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ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา
ว่าด้วยการอบรม ระเบียบปฏิบัติของที่ปรึกษากฎหมาย
การจดแจ้งและลบชื่อออกจากบัญชี
พ.ศ. ๒๕๕๖
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๗ มาตรา ๑๒๑ มาตรา ๑๒๒ และมาตรา ๑๒๔
แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓
ประธานศาลฎีกาออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการอบรม ระเบียบปฏิบัติ
ของที่ปรึกษากฎหมาย การจดแจ้งและลบชื่อออกจากบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในกรณีที่มีระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ปฏิบัติ
ตามข้อบังคับนี้
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“ศาลเยาวชนและครอบครัว” หมายความว่า ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ศาลเยาวชน
และครอบครั ว จังหวัด หรือแผนกคดี เยาวชนและครอบครัว ในศาลจังหวั ด ซึ่งจัด ตั้งขึ้น ตามกฎหมาย
ว่าด้วยศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
“ผู้รับผิดชอบราชการศาล” หมายความว่า อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด หรือผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแผนกคดีเยาวชน
และครอบครัว
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกํากับดูแลที่ปรึกษากฎหมาย
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
“ผู้อํานวยการ” หมายความว่า ผู้อํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลเยาวชนและครอบครัว
หรือผู้อํานวยการสํานักงานประจําศาลเยาวชนและครอบครัว
“ที่ปรึกษากฎหมาย” หมายความว่า ทนายความซึ่งสอบผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กําหนด
ในข้อบังคับนี้ และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นที่ปรึกษากฎหมายที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
หมวด ๑
คณะกรรมการกํากับดูแลที่ปรึกษากฎหมาย
ข้อ ๕ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการกํากับดูแลที่ปรึกษากฎหมาย”
ประกอบด้วย
(๑) อธิบดี เป็นประธาน
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(๒) รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางหนึ่งคนที่อธิบดีมอบหมาย
(๓) ผู้แทนสํานักงานศาลยุติธรรมหนึ่งคน
(๔) ผู้แทนสภาทนายความหนึ่งคน
(๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสามคนประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน
ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา และผู้เชี่ยวชาญด้านการสังคมสงเคราะห์ด้านละหนึ่งคน ซึ่งคัดเลือกและแต่งตั้ง
โดยอธิบดี
(๖) เลขานุการศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเป็นกรรมการและเลขานุการ
(๗) ผู้อํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเป็น กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี
ข้อ ๖ นอกจากการพ้ น จากตํ า แหน่ง ตามวาระ กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิต ามข้ อ ๕ (๕)
พ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๕) ต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก
ข้อ ๗ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ให้อธิบดีแต่งตั้งบุคคล
ซึ่งมีคุณ สมบัติตามข้อ ๕ (๕) เป็นกรรมการผู้ท รงคุณวุฒิแ ทน และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งดํารงตําแหน่ง
แทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
ข้อ ๘ ในกรณีที่กรรมการผู้ท รงคุณวุฒิดํารงตําแหน่งครบวาระแล้ว แต่ยังมิได้มีการแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน
ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) กําหนดหลักสูตร วิธีการอบรมและทดสอบความรู้แก่ผู้ประสงค์จะเป็นที่ปรึกษากฎหมาย
(๒) พิจารณาการเพิกถอนชื่อที่ปรึกษากฎหมายออกจากทะเบียนที่ปรึกษากฎหมาย
ข้อ ๑๐ ในการประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
หมวด ๒
การอบรมความรู้ที่ปรึกษากฎหมาย
ข้อ ๑๑ ให้ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางประกาศรับสมัครและจัดอบรมความรู้แก่ผู้ที่จะเป็น
ที่ปรึกษากฎหมายในเวลาที่จําเป็นและเหมาะสม
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ข้อ ๑๒ ผู้สมัครเข้ารับการอบรมต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นทนายความตามกฎหมายว่าด้วยทนายความ
(๒) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
(๓) ไม่เป็ น ผู้เ คยถู กลงโทษไล่อ อก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิ สาหกิจ หรื อ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(๔) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สดุ ให้จําคุกในคดีที่คณะกรรมการเห็นว่าจะนํามา
ซึ่งความเสื่อมเสียต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษากฎหมาย
(๕) ไม่เป็นผู้ถูกเพิกถอนชื่อจากทะเบียนที่ปรึกษากฎหมายตามข้อ ๒๘ (๒)
ข้อ ๑๓ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการอบรมยื่นใบสมัครตามแบบที่อธิบดีกําหนดต่อผู้อํานวยการ
ข้อ ๑๔ ให้ผู้อํานวยการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการอบรม แล้ว ทําความเห็น
เสนอต่อผู้รับผิดชอบราชการศาลเพื่อพิจารณาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม
ข้อ ๑๕ การจั ด อบรมแก่ ผู้ ส มั ค รเข้ า รั บ การอบรมให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก สู ต รและวิ ธี ก ารที่
คณะกรรมการกําหนดโดยประกอบด้วยเนื้อหาวิชาดังต่อไปนี้
(๑) สิทธิเด็ก
(๒) วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
(๓) จิตวิทยา การสังคมสงเคราะห์ และการให้คําปรึกษา
(๔) การวิเคราะห์หาสาเหตุแห่งการกระทําความผิดของเด็กหรือเยาวชน
(๕) การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก เยาวชนและครอบครัว
(๖) ระเบียบปฏิบัติของที่ปรึกษากฎหมายในศาลเยาวชนและครอบครัว
(๗) ความรู้อื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษากฎหมาย
ข้อ ๑๖ ผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมตามข้อ ๑๔ ต้องเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
ของเวลาการอบรมทั้งหมด และผ่านการทดสอบความรู้ตามวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
ข้อ ๑๗ ให้ศ าลเยาวชนและครอบครัว กลางจัด ทํ าทะเบี ย นที่ปรึ กษากฎหมาย และแจ้งให้
ศาลเยาวชนและครอบครัวทุกศาลทราบ
หมวด ๓
บัตรประจําตัวที่ปรึกษากฎหมาย
ข้อ ๑๘ ให้อธิบดีออกบัตรประจําตัวที่ปรึกษากฎหมายตามแบบที่อธิบดีกําหนด
ข้อ ๑๙ ในกรณีที่ที่ปรึกษากฎหมายถูกเพิกถอนชื่อออกจากทะเบียนที่ปรึกษากฎหมายตามความ
ในหมวด ๔ ส่วนที่ ๒ ให้บัตรประจําตัวที่ปรึกษากฎหมายเป็นอันยกเลิกไป
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หมวด ๔
ระเบียบปฏิบัติของที่ปรึกษากฎหมาย
ส่วนที่ ๑
การปฏิบัติหน้าที่และการดํารงตน
ข้อ ๒๐ ที่ปรึกษากฎหมายจักต้องรักษาไว้ซึ่งอุด มการณ์แ ละมรรยาทแห่งวิชาชีพทนายความ
อย่างเคร่งครัด โดยไม่กระทําการใด ๆ อันอาจนํามาซึ่งความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ มีความยึดมั่น
ในคุณธรรมและจริยธรรม อยู่ในกรอบของศีลธรรม ซื่อสัต ย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ด้ว ยความระมัดระวัง
ทั้งจักต้องวางตนให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของบุคคลทั่วไป
ข้อ ๒๑ ที่ปรึกษากฎหมายพึงใฝ่หาความรู้ เพิ่มพูน ทักษะในการทํางาน ติด ตามการพัฒ นา
ทางกฎหมายตลอดจนขวนขวายศึกษาเพิ่มเติมทั้งในวิชาชีพของตนและความรู้รอบตัวอย่างสม่ําเสมอ
ข้อ ๒๒ ที่ปรึกษากฎหมายพึงสนับสนุน ส่งเสริมให้เด็กหรือเยาวชนได้รับโอกาสเข้าสู่มาตรการพิเศษ
แทนการดําเนินคดีอาญาตามมาตรา ๘๖ หรือมาตรา ๙๐ และการแก้ไขบําบัดฟื้นฟูก่อนมีคําพิพากษา
ตามมาตรา ๑๓๒ แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อ ๒๓ ที่ปรึกษากฎหมายจักต้องเก็บรักษาบรรดาข้อมูลหรือข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
คดีที่ตนได้รู้เห็นมาอันเนื่องจากการทําหน้าที่ไว้เป็นความลับ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาล หรือเป็นกรณี
ที่ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายกําหนด
ข้อ ๒๔ ที่ปรึกษากฎหมายที่ศาลแต่งตั้งจักต้องไม่เรียกหรือรับค่าตอบแทนหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ
จากฝ่ายเด็กหรือเยาวชนในคดีที่ตนได้รับแต่งตั้ง
ข้อ ๒๕ เมื่อเกิดการขัดแย้งกับฝ่ายเด็กหรือเยาวชนที่จะกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ ที่ปรึกษา
กฎหมายควรถอนตัว
การถอนตัวจากการเป็นที่ปรึกษากฎหมายตามวรรคหนึ่ง จะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าตามสมควร
เพื่อให้ศาลหรือฝ่ายเด็กหรือเยาวชนมีเวลาพอที่จะแต่งตั้งหรือหาที่ปรึกษากฎหมายคนใหม่ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๖ ที่ปรึกษากฎหมายจักต้องมีความสุภาพเรียบร้อย สํารวมกิริยามารยาทและมีอัธยาศัย
ห้ามมิให้ดูหมิ่นเหยียดหยามบุคคลใด ๆ
ข้อ ๒๗ ที่ปรึกษากฎหมายจักต้องรักษาชื่อเสียงมิให้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว
ห้ามมิให้ประพฤติต นเป็นคนเสเพล มีหนี้สิน รุงรัง เสพของมึนเมาจนไม่สามารถครองสติได้
เล่นการพนันเป็นอาจิณ กระทําความผิดอาญา หรือกระทําการอื่นใดที่ความประพฤติหรือการกระทํา
ดังกล่าวอาจทําให้เสื่อมเสียต่อเกียรติศกั ดิ์แห่งการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๒ ก

หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖

ส่วนที่ ๒
การเพิกถอนชื่อออกจากทะเบียนที่ปรึกษากฎหมาย
ข้อ ๒๘ ให้คณะกรรมการพิจารณาเพิกถอนชื่อที่ปรึกษากฎหมายออกจากทะเบียนที่ปรึกษากฎหมาย
เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้
(๑) ขาดคุณสมบัติการเป็นทนายความ
(๒) ไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติของที่ปรึกษากฎหมาย และเสียหายแก่เกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ
ข้อ ๒๙ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงตามข้อ ๒๘ (๒) ให้ผู้รับผิดชอบราชการศาลตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและทําความเห็นเสนอไปยังคณะกรรมการ และเพื่อประโยชน์แ ก่การทําความเห็นดังกล่าว
ผู้รับผิด ชอบราชการศาลอาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงทําหน้าที่ร วบรวมข้อเท็จจริง
และทําความเห็นเบื้องต้นเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้
หากคณะกรรมการจะรับฟังข้อเท็จจริงใดที่เป็นผลร้ายแก่ที่ปรึกษากฎหมายจะต้องให้โ อกาส
ที่ปรึกษากฎหมายนั้นชี้แจงก่อน เมื่อคณะกรรมการเห็นว่าข้อเท็จจริงรับฟังได้ ให้คณะกรรมการเพิกถอนชื่อ
ที่ปรึกษากฎหมายออกจากทะเบียนที่ปรึกษากฎหมายตามข้อ ๒๘
หากคณะกรรมการเห็น ว่าการไม่ปฏิบัติต ามระเบีย บปฏิบัติข องที่ปรึกษากฎหมายนั้นเป็นกรณี
ไม่ร้ายแรง คณะกรรมการอาจตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้
ข้อ ๓๐ ในกรณีที่คณะกรรมการมีคําสั่งเพิกถอนชื่อที่ปรึกษากฎหมายออกจากทะเบียนที่ปรึกษา
กฎหมาย ให้ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเพิกถอนชื่อผู้นั้นออกจากทะเบียนที่ปรึกษากฎหมายตามข้อ ๑๗
และแจ้งคําสั่งให้ศาลเยาวชนและครอบครัวทุกศาลทราบ
หมวด ๕
ที่ปรึกษากฎหมายที่ศาลแต่งตั้ง
ส่วนที่ ๑
หลักเกณฑ์ และวิธีการจดแจ้ง
ข้อ ๓๑ ที่ปรึก ษากฎหมายซึ่งประสงค์ จะขอรับจดแจ้ง เป็น ที่ ปรึกษากฎหมายที่ ศาลแต่งตั้ ง
ในศาลเยาวชนและครอบครัว ใด ให้ยื่น คําขอต่อผู้รั บผิดชอบราชการศาลเยาวชนและครอบครัว นั้ น
ตามแบบที่อธิบดีกําหนด
ข้อ ๓๒ ผู้ขอรับจดแจ้งเป็นที่ปรึกษากฎหมายที่ศาลแต่งตั้ง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นผู้มีความพร้อมที่จะอุทิศเวลาปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายที่ศาลแต่งตั้ง

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๒ ก

หน้า ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖

(๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรตามข้อ ๒๙ วรรคสาม เกิน กว่าหนึ่งครั้ง
ภายในรอบบัญชีรับจดแจ้งตามข้อ ๓๕
ข้อ ๓๓ เมื่อศาลเยาวชนและครอบครัวใดได้รับคําขอจดแจ้งเป็นที่ปรึกษากฎหมายที่ศาลแต่งตั้ง
ตามข้อ ๓๑ ให้ผู้อํานวยการศาลเยาวชนและครอบครัวนั้นตรวจสอบคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และเอกสาร
หลักฐานของผู้ขอและเสนอต่อผู้รับผิดชอบราชการศาล หากผู้รับผิดชอบราชการศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า
เหมาะสม ให้จดแจ้งชื่อที่ปรึกษากฎหมายนั้นในบัญชีรับจดแจ้งและแจ้งให้ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางทราบ
เพื่อบันทึกไว้ในทะเบียนที่ปรึกษากฎหมาย
ข้อ ๓๔ ให้ผู้ได้รับจดแจ้งเป็นที่ปรึกษากฎหมายที่ศาลแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เฉพาะในศาลเยาวชน
และครอบครัวที่รับจดแจ้งเท่านั้น ผู้ขอรับจดแจ้งอาจยื่นคําขอรับจดแจ้งเป็นที่ปรึกษากฎหมายที่ศาลแต่งตั้ง
ต่อศาลเยาวชนและครอบครัวศาลใดศาลหนึ่ง หรือหลายศาลก็ได้ แต่ทั้งนี้ ศาลจะรับจดแจ้งไม่เกินสามศาล
ส่วนที่ ๒
การลบชื่อออกจากบัญชีรับจดแจ้ง
ข้อ ๓๕ ให้บัญชีรับจดแจ้งที่ปรึกษากฎหมายที่ศาลแต่งตั้งสิ้นผลลงเมื่อครบห้าปีนับแต่วันจัดทํา
ที่ปรึกษากฎหมายที่ศาลแต่งตั้งซึ่งมีชื่ออยู่ในบัญชีรับจดแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ที่ปรึกษากฎหมายต่อไปจนกว่ามีการจัดทําบัญชีรับจดแจ้งที่ปรึกษากฎหมายที่ศาลแต่งตั้งขึ้นใหม่
ที่ปรึกษากฎหมายที่ประสงค์จะขอรับจดแจ้งเป็นที่ปรึกษากฎหมายที่ศาลแต่งตั้งต่อไปให้ยื่นคําขอ
รับจดแจ้งตามข้อ ๓๑
กรณีที่บัญชีรับจดแจ้งที่ปรึกษากฎหมายสิ้นผลตามวรรคหนึ่ง ให้ที่ปรึกษากฎหมายที่ศาลแต่งตั้งนั้น
ปฏิบัติหน้าที่ในคดีต่อไปจนคดีถึงที่สุด เว้นแต่ผู้รับผิดชอบราชการศาลจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น
ข้อ ๓๖ ให้ผู้รับผิดชอบราชการศาลลบชื่อที่ปรึกษากฎหมายที่ศาลแต่งตั้งออกจากบัญชีรับจดแจ้ง
เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงข้อหนึ่งข้อใดดังต่อไปนี้
(๑) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓๒
(๒) ถูกเพิกถอนชื่อออกจากทะเบียนที่ปรึกษากฎหมายตามข้อ ๒๘
(๓) ศาลสั่งเพิกถอนที่ปรึกษากฎหมายตามมาตรา ๑๒๕ แห่งพระราชบัญ ญัติศ าลเยาวชน
และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ และผู้รับผิดชอบราชการศาล
เห็นสมควรให้ลบชื่อออกจากบัญชีรับจดแจ้ง
เมื่อลบชื่อออกจากบัญชีรับจดแจ้ง ให้แจ้งให้ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางทราบ เพื่อบันทึกไว้
ในทะเบียนที่ปรึกษากฎหมาย
ประกาศ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
ไพโรจน์ วายุภาพ
ประธานศาลฎีกา

