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เรื่อง ตอบขอหารือเรื่องการเบิกจายเงินคาปวยการที่ปรึกษากฎหมาย
เรียน อธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
อางถึง หนังสือศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ที่ ศย ๓๐๐.๐๐๙/๕๒๕๐ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ตามหนังสือที่อางถึงศาลเยาวชนและครอบครัวกลางขอหารือเรื่องการเบิกจายคาปวยการ
ที่ป รึกษากฎหมายเปนรายคดีในชั้น พิจารณาคดี ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธ รรม
วาดวยคาปวยการที่ปรึกษากฎหมายที่ศาลแตงตั้งใหแกเด็กหรือเยาวชน พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แกไข
เพิ่มเติม ขอ ๕ (๑) วรรคสอง ประกอบคําอธิบายและแนวปฏิบัติตามระเบียบดังกลาว ขอ ๕.๒ ข.(๓)
ในคดีที่ศาลมีคําสั่งจําหนายคดีชั่วคราวกรณีที่ศาลมีคําสั่งใหใชมาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญา
ตามมาตรา ๙๐ และมาตรา ๑๓๒ แหงพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ สามารถกําหนดเงินรางวัลเปนคาปวยการที่ปรึกษากฎหมายในชั้น
พิจารณาคดีเพื่อจายไปบางสวนไดหรือไม โดยไมเกินอัตราขั้นต่ําที่กําหนดไวสําหรับประเภทคดีนั้น
ทั้งนี้ ตองไมนอยกวาหนึ่งพันบาท ความละเอียดแจงแลว นั้น
สํานักงานศาลยุติธรรมพิจารณาแลว ขอเรียนวา
๑. การที่ ศ าลมี คํ า สั่ ง จํ า หน า ยคดี ไ ว ชั่ ว คราว เพื่ อ ให ใ ช ม าตรการพิ เ ศษแทนการ
ดําเนิน คดีอาญาตามพระราชบั ญ ญัติ ศาลเยาวชนและครอบครัว และวิ ธีพิจ ารณาคดี เยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๙๐ เปน มาตรการที่ศาลกําหนดเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือ
สนับสนุนเด็กหรือเยาวชนใหสามารถอยูกับครอบครัวและชุมชนไดโดยปกติสุข โดยใหจําเลยซึ่งเปนเด็ก
หรือเยาวชนปฏิบัติตามแผนแกไขบําบัดฟนฟูที่ศาลเห็นชอบ หากมีการปฏิบัติตามแผนแกไขบําบัด
ฟนฟูครบถวนแลว และศาลเห็นชอบดวยกับรายงานผลการปฏิบัติตามแผนแกไขบําบัดฟนฟูจะมีคําสั่ง
จําหนายคดีออกจากสารบบความ แตหากฝาฝนหรือไมปฏิบัติต ามแผน ศาลจะพิจารณาสั่งตามที่
เห็นสมควรหรือยกคดีขึ้นพิจารณาตอไปตามมาตรา ๙๒ ดังนั้น เมื่อศาลมีคําสั่งจําหนายคดีไวชั่วคราว
กรณีที่ศาลมีคําสั่งใหใชมาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญาตามมาตรา ๙๐ จึงอยูในความหมาย
ของคําวา “คดีที่ศาลมีคําสั่งจําหนายคดีไวชั่วคราว” ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
วาดวยคาปวยการที่ปรึกษากฎหมายที่ศาลแตงตั้งใหแกเด็กหรือเยาวชน พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แกไขเพิ่มเติม

-๒ขอ ๕ (๑) วรรคสองประกอบคําอธิบายและแนวปฏิบัติตามระเบียบดังกลาวขอ ๕.๒ ข. (๓) ศาลที่มี
อํานาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวสามารถกําหนดเงินรางวัลใหแกที่ปรึกษากฎหมายเนื่องจาก
การปฏิบัติหนาที่ตั้งแตวันที่ศาลมีคําสั่งจําหนายคดีชั่วคราวเพื่อจายไปบางสวนได โดยไมเกินอัต รา
ขั้นต่ําที่กําหนดไวสําหรับประเภทคดีตามอัตราคาปวยการทายระเบียบ แตตองไมนอยกวาหนึ่งพันบาท
๒. กรณีคดีที่ศาลมีคําสั่งใหใชมาตรการแทนการพิพากษาคดี
การที่ศาลมีคําสัง่ ใหใชมาตรการแทนการพิพากษาคดี ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชน
และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๑๓๒ เปนมาตรการทีศ่ าล
กําหนดเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสนับสนุนเด็กหรือเยาวชนใหสามารถอยูกับครอบครัวและชุมชน
ไดโดยปกติสขุ เมื่อคดีเสร็จการพิจารณาแลว และในระหวางการปฏิบตั ิตามเงือ่ นไขในการแกไขบําบัด
ฟนฟู ศาลอาจมีคําสั่งใหปลอยตัวจําเลยชั่วคราวแลวมอบตัวจําเลยใหบดิ า มารดา ผูป กครอง หรือ
บุคคลซึ่งจําเลยอาศัยอยูด วย โดยไมมปี ระกัน มีประกัน หรือมีประกันและหลักประกันดวยก็ได ซึง่ ศาล
จะยังไมมีคําสัง่ ยุติคดีจนกวาจําเลยไดปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและภายในระยะเวลาทีศ่ าลกําหนดตาม
มาตรา ๑๓๒ แลว หากเด็กหรือเยาวชนไดปฏิบตั ิตามเงือ่ นไขภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนดศาลจะมี
คําสั่งยุตคิ ดีโดยไมตองมีคําพิพากษา แตหากผิดเงื่อนไข ศาลจะยกคดีขึ้นพิจารณาพิพากษาตอไป โดย
มิไดกําหนดใหศาลตองมีคําสั่งจําหนายคดี ดังเชนมาตรา ๙๐ และตามระเบียบคณะกรรมการบริหาร
ศาลยุตธิ รรม วาดวยคาปวยการที่ปรึกษากฎหมายทีศ่ าลแตงตั้งใหแกเด็กหรือเยาวชน พ.ศ. ๒๕๕๕
และทีแ่ กไขเพิ่มเติม ขอ ๕ (๑) วรรคสอง กําหนดให ศาลกําหนดเงินรางวัลใหแกที่ปรึกษากฎหมาย
ตามอัตราคาปวยการทายระเบียบ ในคดีที่จาํ เลยใหการรับสารภาพ คดีที่ศาลมีคาํ สั่งจําหนายคดีไว
ชั่วคราว คดีที่ศาลสัง่ ยุติคดีโดยไมตองมีคําพิพากษา หรือคดีเสร็จไปโดยศาลไมไดมคี ําพิพากษา เชน
คดีที่โจทกถอนฟอง หรือยอมความกันโดยชอบดวยกฎหมายหรือจําเลยถึงแกความตาย โดยใหกําหนด
เงินรางวัลไดไมเกินอัตราขัน้ ต่ําที่กําหนดไวสําหรับประเภทคดีนนั้ ทัง้ นี้ ตองไมนอยกวาหนึ่งพันบาท
ประกอบกับหนังสือสํานักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย ๐๐๒/ว ๙๒ (ป) ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ แจง
คําอธิบายและแนวปฏิบตั ิตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม วาดวยคาปวยการที่ปรึกษา
กฎหมายที่ศาลแตงตั้งใหแกเด็กหรือเยาวชน พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอ ๕.๒ ข. (๓) ซึง่ อธิบายวา “หากปฏิบตั ิ
หนาที่ในคดีที่จําเลยใหการรับสารภาพ คดีที่ศาลมีคาํ สั่งจําหนายคดีไวชวั่ คราวกรณีที่ศาลมีคาํ สั่งใหใช
มาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญาตามมาตรา ๙๐ คดีทศี่ าลสั่งยุติคดีโดยไมตองมีคําพิพากษา
ตามมาตรา ๑๓๓ วรรคหนึ่ง หรือคดีเสร็จไปโดยศาลไมไดมีคําพิพากษา เชน คดีทโี่ จทกถอนฟองตาม
มาตรา ๑๐๐ ยอมความกันโดยชอบดวยกฎหมายตามมาตรา ๑๔๘ วรรคสาม และจําเลยถึงแกความตาย
ใหลดเงินรางวัลลงตามที่ระเบียบนี้กาํ หนดไว โดยใหกําหนดคาปวยการภายหลังจากศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งจําหนายคดีหรือยุติคดีแลวตามระเบียบขอ ๕ (๑) วรรคสอง” โดยมิไดกําหนดหลักเกณฑ

-๓ใหศาลกําหนดเงินรางวัลใหแกที่ปรึกษากฎหมายในกรณีศาลมีคําสั่งใหใชมาตรการแทนการพิพากษา
คดีตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.
๒๕๕๓ มาตรา ๑๓๒ ดังนั้น การที่ศาลมีคําสั่งจําหนายคดีไวชั่วคราวกรณีที่ศาลมีคําสั่งใหใชมาตรการ
พิเศษแทนการพิพากษาคดีตามมาตรา ๑๓๒ ศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว จึงไม
สามารถกําหนดเงินรางวัลใหแกที่ปรึกษากฎหมายเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่เพื่อจายไปบางสวนได ศาล
จะต อ งกํ า หนดเมื่ อ มี คํ า พิ พ ากษาหรื อ มี คํ า สั่ ง ยุ ติ ค ดี โ ดยไม ต อ งมี คํ า พิ พ ากษา ตามระเบี ย บคณะ
กรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดวยคาปวยการที่ปรึกษากฎหมายที่ศาลแตงตั้งใหแกเด็กหรือเยาวชน
พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๕ (๑) วรรคสอง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)

อธิคม อินทุภูติ
(นายอธิคม อินทุภูติ)
เลขาธิการสํานักงานศาลยุตธิ รรม
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