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ข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ 2529 

 
อาศยั อ านาจตามความในมาตรา ๒๗(๓) (จ) และมาตรา ๕๑ และดว้ยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่ง
สภาทนายความตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบญัญติัทนายความ พ.ศ.๒๕๒๘ คณะกรรมการสภาทนายความ
ออกขอ้บงัคบัวา่ดว้ยมรรยาททนายความไวด้งัต่อไปน้ี 

หมวด ๑ 
บททัว่ไป 

ข้อ ๑ ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่ "ขอ้บงัคบัสภาทนายความวา่ดว้ยมรรยาททนายความ พ.ศ.๒๕๒๙" 
ข้อ ๒ ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
ข้อ ๓ ใหย้กเลิกบทบญัญติัวา่ดว้ยมรรยาททนายความและการแต่งกายของทนายความตามขอ้บงั คบัของเนติ
บณัฑิตยสภาและตามบทกฎหมายอ่ืนท่ีใชบ้งัคบัอยูก่่อนวนัท่ีขอ้บงัคบัน้ีใช ้บงัคบั  
ข้อ ๔ ทนายความผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามขอ้บงัคบัขอ้ใดขอ้หน่ึงดงัจะกล่าวต่อไปน้ี ใหถื้อวา่ทนายความผู ้
นั้นประพฤติผดิมรรยาททนายความ 
  

หมวด ๒ 
มรรยาทต่อศาลและในศาล 

ข้อ ๕ ไม่รับหนา้ท่ีเม่ือผูพ้ิพากษาไดข้อแรงให้เป็นทนายความแกต่้างในคดีอาญาเวน้แต่ จะมีขอ้แกต้วัโดยสมควร 
ข้อ ๖ ไม่เคารพย  าเกรงอ านาจศาล หรือกระท าการใดอนัเป็นการดูหม่ินศาลหรือผูพ้ิพากษาในศาลหรือนอกศาล 
อนัเป็นการท าใหเ้ส่ือมเสียอ านาจศาลหรือผูพ้ิพากษา 
ข้อ ๗ กล่าวความ หรือท าเอกสารหรือหลกัฐานเทจ็ หรือใชก้ลอุบายลวงใหศ้าลหลงหรือกระท าการใดเพื่อทราบ
ค าสั่ง หรือค าพิพากษาของศาลท่ียงัไม่เปิดเผย  
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ข้อ ๘ สมรู้เป็นใจโดยทางตรงหรือทางออ้ม เพื่อท าพยานหลกัฐานเทจ็ หรือเส้ียมสอนพยานใหเ้บิกความเทจ็ หรือ
โดยปกปิดซ่อนง าอ าพรางพยานหลกัฐานใด ๆ ซ่ึงควรน ามายืน่ต่อศาล หรือสัญญาจะให้สินบนแก่เจา้พนกังาน 
หรือสมรู้เป็นใจในการใหสิ้นบนแก่เจา้พนกังาน 
  

หมวด ๓ 
มรรยาทต่อตัวความ 

ข้อ ๙ กระท าการใดอนัเป็นการยยุงส่งเสริมใหมี้การฟ้องร้องคดีกนัในกรณีอนัหามูลมิได ้
ข้อ ๑๐ ใชอุ้บายอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงักล่าวต่อไปน้ี เพื่อจูงใจใหผู้ใ้ดมอบคดีใหว้า่ต่างหรือแกต่้าง 
              (๑) หลอกลวงใหเ้ขาหลงวา่คดีนั้นจะชนะ เม่ือตนรู้สึกแก่ใจวา่จะแพ ้
              (๒) อวดอา้งวา่ตนมีความรู้ยิง่กวา่ทนายความอ่ืน 
              (๓) อวดอา้งวา่เก่ียวเป็นสมคัรพรรคพวกรู้จกัคุน้เคยกบัผูใ้ดอนักระท าใหเ้ขาหลง วา่ตนสามารถจะท าให้
เขาไดรั้บ ผลเป็นพิเศษ นอกจากทางวา่ความ หรือหลอกลวงวา่จะชกัน าจูงใจใหผู้น้ั้นช่วยเหลือคดีในทางใดๆ ได ้
หรือ แอบอา้งขู่วา่ถา้ไม่ใหต้นวา่คดีนั้น แลว้จะหาหนทางใหผู้น้ั้นกระท าใหค้ดีของเขาเป็นแพ ้
ข้อ ๑๑ เปิดเผยความลบัของลูกความท่ีไดรู้้ในหนา้ท่ีของทนายความ เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากลูกความนั้นแลว้ 
หรือโดยอ านาจศาล  
ข้อ ๑๒ กระท าการอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงักล่าวต่อไปน้ี อนัอาจท าใหเ้ส่ือมเสียประโยชน์ของลูกความ 
             ๑) จงใจขาดนดั หรือทอดทิ้งคดี 
             ๒) จงใจละเวน้หนา้ท่ีท่ีควรกระท าอนัเก่ียวแก่การด าเนินคดีแห่งลูกความของตน หรือปิดบงัขอ้ความท่ี
ควรแจง้ใหลู้กความทราบ 
ข้อ ๑๓ ไดรั้บปรึกษาหารือ หรือไดรู้้เร่ืองกรณีแห่งคดีใดโดยหนา้ท่ีอนัเก่ียวขอ้งกบัคู่ความฝ่ายหน่ึง แลว้ภายหลงั
ไปรับเป็นทนายความหรือใชค้วามรู้ท่ีไดม้านั้นช่วยเหลือคู่ความ อีกฝ่ายหน่ึงซ่ึงเป็นปรปักษอ์ยูใ่นกรณีเดียวกนั 
ข้อ ๑๔ ไดรั้บเป็นทนายความแลว้ ภายหลงัใชอุ้บายดว้ยประการใด ๆ โดยปราศจากเหตุผลอนัสมควร เพื่อจะให้
ตนไดรั้บประโยชน์ นอกเหนือจากท่ีลูกความไดต้กลงสัญญาให้ 
ข้อ ๑๕ กระท าการใดอนัเป็นการฉอ้โกง ยกัยอก หรือตระบดัสินลูกความ หรือครอบครอง หรือหน่วงเหน่ียวเงิน
หรือทรัพยสิ์นของลูกความท่ีตนไดรั้บมาโดยหนา้ท่ีอนั เก่ียวขอ้งไวน้านเกินกวา่เหตุ โดยมิไดรั้บความยนิยอม
จากลูกความ เวน้แต่จะมีเหตุอนัสมควร 

หมวด ๔ 
มรรยาทต่อทนายความด้วยกัน ต่อประชาชนผู้มีอรรถคดี และอืน่ ๆ 



ข้อ ๑๖ แยง่ หรือท าการใดในลกัษณะประมูลคดีท่ีมีทนายความอ่ืนวา่ต่างแกอ้ยูแ่ลว้มาวา่ หรือรับ หรือสัญญาวา่
จะรับวา่ต่าง แกต่้างอยูแ่ลว้มาวา่ หรือรับ หรือสัญญาวา่จะรับวา่ต่าง แกต่้างในคดีท่ีรู้วา่มีทนายความอ่ืนวา่อยูแ่ลว้ 
เวน้แต่ 
              (๑) ไดรั้บความยนิยอมจากทนายความท่ีวา่ความอยูใ่นเร่ืองนั้นแลว้ 
              (๒) มีเหตุผลอนัควรเช่ือวา่ตวัความไดถ้อนทนายความคนก่อนจากการเป็นทนายความของเขาแลว้ หรือ 
              (๓) ทนายความผูว้า่ความในเร่ืองนั้นปฏิเสธหรือแสดงความไม่สมคัรใจท่ีจะวา่ความในคดีนั้นต่อไป
แลว้ 
ข้อ ๑๗ ประกาศโฆษณา หรือยอมใหผู้อ่ื้นประกาศโฆษณาใด ๆ ดงัต่อไปน้ี 
              (๑) อตัราค่าจา้งวา่ความ หรือแจง้วา่ไม่เรียกร้องค่าจา้งวา่ความ เวน้แต่การประกาศโฆษณาของ
ทนายความเก่ียวกบัการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ซ่ึงด าเนินการโดยสภาทนายความเอง หรือโดยสถาบนั
สมาคม องคก์าร หรือส่วนราชการใดท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ 
              (๒) ช่ือ คุณวุฒิ ต าแหน่ง ถ่ินท่ีอยู ่หรือส านกังาน อนัเป็นไปในทางโออ้วดเป็นเชิงชกัชวนใหผู้มี้อรรถ
คดีมาหาเพื่อเป็นทนายความ วา่ต่างหรื อแกต่้างให ้เวน้แต่การแสดงช่ือ คุณวฒิุหรืออ่ืนๆดงักล่าวตามสมควรโดย
สุภาพ 
ข้อ ๑๘ ประกอบอาชีพ ด าเนินธุรกิจ หรือประพฤติตนอนัเป็นการฝ่าฝืนต่อศีลธรรมอนัดี หรือเป็นการเส่ือมเสีย
ต่อศกัด์ิศรีและเกียรติคุณของทนายความ  
ข้อ ๑๙ ยนิยอมตกลง หรือให้ค  ามัน่สัญญาวา่จะใหค้่านายหนา้หรือบ าเหน็จรางวลัใด ๆ ดว้ยทรัพยสิ์น หรือ
ประโยชน์ใด ๆ แก่ผูท่ี้หาคดีความมาใหน้ั้น แมบุ้คคลผูห้าคดีความมาใหโ้ดยลกัษณะดงักล่าวจะเป็นเสมียนหรือ
ลูกจา้งประจ า ส านกังานของทนายความผูน้ั้นก็ตาม 
  

หมวด ๕ 
มรรยาทในการแต่งกาย 

ข้อ ๒๐ ในเวลาวา่ความ ทนายความจะตอ้งแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามหลกัเกณฑต่์อไปน้ี 
              (๑) ทนายความชาย แต่งตามแบบสากลนิยม เป็นชุดสีขาว หรือสีอ่ืนท่ีไม่ฉูดฉาด เช้ิตขาว ผา้ผกูคอสีด า
หรือสีอ่ืนท่ีสุภาพไม่ฉูดฉาดแบบเง่ือนกลาสี หรือแต่งเส้ือชุดไทยแบบแขนสั้นหรือยาว สีสุภาพไม่มีลวดลายแทน
เส้ือชุดสากลก็ได ้รองเทา้หุม้ส้นสีขาว น ้าตาลหรือด า ถุงเทา้สีคลา้ยคลึงกบัรองเทา้ 
              (๒) ทนายความหญิง แต่งตามแบบสากลนิยม กระโปรงและเส้ือสีสุภาพไม่ฉูดฉาด รองเทา้หุม้ส้น 
              (๓) ทนายความท่ีมีสิทธิแต่งเคร่ืองแบบราชการ จะแต่งเคร่ืองแบบราชการก็ได ้
              (๔) ในขณะวา่ความ ทนายความท่ีมีสิทธิสวมเส้ือครุยเนติบณัฑิตตอ้งสวมเส้ือครุยนั้นดว้ย 



  
หมวด ๖ 

มรรยาทในการปฏิบัติตามค าส่ังตามกฎหมายและข้อบังคับ 
ข้อ ๒๑ ทนายความจะตอ้งปฏิบติัตนอยา่งเคร่งครัดเพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งของสภานายก พิเศษ แห่งสภา
ทนายความ คณะกรรมการ สภาทนายความ และคณะกรรมการมรรยาททนายความ ตลอดจนบรรดาขอ้บงัคบั
หรือขอ้ก าหนดท่ีบุคคลหรือคณะบุคคลดงักล่าวไดส้ั่งหรือ มีไว ้แลว้แต่กรณี ตามอ านาจหนา้ท่ีซ่ึงมีอยูต่าม
บทบญัญติัแห่งกฎหมาย 
  
  
ประกาศ ณ วนัท่ี ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๙ 

  
ประธาน ดวงรัตน์ 

นายกสภาทนายความ 
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม ๑๐๓ ตอนท่ี ๒๕ วนัท่ี ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๙) 

 
  
 
 
 


