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เรื่อง ตอบขอหารือคําอธิบายและแนวปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดวย
คาปวยการที่ปรึกษากฎหมายที่ศาลแตงตั้งใหแกเด็กหรือเยาวชน พ.ศ. ๒๕๕๕
เรียน ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ
อางถึง หนังสือศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ ดวนที่สุด ที่ ศย ๓๐๑.๐๒๘/๕๑
ลงวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ตามหนังสือที่อางถึง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ ขอหารือ
คําอธิบายและแนวปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดวยคาปวยการที่ปรึกษา
กฎหมายที่ศาลแตงตั้งใหแกเด็กหรือเยาวชน พ.ศ. ๒๕๕๕ และกรณีคําสั่งตามคํารองตรวจสอบ
การจับกุม ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
พ.ศ. ๒๕๕๓ ความละเอียดแจงแลว นั้น
สํานักงานศาลยุติธรรมขอเรียนวา
๑. คดี ที่ ใ ห เ บิ ก จ า ยค า ป ว ยการที่ ป รึ ก ษากฎหมายเป น รายคดี จะต อ งเป น คดี
ที่ซับซอนยุงยาก แตไมมีคําอธิบายวาคดีที่ซับซอนยุงยาก คือคดีที่มีลักษณะเชนใด จึงขอคํานิยาม
คํ า ว า “ซั บ ซ อ นยุ ง ยาก” เป น กรณี ลั ก ษณะใด เช น เดิ ม จํ า เลยให ก ารปฏิ เ สธแต ต อ มาให ก าร
รับสารภาพระหวางพิจารณาไมวาจะตองสืบพยานประกอบหรือไมก็ตาม จัดเปนคดีที่มีความยุงยาก
ซับซอนหรือไม
ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดวยคาปวยการที่ปรึกษากฎหมาย
ที่ศาลแตงตั้งใหแกเด็กหรือเยาวชน พ.ศ. ๒๕๕๕ มิไดกําหนดวาการเบิกจายคาปวยการที่ปรึกษา
กฎหมายเปนรายคดีจะตองเปนคดีที่ซับซอนยุงยาก หากแตใหศาลเปนผูใชดุลพินิจกําหนดเงินรางวัล
ใหแกที่ปรึกษากฎหมายตามอัตราคาปวยการทายระเบียบ บัญชี ๑ อัตราระหวางขั้นต่ําและขั้นสูง
โดยพิจารณาตามความยากงายของลักษณะแหงคดี เวลา และงานที่ที่ปรึกษากฎหมายตองปฏิบัติ
โดยใหคํานึงถึงความเอาใจใสในการดําเนินคดี ซึ่งตองสัมพันธกับอัตราการจายตามเงื่อนไขในระเบียบฯ
ขอ ๔ ขอ ๕ และขอ ๖ วรรคสอง ทั้งนี้ คําวา “คดีที่มีความซับซอนยุงยาก” ปรากฏในคําอธิบายและ
แนวปฏิบัติตามระเบียบฯ วา การแตงตั้งที่ปรึกษากฎหมายเพื่อปฏิบัติหนาที่ในลักษณะเปนรายคดี
โดยศาลมีหนังสือขอแรงที่ปรึกษากฎหมายใหแกจําเลยเปนรายคดีเพื่อปฏิบัติหนาที่ทุกขั้นตอน

-๒จนกวาคดีจะแลวเสร็จ โดยเฉพาะคดีที่มีความซับซอนยุงยากซึ่งจําตองมีที่ปรึกษากฎหมายปฏิบัติ
หนาที่ตอเนื่อง หรือในกรณีที่ศาลไมไดมีคําสั่งจัดเวรที่ปรึกษากฎหมายหรือมีความจําเปนอื่น ดังนั้น
การที่ศาลจะแตงตั้งที่ปรึกษากฎหมายปฏิบัติหนาที่ในลักษณะเปนรายคดี จึงขึ้นอยูกับการใชดุลพินิจ
ของผูพิพากษาเจาของสํานวนโดยพิจารณาจากพฤติการณแหงคดีเปนกรณี ๆ ไป ทั้งนี้ ก็เพื่อให
ที่ปรึกษากฎหมายไดปฏิบัติหนาที่ในทางคดีใหแกเด็กหรือเยาวชนอยางตอเนื่องจนกวาการดําเนิน
กระบวนพิจารณาคดีในศาลแลวเสร็จ เชน คดีที่ตองมีการสืบพยาน ไมวาจําเลยจะใหการรับสารภาพ
หรือปฏิเสธ ซึ่งตองมีการสืบพยานโจทกประกอบคํารับสารภาพ หรือสืบพยานเพื่อพิสูจนขอเท็จจริง
แห ง คดี แล ว แต ก รณี เป น ต น รวมถึ ง กรณี ที่ ศ าลไม ไ ด มี คํ า สั่ ง จั ด เวรที่ ป รึ ก ษากฎหมาย หรื อ
ความจําเปนอื่นตามที่กลาวมาขางตน
๒. กรณีไมมีที่ปรึกษากฎหมาย หรือมีแตไมมาปฏิบัติหนาที่ซึ่งเปนประเด็นปญหา
เกี่ยวกับการบริหารจัดการของศาล ซึ่งศาลอาจดําเนินการได ๒ แนวทาง ดังนี้
๒.๑ กรณี ไ ม มี ที่ ป รึ ก ษากฎหมายรายใดมายื่ น ขอรั บ จดแจ ง เป น ที่ ป รึ ก ษา
กฎหมายที่ศาล ศาลนั้นควรประสานงานกับศาลอื่นที่ใกลเคียง เพื่อขอความรวมมือใหที่ปรึกษา
กฎหมายซึ่ ง จดแจง ไวใ นศาลอื่น แต ยัง ไมค รบสามศาล มาจดแจ ง ใหศ าลตน เพื่ อปฏิบั ติห นา ที่
ที่ปรึกษากฎหมาย
๒.๒ กรณีมีที่ปรึกษากฎหมายที่จดแจงไวแลวแตไมมาปฏิบัติหนาที่ ซึ่งตาม
ขอบังคับประธานศาลฎีกา วาดวยการอบรม ระเบียบปฏิบัติของที่ปรึกษากฎหมาย การจดแจงและ
ลบชื่อออกจากบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๖ ขอ ๓๔ ไดกําหนดไววา “ใหผูไดรับจดแจงเปนที่ปรึกษากฎหมาย
ที่ศาลแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ไดเฉพาะในศาลเยาวชนและครอบครัวที่รับจดแจงเทานั้น ผูขอรับจดแจง
อาจยื่นคําขอรับจดแจงเปนที่ปรึกษากฎหมายที่ศาลแตงตั้งตอศาลเยาวชนและครอบครัวศาลใด
ศาลหนึ่งหรือหลายศาลก็ได แตทั้งนี้ ศาลจะรับจดแจงไมเกินสามศาล” และสารอธิบดีผูพิพากษา
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ฉบับลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ วางแนวปฏิบัติไววา “ศาลใด
มีที่ปรึกษากฎหมายจดแจงจํานวนนอยก็ใหจัดเวรที่ปรึกษากฎหมายที่ศาลแตงตั้งแตละคนเปน
รายสัปดาหเพื่อสะดวกแกการเดินทางได กรณีไมอาจแตงตั้งที่ปรึกษากฎหมายไดใหศาลบันทึก
เหตุดังกลาวไวในรายงานกระบวนพิจารณา” จากขอบังคับและแนวปฏิบัติขางตนจึงเห็นวา ศาล
อาจประสานใหที่ปรึกษากฎหมายรายอื่นที่มีชื่ออยูในบัญชีรับจดแจงของศาลใหมาปฏิบัติหนาที่ได
แตหากไดมีการดําเนินการดังกลาวแลวยังไมมีที่ปรึกษากฎหมายมาปฏิบัติหนาที่อีก ศาลอาจจัดเวร
ที่ปรึกษากฎหมายตามคําแนะนําของอธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางดังกลาว

-๓๓. กรณีที่มีการฟองคดี และมีการแตงตั้งที่ปรึกษากฎหมายที่มาปฏิบัติหนาที่เปนเวร
ในวันดังกลาวเปนที่ปรึกษากฎหมายแกจําเลยแลว และสามารถอานคําพิพากษาในวันนั้นได แต
ผูพิพากษาเลื่อนไปพิจารณา หรือฟงคําพิพากษาในวันที่เลื่อนไป ซึ่งอาจมีการเลื่อนคดีเพียงนัดเดียว
หรือหลายนัดและผูพิพากษามีคําสั่งใหที่ปรึกษากฎหมายเวรคนเดิมติดตามไปเปนที่ปรึกษากฎหมาย
แกจําเลยในวันนัดที่เลื่อนไปดวยโดยมิไดแตงตั้งที่ปรึกษากฎหมายเวรที่มาทําหนาที่เวรในวันที่เลื่อนไป
ตอมาผูพิพากษามีคําสั่งจายคาปวยการใหแกที่ปรึกษากฎหมายที่ไดติดตามคดีมานั้นในลักษณะรายคดี
ดังนี้ ผูพิพากษาจะตองแกไขคําสั่งที่จายคาปวยการที่ปรึกษากฎหมายหรือไม เนื่องจากเปนคดีที่มี
คําสั่งจายคาปวยการที่ปรึกษากฎหมายไปกอนที่จะมีหนังสือชี้แจงคําอธิบายและแนวปฏิบัติฯ ออกมา
ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดวยคาปวยการที่ปรึกษากฎหมาย
ที่ศาลแตงตั้งใหแกเด็กหรือเยาวชน พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอ ๖ กําหนดวา “ในกรณีที่ศาลเห็นเปนการสมควร
อาจจัดใหที่ปรึกษากฎหมายปฏิบัติหนาที่ในลักษณะเปนเวร ใหที่ปรึกษากฎหมายไดรับเงินรางวัล
ตามบัญชี ๒ เมื่อไดปฏิบัติหนาที่เวรแลว ในกรณีที่ที่ปรึกษากฎหมายไดปฏิบัติหนาที่อื่นในคดีหลังจาก
วันปฏิบัติหนาที่เวรใหศาลกําหนดเงินรางวัลในสวนนี้ไดตามขอ ๕ โดยอนุโลม ทั้งนี้ ใหคํานึงถึง
เงินรางวัลที่ไดกําหนดใหไปแลวประกอบดวย” และตามหนังสือศาลยุติธรรม ที่ ศย ๐๐๒/ว ๙๒ (ป)
ลงวัน ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ แจง คําอธิบ ายและแนวปฏิบัติต ามระเบียบคณะกรรมการบริห าร
ศาลยุติธรรม วาดวยคาปวยการที่ปรึกษากฎหมายที่ศาลแตงตั้งใหแกเด็กหรือเยาวชน พ.ศ. ๒๕๕๕
ขอ ๕.๒ ไดใหขอสังเกตไววา “๑. คาปวยการในลักษณะเปนเวรเปนคาปวยการคนละลักษณะกับ
คาปวยการเปนรายคดี จึงไมตองนําคาปวยการในลักษณะเปนเวรมารวมอยูในอัตราขั้นสูงขั้นต่ําใน
บัญชี ๑ ตามระเบียบ ขอ ๕ ดังนั้น ในคดีหนึ่งอาจมีการแตงตั้งที่ปรึกษากฎหมายคนเดียวใหปฏิบัติ
หนาที่ทั้งในลักษณะเปนเวร และปฏิบัติหนาที่เปนรายคดีตอเนื่องกันได หากตอมาไดปฏิบัติหนาที่
ที่ป รึกษากฎหมายรายคดีก็ใหเบิกจายเปน รายคดีต ามอัต ราขั้น ต่ําขั้น สูงของแตละประเภทคดี
แตอยางไรก็ตาม การกําหนดคาปวยการเปนรายคดีศาลตองคํานึงถึงคาปวยการในการปฏิบัติหนาที่
ในลักษณะเวรประกอบดวย” ซึ่งตามประเด็นปญหา ถาในวันที่มีการฟองคดีและศาลไดมีคําพิพากษา
ในวันนั้น ถือวาที่ปรึกษากฎหมายไดปฏิบัติหนาที่ในฐานะที่ปรึกษากฎหมายในลักษณะเปนเวร
มีสิทธิไดรับคาปวยการตามบัญชี ๒ จํานวน ๑,๐๐๐ บาท แตหากศาลไมสามารถอานคําพิพากษา
ในวันดังกลาว และมีคําสั่งเลื่อนการพิจารณาอาจเพียงนัดเดียวหรือหลายนัดก็ตาม ศาลอาจตั้ง
ที่ปรึกษากฎหมายเวรดังกลาวใหปฏิบัติหนาที่ที่ปรึกษากฎหมายในลักษณะเปนรายคดีจนคดีเสร็จสิ้น
ก็ได ซึ่งการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวที่ปรึกษากฎหมายมีสิทธิไดรับเงินคาปวยการ ตามขอ ๕ โดยอนุโลม
แตการกําหนดเงินคาปวยการดังกลาวใหศาลคํานึงถึงเงินรางวัลที่ไดกําหนดใหไปแลวในการปฏิบัติหนาที่
ในลักษณะเปนเวรประกอบดวย ดังนั้น กรณีผูพิพากษามีคําสั่งจายคาปวยการใหแกที่ปรึกษากฎหมาย

-๔ที่ไดติดตามคดีมานั้นในลักษณะรายคดี ผูพิพากษาจะตองแกไขคําสั่งที่จายคาปวยการที่ปรึกษา
กฎหมายหรือไมนั้น เห็นวา เปนการใชดุลพินิจเฉพาะของผูพิพากษาเจาของสํานวนซึ่งยอมเปน
อิสระในการมีคําสั่งเกี่ยวเนื่องกับคดี
๔. คํารองตรวจสอบการจับ จําเปน ที่ผูพิพากษาจะตองมีคําสั่ง ในวัน ที่พนักงาน
สอบสวนมายื่นคํารองหรือไม หรือสามารถนัดใหมาสั่งในภายหลังได โดยในระหวางนี้อาจใหปลอยตัว
ผูตองหาไปพลางกอน
กรณีการสั่งคํารองตรวจสอบการจับของผูพิพากษา ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชน
และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง กําหนด
ใหพนักงานสอบสวนตองนําตัวเด็กหรือเยาวชนไปศาลเพื่อตรวจสอบการจับกุมทันที ภายในเวลา
ยี่สิบ สี่ชั่ว โมงนับ แตเวลาที่เด็กหรือ เยาวชนถึง ที่ทําการของพนักงานสอบสวน และมาตรา ๗๓
กําหนดวา เมื่อเด็กหรือเยาวชนมาอยูตอหนาศาลใหศาลตรวจสอบวาเปนเด็กหรือเยาวชนซึ่งตองหา
วากระทําความผิดหรือไม การจับการปฏิบัติตอ เด็กหรือเยาวชนเปนไปโดยชอบดวยกฎหมายหรือไม
เห็นไดวากฎหมายมีเจตนารมณมุงในการคุมครองสิทธิเสรีภาพของเด็กหรือเยาวชน โดยใหศาล
ดําเนินการตรวจสอบความชอบดว ยกฎหมายของการจับใหแลวเสร็จโดยเร็ว แตอยางไรก็ตาม
กฎหมายมิไดกําหนดใหศาลตองมีคําสั่งในวันที่พนักงานสอบสวนมายื่นคํารองแตอยางใด ดังนั้น
หากศาลเห็นวาการตรวจสอบการจับยังมีขอเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะการกระทําหรือพฤติการณของ
เด็กหรือเยาวชน รวมถึงขอเท็จจริงอื่น ๆ ที่ศาลจําเปนตองใชประกอบดุลพินิจกอนมีคําสั่ง ศาลอาจ
ใชดุลพินิจในการนัดใหมาฟงคําสั่งตามคํารองตรวจสอบการจับในภายหลังได แตทั้งนี้ตองคํานึงถึง
การคุมครองสิทธิเสรีภาพและประโยชนสูงสุดของเด็กหรือเยาวชนเปนสําคัญ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) อธิคม อินทุภูติ
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