พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยที่เป.นการสมควรใหมีระเบียบวาดวยคาปวยการที่ปรึกษากฎหมายที่ศาลแตงตั้ง
ใหแกเด็กหรือเยาวชน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒๓ แหงพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ ๒๕๕๓ คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.)
โดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมวาดวยคาปวย
การ ที่ปรึกษากฎหมายที่ศาลแตงตั้งใหแกเด็กหรือเยาวชน พ.ศ. ๒๕๕๕”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เป.นตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“ศาล” หมายความวา ศาลเยาวชนและครอบครัวตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชน
และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓
“ที่ปรึกษากฎหมาย” หมายความวา ที่ปรึกษากฎหมายที่ศาลแตงตั้งใหแกเด็กหรือ
เยาวชนในการดําเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓
“คาปวยการ” หมายความวา เงิ น รางวั ลที่ ศาลกํ าหนดใหแกที่ ปรึ กษากฎหมาย
เนื่องจาก การปฏิบัติหนาที่ และใหหมายความรวมถึงคาใชจายในการตามประเด็นไปสืบพยานที่ศาล
อื่นดวย
ขอ ๔ การกําหนดเงินรางวัลใหแกที่ปรึกษากฎหมาย ใหศาลพิจารณาตามความยาก
งาย ของลักษณะคดี เวลาและงานที่ที่ปรึกษากฎหมายตองปฏิบัติในการใหความชวยเหลือแกเด็กและ
เยาวชน โดยใหคํานึงถึงความเอาใจใสในการดําเนินคดีประกอบดวย
ขอ ๕ ใหศาลกําหนดเงินรางวัลใหแกที่ปรึกษากฎหมายตามอัตราคาปวยการทาย
ระเบียบ ดังนี้
(๑) ในกรณีที่มีการวินิจฉัยชี้ขาดคดี ใหกําหนดตามบัญชี ๑
ในคดีที่จําเลยใหการรับสารภาพ คดีที่ศาลมีคําสั่งจําหนายคดีไวชั่วคราว คดีที่ศาลสั่ง
ยุติคดีโดยไมตองมีคําพิพากษา หรือคดีเสร็จไปโดยศาลไมไดมีคําพิพากษา เชน คดีที่โจทกAถอนฟCอง
หรือยอมความกันโดยชอบดวยกฎหมายหรือจําเลยถึงแกความตาย ใหกําหนดเงินรางวัลไดไมเกิน
อัตราขั้นต่ําที่กําหนดไวสําหรับประเภทคดีนั้น ทั้งนี้ ตองไมนอยกวาหนึ่งพันบาท๑
ทั้งนี้ ใหกําหนดเมื่อศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งแลว
๑

แกไขโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๗
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๒

ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งใหมีการตรวจพยานหลักฐานในคดีใดกอนสืบพยาน ศาลอาจ
กําหนดเงินรางวัลใหที่ปรึกษากฎหมายเมื่อไดปฏิบัติหนาที่เสร็จสิ้นแลวก็ได แตตองไมเกินรอยละยี่สิบ
หา ของอัตราขั้นต่ําสําหรับประเภทคดีนั้น
(๒) ในกรณีอื่นนอกจาก (๑) เชน กรณีที่พนักงานสอบสวนนําเด็กหรือเยาวชนมา
ขอใหศาลควบคุมตัว การตรวจสอบการจับ การแถลงขอคัดคานหรือซักถามพยานในการพิจารณา
คํารองขอผัดฟCอง ใหกําหนดตามบัญชี ๑ เมื่อที่ปรึกษากฎหมายไดปฏิบัติหนาที่เสร็จสิ้นแลวก็ได
แตตองไมเกินรอยละยี่สิบหาของอัตราขั้นต่ําสําหรับประเภทคดีนั้น
(๓) ในกรณี ที่ไดปฏิบั ติหนาที่หลังจากมี คําพิ พากษา เชน การแกไขเปลี่ ยนแปลงคํ า
พิพากษา หรือคําสั่งเกี่ยวกับการลงโทษหรือวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชน หากเงินรางวัลที่ศาล
กําหนดใหแก ที่ปรึกษากฎหมายไปแลวมีจํานวนยังไมถึงอัตราขั้นสูงตามบัญชี ๑ สําหรับประเภทคดี
นั้น ใหศาลมีอํานาจกําหนดเงินรางวัลเพิ่มเติมใหแกที่ปรึกษากฎหมายไดตามที่เห็นสมควร เมื่อมีคํา
พิพากษาหรือคําสั่งในกรณีดังกลาวแลว แตทั้งนี้เงินรางวัลทั้งหมดจะตองไมเกินอัตราขั้นสูงที่กําหนด
ไวสําหรับประเภทคดีนั้น
(๔) ในกรณีที่มีการดําเนินคดีในชั้นอุทธรณAหรือฎีกา หากเงินรางวัลที่ศาลกําหนด
ใหแกที่ปรึกษากฎหมายไปแลวมีจํานวนยังไมถึงอัตราขั้นสูงตามบัญชี ๑ สําหรับประเภทคดีนั้น ให
ศาลมีอํานาจกําหนดเงินรางวัลเพิ่มเติมใหแกที่ปรึกษากฎหมายไดตามที่เห็นสมควร เมื่อศาลอุทธรณA
ศาลอุทธรณAภาค หรือศาลฎีกามีคําพิพากษาหรือคําสั่งแลว แตทั้งนี้เงินรางวัลทั้งหมดจะตองไมเกิน
อัตราขั้นสูงที่กําหนดไวสําหรับประเภทคดีนั้น
ขอ ๖ ในกรณีที่ศาลเห็นเป.นการสมควรอาจจัดใหที่ปรึกษากฎหมายมาปฏิบัติหนาที่
ในลักษณะเป.นเวร ใหที่ปรึกษากฎหมายไดรับเงินรางวัลตามบัญชี ๒ เมื่อไดมาปฏิบัติหนาที่เวรแลว
ในกรณีที่ที่ปรึกษากฎหมายไดปฏิบัติหนาที่อื่นในคดีห ลังจากวันปฏิบัติห นาที่เวร
ใหศาลกําหนดเงินรางวัลในสวนนี้ไดตามขอ ๕ โดยอนุโลม ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงเงินรางวัลที่ไดกําหนดให
ไปแลวประกอบดวย
ขอ ๗ ที่ปรึกษากฎหมายมีสิทธิเบิกคาใชจายในการตามประเด็นไปสืบพยานที่ศาล
อื่น เมื่อไดไปปฏิบัติหนาที่แลว ตามหลักเกณฑAและอัตราคาใชจายในการเดินทางไปราชการตาม
กฎหมายหรือระเบียบวาดวยการนั้น โดยเทียบตําแหนงที่ปรึกษากฎหมายกับตําแหนงขาราชการศาล
ยุติธรรม ดังนี้
(๑) เป.น ที่ปรึกษากฎหมายและเป.น ทนายความรวมกัน ยังไมถึง ๕ ปL เทียบเทา
กับตําแหนงขาราชการศาลยุติธรรมประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ
(๒) เป.นที่ปรึกษากฎหมายและเป.นทนายความรวมกันตั้งแต ๕ ปLขึ้นไป แตไมถึง ๑๐
ปL เทียบเทากับตําแหนงขาราชการศาลยุติธรรมประเภทวิชาการระดับชํานาญการ
(๓) เป.นที่ปรึกษากฎหมายและเป.นทนายความรวมกันตั้งแต ๑๐ ปLขึ้นไป แตไมถึง ๑๕
ปL เทียบเทากับตําแหนงขาราชการศาลยุติธรรมประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ
(๔) เป.นที่ปรึกษากฎหมายและเป.นทนายความรวมกันตั้งแต ๑๕ ปLขึ้นไป เทียบเทา
กับตําแหนงขาราชการศาลยุติธรรมประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ
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๓

ที่ปรึกษากฎหมายที่เคยเป.นขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ พนักงานหรือลูกจางของ
ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค หรือราชการสวนทองถิ่น มีสิทธิเบิกคาใชจายในอัตราสุดทาย
กอนพนจากตําแหนงก็ได
ขอ ๘ วิธีการเบิกจาย หลักฐานและเอกสารการเบิกจาย ใหปฏิบัติต ามระเบีย บ
ก.บ.ศ. เกี่ยวกับการเงิน
ขอ ๙ ระเบียบนี้ไมใชบังคับแกคดีอาญาที่ศาลแตงตั้งที่ปรึกษากฎหมายใหแกเด็ก
หรือ เยาวชนซึ่งถึงที่สุด หรือยังไมถึงที่สุดและศาลไดกําหนดคาปวยการแลว กอนวันที่ระเบียบนี้ใช
บังคับ แตใหใชระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งที่ใชบังคับอยูในวันที่คดีนั้นถึงที่สุด หรือวันที่ศาลกําหนด
คาปวยการ แลวแตกรณี เวนแตที่ปรึกษากฎหมายไดปฏิบัติหนาที่ในคดีดังกลาวตั้งแตวันที่ระเบียบนี้
ใชบังคับ ใหศาลกําหนดคาปวยการเพิ่มเติมตามระเบียบนี้
ขอ ๑๐ ใหเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
(ลงชื่อ)

ไพโรจนA วายุภาพ
(นายไพโรจนA วายุภาพ)
ประธานศาลฎีกา
ประธานกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
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๔

อัตราคาปวยการที่ปรึกษากฎหมายที่ศาลแตงตั้งใหแกเด็กหรือเยาวชน
บัญชี ๑
ประเภทคดี
ประเภทที่ ๑ คดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิต
ประเภทที่ ๒ คดีที่มีอัตราโทษจําคุกอยางสูงตั้งแตสิบปLขึ้นไป
แตไมถึงประหารชีวิต
ประเภทที่ ๓ คดีที่มีอัตราโทษจําคุกอยางสูงตั้งแตสามปLขึ้นไป
แตไมถึงสิบปL
ประเภทที่ ๔ คดีที่มีอัตราโทษนอกเหนือจากคดีในประเภทที่ ๑
หรือประเภทที่ ๒ หรือประเภทที่ ๓

อัตราระหวางขั้นต่ําและขั้นสูง
ขั้นต่ําเรื่องละ
ขั้นสูงเรื่องละ
๗,๐๐๐ บาท ๒๕,๐๐๐ บาท
๖,๐๐๐ บาท ๒๐,๐๐๐ บาท
๕,๐๐๐ บาท

๑๕,๐๐๐ บาท

๔,๐๐๐ บาท

๑๐,๐๐๐ บาท

บัญชี ๒
การปฏิบัติหนาที่
ในกรณีที่ศาลจัดใหที่ปรึกษากฎหมายมาปฏิบัติหนาที่ในลักษณะเป.นเวร
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อัตรา
๑,๐๐๐ บาทตอคนตอวัน

