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วัตถุ ป ระสงค์ข องการศึ ก ษาในครั้ งนี้ คื อเรื่ องการได้รับ ความช่ วยเหลื อ ในทางคดี จาก
ทนายความให้แก่ผูต้ อ้ งหาในคดี อาญามีวตั ถุ ประสงค์เพื่อทราบแนวคิดและความจําเป็ นของการ
ได้รับความช่วยเหลือในทางคดี จากทนายความให้แก่ผูต้ อ้ งหา รวมทั้งความเป็ นมาของการบัญญัติ
กฎหมายที่มุ่งคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูถ้ ูกกล่าวหาให้ได้รับความเป็ นธรรมในระหว่างการดําเนินคดี โดย
ศึกษาการได้รับความช่วยเหลือในทางคดีจากทนายความให้แก่ผูต้ อ้ งหาในประเทศไทยเปรี ยบเทียบ
กับการได้รับความช่วยเหลือในทางคดีจากทนายความให้แก่ผตู ้ อ้ งหาในประเทศสหรัฐอเมริ กาและ
ประเทศอังกฤษว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร สิ ทธิ ของผูต้ อ้ งหาตามที่กฎหมายบัญญัติไว้เพียงพอ
หรื อไม่ การจัดทนายความที่มีประสิ ทธิ ภาพให้แก่ผตู ้ อ้ งหาควรเป็ นไปในทิศทางใด รวมทั้งศึกษา
ถึงมาตรการหรื อกลไกการตรวจสอบเพื่อให้เป็ นไปตามสิ ทธิ ที่กฎหมายรับรองไว้
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้บญั ญัติรับรองและคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูต้ อ้ งหา
หรื อจําเลยในคดีอาญาแต่พบว่าระบบทนายความขอแรงในปั จจุบนั ไม่ประสบความสําเร็ จเท่าที่ควร
มีปัญหาหลายประการเช่น ทนายความขาดประสบการณ์ เป็ นทนายความฝึ กหัด เป็ นทนายความเก็บ
คดีเพื่อนําไปสอบผูช้ ่วยผูพ้ ิพากษาหรื ออัยการผูช้ ่วยอัตราค่าตอบแทนทนายความน้อยเมื่อเทียบกับ
งานเอกชน จึงควรมีแนวทางในการพัฒนาระบบการจัดหาทนายความให้แก่ผตู ้ อ้ งหาและจําเลยใน

(ข)
คดีอาญาที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทยในเรื่ องการกําหนดมาตรฐานของตัวทนายความและการ
จ่ายค่าตอบแทนเมื่อเทียบกับงานเอกชน
ผลของการศึ กษาเปรี ยบเทียบการได้รับความช่ วยเหลือในทางคดีจากทนายความให้แก่
ผูต้ อ้ งหาในประเทศไทยกับการได้รับความช่ วยเหลื อในทางคดีจากทนายความให้แก่ ผูต้ อ้ งหาใน
ต่างประเทศจะเห็นว่าบทบัญญัติตามกฎหมายไทยโดยส่ วนใหญ่ได้ให้ความคุม้ ครองแก่ผูต้ อ้ งหาเท่า
เทียบกับมาตรฐานสากลแล้ว แต่ยงั มีปัญหาในการบังคับให้เป็ นไปตามกฎหมายและประสิ ทธิ ภาพ
ในการให้ค วามช่ วยเหลื อ ดัง นั้น จึ ง เป็ นหน้า ที่ ข องรั ฐ ที่ ต้อ งเข้า มาดู แ ลเพื่ อ ให้บ ทบัญ ญัติ ข อง
กฎหมายดังกล่าวมาข้างต้นได้รับการปฏิบตั ิอย่างจริ งจังและได้ผล
ข้อ เสนอแนะในการวิ จ ัย ครั้ งนี้ ผูเ้ ขี ย นจึ ง เห็ น ว่า ควรศึ ก ษาและนํา ระบบทนายความ
สาธารณะ Public Defender มาใช้ในประเทศไทยเริ่ มต้นที่กรุ งเทพมหานครและจังหวัดใหญ่ ๆ ของ
แต่ละภาค ทั้งนี้ตอ้ งทําการศึกษาวิจยั เพื่อพัฒนาระบบดังกล่าวควบคู่ไปด้วย หากการดําเนินงานตาม
ระบบนี้ผลมีประสิ ทธิ ภาพก็ขยายการจัดตั้งและการดําเนินงานให้ครอบคลุมทัว่ ประเทศ นอกจากนี้
ควรจัด ตั้ง กองทุ น ช่ ว ยเหลื อ ประชาชนทางกฎหมายเพื่ อ สนับ สนุ น การให้ค วามช่ วยเหลื อ ด้า น
ทนายความแก่ผตู ้ อ้ งหาหรื อจําเลยในคดีอาญาโดยตรากฎหมายจัดตั้งกองทุนขึ้นมาโดยเฉพาะ และ
ให้ มี ค ณะกรรมการช่ ว ยเหลื อ ผู ้ต้อ งหาหรื อ จํา เลยในคดี อ าญากํา กับ ดู แ ลการดํา เนิ น งานตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน
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The objective of this dissertation is to study the case assistance receiving of
alleged offender in the criminal case and understand the concept and necessity of
giving the case assistance to alleged defender from the lawyer including the
background of the enactment that is determined to protect the right of accused in order
to make them receiving the fairness during the legal proceedings. The study was done
by comparing what is the difference of case assistance receiving, from the lawyer, of
the alleged offender in Thailand to the alleged offender in the United State and
England. The right of alleged offender according to legislation is sufficient or not.
What direction of the efficient lawyer procurement for alleged offender should be
gone? Including the study of measure or mechanism of examination in order to be in
line with the right as the law affirmed.
Criminal Procedure Code stipulates pivotal represent and protects the rights
of the accused or defendant in a criminal case. However, nowadays lawyers for
assistance is not as successful as it should be due to several problems, such as lack of
experienced attorneys, lawyer retain investigating case for exam to be assistant judges
or prosecutors, assistant attorney get compensation rates lower compared to private
sector. Therefore it should have develop procurement guidelines of lawyers for the
accused and defendants in criminal cases in Thailand as well as set lawyer
and compensation payment standards in order to compare to the private sector.
The result of comparison for the case assistance, from the lawyer, between
the alleged offender in Thailand and the alleged offender in foreign country showed
that most Thai law provision for protecting the alleged offender equal to the
international standard but there are some problems of enforcement according to the

(ง)
Law and assistance efficiency. So this is the duty of government officer to look after
in order to make such law provision is performed seriously and efficiently.
For the research recommendation, I have an opinion that it should be studied
and bring the public defender system to initially use in Bangkok and main provinces
of each region, however, the study and research have to be simultaneously performed
in order to develop such system. In case of the operation according to this system is
effective, it is expanded and operated to cover throughout the country. Moreover,
People Aid Fund should be established in order to give the assistance regarding the
lawyer to the alleged offender or defendant by enacting the law of fund establishment
particularly and providing the committee, who aid the alleged offender or defendant in
the criminal case, control the operation according to the fund objective.
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความสํ าคัญและความเป็ นมาของปัญหา
ทนายความมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
และต้องการใช้กฎหมายเป็ นเครื่ องมือในการบรรเทาความเดือดร้อน เนื่ องจากวิชาชี พทนายความ
เป็ นวิชาชีพอิสระ ทนายความมีอิสระในการพิจารณาว่าจะรับคดีของลูกความหรื อไม่ก็ได้ ขึ้นอยูก่ บั
อุดมการณ์ในการประกอบวิชาชี พของแต่ละคน เช่น ทนายความอาจไม่รับคดียาเสพติด คดีฆ่าคน
ตาย เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม โดยหน้าที่ ของทนายความนั้นควรจะช่ วยเหลื อลู กความที่ เดื อดร้ อน
เนื่ องจากบุ คคลเหล่ านี้ มิ ได้รู้ขอ้ กฎหมาย ไม่ทราบว่าตนมี สิทธิ และจะได้รับความคุ ม้ ครองตาม
กฎหมายอย่า งไร จึ ง เป็ นหน้าที่ ข องทนายความที่ จ ะต้อ งอธิ บ ายให้ลู ก ความเข้า ใจ และยอมรั บ
สารภาพผิดหากได้กระทําความผิดจริ งเพื่อให้โทษที่จะได้รับลดน้อยลง ในประเทศอังกฤษนั้น การ
ไม่รับว่าความถือว่าเป็ นการปฏิเสธไม่ให้ความยุติธรรม แต่ในสหรัฐอเมริ กาถือว่าทนายความมีอิสระ
ที่จะรับหรื อไม่รับว่าความก็ได้1
ทั้งนี้ ทนายความและลูกความมีนิติสัมพันธ์ระหว่างกันในลักษณะของสัญญาจ้างทําของ
ประเภทหนึ่ ง2 ซึ่ งผลสําเร็ จของงานคือการให้บริ การที่ ทนายความทําไป มิ ใช่ ผลว่าคดี ตอ้ งชนะ
ทนายความจึงต้องปฏิบตั ิหน้าที่ของตนด้วยความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต ตรงไปตรงมาต่อลูกความ โดยใช้
ความรู ้ ความสามารถของตนอย่างเต็มที่ และด้วยความระมัดระวังภายใต้กรอบของกฎหมายและ
ความถูกต้อง และทนายความจะต้องดําเนิ นคดีจนเสร็ จสิ้ นจนกว่าคดีจะถึงที่สุด ดังนั้น หน้าที่ในการ
ให้ความช่วยเหลือประชาชนหรื อลูกความที่เดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือทางกฎหมายจึง
เป็ นหน้าที่ที่สาํ คัญของทนายความที่จะต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวให้สอดคล้องกับอุดมการณ์ของตน
ในการรับใช้ประชาชนมากกว่าประโยชน์แก่ตนเองและต้องเป็ นไปตามกฎหมายอย่างถูกต้อง ซึ่งจะ
ได้รับการยอมรั บจากสังคมว่าเป็ นวิชาชี พที่ มีเกี ยรติ และศักดิ์ ศรี ทนายความควรจะรั บช่ วยเหลื อ
ลูกความเมื่อเห็นว่าตนสามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
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2

จิตติ ติงศภัทิย,์ หลักวิชาชีพนักกฎหมาย, น.106.
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 250/2478 นิติสัมพันธ์ระหว่างทนายกับลูกความจัดเป็ นสัญญาจ้างทําของ

2

“ทนายความ คือกลไกที่สาํ คัญยิ่งส่ วนหนึ่ งของกระบวนการยุติธรรมภาระหน้าที่หลักอัน
สําคัญของทนายความก็คือ การจรรโลงความยุติธรรมในสังคม ส่ วนภาระหน้าที่ในการปกป้องและ
ดูแลผลประโยชน์ของลูกความนั้น ควรเป็ นหน้าที่ที่มีความสําคัญรองลงมา....ทนายความที่ดีและมี
อุดมคติน้ นั ย่อมใช้กฎหมายเพื่อผดุงความยุติธรรมในสังคมยิ่งกว่าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ฝ่าย
ตนเพียงฝ่ ายเดียว”3 จากข้อความดังกล่าว จะเห็นได้ว่าวิชาชีพทนายความเป็ นการประกอบวิชาชีพที่
เกี่ ย วข้อ งกับ กระบวนการยุติ ธ รรม ทนายความจึ ง มี ห น้า ที่ พิ ท ัก ษ์ค วามยุติ ธ รรม เพื่ อ ให้บ รรลุ
วัตถุประสงค์ดงั กล่าว ทนายความจะต้องปฏิบตั ิหน้าที่ของตนด้วยความบริ สุทธิ์ ซื่ อสัตย์ และเป็ น
ธรรมต่อผูท้ ี่เกี่ยวข้องในการปฏิบตั ิหน้าที่ของทนายความนั้น เพื่อดํารงไว้ซ่ ึงความยุติธรรมและความ
สงบเรี ยบร้ อยในสังคมซึ่ งเป็ นสิ่ งที่สังคมทุกสังคมต้องการ หากการปฏิบตั ิหน้าที่ของทนายความ
ปราศจากความบริ สุทธิ์ แล้ว ทนายความก็ไม่อาจจะผดุงความยุติธรรมไว้ได้ ทําให้เกิดความไม่เป็ น
ธรรมในสังคม
การปฏิ บตั ิ ห น้าที่ ใ นการให้ค วามช่ ว ยเหลื อลู ก ความและการรั ก ษาความยุติธ รรมของ
ทนายความ จะต้องปฏิบตั ิควบคู่กนั ไปเสมอ ทุกครั้งที่ทนายความจะรับช่ วยเหลือลูกความรายใด
ทนายความต้องคํานึงถึงความยุติธรรมเป็ นหลักในการพิจารณาว่าจะรับหรื อไม่รับช่วยเหลือลูกความ
รายนั้น เพื่อตนจะได้ใช้ความรู ้ความสามารถของตนในการช่วยเหลือลูกความได้อย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย และจรรโลงไว้ซ่ ึงความยุติธรรมให้คงอยูใ่ นสังคมตลอดไป การช่วยเหลือลูกความโดยการ
กระทําผิดกฎหมาย เช่น การสร้างพยานหลักฐานเท็จและนําพยานหลักฐานเท็จนั้นมาเบิกความต่อ
ศาล ถือว่าเป็ นการช่วยเหลือลูกความในทางที่ผิดและไม่เป็ นการผดุงความยุติธรรมตามอุดมการณ์
ของทนายความแต่อย่างใด4 หรื อการที่ทนายความไม่รักษาเวลาของศาล ไม่ตรงต่อเวลาตามที่ศาลนัด
หมายไว้ การประวิงให้ชกั ช้า ซึ่งเป็ นยุติธรรมของทนายความดังกล่าวจะต้องปฏิบตั ิให้สอดคล้องกัน
จึงจะเกิดประโยชน์แก่ประชาชนและสังคมอย่างแท้จริ ง
การคุ ม้ ครองสิ ทธิ ของจําเลยหรื อผูต้ อ้ งหาในคดี อาญา เป็ นมาตรฐานทางกฎหมายที่มุ่ง
คุม้ ครองสิ ทธิ ผตู ้ อ้ งหาในคดีอาญาให้ได้รับความเป็ นธรรมระหว่างการดําเนินคดี ตั้งแต่ช้ นั พนักงาน
สอบสวนจนถึ งชั้นพิจารณาคดี ของศาล ทําให้ผูต้ อ้ งหาทราบถึ งสิ ทธิ ของตนตามกฎหมายและ
สามารถใช้สิทธิดงั กล่าวได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้โดยรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้
กําหนดหลักการที่สําคัญไว้ในมาตรา 30 ว่า บุคคลย่อมเสมอภาคกันในกฎหมายและได้รับความ
3

ภิญโญ ธี รนิติ, “คําขวัญเนื่องในโอกาสวันทนายความ”, วารสารทนายความ, (กุมภาพันธ์ 2528), น.6จิตติ
ติงศภัทิย,์ หลักวิชาชีพนักกฎหมาย, น. 23-24
4
จิตติ ติงศภัทิย,์ หลักวิชาชีพนักกฎหมาย, น. 19
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คุม้ ครองตามกฎหมายโดยเท่าเทียมกันและมาตรา39มาตรา40 เรื่ องสิ ทธิ ในกระบวนการยุติธรรม
โดยเฉพาะมาตรา40 (7) วางหลัก…..การได้รับความช่วยเหลือในทางคดีจากทนายความ….. ดังนั้น
สิ ทธิ ในการมีทนายความจึงเป็ นการให้หลักประกันสิ ทธิแก่ผตู ้ อ้ งหาในอันที่จะต่อสู ค้ ดีได้อย่างเต็มที่
เพราะตราบใดที่ยงั ไม่มีคาํ พิพากษาถึงที่สุดว่าจําเลยได้กระทําความผิดจริ ง กฎหมายให้สันนิ ษฐาน
ว่าผูต้ อ้ งหาหรื อจําเลยยังคงเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ อยูแ่ ต่โดยสภาพความเป็ นจริ งในกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาของไทยปรากฏว่า ผูต้ อ้ งหาในคดีอาญายังไม่ได้รับความคุม้ ครองสิ ทธิ เท่าที่ควร เนื่ องจาก
ผูต้ อ้ งหาส่ วนมากไม่รู้ว่าตนมีสิทธิ ตามกฎหมายอย่างไร การช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผตู ้ อ้ งหายัง
ไม่สามารถดําเนิ นการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพเนื่ องจากประสบปั ญหาการขาดแคลนบุคลากรและ
งบประมาณสนับสนุน นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมส่ วนหนึ่งยังมีทศั นคติไม่
ถูกต้อง โดยเห็นว่าการที่ทนายความเข้าไปให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผตู ้ อ้ งหาในคดีอาญา
เป็ นการช่ วยผูก้ ระทําความผิดยิ่งกว่านั้น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ปฏิบตั ิตามหลักการที่กฎหมาย
กําหนดไว้อย่างเคร่ งครั ด ยังเป็ นสาเหตุสําคัญที่ ทาํ ให้มีก ารละเมิ ดสิ ทธิ เสรี ภาพของประชาชน
รวมทั้งผูต้ อ้ งหาในคดี อาญาอีกด้วยหลังจากมีการแก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2547 พบว่ายังมีปัญหาบางประการใน
เรื่ องสิ ทธิในการมีทนายความของผูต้ อ้ งหากฏหมายกําหนดสิ ทธิในการมีทนายความ
ในกรณี ที่รัฐจัดหาทนายให้ไว้3กรณี 1ในคดีที่มีโทษประหารชีวิตหรื อ2ในคดีที่ผตู ้ อ้ งหามี
อายุไม่เกินสิ บแปดปี 3กรณี คดีอาญาที่มีอตั ราโทษถึงจําคุกมาตรา7/1 มาตรา 134/1
ก่อนมีการประกาศใช้รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ปั ญหาที่สําคัญอีก
ประการหนึ่ ง คือการเข้าถึ งความยุติธรรมอันเนื่ องมาจากความยากจน ที่ เป็ นอุปสรรคต่อการจัด
ทนายความให้แก่ผตู ้ อ้ งหาคือเจ้าหน้าที่ของรัฐส่ วนหนึ่งยังไม่ตระหนักในสิ ทธิ เสรี ภาพของผูต้ อ้ งหา
เช่นคดีในสหรัฐอเมริ กา Miranda vs. Arizona (1966) จึงทําให้การใช้กฎหมายในเรื่ องการคุม้ ครอง
สิ ทธิ การมี ทนายความของผูต้ อ้ งหาในคดี อาญาไม่ประสบความสําเร็ จเพราะเจ้าหน้าที่ ของรัฐไม่
พยายามที่จะชี้ แจงให้ผูต้ อ้ งหาทราบถึงสิ ทธิ ของการมีทนายความแต่กลับมีความโน้มเอียงในทาง
ปฏิบตั ิที่ตอ้ งการทําให้คดีจบลงอย่างรวดเร็ วเท่านั้น
ตัวอย่างที่เห็นได้ชดั คือ การดําเนิ นการกับผูต้ อ้ งหาในชั้นพนักงานสอบสวน ซึ่งถือว่าเป็ น
ขั้นตอนที่สาํ คัญดังเช่นที่มีการกล่าวว่าขั้นตอนในชั้นสอบสวนเป็ นต้นธารแห่ งกระบวนการยุติธรรม
เพราะพนักงานอัยการจะมีคาํ สั่งฟ้องหรื อไม่ฟ้องคดีก็ตอ้ งอาศัยข้อมูลในสํานวนการสอบสวนเป็ น
หลักในการพิจารณาสั่งคดี และเมื่อมีการยืน่ ฟ้องผูถ้ ูกกล่าวหาต่อศาลแล้ว ศาลก็พิจารณาโดยอาศัย
ข้อเท็จจริ งจากพยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวนเป็ นส่ วนประกอบในการทําคําพิพากษาหรื อ
คําสัง่ เช่นเดียวกัน จึงกล่าวได้วา่ การรวบรวมพยานหลักฐานในชั้นพนักงานสอบสวนย่อมมีผลต่อ
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คดีโดยตรง ดังนั้น การสอบสวนที่จะนําไปสู่ การดําเนิ นคดีอาญาด้วยความเที่ยงธรรมนั้น จะต้อง
เป็ นการสอบสวนที่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ในทางปฏิบตั ิของการสอบสวน บางครั้งไม่เป็ นไปตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมาย ซึ่ งหากพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแล้ว การ
สอบสวนหมายถึง การรวบรวมพยานหลักฐานและการดําเนิ นการทั้งหลายอื่นตามบทบัญญัติแห่ ง
ประมวลกฎหมายนี้ ซึ่ ง พนัก งานสอบสวนได้ท าํ ไปเกี่ ย วกับ ความผิด ที่ ก ล่ า วหาเพื่ อ ที่ จ ะทราบ
ข้อเท็จจริ งหรื อพิสูจน์ความผิดและเพื่อจะเอาตัวผูก้ ระทําผิดมาฟ้องลงโทษ
ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา131บัญญัติให้พนักงานสอบสวนรวบรวม
พยานหลักฐานทุกชนิ ดที่สามารถจะทําได้ เพื่อประสงค์จะทราบข้อเท็จจริ ง และพฤติการณ์ต่าง ๆ
อันเกี่ยวกับความผิดที่ถูกกล่าวหาและเพื่อจะรู ้ตวั ผูก้ ระทําผิดและพิสูจน์ให้เห็นความผิดหรื อความ
บริ สุทธิ์ของผูต้ อ้ งหา
ตามบทบัญญัติดงั กล่าว5 การสอบสวนนอกจากจะมีวตั ถุประสงค์ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้
ข้างต้นแล้ว ควรจะให้ความสนใจแก่พฤติการณ์ที่เป็ นคุณแก่ผตู ้ อ้ งหาด้วย และก่อนที่จะมีการจับกุม
ผูก้ ระทําผิด ควรสื บสวนข้อเท็จจริ งเสี ยก่อนว่ามีมูลความจริ งพอที่จะดําเนิ นการจับกุมสอบสวน
ต่ อ ไปหรื อไม่ แต่ ในทางปฏิ บตั ิ ส่ว นมากพนักงานสวบสวนมิ ไ ด้ก ระทําการสื บสวนข้อเท็จ จริ ง
เสี ยก่อน เมื่อมีการร้องทุกข์กล่าวโทษก็จะไปทําการจับกุมผูต้ อ้ งหามาควบคุมตัวและสอบสวนทันที
ดัง นั้น โอกาสที่ บุ ค คลจะตกเป็ นผูต้ ้อ งหาในประเทศไทยจึ ง เกิ ด ขึ้ น ได้ง่ า ย และสิ ท ธิ
เสรี ภาพของบุคคลอยูใ่ นสภาพล่อแหลมตลอดเวลา6
ในการสอบสวนหรื อการถามปากคําพยานนั้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
บัญญัติไว้ในมาตรา 133 วรรคท้ายว่า ห้ามมิให้พนักงานสอบสวนตักเตือน พูดให้ทอ้ ใจหรื อใช้กล
อุ บ ายอื่ น เพื่ อ ป้ อ งกัน มิ ใ ห้บุ ค คลใดให้ถ ้อ ยคํา ซึ่ ง อยากจะให้ก ารด้ว ยความเต็ม ใจ จึ ง เห็ น ได้ว่ า
สาระสําคัญของการสอบปากคําพยานตามที่กฎหมายต้องการ ก็คือ ต้องให้พยานให้การตามที่เขารู ้
เห็นด้วยความเต็มใจ แต่ในทางปฏิบตั ิบางครั้งพยานไม่ให้ความร่ วมมือ หรื อไม่เต็มใจให้การ ไม่ว่า
จะด้วยเหตุใดก็ตาม ทําให้พนักงานสอบสวนจํานวนไม่น้อยเบื่อหน่ าย และใช้วิธีขดั ต่อกฎหมาย
เช่น การบังคับขู่เข็ญให้พยานให้การ ทั้งขู่เข็ญด้วยคําพูดหรื อบางครั้งก็ใช้วิธีการที่รุนแรง
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โดยการทําร้ายพยานเพื่อให้ให้การ หรื อกักตัวพยานไว้ในสถานที่อนั จํากัดเป็ นเวลานานจนกว่าจะ
ยอมให้การตามที่ตอ้ งการ
กรณี ศึกษาซึ่ งเป็ นภาพสะท้อนปั ญหาการปกป้ องสิ ทธิ เสรี ภาพ ของผูถ้ ูกกล่าวหาใน
กระบวนการยุ ติ ธ รรมทางอาญาของไทยในอดี ต ได้เ ป็ นอย่ า งดี คื อ คดี เ ชอรี่ แอนซึ่ งเป็ นคดี
ประวัติศาสตร์ อนั เป็ นมูลเหตุในการจัดทํารัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ใน
ส่ วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมเช่นกรณี นาง ช เรื่ องที่ผตู ้ อ้ งหาถูกจับกุมดําเนิ นคดีจาํ นวน
5 คน โดยพนักงานสอบสวนได้ทาํ การสอบสวนแล้วสรุ ปสํานวนส่ งพนักงานอัยการและมีความเห็น
ควรสัง่ ฟ้องผูต้ อ้ งหาทั้ง 5 แต่พนักงานอัยการพิจารณาแล้วมีคาํ สัง่ ไม่ฟ้องผูต้ อ้ งหา 1 คน ส่ วนอีก 4
คน พนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องต่อศาลในความผิดร่ วมกันฆ่าผูอ้ ื่นโดยไตร่ ตรองไว้ก่อน ระหว่างการ
พิจารณาของศาล ปรากฏหลักฐานจากการสอบสวนของพนักงานสอบสวนกองปราบปรามว่า
ผูก้ ระทําผิด คดี น้ ี เป็ นบุ คคลอื่ น แต่ พ นัก งานอัย การเห็ น ว่า ไม่มีเหตุ เ พียงพอที่ จ ะถอนฟ้ องจึ ง ได้
ดําเนินคดีต่อไป ต่อมาศาลได้มีคาํ พิพากษาประหารชีวิตจําเลยทั้ง 4
จําเลยทั้ง 4 อุทธรณ์ คาํ พิพากษาของศาลชั้นต้น ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์
จําเลยที่ 1 ถึงแก่ความตาย ศาลจึงสัง่ จําหน่ายคดีสาํ หรับจําเลยที่ 1
ต่อมาศาลอุทธรณ์ได้มีคาํ สัง่ พิพากษากลับให้ยกฟ้องจําเลยที่ 2 จําเลยที่ 3 และจําเลยที่ 4
แต่ให้ขงั ไว้ระหว่างฎีกาและศาลฎี กาได้พิจารณาแล้วมีคาํ พิพากษายืนตามคําพิพากษาศาลอุทธรณ์
โดยให้ปล่อยตัวจําเลยไป หลังจากที่คดีน้ ี ใช้เวลาตั้งแต่ยนื่ ฟ้องจนกระทัง่ ศาลฎีกามีคาํ พิพากษา รวม
7 ปี โดยศาลไม่เชื่อว่าจําเลยกระทําผิดจริ งตามฟ้อง ระหว่างการพิจารณาคดี มีจาํ เลยที่หนึ่งป่ วยและ
เสี ยชีวิตในเรื อนจํา ส่ วนจําเลยคนอื่น ๆ ต้องทนทุกข์ทรมานอยูใ่ นเรื อนจําถึง 7 ปี บางคนป่ วยเรื้ อรัง
จากโรคที่ เกิ ด ขึ้ นในเรื อ นจํา บางคนเกิ ด ปั ญหาครอบครั ว แตกแยกปั ญหาสําคัญที่ เ กิ ดจากกรณี
ตัวอย่าง สะท้อนปั ญหาการละเมิดสิ ทธิ มนุษยชนที่สาํ คัญ คือ กระบวนการจับ ควบคุม และคุมขัง
ผูถ้ ู กดําเนิ นคดี ยงั ขาดหลักประกันที่ มีประสิ ทธิ ภาพในการคุ ม้ ครองสิ ทธิ และเสรี ภาพ ของผูถ้ ูก
ดําเนิ นคดี ซึ่ งส่ วนหนึ่ งเกิดขึ้นจากการไม่ปกป้องคุม้ ครองสิ ทธิ และเสรี ภาพขั้นพื้นฐานของจําเลย
นัน่ เอง
จากปั ญหาดังกล่าวรัฐจึงกําหนดนโยบายในการปรับปรุ งกระบวนการยุติธรรมให้มีความ
ถูกต้องเป็ นธรรม โดยบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 40 (7) “ในคดีอาญาผูต้ อ้ งหรื อจําเลยมีสิทธิ
ได้รับการสอบสวนหรื อการพิจารณาคดีที่ถูกต้อง รวดเร็ ว และเป็ นธรรม โอกาสในการต่อสู ้คดีอย่าง
เพียงพอ การตรวจสอบหรื อได้รับทราบพยานหลักฐานตามสมควร การได้รับความช่วยเหลือในทาง
คดีจากทนายความ และได้รับการปล่อยตัวชัว่ คราว...”
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กระทัง่ มีการปรั บปรุ งรั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในส่ วนที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมมาตรา 40 ว่า “บุคคลมีสิทธิเข้าถึง กระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย
สะดวก รวดเร็ ว เป็ นธรรม...”
มาตรา 40 (7) “ในคดีอาญาผูต้ อ้ งหาหรื อจําเลยมีสิทธิได้รับการสอบสวนหรื อการพิจารณา
คดี ที่ถูกต้อง รวดเร็ ว และเป็ นธรรม โอกาสในการต่อสู ้คดี อย่างเพียงพอ การตรวจสอบหรื อได้
รับทราบพยานหลักฐานตามสมควร การได้รับความช่วยเหลือในทางคดีจากทนายความ และได้รับ
การปล่อยตัวชัว่ คราว...”
ปั ญหาประการที่หนึ่ ง ปั ญหาว่าการคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูต้ อ้ งหาในคดีอาญาซึ่ งมีการแก้ไข
เพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 22)
พ.ศ. 2547 นั้นกฎหมายได้บญั ญัติรับรองสิ ทธิ การมีทนายความของผูถ้ ูกจับหรื อผูต้ อ้ งหา โดยใน
มาตรา 7/1 ผูถ้ ูกจับหรื อผูต้ อ้ งหามีสิทธิ พบและปรึ กษาผูซ้ ่ ึ งจะเป็ นทนายความเป็ นการเฉพาะตัว
รวมทั้งสิ ทธิ ที่จะให้ทนายความหรื อผูซ้ ่ ึ งตนไว้วางใจเข้าฟั งการสอบปากคําตนได้ในชั้นสอบสวน
ส่ วนมาตรา 134/1 วรรคแรก เป็ นการจัดทนายความให้แก่ผตู ้ อ้ งหาในชั้นสอบสวน ซึ่ งกฎหมาย
กําหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่าในคดีที่มีโทษประหารชีวิตหรื อในคดีที่ผตู ้ อ้ งหามีอายุไม่เกินสิ บแปดปี ใน
วันที่ พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาก่ อนเริ่ มถามคําให้การให้พนักงานสอบสวนถามผูต้ อ้ งหาว่ามี
ทนายความหรื อไม่ ถ้าไม่มีรัฐต้องจัดหาให้ ส่ วนในวรรคสองเป็ นกรณี คดี อาญาที่มีอตั ราโทษถึง
จําคุกก่อนเริ่ มถามคําให้การให้พนักงานสอบสวนถามผูต้ อ้ งหาว่ามีทนายความหรื อไม่ ถ้าไม่มีและ
ผูต้ อ้ งหาต้องการทนายความให้รัฐจัดหาทนายความให้ จากบทบัญญัติตามมาตรา 134/1จะเห็นว่ารัฐ
มีความประสงค์ที่จะให้ความคุ ม้ ครองสิ ทธิ ของผูต้ อ้ งหาในคดี อาญาตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขตามที่กฎหมายกําหนดซึ่ งเป็ นการขยายการคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูต้ อ้ งหามากขึ้นกว่าเดิม จึงมี
ประเด็นที่น่าพิจารณาว่ารัฐจะสามารถให้ความคุม้ ครองสิ ทธิ ผตู ้ อ้ งหาโดยการจัดทนายความให้ได้
อย่างเพียงพอและมี ประสิ ทธิ ภาพหรื อไม่ เพียงใด เนื่ องจากการมี ทนายความช่ วยเหลื อในการ
ดําเนินคดี เป็ นความจําเป็ นอย่างสําคัญ ที่จะทําให้ผถู ้ ูกกล่าวหาได้รับความเป็ นธรรมในการดําเนินคดี
เพราะเมื่อมีการปรับปรุ งแก้ไขกฎหมายแล้วจําเป็ นต้องมีทนายความเข้ามาทําหน้าที่ดงั กล่าวมากขึ้น
ให้แก่ผตู ้ อ้ งหาในชั้นพนักงานสอบสวนนั้น หลังจากมีการแก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2547 การได้รับความช่วยเหลือ
จากรัฐตามมาตรา7/1 มาตรา 134/1ได้ในทางปฏิบตั ิทนายความที่ทาํ หน้าที่เข้าฟั งการสอบปากคํา
ผูต้ อ้ งหานั้นเป็ นรู ปแบบทนายอาสา ที่ลงชื่ อแจ้งวันว่างไว้กบั สภาทนายความ เมื่อมีกรณี ที่ตอ้ งจัด
ทนายความให้แก่ผตู ้ อ้ งหาพนักงานสอบสวนก็จะประสานกับสภาทนายความเพื่อจัดทนายความไป
ร่ ว มฟั ง การสอบสวนโดยทนายความที่ ท าํ หน้า ที่ ดัง กล่ า วจะได้รั บ ค่ า ตอบแทนการเข้า ฟั ง การ
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สอบสวนในแต่ละครั้ ง ตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่
ทนายความที่รัฐจัดหาให้ผตู ้ อ้ งหาในคดีอาญาพ.ศ. 2550 เช่น คดีที่มีอตั ราโทษจําคุกอย่างสู งตั้งแต่สิบ
ปี ขึ้นไปแต่ไม่ถึงประหารชี วิตอัตราที่ได้รับ 6, 000 บาท ซึ่ งนับว่าเป็ นจํานวนเงินเพียงเล็กน้อยเมื่อ
เที ยบกับงานที่ ทาํ ตามระเบี ยบคณะกรรมการบริ หารศาลยุติธรรมว่าด้วยการจ่ ายเงิ นรางวัลและ
ค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่ศาลตั้งให้ผตู ้ อ้ งหาหรื อจําเลย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 173 (ฉบับที่2) พ.ศ. 2550 เช่ น คดี ที่มีอตั ราโทษจําคุกอย่างสู งตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป แต่ไม่ถึง
ประหารชีวิต6, 000 บาท อัตราขั้นสู งเรื่ องละ 40,000 บาท ส่ วนการจัดทนายความให้แก่ผตู ้ อ้ งหาใน
คดีอาญาโดยหน่วยงานอื่นๆทั้งภาครัฐและเอกชนก็ยงั ไม่สามารถดําเนิ นการได้อย่างทัว่ ถึงเนื่ องจาก
แต่ละหน่ วยงานมีภารกิ จที่แตกต่างกัน รวมทั้งอาจเป็ นเพราะการกําหนดเงื่อนไขในการให้ความ
ช่ ว ยเหลื อ ที่ ไ ม่ จ าํ ต้อ งถู ก บัง คับ โดยบทบัญ ญัติ ข องกฎหมายดัง เช่ น กรณี ข องศาลที่ จ ัด ให้ร ะบบ
ทนายความขอแรงดังนั้นการให้ความช่วยเหลือและคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูถ้ ูกต้องหาในคดีอาญาของ
ประเทศไทยจึ งยัง ไม่ ประสบความสํา เร็ จ เท่ าที่ ควร จึ งจํา เป็ นอย่างยิ่งที่ จ ะต้องทําการศึ ก ษาเพื่อ
ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การด้านทนายความที่ทาํ หน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่
ผูต้ อ้ งหา
ปั ญหาประการที่ สอง หากผูถ้ ูกกล่าวหาไม่มีทนายความช่ วยเหลื อก็อาจไม่ได้รับความ
เสมอภาคในการดําเนินคดี เนื่ องจาก ปั ญหาประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิหน้าที่ของทนายความการทํา
หน้าที่ ของทนายความในการให้คาํ ปรึ กษาและเข้าฟั งการสอบปากคําผูต้ อ้ งหาในคดี อาญานั้นมี
ลักษณะที่แตกต่างจากการทําหน้าที่ของทนายความที่ศาลขอแรงให้ไปทําหน้าที่แก้ต่างให้แก่จาํ เลย
ในชั้นพิจารณาคดีของศาล ทั้งในแง่ระยะเวลาและรู ปแบบในการดําเนิ นการทนายความที่รัฐจัดให้
ผูต้ อ้ งหาในชั้นสอบสวนอาจจะไม่ถึงกับต้องมีประสบการณ์ ในการว่าความคดี อาญาก็ได้ เพราะ
หน้าที่หลักของทนายความในชั้นสอบสวนคือการให้คาํ แนะนําหรื อให้คาํ ปรึ กษาแก่ผตู ้ อ้ งหาและเข้า
ฟังการสอบสวนแต่มิได้หมายความว่าทนายความที่ให้ความช่วยเหลือผูต้ อ้ งหาในชั้นสอบสวนนั้นมี
มาตรฐานตํ่ากว่าทนายความที่ให้ความช่วยเหลือจําเลยในชั้นพิจารณาคดี เพราะจากการศึกษาข้อมูล
เกี่ยวกับประสบการณ์การให้คาํ ปรึ กษาและเข้าฟั งการสอบปากคําผูต้ อ้ งหาในคดีอาญา ของนายวุฒิ
พิทกั ษ์ธานิน7พบว่าทนายความที่อาสาเข้ารวมโครงการดังกล่าวของสภาทนายความมีท้ งั ทนายความ
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วุฒิ พิทกั ษ์ธานิ น“ปั ญหาระบบทนายความขอแรงในคดีอาญา: ศึ กษากรณี เฉพาะกรณี ศาลจังหวัด
ราชบุรี”, สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ2555, น.10
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ที่ได้รับใบอนุ ญาตไม่กี่ปีและทนายความที่มีประสบการณ์ในการว่าความมาแล้วหลายปี ในขณะที่
การศึ ก ษาบทบาทหน้าที่ ข องทนายความในระบบศาลขอแรงพบว่า มี ปัญ หาประสิ ท ธิ ภ าพของ
ทนายความ เพราะทนายความที่ศาลขอแรงนั้น ส่ วนมากเป็ นทนายความใหม่ที่ยงั ขาดประสบการณ์
ส่ วนทนายความที่อาสาเข้าร่ วมโครงการให้คาํ ปรึ กษาและเข้าฟังการสอบปากคําผูต้ อ้ งหาในคดีอาญา
นั้นก็มีปัญหาในเรื่ องประสิ ทธิภาพของการปฏิบตั ิหน้าที่เช่นเดียวกันแต่มิใช่เพราะปัญหาทนายความ
ขาดประสบการณ์ เท่านั้นที่ สําคัญยังเป็ นปั ญหาของระบบกล่าวคื อแม้ผูต้ อ้ งหาจะมี สิทธิ พบและ
ปรึ กษาผูซ้ ่ ึ งจะเป็ นทนายความเป็ นการเฉพาะตัวและมีสิทธิ ให้ทนายความหรื อผูซ้ ่ ึ งตนไว้วางใจเข้า
ฟังการสอบปากคําตนได้ในชั้นสอบสวนก็ตาม แต่โดยสภาพที่เป็ นจริ งก่อนการสอบปากคําผูต้ อ้ งหา
ในคดีอาญาทนายความมีเวลาพบและพูดคุยกับผูต้ อ้ งหาเป็ นการเฉพาะตัวน้อยมากหรื อบางครั้งไม่มี
โอกาสพูดคุยสอบถามข้อเท็จจริ งจากผูต้ อ้ งหาเป็ นการเฉพาะตัวก่อนการสอบสวนเนื่องจากไม่ได้รับ
ความสะดวกจากพนักงานสอบสวน
1.2 วัตถุประสงค์ ในการศึกษา

ธรรม

1.2.1 เพื่อศึกษาถึงแนวความคิดการคุม้ ครองสิ ทธิ ของจําเลยในคดีอาญาให้ได้รับความเป็ น

1.2.2 เพื่อศึ ก ษาถึ งปั ญหาการจัดหาทนายความให้แ ก่ ผูต้ อ้ งหาในประเทศต่ างๆ และใน
ประเทศไทย
1.2.3 เพื่อศึกษาถึงสภาพปั ญหาระบบทนายความขอแรงในประเทศไทย
1.3 ขอบเขตของการศึกษา
เป็ นการศึกษาถึงบทบัญญัติแห่ งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่เกี่ยวกับการ
คุม้ ครองสิ ทธิ ของจําเลยที่ใช้บงั คับอยูใ่ นปั จจุบนั โดยศึกษาถึงการจัดวางระบบการจัดหาทนายความ
ขอแรงให้แก่ผตู ้ อ้ งหาและจําเลยในคดีอาญาและความเหมาะสมของกฎหมายโดยพิจารณาถึงสภาพ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปพร้อมทั้งศึกษาแนวความคิดและมาตรการทางกฎหมายในประเทศต่างๆใน
การแก้ไขปั ญหาเกี่ ยวกับสิ ทธิ ของจําเลยและการคุม้ ครองสิ ทธิ ของจําเลยมาศึกษาเปรี ยบเทียบเพื่อ
นํามาพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปรั บปรุ งเพิ่มเติมกฎหมายของประเทศไทยให้มีความเหมาะสม
ยิง่ ขึ้น
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1.4 สมมติฐานการศึกษาวิจัย
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้บญั ญัติรับรองและคุม้ ครองสิ ทธิของผูต้ อ้ งหา
หรื อจําเลยในคดีอาญาแต่พบว่าระบบทนายความขอแรงในปั จจุบนั ไม่ประสบความสําเร็ จเท่าที่ควร
มีปัญหาหลายประการเช่น ทนายความขาดประสบการณ์ เป็ นทนายความฝึ กหัด เป็ นทนายความเก็บ
คดีเพื่อนําไปสอบผูช้ ่วยผูพ้ ิพากษาหรื ออัยการผูช้ ่วยอัตราค่าตอบแทนทนายความน้อยเมื่อเทียบกับ
งานเอกชน จึงควรมีแนวทางในการพัฒนาระบบการจัดหาทนายความให้แก่ผตู ้ อ้ งหาและจําเลยใน
คดีอาญาที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทยในเรื่ องการกําหนดมาตรฐานของตัวทนายความและการ
จ่ายค่าตอบแทนเมื่อเทียบกับงานเอกชน
1.5 วิธีการศึกษา
ในการศึ ก ษาวิ จ ัย นี้ ได้ใ ช้วิ ธี ศึ ก ษาแบบวิ จ ัย เอกสาร (Documentary Research) โดย
ทําการศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสาร บทความวิชาการ วิทยานิพนธ์ ตํารากฎหมาย หนังสื อ สิ่ ง
ตีพิมพ์ทางกฎหมายต่างๆ ข่าวสาร คําบรรยายกฎหมายตัวบทกฎหมายและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องทั้ง
ของประเทศไทยและของต่างประเทศ แล้วนําข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบเพื่อประมวล
เป็ นข้อเสนอแนะต่อไป
1.6 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับจากการศึกษาวิจัย

ต่างๆ

1.6.1 เพื่อให้ทราบถึงแนวความคิดของการคุม้ ครองสิ ทธิของจําเลยในคดีอาญา
1.6.2 เพื่อให้ทราบถึงปั ญหาการจัดหาทนายความให้ผูต้ อ้ งหาหรื อจําเลยในประเทศ
1.6.3 เพื่อให้ทราบถึงสภาพปัญหาระบบทนายความขอแรงในประเทศไทย

10

บทที่ 2
การได้ รับความช่ วยเหลือในทางคดีอาญาจากทนายความตามกฎหมายไทย
2.1 ความเป็ นมา
2.1.1 ความหมายของคําว่ า “วิชาชีพ”
คําว่า “วิชาชีพ” (Profession) มีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินคําว่า Pro+fateri แปลว่า ยอมรับ
หรื อรับว่าเป็ นของตน คํานี้ใช้ในทางศาสนาหมายความว่า เป็ นการประกาศตนว่ามีศรัทธาในศาสนา
หรื อการประกาศปฏิญาณอุทิศตน1 วิชาชีพจึงเป็ นคุณลักษณะของการทํางานที่ตอ้ งอุทิศตนให้กบั งาน
นั้น ซึ่ งพระเจ้า วรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิ ปพงศ์ประพันธ์ได้แปลคําว่า Profession ไว้ว่าเป็ น “อา
ชี วปฏิ ญาณ” เป็ นคําที่ใช้กบั พระหรื อนักบวชในศาสนาคริ สต์ ถือว่าเป็ นงานที่คนอุทิศตนไปตลอด
ชีวิต โดยที่การบวชนั้นจะต้องผ่านการศึกษาอบรมในวิชาเทววิทยา (Theology) เป็ นเวลานานและมี
ขนบธรรมเนียมและจรรยาบรรณของหมู่คณะ เพื่อให้การประกอบวิชาชีพของตนอยูใ่ นกรอบ2
ศาสตราจารย์ จิ ต ติ ติ ง ศภัทิ ย ์ ได้ ใ ห้ ค วามหมายของคํา ว่ า “วิ ช าชี พ ” ว่ า หมายถึ ง
ผูป้ ระกอบการหาเลี้ยงชีพด้วยการใช้ความรู ้ที่ตอ้ งศึกษาอบรมทางความคิดเป็ นพิเศษ3 นักวิชาชี พต้อง
จงรั กภักดี และรู ้ คุณค่า ต่อวิชาชี พที่ตนปฏิ บตั ิเพราะเป็ นงานที่คนธรรมดาทําไม่ได้ เนื่ องจากต้อง
ศึกษาและอบรมความรู ้ ความคิดเพื่อนํามาใช้ในการปฏิบตั ิงาน ซึ่ งต้องใช้ระยะเวลาหลายปี และยัง
ต้องมีการทดสอบความรู ้ ที่ได้ศึกษามาว่าได้ผลดี เพียงพอที่จะนําไปใช้ประกอบวิชาชี พได้หรื อไม่
และเมื่ อ ทดสอบผ่า นแล้ ว ก็ ต้อ งได้รั บ การรั บ รองโดยการออกใบรั บ รอง ปริ ญ ญาบัต ร หรื อ
ประกาศนียบัตร เพื่อให้สาธารณชนได้เห็นคุณค่าของนักวิชาชีพที่ได้นาํ ความรู ้ตามที่ได้ฝึกอบรมมา
ใช้ในการประกอบวิชาชีพ

1

ปรี ดี เกษมทรัพย์, “หลักวิชาชีพนักกฎหมายในภาคพื้นยุโรป” , ใน หนังสื อรวมคําบรรยายหลักวิชาชีพ
นั ก กฎหมาย, จั ด พิ ม พ์ โ ดยคณะนิ ติ ศ าสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ (กรุ งเทพมหานคร:สํ า นั ก พิ ม พ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543) , น. 115.
2
เพิง่ อ้าง, น.115.
3
จิตติ ติงศภัทย์, หลักวิชาชีพนักกฎหมาย, โครงการตําราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กรุ งเทพมหานคร: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533) , น.21.
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จากการให้ความหมายของคําว่า “วิชาชีพ” ของนักกฎหมายตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้วา่ เป็ น
การอธิ บายถึงคุณลักษณะต่าง ๆ (Characteristics) ของวิชาชีพ ว่าจะต้องประกอบไปด้วยลักษณะ
ตามที่กล่าวมาจึงจะถือว่าเป็ นวิชาชีพ ซึ่ งจะขอสรุ ปคุณลักษณะของวิชาชีพได้ ดังนี้
1) ต้องอุทิศตนให้กบั การประกอบวิชาชีพ
2) ต้องศึกษาความรู ้ทางวิชาการและการฝึ กอบรมทางวิชาชีพเป็ นระยะเวลาหนึ่ งก่อนที่จะ
ได้รับการอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพได้
3) ต้องประพฤติตนให้อยูใ่ นกรอบของธรรมเนียมปฏิบตั ิของวิชาชีพ
4) เป็ นการประกอบวิช าชี พ ที่ ต้อ งใช้ค วามรู ้ ความสามารถในด้า นความคิ ดเป็ นพิเ ศษ
มากกว่าการใช้แรงงาน
5) เมื่ อ ต้อ งมี ก ารผ่า นการฝึ กอบรมความรู ้ ท างวิช าชี พ และผ่า นการทดสอบได้รับ การ
อนุญาตก่อน จึงไม่ใช่วา่ ทุกคนจะประกอบวิชาชีพได้
นอกจากนี้ ยังมีลกั ษณะอื่นที่สาํ คัญอีก คือ4
1) เมื่อเป็ นวิชาชีพที่ไม่ใช่ทุกคนจะทําได้แล้ว จึงมีการผูกขาดของวิชาชีพ (Monopoly on
Profession) ที่เฉพาะแต่กลุ่มบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นจึงประกอบวิชาชีพได้
2) เป็ นการให้บริ การที่จาํ เป็ นแก่สังคม
3) มีความเป็ นอิสระไม่ถูกควบคุมโดยองค์กรของรัฐ
4) มีการควบคุมการประกอบวิชาชีพกันเอง ซึ่ งจะต้องเป็ นประโยชน์ต่อสังคม
สรุ ป ความหมายของคํา ว่า “วิช าชี พ” ว่าหมายถึ งผูป้ ระกอบการหาเลี้ ยงชี พด้วยการใช้
ความรู ้ที่ตอ้ งศึกษาอบรมทางความคิดเป็ นพิเศษ
จากความหมายหรื อลักษณะของคําว่า “วิชาชีพ” ตามที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าการ
ทํางานหาเลี้ ยงชี พของทนายความเป็ นการประกอบวิชาชีพอย่างหนึ่ ง เนื่องจากมีการอุทิศตนให้กบั
การประกอบวิชาชีพซึ่ งต้องมีการศึกษาความรู ้ทางกฎหมาย และมีการฝึ กอบรมทางวิชาชี พเป็ นระยะ
เวลานาน และต้องผ่านการทดสอบความรู ้ทางวิชาชีพก่อน จึงจะได้รับอนุ ญาตให้ประกอบวิชาชี พ
ได้ และการปฏิบตั ิหน้าที่ทนายความนั้น ต้องใช้ความรู ้ความสามารถในด้านความคิดมากกว่าการใช้
แรงงานซึ่ งแตกต่างจากการประกอบอาชีพอื่น ๆ ทัว่ ไป และทนายความ
4

Maynard E. Prizing and Kenneth F.Kirwin, Teacher’s Manual for Cases and Materials on
Professional Responsibility (St. Paul, Minn. West Publishing Co., 1985), p.1
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จะต้องประพฤติตนให้อยูใ่ นกรอบของหลักจริ ยธรรมและมรรยาทของวิชาชีพเพื่อรับใช้ประชาชน
และสังคมโดยส่ วนรวม การปฏิบตั ิหน้าที่ทนายความจึงมิใช้วา่ ทุกคนจะทําได้อย่างทนายความจึงทํา
ให้วิช าชี พ ทนายความมี ล ัก ษณะผูก ขาด การประกอบวิช าชี พ ทนายความจึ ง ต้องถู กควบคุ ม โดย
องค์กรที่ควบคุมกันเอง เพื่อความเป็ นอิสระและเพื่อให้บริ การทางกฎหมายแก่ประชาชนและสังคม
อย่างได้มาตรฐาน
2.1.2 แนวความคิดและทีม่ าของหลักจริยธรรมทางวิชาชี พและมรรยาททนายความ
เมื่อได้ทราบความหมายหรื อลักษณะของคําว่า “วิชาชี พ” ซึ่ งการปฏิบตั ิหน้าที่ทนายความ
เป็ นการประกอบวิชาชี พทางกฎหมายสาขาหนึ่ งที่มีบทบาทสําคัญต่อสังคมตามที่ได้กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น ในหัวข้อนี้ จะศึกษาเรื่ องแนวความคิดและที่มาของหลักจริ ยธรรมทางวิชาชีพ (Professional
Ethics) และมรรยาททนายความ (Code of conduct regulating lawyers) อันเป็ นหลักเกณฑ์ที่ใช้ใน
การควบคุมการประกอบวิชาชีพและความประพฤติของทนายความ
ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบถึงแนวคิดและที่มาของกฎเกณฑ์หรื อระเบียบปฏิบตั ิทางวิชาชีพอันเป็ น
เครื่ องมือในการควบคุ มทนายความได้อย่างชัดเจนมากขึ้น จึงขอยกตัวอย่างแนวความคิดในเรื่ อง
วิชาชี พของ Professor Eliot Freidson นักสังคมวิทยาและหนึ่ งในสมาชิ กของคณะกรรมการนัก
วิชาชีพนิยมของ The American Bar Association ดังนี้
1. ผูป้ ระกอบวิช าชี พทนายความต้องมีก ารฝึ กฝนทางสติ ปัญญาเพื่อเข้า ถึ ง แก่ นสารของ
ความคิดและสามารถใช้การพิเคราะห์ปัญหาที่ซบั ซ้อนได้อย่างดี
2. เนื่ องจากลู กความไม่อาจทราบถึงคุณภาพของการให้บริ การทางวิชาชี พได้ ลู กความจึง
ต้องมีความศรัทธาและเชื่อถือไว้ใจในตัวผูป้ ระกอบวิชาชีพ
3. ความไว้วางใจของลูกความนั้นหมายถึงผลประโยชน์ของผูป้ ระกอบวิชาชี พนั้นจะได้รับ
การพิจารณาเสมอกับการอุทิศตนเพื่อผลประโยชน์ของลูกความและสาธารณชน
4. การควบคุ ม ภายในองค์ก รของผู ้ป ระกอบวิ ช าชี พ ซึ่ งจัด ตั้ง เป็ นองค์ก รขึ้ น เพื่ อ เป็ น
หลักประกันให้กบั ประชาชนและศาลว่าสมาชิกเป็ นผูท้ ี่มีความสามารถไม่ทาํ ลายความไว้วางใจของ
ลูกความและไม่เกินกว่าผลประโยชน์ของตัวเอง5
จากแนวความคิดดังกล่า วข้า งต้น ทําให้ท ราบว่า การประกอบวิชาชี พทนายความนั้นผู ้
ประกอบวิชาชีพจะต้องยึดหลักจริ ยธรรมทางวิชาชีพซึ่ งเป็ นหลักการพื้นฐานของวิชาชีพ ดังนี้
5

Stephen.Gillers, Regulation of Lawyers: Problems of Law and Ethics, 6th Edition, (New York:
Aspen Law & Business), 2002, p.12.
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ทนายความจะต้องมีความรู ้ความสามารถ (Competent) ซึ่ งจะต้องผ่านการศึกษาความรู ้
ทางกฎหมายมีไหวพริ บและความชํานาญ มีความละเอียดลออ และมีการจัดเตรี ยมคดีเพื่อดําเนินคดี
แทนลู กความหากทนายความขาดความรู ้ความสามารถดังกล่าวแล้ว ทนายความอาจละเลยต่อการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ที่ควรปฏิบตั ิ หรื อปฏิบตั ิหน้าที่โดยขาดประสบการณ์ และอาจปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความ
ประมาทเลินเล่อได้ ซึ่ ง
1. อาจก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ลูกความได้ ดังนั้น ทนายความจะต้องผ่านการฝึ กฝนทาง
สติ ปั ญญาเพื่ อให้มี ค วามรู ้ ค วามสามารถในการประกอบวิช าชี พ อันเป็ นมาตรฐานหลัก ของการ
ประกอบวิชาชีพทนายความ6
2. ทนายความจะต้องสร้างความน่าเชื่อถือให้กบั ลูกความหรื อประชาชนทัว่ ไป เนื่องจาก
การประกอบวิชาชี พทนายความอยูบ่ นพื้นฐานของการให้ความไว้วางใจของลูกความ หากลูกความ
ไม่ให้ความไว้วางใจแก่ทนายความคนใด ลูกความก็จะไม่มอบความไว้วางใจให้แก่ทนายความคน
นั้นให้เป็ นตัวแทนของตนในการดู แลรั ก ษาผลประโยชน์ ให้ก ับ ตน ดัง นั้น ทนายความจะต้องมี
บุคลิ กภาพที่น่าเชื่ อถื อ โดยการปฏิ บตั ิหน้าที่ของตนด้วยความซื่ อสัตย์ ตรงไปตรงมาต่อลูกความ
และในแนวทางที่ถูกต้อง เพื่อสร้างความมัน่ ใจให้กบั ลู กความว่าทนายความจะปฏิ บตั ิหน้าที่ด้วย
ความซื่ อสัตย์ จึงได้มอบความไว้วางใจของตนให้แก่ทนายความเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของตน7
3. ทนายความจะต้อ งอุ ทิ ศ ตนเพื่ อ รั ก ษาผลประโยชน์ ข องลู ก ความ ประโยชน์ ข อง
สาธารณชนและประโยชน์ ข องตนเองให้ เ กิ ด ความสมดุ ล กัน เนื่ อ งจากการประกอบวิ ช าชี พ
ทนายความนั้นมีภาระหน้าที่หลายประการต่อสังคม กล่าวคือ ทนายความมีภาระหน้าที่ในการพิทกั ษ์
ความยุติธรรมโดยการให้ความช่ วยเหลื อศาลด้วยความศรัทธาต่อหน้าที่ในการค้นหาข้อยุติที่เป็ น
ธรรมเพื่อให้เกิ ดความยุติธรรมในคดี ซึ่ งในขณะเดี ยวกันทนายความก็มีภาระหน้าที่ในการรักษา
ผลประโยชน์ของลูกความให้สมกับที่ลูกความได้มอบความไว้วางใจให้ซ่ ึ งเป็ นหน้าที่ต่อประโยชน์
ของเอกชนและการปฏิ บตั ิหน้าที่ดงั กล่ าวนั้นทนายความได้ทาํ เพื่อหาเลี้ ยงตนเองซึ่ งเป็ นหน้าที่ต่อ
ตนเอง ดังนั้นเพื่อมิให้ผลประโยชน์ท้ งั สามประการขัดกัน ทนายความจะต้องปฏิบตั ิหน้าที่ของตน
โดยการรักษาผลประโยชน์ส่วนตัว ผลประโยชน์ของลูกความ และผลประโยชน์ของสาธารณชนให้
สมดุลกัน ทั้งนี้การปฏิบตั ิหน้าที่ของทนายความในการรักษาสมดุลระหว่างประโยชน์ของลูกความ
6

Ibid. p.27.
Thomas. Lund, International bar Association Book II “Professional Ethics”. (London: Sweet &
Maxwell Ltd.), 1970, p. 25.
7
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กับ ประโยชน์ ข องสาธารณชนนั้น ทนายความในฐานะเจ้า หน้า ที่ ข องศาลซึ่ ง เป็ นส่ วนหนึ่ ง ของ
กระบวนการยุติธรรม8 จะต้องทําหน้าที่ของตนด้วยความยุติธรรมในการให้ความช่วยเหลือศาล ด้วย
การนําเสนอข้อเท็จจริ ง และพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่ถูกต้องแท้จริ ง อย่างเป็ นธรรมต่อคู่ความอีกฝ่ าย
หนึ่ งด้วย เพื่อให้ศาลเห็ นข้อเท็จจริ งอย่างกระจ่างชัด และพิจารณาวินิจฉัยคดีอย่างได้อย่างถูกต้อง
เป็ นธรรม9 มิ ใ ช่ มุ่ ง หวัง แต่ จะรั ก ษาประโยชน์ข องลู ก ความโดยไม่ค าํ นึ ง ถึ ง ความยุติธ รรม หาก
ทนายความนําเสนอคดีและพยานหลักฐานอันเป็ นเท็จก็จะทําให้ขอ้ เท็จจริ งในคดีบิดเบือนไป ซึ่ งมี
ผลกระทบต่อการพิจารณาและวินิจฉัยคดีของศาล และอาจก่อให้เกิดความไม่ยุติธรรมแก่คู่ความอีก
ฝ่ ายหนึ่ งได้และยังส่ งผลกระทบต่อความเชื่ อมัน่ ของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรม ซึ่ งรัฐมี
หน้า ที่ จ ะต้อ งอํา นวยความยุ ติ ธ รรมให้ แ ก่ ป ระชาชนและสั ง คม เมื่ อ ใดก็ ต ามที่ ป ระโยชน์ ข อง
ทนายความและของลู กความขัดต่อประโยชน์ของสาธารณชน ทนายความจะต้องรักษาประโยชน์
ของสาธารณชนก่อนประโยชน์ของตนและของลูกความ เพราะภาระหน้าที่ต่อสาธารณชนในฐานะ
ที่ เ ป็ นเจ้า หน้ า ที่ ข องศาลนั้น เป็ นภาระหน้า ที่ ข องทนายความอยู่ก่ อ นที่ จ ะรั บ ภาระหน้า ที่ เ ป็ น
ทนายความให้แก่ลูกความ10
การปฏิบตั ิหน้าที่ทนายความจึงเป็ นการอุทิศตนให้กบั ประโยชน์ของสาธารณชน (spirit of
public service) มากกว่าการได้รับค่าจ้างหรื อค่าตอบแทนซึ่ งเป็ นประโยชน์ส่วนตัวของทนายความ
เมื่อเป็ นงานที่ให้บริ การแก่สาธารณชนเป็ นสําคัญ ทนายความจึงเป็ นวิชาชีพที่มิใช่ทาํ เพื่อการค้นหา
กําไรเหมือนการประกอบอาชี พอื่นทัว่ ไป เรื่ องนี้เคยมีคาํ พิพากษาศาลฎีกาวินิจฉันว่ารายได้จากการ
ประกอบวิชาชี พทนายความไม่เป็ นการค้าหรื อมีลกั ษณะคล้ายคลึงกับพาณิ ชย์กรรมที่ศาลจะมีคาํ สั่ง
อายัดเงิ นรายได้แทนการสั่งขายทอดตลาดทรัพย์สิน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 307 (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 43/2523) ในบางกรณี ทนายความก็ปฏิบตั ิหน้าที่ของตนเพื่อรับใช้
ประชาชนโดยมิได้รับค่าตอบแทน เช่ น การปฏิ บตั ิหน้าที่เป็ นทนายความขอแรงในคดี อาญาตาม
ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา มาตรา 173 การให้ค วามช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมายแก่
ประชาชนผูย้ ากไร้และไม่ได้รับความเป็ นธรรม ตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2528 หมวด 9
การช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

จิ ต ติ ติ ง ศภัทิ ย,์ หลักวิช าชี พนั ก กฎหมาย, น. 28, สิ ท ธิ โ ชค ศรี เจริ ญ, “หลัก วิช าชี พ นัก กฎหมาย:
ทนายความ”, ในหนังสื อคู่มือการสอบสวนคดีมรรยาททนายความ, โดยสภาทนายความ 2544, น.18.
9
Stephen. Grillers, Regulation of Lawyers: Problems of law and Ethics, p.400.
10
Ruben E. Agpalo, Legal Ethics, (Manila: G. Rangel & Sons), 1980, p. 13.
8
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4. ลัก ษณะที่ สํ า คัญ อี ก ประการหนึ่ ง ของวิช าชี พ ทนายความ คื อ การรวมตัว กัน ของผู ้
ประกอบวิชาชีพเป็ นองค์กรเพื่อควบคุมการประกอบวิชาชีพระหว่างกันเอง (Self-regulation) โดยมี
แบบแผนและหลักธรรมทางวิชาชี พที่ทนายความจะต้องยึดถือปฏิ บตั ิในแนวทางเดียวกัน ซึ่ งเป็ น
เครื่ องมื อในการควบคุ มความประพฤติหรื อมรรยาททนายความให้ปฏิบตั ิหน้าที่ของตนตามหลัก
จริ ยธรรมทางวิชาชีพและมรรยาททนายความ เพื่อเป็ นหลักประกันให้กบั ประชาชนว่าจะได้รับความ
ช่วยเหลือจากทนายความอย่างได้มาตรฐาน
เนื่ องจากการประกอบวิชาชี พทนายความมีลกั ษณะของการผูกขาด ผูท้ ี่จะปฏิบตั ิหน้าที่
อย่างทนายความได้จะต้องเป็ นผูท้ ี่ได้รับอนุญาตให้เป็ นทนายความเท่านั้น จึงต้องมีการควบคุมการ
ประกอบวิชาชี พเพื่อควบคุ มความประพฤติของทนายความมิให้ทนายความแสวงหาประโยชน์จน
เกินขอบเขต อาศัยโอกาสทางวิชาชีพเอาเปรี ยบลูกความหรื อประชาชน11 เมื่อปริ มาณของทนายความ
มากขึ้ นและมี ทนายความบางคนปฏิ บ ตั ิหน้า ที่ข องตนเบี่ ยงเบนขัดต่อหลัก จริ ยธรรมทางวิช าชี พ
โดยเฉพาะทนายความที่ มี ปั ญ หาทางการเงิ น อาจอาศัย โอกาสในทางวิช าชี พ โดยการแสวงหา
ประโยชน์ให้กบั ตนเองนอกเหนื อไปจากประโยชน์ที่ตนสมควรจะได้รับตามที่ตกลงไว้กบั ลูกความ
ซึ่ งเป็ นความประพฤติ ที่ ไ ม่ ซื่ อ สั ต ย์สุ จ ริ ตและขัด ต่ อ เจตนารมณ์ ข องวิ ช าชี พ ที่ ต้อ งการรั ก ษา
ผลประโยชน์ของลู กความมากว่าผลประโยชน์ส่วนตัวของทนายความ หากไม่มีการควบคุมความ
ประพฤติหรื อมรรยาททนายความให้อยู่ในกรอบของหลักจริ ยธรรทางวิชาชี พแล้ว ลู กความหรื อ
ประชาชนอาจได้รับความเสี ยหายและส่ ง ผลกระทบต่อกระบวนการยุติธ รรมและทําให้ส ถาบัน
วิชาชี พทนายความเสื่ อมเสี ยได้ และในกรณี ที่ทนายความประพฤติ ตนฝ่ าฝื นหลักจริ ยธรรรมทาง
วิชาชีพหรื อมรรยาททนายความดังกล่าว ทนายความก็จะได้รับการลงโทษทางวินยั ทั้งนี้ การลงโทษ
การวินยั มิใช่มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อการแก้แค้นหรื อลงโทษทนายความที่ประพฤติผิดมรรยาท แต่เพื่อ
ต้อ งการที่ จ ะแก้ไ ขเยี ย วยาให้ ก ับ สั ง คมและวิช าชี พ ทนายความเมื่ อ มี ก ารประพฤติ ผิด มรรยาท
ทนายความเกิ ดขึ้ น ในเรื่ องนี้ ศ าลได้เคยพิพ ากษาแล้วว่าการลงโทษทางวินัยมี วตั ถุ ประสงค์เพื่อ
ปกป้ องสาธารณชน และเพื่อปกป้ องความถู กต้องในระบบกฎหมายและการดําเนิ นการทางด้าน
ความยุติธรรมจากทนายความที่ประพฤติผดิ มรรยาททนายความต่อลูกความ และเพื่อปกป้ องวิชาชีพ
ทนายความระหว่า งผูป้ ระกอบวิช าชี พด้วยกันให้รอดพ้นจากทนายความที่ป ระพฤติผิดมรรยาท
ทนายความและเพื่อให้ทนายความที่ประพฤติผิดมรรยาทเหล่านั้นได้กลับตัวแก้ไขความประพฤติ
ของตน12

จิตติ ติงศภัทิย,์ หลักวิชาชีพนักกฎหมาย, น. 23-24.
12
Stephen. Gillers, Regulation of Lawyers: Problems of Law and Ethics, p. 834-835.
11
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นอกจากนี้ ยังเป็ นการให้หลักประกันและสร้างความเชื่ อมัน่ ให้แก่ประชาชนทัว่ ไปว่าทนายความที่
ประพฤติตนผิดมรรยาททนายความจะต้องถูกดําเนินคดีทางมรรยาทและได้รับโทษตามที่กฎหมาย
กําหนดไว้ ดังนั้น ภาระหน้าที่ของทนายความในทางวิชาชี พอีกประการหนึ่ ง คือ การเคารพและ
ประพฤติตนให้อยู่ในกรอบของหลักจริ ยธรรมทางวิชาชี พและมรรยาททนายความเพื่อควบคุมการ
ประกอบอาชีพของทนายความด้วยกันเอง
2.1.3 ความหมายของคําว่ า “ทนายความ”
จากการศึ ก ษาความหมายของคํา ว่า “ทนายความ”ตามที่ บ ญ
ั ญัติไ ว้ใ นพระราชบัญญัติ
ทนายความ ตั้งแต่ฉบับแรกในปี พ.ศ.2457 จนกระทัง่ พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2528 ที่ใช้
บังคับอยู่ในปั จจุบนั นั้น ได้ใ ห้ความหมาย ของทนายความไว้ในลักษณะอย่า งแคบ คือ หมายถึ ง
ทนายความที่ดาํ เนิ นการในทางศาล หรื อทนายความว่าความเท่านั้น13ทั้งนี้ บทบัญญัติในมาตรา 4
แห่ งพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2528 ได้ให้ความหมายของคําว่า “ทนายความ” ว่าหมายถึง
“ผูท้ ี่ ส ภาทนายความได้รั บ จดทะเบี ย นและออกใบอนุ ญ าตให้เ ป็ นทนายความ” จากบทบัญญัติ
ดังกล่าวจะเห็นได้วา่ ผูท้ ี่จะประกอบวิชาชีพทนายความได้น้ นั จะต้องมีใบอนุญาตที่สภาทนายความ
เป็ นผูอ้ อกให้ โดยมิได้มีการกล่ าวถึ ง ลักษณะหรื อหน้าที่ข องทนายความไว้อย่างชัดเจนและตาม
พจนานุกรมฉบับราชบัญฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ได้ให้ความหมายของคําว่า “ทนายความ” ว่าหมายถึง
“ผูท้ ี่ได้รับอนุญาตให้วา่ ต่างแก้ต่างคู่ความในเรื่ องอรรถคดี” 14 จากคํานิยามดังกล่าว จะเห็นได้วา่ การ
เป็ นทนายความนั้นจะต้องได้รับอนุญาตและเป็ นตัวแทนของคู่ความในการดําเนินคดี อันมีลกั ษณะ
ของการดําเนิ นการในศาล ดังนั้น จึงทําให้เข้าใจความหมายของ “ทนายความ” มากขึ้น แต่ก็เป็ น
เพีย งการกล่ า วถึ ง การประกอบวิชาชี พ ที่เกี่ ยวกับ การดํา เนิ นการในศาล ในเรื่ องของการว่าความ
เท่านั้น ทั้งที่แท้จริ งแล้วการประกอบวิชาชีพทนายความนั้นมิได้มีแต่เฉพาะในทางศาลเท่านั้น แต่ยงั
รวมถึงการให้คาํ แนะนําและรับปรึ กษาปั ญหาต่าง ๆ ทั้งในทางปฏิบตั ิและในข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ที่เราเรี ยกกันว่า “ที่ปรึ ก ษากฎหมาย” อันเป็ นส่ วนหนึ่ งของวิชาชี พทนายความ15 ที่นับวันจะยิ่ง มี
ความสําคัญต่อสังคมมากขึ้น โดยเฉพาะการเข้าทําสัญญาทางธุ รกิจขนาดใหญ่ หรื อการค้าการลงทุน
13

มาตรา 4 แห่ ง พระราชบัญญัติ ท นายความ พ.ศ.2477 ได้บัญ ญัติ ว่า “ทนายความได้แ ก่ ผูท้ ี่ ไ ด้รั บ
ใบอนุญาตจากอธิบดีผพู ้ ิพากษาศาลอุทธรณ์ ให้มีสิทธิวา่ ต่างแก้ต่างตัวความทนายความมีสองชั้น คือ....”
14
ราชบัณฑิตสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525, (กรุ งเทพมหานคร: สํานักพิมพ์
อักษรเจริ ญทัศน์, 2525), น.372.
15
คําพิพากษาศาลฏีกาที่ 1373/2495 หมอความตาม ป.พ.พ. มาตรา 165 (15) นั้น ย่อมหมายถึงบุคคลผู ้
ถืออาชีพหรื อแสดงออกว่าเป็ นผูม้ ีความรู ้เพื่อรับจ้างในการใช้วชิ ากฎหมายทัว่ ๆ ไป ที่ปรึ กษากฎหมายจึงเป็ นหมอ
ความตามความหมายของมาตรา 165(15)
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ระหว่างประเทศที่มีความซับซ้อนอย่างมาก จําเป็ นที่จะต้องได้รับคําปรึ กษาทางกฎหมายธุ รกิจจาก
นักกฎหมายหรื อที่ปรึ ษากฎหมายที่มีความรู ้ทางกฎหมายและความเชี่ ยวชาญเป็ นพิเศษเฉพาะด้าน
และในบางครั้ งสั ญ ญาทางธุ ร กิ จ ที่ มี ก ารลงทุ น สู ง และมี คู่ สั ญ ญาหลายฝ่ าย จะต้อ งใช้ที่ ป รึ ก ษา
กฎหมายที่ มี ป ระสบการณ์ หลายด้า นในการเจรจาต่อรองการเข้า ทํา สั ญญาดัง กล่ า ว เช่ น สัญญา
ก่อสร้างสาธารณู ปโภคต่าง ๆ สัญญาสัมปทาน เป็ นต้น
ดังนั้น หากเราพิจารณาแต่เพียงถ้อยคําของคําจํากัดความ “ทนายความ” ในมาตรา 4 แห่ ง
พระราชบัญญัติท นายความ พ.ศ.2528 และตามพจนานุ ก รมฉบับ ราชบัณฑิ ตยสถาน พ.ศ.2525
ดังกล่าวแล้ว ก็จะได้ความหมายของคําว่า “ทนายความ” ในลักษณะแคบ กล่าวคือ เป็ นผูท้ ี่ได้รับ
ใบอนุ ญาตให้เป็ นทนายความจากสภาทนายความ และเป็ นตัวแทนของคู่ความในการว่าต่างแก้ต่าง
ในคดี ซึ่ งเป็ นการดําเนิ นการในทางศาล นอกจากนี้ บทบัญญัติในมาตรา 33 แห่ งพระราชบัญญัติ
ทนายความ พ.ศ.2528 ได้บญั ญัติวา่ “ห้ามมิให้ผซู ้ ่ ึ งไม่ได้จดทะเบียนและรับใบอนุญาตหรื อผูซ้ ่ ึ งขาด
จากการเป็ นทนายความหรื อต้องห้ามทําการเป็ นทนายความว่าความในศาล หรื อแต่งฟ้อง คําให้การ
ฟ้ องอุทธรณ์ แก้อุทธรณ์ ฟ้ องฎี กา แก้ฎีกา คําร้อง หรื อคําแถลงอันเกี่ยวแก่ การพิจารณาคดีในศาล
ให้แก่บุคคลอื่น........” จากบทบัญญัติดงั กล่าว หมายถึงทนายความที่ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวกับการ
ดําเนิ นการในศาล ซึ่ งมีสิ ทธิ ทาํ การเป็ นทนายความว่าความในศาลหรื อแต่ง ฟ้ อง คําให้การ ฟ้ อง
อุทธรณ์ แก้อุทธรณ์ ฟ้ องฎีกา แก้ฎีกา คําร้อง หรื อคําแถลงอันเกี่ ยวแก่การพิจารณาคดีในศาลให้แก่
บุคคลอื่ นได้16 จึ ง เป็ นผูท้ ี่ มีบ ทบาทสําคัญในคดี เนื่ องจากเป็ นผูท้ ี่ มีความรู ้ ทางกฎหมายและเป็ น
ตัวแทนของตัวความในการว่าต่างแก้ต่างในศาล เพื่ออํานวยความสะดวกและรักษาผลประโยชน์
ให้แก่ตวั ความให้ได้รับความเป็ นธรรมตามกฎหมาย
สรุ ป การประกอบวิชาชี พทนายความตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2528 ดังกล่าว
ข้า งต้น จึ ง เป็ นการดํา เนิ น การในทางศาลเป็ นหลัก ใหญ่ แต่ อย่า งไรก็ ตามหากเราพิ จารณาการ
ประกอบวิชาชี พทนายความในทางความเป็ นจริ งหรื อในลักษณะอย่างกว้างแล้ว จะพบว่านอกจาก
การเป็ นตัวแทนของคู่ความในการว่าต่างแก้ต่างในคดีที่เกี่ยวข้องกับทางศาลแล้ว ยังรวมถึงการเป็ นที่
ปรึ กษาทางคดีท้ งั ปั ญหาข้อเท็จจริ งและปั ญหาข้อกฎหมาย และรับทํานิติกรรมสัญญาต่าง ๆ ในทาง
ธุ รกิ จการค้าระหว่างเอกชนกับเอกชน หรื อระหว่างเอกชนกับ รั ฐทั้งระดับ ประเทศและระหว่า ง
ประเทศ ตลอดจนกิ จการอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย เพื่อปกป้ อง ได้มา
หรื อสงวนไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ของบุคคล
จิรศักดิ์ รอดจันทร์. “ทีป่ รึกษากฎหมายกับภาระภาษี”, วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
กรุ งเทพ, ฉบับพิเศษครบรอง 15 ปี , น.30.
16

18

2.1.4 หน้ าทีส่ ํ าคัญของการประกอบวิชาชี พทนายความ
2.1.4.1 หน้ าทีใ่ นการรับใช้ ประชาชน
ทนายความมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
และต้องการใช้กฎหมายเป็ นเครื่ องมือในการบรรเทาความเดือดร้อน เนื่ องจากวิชาชี พทนายความ
เป็ นวิชาชีพอิสระ ทนายความมีอิสระในการพิจารณาว่าจะรับคดีของลูกความหรื อไม่ก็ได้ ขึ้นอยูก่ บั
อุดมการณ์ในการประกอบวิชาชี พของแต่ละคน เช่น ทนายความอาจไม่รับคดียาเสพติด คดีฆ่าคน
ตาย เป็ นต้น อย่า งไรก็ ตาม โดยหน้าที่ ข องทนายความนั้นควรจะช่ วยเหลื อลู ก ความที่ เดื อดร้ อน
เนื่ องจากบุ ค คลเหล่ า นี้ มิ ได้รู้ข ้อกฎหมาย ไม่ท ราบว่า ตนมี สิท ธิ และจะได้รับ ความคุ ้ม ครองตาม
กฎหมายอย่า งไร จึ ง เป็ นหน้า ที่ ข องทนายความที่ จะต้องอธิ บ ายให้ลู ก ความเข้า ใจ และยอมรั บ
สารภาพผิดหากได้กระทําความผิดจริ งเพื่อให้โทษที่จะได้รับลดน้อยลง ในประเทศอังกฤษนั้น การ
ไม่รับว่าความถือว่าเป็ นการปฏิเสธไม่ให้ความยุติธรรม แต่ในสหรัฐอเมริ กาถือว่าทนายความมีอิสระ
ที่จะรับหรื อไม่รับว่าความก็ได้17
ทั้งนี้ ทนายความและลูกความมีนิติสัมพันธ์ระหว่างกันในลักษณะของสัญญาจ้างทําของ
ประเภทหนึ่ ง 18 ซึ่ ง ผลสํ า เร็ จของานคื อการให้บ ริ ก ารที่ ท นายความทํา ไป มิ ใ ช่ ผลว่า คดี ต้องชนะ
ทนายความจึงต้องปฏิบตั ิหน้าที่ของตนด้วยความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต ตรงไปตรงมาต่อลูกความ โดยใช้
ความรู ้ ความสามารถของตนอย่างเต็มที่และด้วยความระมัดระวังภายใต้กรอบของกฎหมายและ
ความถูกต้อง และทนายความจะต้องดําเนินคดีจนเสร็ จสิ้ นจนกว่าคดีจะถึงที่สุด ดังนั้น หน้าที่ในการ
ให้ความช่ วยเหลื อประชาชนหรื อลู กความที่เดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือทางกฎหมายจึง
เป็ นหน้าที่ที่สาํ คัญของทนายความที่จะต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวให้สอดคล้องกับอุดมการณ์ของตน
ในการรับใช้ประชาชนมากกว่าประโยชน์แก่ตนเองและต้องเป็ นไปตามกฎหมายอย่างถูกต้อง ซึ่ งจะ
ได้รับการยอมรั บ จากสั งคมว่า เป็ นวิชาชี พที่ มีเกี ย รติ และศัก ดิ์ ศรี ท นายความควรจะรับ ช่ วยเหลื อ
ลูกความเมื่อเห็นว่าตนสามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2.1.4.2 หน้ าทีใ่ นการรักษาความยุติธรรม
“ทนายความ คือกลไกที่สําคัญยิ่งส่ วนหนึ่ งของกระบวนการยุติธรรมภาระหน้าที่หลักอัน
สําคัญของทนายความก็คือ การจรรโลงความยุติธรรมในสังคม ส่ วนภาระหน้าที่ในการปกป้ องและ
ดูแลผลประโยชน์ของลูกความนั้น ควรเป็ นหน้าที่ที่มีความสําคัญรองลงมา....ทนายความที่ดีและมี
อุดมคติน้ นั ย่อมใช้กฎหมายเพื่อผดุงความยุติธรรมในสังคมยิง่ กว่าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ฝ่าย
จิตติ ติงศภัทิย,์ หลักวิชาชีพนักกฎหมาย, น.106.
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 250/2478 นิติสมั พันธ์ระหว่างทนายกับลูกความจัดเป็ นสัญญาจ้างทําของ
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ตนเพียงฝ่ ายเดียว”19 จากข้อความดังกล่าว จะเห็นได้วา่ วิชาชีพทนายความเป็ นการประกอบวิชาชีพที่
เกี่ ย วข้อ งกับ กระบวนการยุ ติ ธ รรม ทนายความจึ ง มี ห น้า ที่ พิ ท ัก ษ์ค วามยุติ ธ รรม เพื่ อ ให้บ รรลุ
วัตถุ ประสงค์ดงั กล่าว ทนายความจะต้องปฏิบตั ิหน้าที่ของตนด้วยความบริ สุทธิ์ ซื่ อสัตย์ และเป็ น
ธรรมต่อผูท้ ี่เกี่ยวข้องในการปฏิบตั ิหน้าที่ของทนายความนั้น เพื่อดํารงไว้ซ่ ึ งความยุติธรรมและความ
สงบเรี ยบร้ อยในสังคมซึ่ งเป็ นสิ่ งที่สังคมทุกสังคมต้องการ หากการปฏิ บตั ิหน้าที่ของทนายความ
ปราศจากความบริ สุทธิ์ แล้ว ทนายความก็ไม่อาจจะผดุงความยุติธรรมไว้ได้ ทําให้เกิดความไม่เป็ น
ธรรมในสังคม
การปฏิ บ ตั ิ ห น้า ที่ ใ นการให้ค วามช่ วยเหลื อลู ก ความและการรั ก ษาความยุติธ รรมของ
ทนายความ จะต้องปฏิ บตั ิควบคู่กนั ไปเสมอ ทุกครั้งที่ทนายความจะรับช่ วยเหลื อลู กความรายใด
ทนายความต้องคํานึงถึงความยุติธรรมเป็ นหลักในการพิจารณาว่าจะรับหรื อไม่รับช่วยเหลือลูกความ
รายนั้น เพื่อตนจะได้ใช้ความรู ้ ความสามารถของตนในการช่วยเหลือลูกความได้อย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย และจรรโลงไว้ซ่ ึ งความยุติธรรมให้คงอยูใ่ นสังคมตลอดไป การช่วยเหลือลูกความโดยการ
กระทําผิดกฎหมาย เช่ น การสร้ างพยานหลักฐานเท็จและนําพยานหลักฐานเท็จนั้นมาเบิกความต่อ
ศาล ถื อว่าเป็ นการช่ วยเหลื อลูกความในทางที่ผิดและไม่เป็ นการผดุงความยุติธรรมตามอุดมการณ์
ของทนายความแต่อย่างใด20 หรื อการที่ทนายความไม่รักษาเวลาของศาล ไม่ตรงต่อเวลาตามที่ศาล
นัดหมายไว้ การประวิงให้ชกั ช้า ซึ่ งเป็ นยุติธรรมของทนายความดังกล่าวจะต้องปฏิบตั ิให้สอดคล้อง
กันจึงจะเกิดประโยชน์แก่ประชาชนและสังคมอย่างแท้จริ ง
2.1.4.3 หน้ าทีใ่ นทางจริยธรรม
เพื่อให้การปฏิ บตั ิ หน้าที่ ในการให้ความช่ วยเหลื อประชาชนหรื อลู กความตามกฎหมาย
และการรักษาความยุติธรรมในสังคม เป็ นไปอย่างสอดคล้องกันตามที่กล่าวมาข้างต้น ทนายความ
จะต้องมีหลักจริ ยธรรมทางวิชาชี พ ซึ่ งเป็ นหน้าที่ของทนายความทุกคนที่ตอ้ งปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด
เช่นเดียวกับนักกฎหมายในสาขาวิชาชีพอื่นที่ตอ้ งมีหลักจริ ยธรรมทางวิชาชีพ อันเป็ นหลักเกณฑ์ใน
การประกอบวิชาชี พ ซึ่ งหลักเกณฑ์ดงั กล่าวในส่ วนหนึ่ งได้ถูกบัญญัติไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดย
อาจจะมีชื่อเรี ยกต่างกัน เช่น ผูพ้ ิพากษามีประมวลจริ ยธรรมของข้าราชการตุลาการ พนักงานอัยการ
มี พ ระราชบัญญัติ ระเบี ย บข้า ราชการฝ่ ายอัย การ พ.ศ. 2521 ส่ ว นทนายความมี พ ระราชบัญ ญัติ
ทนายความ พ.ศ. 2528 และข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. 2529 ซึ่ งจะขอ
ภิญโญ ธีรนิติ, “คําขวัญเนื่ องในโอกาสวันทนายความ”, วารสารทนายความ, (กุมภาพันธ์ 2528), น.6
จิตติ ติงศภัทิย,์ หลักวิชาชีพนักกฎหมาย, น. 23-24
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จิตติ ติงศภัทิย,์ หลักวิชาชีพนักกฎหมาย, น. 19
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กล่ า วในเรื่ อ งมรรยาททนายความอย่า งละเอี ย ดต่ อ ไปทั้ง นี้ เพื่ อ ให้เ ข้า ใจความหมายของคํา ว่า
“จริ ยธรรม” อย่างชัดเจน จึงขออธิ บาย ดังนี้
คําว่า “จริ ยธรรม” ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2525 หมายถึง
“จริ ย” (อ่านว่า จะ-ระ-ยะ) หมายถึง ความประพฤติ กิริยาที่ควรประพฤติ
“ธรรม” (อ่านว่า ทํา. ทํา-มะ) หมายถึง คุณความดี ความจริ ง ความถูกต้อง
ดังนั้น “จริ ยธรรม” จึงหมายถึง ความประพฤติที่ถูกต้องชอบธรรม21ซึ่ งความประพฤติที่
ถูกต้องนั้นจะมีความชอบธรรมหรื อไม่จะต้องประกอบด้วยคุณธรรมทางจิตใจควบคู่ไปกับคุณธรรม
ทางความประพฤติและเมื่อวิชาชี พทนายความเป็ นการประกอบวิชาชี พที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์
ของประชาชนและความยุติธรรมแล้ว ทนายความนั้นยังต้องใช้ความสามารถในวิชาชีพที่ตนศึกษา
มาด้วยความถูกต้องชอบธรรมและประพฤติตนให้ดีงามอันเป็ นสิ่ งที่ทนายความทุกคนต้องปฏิบตั ิให้
เป็ นธรรมเนี ยมปฏิบตั ิของวิชาชี พที่ดีงามสื บทอดกันต่อไป หรื ออาจเรี ยกว่าเป็ นจรรยาบรรณในการ
ประกอบวิชาชีพทนายความ ซึ่ งจะขออธิ บายเพิ่มเติม ดังนี้
(1) ความซื่ อสั ตย์ สุจริต
โดยทัว่ ไปแล้ว บุ คคลในสังคมที่เจริ ญแล้วจะปฏิบตั ิต่อกันด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต ซึ่ งมี
รากฐานมาจากหลักกฎหมายโรมันที่เรี ยกเป็ นภาษาลาตินว่า Bona Fide แปลว่า ความซื่ อสัตย์หรื อ
สัจจะที่ดี ภาษาเยอรมันใช้คาํ ว่า Treu und Glauben แปลว่า ความซื่ อสัตย์และความไว้วางใจ (บัญญัติ
ไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน มาตรา 242) 22 อันเป็ นหลักการพื้นฐานของบุคคลทุกคนใน
สังคมที่จะต้องปฏิบตั ิต่อกันด้วยความซื่ อสัตย์และไว้วางใจต่อกัน สําหรับประเทศไทยนั้นหลักสุ จริ ต
ได้ถูกบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 5 ซึ่ งบัญญัติวา่ “ในการใช้สิทธิ แห่งตน
ก็ดี ในการชําระหนี้ก็ดี บุคคลทุกคนต้องกระทําโดยสุ จริ ต”
จากหลักกฎหมายดังกล่าวข้างต้น ทนายความจึงต้องมีความซื่ อสัตย์สุจริ ตต่อลูกความที่
มอบความไว้วางใจให้ช่วยดําเนิ นคดีแทนให้ โดยให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายหรื อแก้ไขปั ญหา
ทางกฎหมายให้ลูกความอย่างถู กต้องและเป็ นธรรมเพื่อให้เกิ ดผลดี ที่สุดต่อลู กความ และจะต้อง
ปกป้ องผลประโยชน์ของลู กความให้มากที่สุดและป้ องกันมิให้ลูกความของตนเสี ยผลประโยชน์
อย่างดีที่สุดภายใต้ความยุติธรรม โดยไม่คาํ นึงถึงฐานะของลูกความ หรื อผลตอบแทนที่จะได้รับจาก
การเป็ นทนายความให้ และไม่วา่ จะมีสัญญาจ้างทนายความเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อไม่ก็ตาม
จริ ยธรรมและมรรยาททนายความ, โดยคณะกรรมการมรรยาททนายความและคณะทํางานส่ งเสริ ม
และประสานงานสอบสวนคดีมรรยาททนายความ, สภาทนายความ, (27 กุมภาพันธ์ 2544), น.23.
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ปรี ดี เกษมทรัพย์, กฎหมายแพ่ ง: หลักทัว่ ไป, น.107.
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นอกจากความซื่ อสัตย์สุจริ ตต่อลูกความแล้ว ทนายความยังต้องมีความซื่ อสัตย์สุจริ ตต่อ
ศาลด้วย เพื่อพิทกั ษ์รักษาความยุติธรรม เนื่ องจากศาลเป็ นกระบวนการยุติธรรมซึ่ งทนายความมี
หน้าที่ที่ตอ้ งปฎิบตั ิต่อศาลในการดําเนินกระบวนพิจารณาต่าง ๆ ในคดี ทนายความจึงเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของการรักษาความยุติธรรมด้วย เช่น การแถลงข้อเท็จจริ งต่าง ๆ การให้คาํ รับรองต่าง ๆ ไว้ต่อศาล
ต้องเป็ นความจริ ง การขอเลื่อนคดีตอ้ งมีการอ้างเหตุที่สมควร เป็ นต้น เมื่อทนายความซื่ อสัตย์ต่อศาล
แล้ว ก็เป็ นการซื่ อสัตย์ต่อกระบวนการยุติธรรมอันเป็ นหน้าที่สาํ คัญของทนายความเช่นกัน
ทั้งนี้ ทนายความยังต้องมีความซื่ อสัตย์สุจริ ตต่อวิชาชีพของตน และต่อเพื่อนร่ วมวิชาชี พ
ด้วยกัน เพื่อส่ งเสริ มให้วิชาชี พทนายความเป็ นวิชาชี พที่มีเกี ยรติและศักดิ์ ศรี เช่ น ไม่แย่งความกัน
ไม่ใช่โอกาสในทางวิชาชี พแสวงหาผลประโยชน์ให้กบั ตนเอง โดยการยุยงให้เป็ นความ การปลอม
พินยั กรรม ปลอมสัญญา หรื อร่ วมมือกันหลอกลวงประชาชน เป็ นต้น เพราะนอกจากจะเป็ นการ
ทําลายวิชาชี พแล้ว ยังเป็ นการก่ อความเดื อดร้ อนให้กบั ผูอ้ ื่น ทําให้เกิ ดความไม่สงบเรี ยบร้ อยใน
บ้านเมือง
สรุ ป ปั ญหาการปฏิบตั ิหน้าที่บกพร่ องของทนายความในเรื่ องการละเว้นการปฎิบตั ิที่ควร
ปฏิบตั ิในคดีของลูกความ ทําให้เกิดความล่าช้าในคดีและอาจทําให้คดีของลูกความเสี ยหาย จึงควร
กําหนดคุณสมบัติของตัวทนายความในการดําเนินคดีในแต่ละประเภท
บทบัญญัติ เกี่ ย วกับ การคุ ้ม ครองสิ ท ธิ ข องผูต้ ้อ งหาในคดี อ าญาได้มี ก ารกํา หนดไว้ใ น
รัฐธรรมนู ญฉบับ ก่ อน ๆ โดยรั ฐธรรมฉบับปี พ.ศ. 2517 ซึ่ งเป็ นที่ ยอมรับ ว่าเป็ นรั ฐธรรมนู ญที่
คํานึ งถึ งสิ ทธิ เสรี ภาพของประชาชนมากฉบับหนึ่ ง ซึ่ งในมาตรา 34 กําหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่า ใน
คดีอาญา ผูต้ อ้ งหาหรื อจําเลยมีสิทธิ ที่จะได้รับการสอบสวนหรื อการพิจารณาคดีดว้ ยความรวดเร็ ว
และเป็ นธรรม ในกรณี ที่ผตู ้ อ้ งหาหรื อจําเลยเป็ นผูย้ ากไร้ ไม่มีทุนทรัพย์พอที่จะจัดหาทนายความ
สําหรับตนเองได้ บุคคลดังกล่าวย่อมมีสิทธิ ที่จะได้รับการช่วยเหลือจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติแต่
ตามกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญาที่ ใ ช้บ ัง คับ อยู่ใ นขณะนั้น ก็ มี ก ารบัญ ญัติ ใ นเรื่ อ งการจัด
ทนายความให้แก่ผตู ้ อ้ งหาไว้อย่างเป็ นรู ปธรรม มีเพียงการบัญญัติรับรองสิ ทธิ ให้เฉพาะจําเลยเท่านั้น
โดยมาตรา 173 ซึ่ งออกโดยพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ.
2477 ได้กาํ หนดหลักเกณฑ์ไว้วา่ ในคดีอุกฉกรรจ์มีอตั ราโทษจําคุกตั้งแต่สิบปี ขึ้นไปและในคดีเด็ก
ตามมาตรา 56, 57 และ 58 แห่ งกฎหมายลักษณะอาญา ก่อนเริ่ มพิจารณาให้ศาลถามจําเลยว่ามี
ทนายหรื อไม่ ถ้าไม่มีและจําเลยต้องการให้ศาลตั้งทนายให้
ต่อมาเมื่อมีการใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่คือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2521
ก็ยงั คงยืนยันหลักการให้ความช่วยเหลือแก่ผตู ้ อ้ งหาหรื อจําเลยในคดีอาญาไว้ในมาตรา 29
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จนกระทัง่ ปี พ.ศ. 2525 ซึ่ งอยูใ่ นช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525
– 2529) การดําเนินการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายจึงเริ่ มต้นอย่างจริ งจัง23
อย่างไรก็ดี แม้วา่ จะมีความพยายามที่จะขยายสิ ทธิ ของผูต้ อ้ งหาให้มากขึ้นกล่าวคือ ในปี
พ.ศ. 2527 ได้มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 15)
บัญญัติไว้ในมาตรา 7 ทวิ วรรคหนึ่ ง (1) ว่า ผูต้ อ้ งหามีสิทธิ พบและปรึ กษาผูท้ ี่จะเป็ นทนายความ
ได้สองต่อสอง แต่ในสภาพที่เป็ นจริ งมีเพียงผูต้ อ้ งหาน้อยคนที่มีความสามารถพอที่จะมีทนายความ
มาให้คาํ ปรึ กษาได้ จนกระทัง่ ในปี พ.ศ. 2542 ได้บญั ญัติหลักการที่สําคัญไว้ในมาตรา 134 ทวิ ให้
ผูต้ ้องหาที่ เ ป็ นเด็ ก หรื อ เยาวชนอายุไ ม่ เกิ นสิ บ แปดปี ต้องมี ท นายความเข้า มาช่ วยเหลื อ แต่ ก็ มี
ข้อจํากัดสําหรับผูต้ อ้ งหาที่มีอายุเกินสิ บแปดปี ซึ่ งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่ใช้
บังคับอยู่ในขณะนั้นยังไม่มีกฎหมายบัญญัติรับรองสิ ทธิ การได้รับความช่ วยเหลือด้านทนายความ
ไว้24
การแก้ไขเพิ่มเติ มประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในประเด็นเกี่ ย วกับการจัด
ทนายความให้แก่ผตู ้ อ้ งหาที่เป็ นเด็กหรื อเยาวชนดังกล่าวเป็ นการบัญญัติกฎหมายให้สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ซึ่ งทําให้มีผลเป็ นการคุม้ ครองประชาชนมากขึ้นโดย
มาตรา 242 ตามรัฐธรรมนูญบัญญัติวา่
“ผูต้ อ้ งหาหรื อจําเลยในคดี อาญาย่อมมีสิทธิ ได้รับความช่ วยเหลื อจากรัฐด้วยการจัดหา
ทนายความให้ตามที่กฎหมายบัญญัติ ในกรณี ที่ผูถ้ ูกควบคุมหรื อคุมขังไม่อาจหาทนายความได้รัฐ
ต้องให้ความช่วยเหลือโดยจัดหาทนายความให้โดยเร็ ว”
บทบัญญัติมาตรานี้ มีความแตกต่างจากรัฐธรรมนู ญฉบับก่อน ๆ ที่บญ
ั ญัติไว้แต่เพียงว่า
ผูต้ อ้ งหาหรื อจําเลยในคดีอาญาย่อมมีสิทธิ ที่จะได้รับการช่วยเหลือจากรัฐด้วยการจัดหาทนายความ
ให้ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่ งมิได้กาํ หนดเป็ นหน้าที่ของรัฐในการจัดหาทนายให้ แต่รัฐธรรมนู ญ
ฉบับปั จจุบนั ได้กาํ หนดไว้ชดั ว่า รัฐต้องให้ความช่วยเหลือโดยจัดทนายความให้โดยเร็ ว ซึ่ งเป็ นการ
กําหนดให้เป็ น “หน้าที่” ของรัฐ ในการจัดหาทนายความให้ผตู ้ อ้ งหาหรื อจําเลย25
พิพฒั น์ เจริ ญวัฒนา, ระบบการช่ วยเหลือทางกฎหมายในประเทศไทย, วารสารอัยการ ปี ที่ 17 ฉบับที่
194 (เมษายน 2537)
24
รายงานวิจัยฉบับสมบู รณ์ เรื่ อ ง “โครงการศึ กษาและพัฒนาระบบทนายความสาธารณะ (Public
Defender)” จัดทําโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาธรรมศาสตร์ รศ.ณรงค์ ใจหาญและคณะ เสนอ กรมคุม้ ครองสิ ทธิ
และเสรี ภาพ กระทรวงยุติธรรม (พ.ศ. 2547) อ้างถึงข้อความที่กล่าวโดย ศาสตราจารย์ จรัญ ภักดีธนากุล, น.29
25
มานิตย์ จุมปา, ความรู้ เบื้องต้ นเกีย่ วกับรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540, พิมพ์ครั้งที่ 3,
กรุ งเทพมหานคร : สํานักพิมพ์นิติธรรม, พ.ศ. 2541, น. 131
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ในการพิจารณาคดี อาญาตามระบบกล่าวหา จํา เป็ นอย่า งยิ่งที่โจทก์และจําเลยจะต้องมี
ทนายความทําหน้าที่วา่ คดีให้แก่ฝ่ายตนจะหวังพึ่งผูพ้ ิพากษาผูน้ งั่ พิจารณาคดีไม่ได้ เพราะผูพ้ ิพากษา
มีหน้าที่ดาํ รงตนให้ความเป็ นธรรมต่อทั้งโจทก์และจําเลยหากก้าวล่วงเข้าไปแสวงหาข้อเท็จจริ งก็
อาจถูกมองว่าลําเอียงเข้าข้างฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งสิ ทธิ มีทนายความจึงเป็ นส่ วนสําคัญในการพิจารณาคดี
เพราะเป็ นการทํา ให้คู่ ก รณี ไ ด้รับ การพิจ ารณาคดี อย่า งเป็ นธรรมด้วยเหตุ น้ ี จึ ง ต้องบัญ ญัติสิ ท ธิ
ดังกล่าวไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาให้สอดคล้องกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนู ญ
ด้วย
นอกจากนี้ รัฐธรรมนู ญฉบับพ.ศ. 2540 มาตรา 241 วรรคหนึ่ ง และวรรคสอง ยังบัญญัติ
เกี่ยวกับสิ ทธิ ของผูต้ อ้ งหาหรื อจําเลยไว้วา่
“มาตรา 241 ในคดีอาญาผูต้ อ้ งหาหรื อจําเลยย่อมมีสิทธิ ได้รับการสอบสวนหรื อพิจารณา
คดีดว้ ยความรวดเร็ ว ต่อเนื่องและเป็ นธรรม
ในชั้นสอบสวน ผูต้ อ้ งหามีสิทธิ ให้ทนายความหรื อผูซ้ ่ ึ งตนไว้วางใจเข้าฟั งการสอบปากคํา
ตนได้”
สิ ทธิ ที่จะมีผูอ้ ยูด่ ว้ ยในชั้นสอบสวนนี้ เป็ นหลักการตรวจสอบการสอบสวนของพนักงาน
สอบสวนว่าได้ปฏิบตั ิตามหลักในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่ให้หลักประกันในเรื่ อง
การให้การโดยความสมัครใจและจะไม่ถูกบังคับล่อลวงให้การและต้องแจ้งข้อหาให้ผตู ้ อ้ งหาทราบ
ด้วยนอกจากนี้ การให้มีผูอ้ ยู่ดว้ ยในชั้นสอบสวนยังเป็ นหลักประกันแก่พนักงานสอบสวนด้วยว่า
คําให้การที่ได้มานั้นมิใช่ได้มาโดยการข่มขู่ ล่อลวง หรื อให้สัญญา26
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ฉบับปั จจุบนั บัญญัติวา่
“บุคคลย่อมมีสิทธิ ในกระบวนการยุติธรรมดังต่อไปนี้
(1) สิ ทธิ เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่ายสะดวกรวดเร็ วและทัว่ ถึง
(2) สิ ทธิ พ้ืนฐานในกระบวนการพิจารณาซึ่ งอย่างน้อยต้องมีหลักประกันขั้นพื้นฐานเรื่ อง
การได้รับการพิจารณาโดยเปิ ดเผยการได้รับทราบข้อเท็จจริ งและตรวจเอกสารอย่างเพียงพอการ
เสนอข้อเท็จจริ งข้อโต้แย้งและพยานหลักฐานจองตนการคัดค้านผูพ้ ิพากษาหรื อตุลาการการได้รับ
การพิจารณาโดยผูพ้ ิพากษาหรื อตุลาการที่นงั่ พิจารณาคดีครบองค์คณะและการได้รับทราบเหตุผล
ประกอบคําวินิจฉัยคําพิพากษาหรื อคําสั่ง

ณรงค์ ใจหาญ, “หลักประกันสิทธิของประชาชนในคดีอาญาใหม่ : ปั จจุบนั และทศวรรษหน้า (2540 –
2550)”, บทบัณฑิตย์ เล่มที่ 53 ตอน 2 (มิถุนายน 2540), น. 77
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(3) บุคคลย่อมมี สิทธิ ที่จะให้คดี ของตนได้รับการพิจารณาอย่างถูกต้องรวดเร็ วและเป็ น
ธรรม

(4) ผูเ้ สี ยหายผูต้ อ้ งหาโจทก์จาํ เลยคู่กรณี ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยในคดีหรื อพยานในคดีมีสิทธิ ได้รับ
การปฎิ บตั ิ ที่เหมาะสมในการดําเนิ นการตามกระบวนการยุติธรรมรวมทั้งสิ ทธิ ในการได้รับการ
สอบสวนอย่างถูกต้องรวดเร็ วและเป็ นธรรมและการไม่ให้ถอ้ ยคําเป็ นปฎิปักษ์ต่อตนเอง
(5) ผูเ้ สี ยหายผูต้ อ้ งหาโจทก์จาํ เลยและพยานในคดีอาญามีสิทธิ ได้รับความคุ ม้ ครองและ
ความช่วยที่จาํ เป็ นและเหมาะสมจากรัฐ
(6) เด็กเยาวชนสตรี ผสู ้ ู งอายุหรื อผูพ้ ิการทุพพลภาพย่อมมีสิทธิ ได้รับความคุม้ ครองในการ
ดําเนินกระบวนพิจารณาคดีอย่างเหมาะสม
(7) ในคดี อ าญาผูต้ ้อ งหาหรื อ จํา เลยมี สิ ท ธิ ไ ด้รั บ การสอบสวนหรื อการพิ จ ารณาคดี ที่
ถูกต้อง รวดเร็ ว และเป็ นธรรม โอกาสในการต่อสู ้คดีอย่างเพียงพอ การตรวจสอบหรื อได้รับทราบ
พยานหลักฐานตามสมควร การได้รับความช่วยเหลือในทางคดีจากทนายความ และได้รับการปล่อย
ตัวชัว่ คราว...”
การที่กฎหมายบัญญัติรับรองสิ ทธิ การได้รับความช่วยเหลือด้านทนายความจากรัฐไว้ใน
ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จารณาความอาญา มาตรา 134 ทวิ ตามพระราชบัญญัติแก้ไ ขเพิ่ม เติ ม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2542 นั้น แม้ว่าจะทําให้ผูต้ อ้ งหาใน
คดีอาญาได้รับความคุ ม้ ครองสิ ทธิ มากขึ้นก็ตาม แต่ก็ยงั ไม่อาจกล่าวได้ว่ากระบวนการยุติธรรมใน
ขั้นตอนการสอบสวนได้รับการแก้ไขข้อบกพร่ องได้อย่างแท้จริ ง เนื่ องจากสิ ทธิ ของผูต้ อ้ งหาใน
กรณี อื่น ๆ โดยเฉพาะผูต้ อ้ งหาในคดีอาญาที่มีอายุเกินสิ บแปดปี ในวันที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหายังไม่ได้
รับความคุม้ ครอง อันเป็ นช่องโหว่ให้มีการดําเนินการในทางที่ไม่เหมาะสมหรื อกระทัง่ มีการละเมิด
สิ ทธิ ของผูต้ อ้ งหาโดยเจ้าที่ของรัฐ จึงมีการขับเคลื่อนทางนิ ติบญั ญัติจนนําไปสู่ การแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2547 ซึ่ งมีการขยายการคุม้ ครองสิ ทธิ
ของผูต้ อ้ งหาในหลายประเด็นตั้งแต่ช้ นั จับกุม จนถึงชั้นสอบสวนที่กฎหมายได้บญั ญัติให้ผูต้ อ้ งหา
คดีอาญาที่มีอตั ราโทษถึ งจําคุ ก รวมถึงผูต้ อ้ งหาในคดีอตั ราโทษถึงประหารชี วิตมีสิทธิ ได้รับความ
ช่วยเหลือด้านทนายความโดยรัฐจัดให้

25

2.2 สิ ทธิการมีทนายความของผู้ต้องหาในคดีอาญา
เมื่อได้ศึกษาความเป็ นมาของการปรับปรุ งกฎหมายเกี่ ยวกับการคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูถ้ ู ก
กล่าวหาในคดี อาญาและสภาพปั ญหาในการให้ความช่ วยเหลือทางด้านทนายความก่อนการแก้ไข
ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา จํา เป็ นต้อ งกล่ า วถึ ง สิ ท ธิ ข องผูต้ ้อ งหาในคดี อ าญา
โดยเฉพาะสิ ทธิ การมีทนายความซึ่งจะแยกเป็ น 2 ส่ วนดังนี้
2.2.1 สิ ทธิการมีทนายความในชั้ นควบคุม คุมขัง
1) รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 239 วรรคสาม กําหนดไว้ว่า
บุคคลผูถ้ ูกควบคุม คุมขัง หรื อจําคุก ย่อมมีสิทธิ พบและปรึ กษาทนายความเป็ นการเฉพาะตัว และมี
สิ ทธิ ได้รับการเยีย่ มตามสมควร
2) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฉบับปั จจุบนั ได้บญั ญัติรับรองสิ ทธิ ของผูถ้ ูก
จับหรื อผูต้ อ้ งหาสอดคล้องกับบทบัญญัติตามรัฐธรรมนู ญโดยมาตรา 7/1 วางหลักไว้วา่
“ผูถ้ ูกจับหรื อผูต้ อ้ งหาซึ่ งถูกควบคุมหรื อขังมีสิทธิ แจ้งหรื อขอให้เจ้าพนักงานแจ้งให้ญาติ
หรื อผูซ้ ่ ึ งผูถ้ ู กจับหรื อผูต้ อ้ งหาไว้วางใจทราบถึงการถูกจับและสถานที่ที่ถูกควบคุมในโอกาสแรก
และให้ผถู ้ ูกจับหรื อผูต้ อ้ งหามีสิทธิ ดงั ต่อไปนี้ดว้ ย คือ
(1) พบและปรึ กษาผูซ้ ่ ึ งจะเป็ นทนายความเป็ นการเฉพาะตัว
(2) ให้ ท นายความหรื อ ผู ้ซ่ ึ งตนไว้ว างใจเข้า ฟั ง การสอบปากคํา ตนได้ใ นชั้ น
สอบสวน
(3) ได้รับการเยีย่ มหรื อติดต่อญาติได้ตามสมควร
(4) ได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็ วเมื่อเกิดการเจ็บป่ วย
ให้พนักงานฝ่ ายปกครองหรื อตํารวจซึ่ งรับมอบตัวผูถ้ ูกจับ หรื อผูต้ อ้ งหามีหน้าที่แจ้งให้ผู ้
ถูกจับหรื อผูต้ อ้ งหานั้นทราบในโอกาสแรกถึงสิ ทธิ ตามวรรคหนึ่ง”
ตามบทบัญญัติดงั กล่าว กฎหมายมุ่งคุม้ ครองผูถ้ ูกจับหรื อผูต้ อ้ งหาให้ได้รับการดูแลโดยมี
สิ ทธิที่จะติดต่อบุคคลภายนอก ได้แก่ญาติหรื อผูท้ ี่ตนไว้วางใจรวมทั้งมีสิทธิ ที่จะพบทนายความเป็ น
การเฉพาะตัวด้วย แต่โดยสภาพที่เป็ นจริ ง การให้สิทธิ แก่ผูต้ อ้ งหาในการพบทนายความเป็ นการ
เฉพาะตัวมักไม่ได้รับการปฏิบตั ิอย่างจริ งจัง เนื่องจากสภาพของสถานีตาํ รวจโดยทัว่ ไปมีพ้ืนที่จาํ กัด
ประกอบกับเจ้าหน้าที่ตาํ รวจเกรงว่าผูต้ อ้ งหาจะหลบหนี ทนายความที่ขอเข้าพบผูต้ อ้ งหาจึงไม่ได้รับ
ความสะดวกเท่าที่ควร
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 40“บุ ค คลมี สิ ทธิ เ ข้ า ถึ ง
กระบวนการยุติธรรมได้โดยง่ าย สะดวก รวดเร็ ว เป็ นธรรม...” (2) สิ ทธิ พ้ืนฐานในกระบวนการ
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พิจารณาซึ่ งอย่างน้อยต้องมีหลักประกันขั้นพื้นฐานเรื่ องการได้รับการพิจารณาโดยเปิ ดเผยการได้รับ
ทราบข้อเท็จจริ งและตรวจเอกสารอย่างเพียงพอการเสนอข้อเท็จจริ งข้อโต้แย้งและพยานหลักฐาน
ของตนการคัดค้านผูพ้ ิพากษาหรื อตุลาการการได้รับการพิจารณาโดยผูพ้ ิพากษาหรื อตุลาการที่นงั่
พิจารณาคดีครบองค์คณะและการได้รับทราบเหตุผลประกอบคําวินิจฉัยคําพิพากษาหรื อคําสั่ง
(3) บุคคลย่อมมี สิทธิ ที่จะให้คดี ของตนได้รับการพิจารณาอย่างถูกต้องรวดเร็ วและเป็ น
ธรรม
(4) ผูเ้ สี ยหายผูต้ อ้ งหาโจทก์จาํ เลยคู่กรณี ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยในคดีหรื อพยานในคดีมีสิทธิ ได้รับ
การปฏิ บตั ิที่เหมาะสมในการดําเนิ นการตามกระบวนการยุติธรรมรวมทั้งสิ ทธิ ใ นการได้รับการ
สอบสวนอย่างถูกต้องรวดเร็ วและเป็ นธรรมและการไม่ให้ถอ้ ยคําเป็ นปฏิปักษ์ต่อตนเอง
(5) ผูเ้ สี ยหายผูต้ อ้ งหาโจทก์จาํ เลยและพยานในคดีอาญามีสิทธิ ได้รับความคุ ม้ ครองและ
ความช่วยที่จาํ เป็ นและเหมาะสมจากรัฐ
(6) เด็กเยาวชนสตรี ผสู ้ ู งอายุหรื อผูพ้ ิการทุพพลภาพย่อมมีสิทธิ ได้รับความคุม้ ครองในการ
ดําเนินกระบวนพิจารณาคดีอย่างเหมาะสม
(7) “ในคดี อาญาผูต้ ้องหาหรื อจํา เลยมี สิ ท ธิ ไ ด้รับ การสอบสวนหรื อการพิจารณาคดี ที่
ถูกต้อง รวดเร็ ว และเป็ นธรรม โอกาสในการต่อสู ้คดีอย่างเพียงพอ การตรวจสอบหรื อได้รับทราบ
พยานหลักฐานตามสมควร การได้รับความช่วยเหลือในทางคดีจากทนายความ และได้รับการปล่อย
ตัวชัว่ คราว...”
2.2.1.1 การแจ้ งสิ ทธิแก่ผ้ถู ูกจับหรื อผู้ต้องหา
หลัก เกณฑ์เ กี่ ย วกับ การแจ้ง ข้อ หาและแจ้ง สิ ท ธิ แก่ ผูถ้ ู ก จับ นั้น ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาได้บญ
ั ญัติไว้ใ นมาตรา 8327 โดยในวรรคสองได้วางหลักไว้ว่า ในกรณี เจ้า
พนักงานเป็ นผูจ้ บั ต้องหาแจ้งข้อกล่าวหาให้ผถู ้ ูกจับทราบ พร้อมทั้งต้องแจ้งด้วยว่า ผูถ้ ูกจับมีสิทธิ ที่
จะไม่ให้การหรื อให้การก็ได้และถ้อยคําของผูถ้ ูกจับนั้นอาจใช้เป็ นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดี
ได้ และผู ถ้ ู ก จับ มี สิ ท ธิ ที่ จ ะพบและปรึ ก ษาทนายความหรื อ ผูซ้ ่ ึ งจะเป็ นทนายความ ถ้า ผูถ้ ู ก จับ
ประสงค์จะแจ้งให้ญาติหรื อผูซ้ ่ ึ งตนไว้วางใจทราบถึงการจับกุมที่สามารถดําเนินการได้โดยสะดวก
และไม่เป็ นการขัดขวางการจับหรื อการควบคุมผูถ้ ู กจับหรื อทําให้เกิ ดความไม่ปลอดภัยแก่บุคคล
หนึ่งบุคคลใดก็ให้เจ้าพนักงานอนุญาตให้ผถู ้ ูกจับดําเนินการได้ตามควรแก่กรณี
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ความเดิมในมาตรา 83 ถูกยกเลิกและให้ใช้ขอ้ ความที่พิมพ์ไว้แทนโดยมาตรา 18 แห่ งพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2547
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ส่ วนกรณี ที่ราษฎรเป็ นผูจ้ บั เมื่อพนักงานฝ่ ายปกครองหรื อจํานวนรับมอบตัวผูต้ อ้ งหาไว้
ณ ที่ทาํ การพนักงานสอบสวนและได้ดาํ เนิ นการแจ้งข้อกล่าวหา รวมทั้งแจ้งสิ ทธิ ที่จะให้การหรื อ
ไม่ให้การแล้ว ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 8428 วรรคสอง ได้กาํ หนดให้
พนักงานฝ่ ายปกครองหรื อตํารวจซึ่ งมีผนู ้ าํ ผูถ้ ูกจับมาส่ ง แจ้งให้ผถู ้ ูกจับทราบถึงสิ ทธิ ตามที่กาํ หนด
ไว้ในมาตรา 7/1
2.2.1.2 ผลของการไม่ ปฏิบัติตามมาตรา 7/1
เมื่อกฎหมายบัญญัติให้พนักงานฝ่ ายปกครองหรื อตํารวจต้องแจ้งสิ ทธิ ให้แก่ผูถ้ ูกจับหรื อ
ผูต้ อ้ งหาทราบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 7/1 มีขอ้ น่าพิจารณาว่าหากเจ้า
พนักงานฝ่ าฝื นบทบัญญัติดงั กล่าว เช่น เมื่อผูถ้ ูกจับร้องขอแล้วไม่แจ้งให้ผใู ้ กล้ชิดผูถ้ ูกจับทราบถึง
การถูกจับ หรื อไม่แจ้งให้ทราบถึงสิ ทธิ ต่าง ๆ ตาม (1) (2) (3) (4) หรื อแจ้งล่าช้า ผลในทางกฎหมาย
เป็ นอย่างไร
รองศาสตราจารย์เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ ได้ให้ความเห็นไว้ดงั นี้ คือ
(ก) ผลในทางกฎหมายอาญา เจ้า พนัก งานอาจมี ค วามผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 157 หากการไม่ปฏิบตั ิตามนั้นกระทําไป “เพื่อให้เกิดความเสี ยหาย” แก่ผถู ้ ูกจับหรื อผูต้ อ้ งหา
ส่ วนผลในทางแพ่งเจ้าพนักงานต้องชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนเพราะการกระทําละเมิดตาม ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 42029
(ข) ผลในทางกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 7/1 ไม่ได้บญั ญัติให้ศาลไม่รับฟั ง
ถ้อยคําของผูต้ อ้ งหาที่ ใ ห้ต่อพนัก งานสอบสวนหลังจากที่ เจ้า พนัก งานไม่ ป ฏิ บ ตั ิตามที่ กฎหมาย
กําหนดให้เจ้า พนักงานต้องกระทํา ต่างจากกรณี ตามมาตรา 134/4 ซึ่ งบัญญัติไว้ชัดเจนว่า หาก
พนักงานสอบสวนไม่ปฏิ บตั ิ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ผลก็คือ ถ้อยคําที่ ผูต้ อ้ งหาให้ไ ว้ต่อพนักงาน
สอบสวนย่อมรั บฟั ง ไม่ได้แต่ ศาลอาจใช้บทบัญญัติทวั่ ไปในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 226 ไม่รับฟั งถ้อยคําของผูต้ อ้ งหาได้เพราะถือว่าถ้อยคํานั้นเป็ นพยานบุคคลที่เกิดขึ้น
โดยมิชอบประการอื่น30
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โปรดดูประมวลกฎหมายวีพิจารณาความอาญา มาตรา 84 ซึ่ งความเดิมในมาตราดังกล่าวถูกยกเลิก
และให้ใช้ความที่พิมพ์ไว้แทนโดยมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2547
29
เกี ยรติ ขจร วัจ นะสวัสดิ์ , คําอธิบายหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ว่ าด้ วยการดําเนินคดีใน
ขั้นตอนก่ อนการพิจารณา, พิมพ์ครั้งที่ 6 (แก้ไขเพิ่มเติม), กรุ งเทพมหานคร ห้างหุ ้นส่ วนจํากัด จิ รวัชการพิมพ์,
2551: น. 357
30
เพิ่งอ้าง
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จากบทบัญ ญัติ ที่ ก ล่ า วมาจะเห็ น ได้ว่า กฎหมายได้รั บ รองสิ ท ธิ ก ารมี ท นายความของ
ผูต้ อ้ งหาไว้อย่างชัดแจ้ง ทนายความจึงมีบทบาทในการคุ ม้ ครองสิ ทธิ ของผูต้ อ้ งหาตั้งแต่ระยะเวลา
เริ่ มต้นของการดําเนิ นคดี อาญา ทั้งนี้ เพื่อให้คาํ ปรึ กษาแนะนําแก่ผตู ้ อ้ งหาให้รู้ถึงสิ ทธิ ของตนตามที่
กฎหมายบัญญัติรับ รองไว้ในขณะเดี ย วกันก็เป็ นการตรวจสอบมิใ ห้เจ้า พนัก งานตํารวจผูท้ าํ การ
จับกุมควบคุมตัวกระทําโดยไม่ชอบต่อผูต้ อ้ งหา
2.2.2 สิ ทธิการมีทนายความในชั้ นร้ องขอฝากขังต่ อศาล
เดิ มรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 237 วรรคแรก ได้กาํ หนด
ระยะเวลาที่ เ จ้า พนัก งานจะควบคุ ม ผูถ้ ู ก จับ ไว้ใ นระหว่า งสอบสวน ณ ที่ ท าํ การของพนัก งาน
สอบสวนไว้ภายในเวลาไม่เกินสี่ สิบแปดชัว่ โมงนับแต่เวลาที่ผนู ้ ้ นั ถูกนําตัวมาที่ทาํ การของพนักงาน
สอบสวน ซึ่ งหลักการดังกล่าวถูกนํามาบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
87 โดยในวรรคสามเป็ นกรณี ที่ ผูถ้ ู กจับไม่ได้รับการปล่อยชั่วคราว และมีเหตุจาํ เป็ นเพื่อทําการ
สอบสวนหรื อการฟ้ องคดี ให้นาํ ตัวผูถ้ ูกจับไปศาลภายในสี่ สิบแปดชัว่ โมงนับแต่เวลาที่ผูถ้ ูกจับถูก
นําตัวไปถึงที่ทาํ การของพนักงานสอบสวนตามมาตรา 83 เว้นแต่กรณี มีเหตุสุดวิสัย ทั้งนี้เพื่อร้อง
ขอฝากขังต่อศาลซึ่ งศาลจะทําการไต่สวนเพื่อพิจารณาว่ามีเหตุที่จะให้นาํ ตัวผูถ้ ูกจับไปฝากขังไว้ได้
หรื อไม่
ตามมาตรา 87 วรรคเจ็ด กําหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่าเมื่อศาลสั่งขังครบสี่ สิบแปดวันตาม
วรรคหกแล้ว หากพนักงานอัยการหรื อพนักงานสอบสวนยื่นคําร้องต่อศาลเพื่อขอขังต่อไปอีกโดย
อ้างเหตุจาํ เป็ น ศาลจะสั่งขังต่อไปได้ก็ต่อเมื่อพนักงานอัยการหรื อพนักงานสอบสวนได้แสดงถึ ง
เหตุจาํ เป็ น และนําพยานหลักฐานมาให้ศาลไต่สวนจนเป็ นที่พอใจแก่ศาล
ในการไต่สวนตามวรรคสามและวรรคเจ็ด ผูต้ อ้ งหามีสิทธิ แต่งทนายความเพื่อแถลงข้อ
คัดค้านและซักถามพยาน ถ้าผูต้ อ้ งหาไม่มีทนายความเนื่ องจากยังไม่ได้มีการปฏิ บตั ิ ตาม มาตรา
134/1 และผูต้ อ้ งหาร้องขอ ให้ศาลตั้งทนายความให้ โดยให้ทนายความนั้นมีสิทธิ ได้รับเงินรางวัล
และค่าใช้จ่ายตามที่กาํ หนดไว้ในมาตรา 134/1 วรรคสามโดยอนุโลม
จากบทบัญญัติดงั กล่าวจะเห็นว่ากฎหมายกําหนดกลไกในการคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูต้ อ้ งหา
ที่ถูกฝากขังให้สามารถมีทนายความทําหน้าที่เสนอเหตุผลคัดค้านการขอฝากขังต่อศาลโดยให้นาํ
บทบัญญัติว่าด้วยการจัดทนายความให้แก่ผูต้ อ้ งหาในชั้นสอบสวนมาใช้กบั กรณี น้ ี โดยอนุ โลมแต่
การจัดหาทนายความให้แก่ผูต้ อ้ งหาตามมาตรานี้ กฎหมายให้ดาํ เนิ นการต่อเมื่อผูต้ อ้ งหาร้ องขอ
ดังนั้น หากผูต้ อ้ งหาไม่มีทนายความตั้งแต่ตน้ อาจไม่สามารถรับรู ้ถึงสิ ทธิ ที่จะได้รับทนายความจาก
รัฐในกรณี น้ ีได้ เพราะในปั จจุบนั กฎหมายมิได้กาํ หนดให้ศาลแจ้งสิ ทธิ น้ ี ก่อน อย่างไรก็ตาม ศาลที่
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พิจารณาคําร้องขอฝากขังอาจให้การคุม้ ครองสิ ทธิ โดยการสอบถามว่ามีทนายความหรื อไม่และแจ้ง
ถึงสิ ทธิ ที่จะได้รับทนายความดังกล่าว31
การที่กฎหมายได้ให้หลักประกันสิ ทธิ การมีทนายความแก่ผูต้ อ้ งหาตั้งแต่ช้ ันจับกุมตาม
มาตรา 7/1 และมาตรา 83 ดังที่กล่าวมาข้างต้น แม้จะทําให้ผถู ้ ูกจับหรื อผูถ้ ูกควบคุมตัวได้รับการ
คุม้ ครองสิ ทธิ มากขึ้น แต่ตามบทบัญญัติดงั กล่าวเป็ นการให้สิทธิ แก่ผตู ้ อ้ งหาที่จะมีทนายความโดย
การจัดหาด้วยตนเองหรื ออาจได้รับบริ การจากทนายความที่อาสาเข้ามาช่วยเหลือหรื อให้คาํ ปรึ กษา
ซึ่งหากผูต้ อ้ งหาเป็ นผูท้ ี่พอมีฐานะย่อมจัดหาด้วยตนเองได้ แต่สําหรับผูต้ อ้ งหาที่ยากจนแม้จะได้รับ
การแจ้งสิ ทธิ การมีทนายความก็อาจจะไม่สามารถใช้สิทธิ ดงั กล่าวได้ นอกจากนี้ ยังมีผูถ้ ู กคุ มขัง
ระหว่า งการพิ จารณาคดี จาํ นวนมากที่ ป ระสบปั ญหาไม่มี ท นายความหรื อนัก กฎหมายให้ความ
ช่วยเหลื อแนะนําเกี่ ยวกับปั ญหาคดีความ ทําให้ผูต้ อ้ งขังหมดโอกาสที่จะต่อสู ้คดี และมีผูต้ อ้ งขัง
บางคนยอมรั บ โทษทั้ง ๆ ที่ ไ ม่ ไ ด้ก ระทํา ความผิด เพื่อที่ จะรั บ โทษน้อ ยแทนการต่ อสู ้ ค ดี ซ่ ึ ง เสี ย
ค่าใช้จ่ายสู งดังกรณี ของผูต้ อ้ งขังรายหนึ่ งที่ตอ้ งโทษจําคุกฟรี นานนับปี เพราะชื่ อพ้องกัน32 ซึ่ งหาก
บุ ค คลดัง กล่ า วได้รั บ ความช่ ว ยเหลื อ ด้า นทนายความตั้ง แต่ ต้น ก็ จ ะไม่ เ กิ ด สภาพเช่ น นี้ เพราะ
ทนายความจะทําหน้าที่ให้คาํ แนะนําว่าจะให้การต่อพนักงานสอบสวนหรื อต่อศาลอย่างไร รวมทั้ง
การนําเสนอข้อเท็จจริ งต่อศาลในชั้นพิจารณาคดี ซึ่ งศาลย่อมจะต้องทําการไต่สวนเพื่อหาความจริ ง
ต่อไป หากเห็ นว่าผูถ้ ูกกล่าวหาเป็ นคนละคนกัน มิใช่ผูก้ ระทําความผิดศาลย่อมยกฟ้ องแบบปล่อย
จําเลยพ้นข้อหาไปแต่กรณี ที่กล่าวถึงนี้ เมื่อจําเลยไม่มีทนายให้ความช่วยเหลือในการพิสูจน์ความจริ ง
และจําเลยรับสารภาพ ศาลจึงพิพากษาลงโทษจําคุกจําเลย
ดังนั้น ผูต้ อ้ งคุ มขังจึงมีความจําเป็ นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านทนายความจากรัฐด้วย
เหตุผลดังกล่าว ผูเ้ ขียนจึงเห็นว่าควรเพิ่มบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาให้ผู ้
ถู กคุ มขังมีสิทธิ ได้รับความช่ วยเหลือด้านทนายความโดยรัฐจัดหาให้ หากผูถ้ ู กคุ มขังไม่สามารถ
จัดหาทนายความได้ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติในกฎหมายรัฐธรรมนู ญ พ.ศ. 2550 มาตรา
40 ซึ่งบัญญัติวา่ “(7) “ในคดีอาญาผูต้ อ้ งหาหรื อจําเลยมีสิทธิ ได้รับการสอบสวนหรื อการพิจารณาคดี
ณรงค์ ใจหาญ. พระราชบัญญัตแิ ก้ ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 22)
พ.ศ. 2547 : หลักกฎหมายและข้อสังเกต
32
นัทธี จิตสว่าง. การช่ วยเหลือทางกฎหมายแก่ ผู้ต้องขัง. บทความจากรายงานการเสวนาทางวิชาการ
เรื่ อง “การช่ วยเหลือทางกฎหมายแก่ ผ้ตู ้ องหาและจําเลย : การสร้างความเสมอภาคและความยุติธรรมในระบบการ
ดําเนินคดีอาญาของไทย” จัดโดยเนติบณ
ั ฑิตยสภา ร่ วมกับกระทรวงยุติธรรม และโครงการพัฒนาระบบกฎหมาย
ไทย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2546 ณ ห้องฝึ กอบรม อาคารเนติ
บัณฑิตยสภา
31
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ที่ถูกต้อง รวดเร็ ว และเป็ นธรรม โอกาสในการต่อสู ้คดีอย่างเพียงพอ การตรวจสอบหรื อได้รับทราบ
พยานหลักฐานตามสมควร การได้รับความช่วยเหลือในทางคดีจากทนายความ และได้รับการปล่อย
ตัวชัว่ คราว...”
2.2.3 สิ ทธิการมีทนายความของผู้ต้องหาในชั้ นสอบสวน
การดําเนิ นคดี ในชั้นสอบสวน เป็ นขั้นตอนสําคัญที่จะมีผลถึงการดําเนิ นคดีอาญาในชั้น
ศาล ถ้าการสอบสวนกระทําโดยไม่ชอบและไม่ให้ความเป็ นธรรมต่อผูต้ อ้ งหา ย่อมทําให้ผตู ้ อ้ งหา
เสี ยเปรี ยบในการต่อสู ้คดี ดังนั้น ในประเทศที่เจริ ญแล้วจึงกําหนดให้ผตู ้ อ้ งหามีสิทธิ ที่จะมีทนายใน
ระหว่า งการสอบสวน และให้ ท นายสามารถให้ค าํ ปรึ ก ษาแก่ ผูต้ ้อ งหาในทุ ก ขั้น ตอนของการ
สอบสวน33
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา 242 วรรคแรกกฎหมายกําหนดให้เป็ นหน้าที่ของ
รัฐในการจัดทนายความให้แก่ผตู ้ อ้ งหาหรื อจําเลยที่ไม่มีทนายความโดยไม่มีขอ้ กําหนดในเรื่ องอายุ
แสดงว่ากฎหมายมีเจตนารมณ์เพื่อคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูถ้ ูกกล่าวหาโดยไม่เลือกว่าจะต้องมีอายุเท่าใด
เพียงแต่วา่ ให้เป็ นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่ งปั จจุบนั กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 134/1
ได้บญั ญัติสิทธิ ของผูต้ อ้ งหาในการมีทนายความเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าว
การที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้ขยายการคุม้ ครองสิ ทธิ ให้แก่ผตู ้ อ้ งหาที่
มี อายุสิ บ แปดปี ก็ เพราะการดํา เนิ นคดี อ าญาในขั้นตอนการจับ กุม และสอบสวนเป็ นขั้นตอนที่
กระทบต่อสิ ทธิ เสรี ภาพ ของผูต้ อ้ งหาได้โดยง่าย หากจํากัดแต่เพียงการช่วยเหลือผูต้ อ้ งหาที่มีอายุไม่
เกินสิ บแปดปี แล้ว ผูต้ อ้ งหาที่มีอายุเกินสิ บแปดปี ซึ่งมีอยูเ่ ป็ นจํานวนมากก็จะไม่ได้รับความคุม้ ครอง
ตามกฎหมายเท่าที่ควรจะเป็ น ดังนั้น จึงมีการปรั บปรุ ง แก้ไข กฎหมายมาตรานี้ ให้มีผลเป็ นการ
คุม้ ครองผูต้ อ้ งหาที่มีอายุเกินสิ บแปดปี ด้วย
นอกจากนี้ กฎหมายยังคุ ม้ ครองผูต้ ้องหาในคดี ที่ มีโทษประหารชี วิต เพื่อให้มีสิ ทธิ เท่ า
เที ยมกับจําเลยในคดี อาญาโดยกําหนดหลักการว่าในคดีที่มีอตั ราโทษประหารชี วิต ก่อนเริ่ มถาม
คําให้การให้พนักงานสอบสวนถามผูต้ อ้ งหาว่ามีทนายความหรื อไม่ ถ้าไม่มีให้รัฐจัดหาทนายความ
ให้
การแก้ไขกฎหมายเรื่ องนี้ อาจมีปัญหาติดตามมาคือรัฐจะสามารถจัดทนายความให้แก่
ผูต้ อ้ งหาได้เพียงพอหรื อไม่ เพราะก่อนที่จะมีการแก้ไขบทบัญญัติในเรื่ องดังกล่าวการช่ วยเหลือผู ้
ถูกกล่าวหาในคดีอาญาประสบปั ญหาขาดแคลนบุคลากร โดยเฉพาะทนายความที่จะเข้ามาทําหน้าที่
กิ ตติ พงษ์ กิ ตยารั กษ์, กระบวนการยุติธรรมบนเส้ นทางของการเปลี่ยนแปลง, กรุ งเทพมหานคร:
สํานักพิมพ์วญ
ิ �ูชน, 2541 น. 29.
33
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ให้ความช่วยเหลือแก่ผถู ้ ูกกล่าวหา ดังนั้นจึงจําเป็ นต้องทําการศึกษาวิจยั ถึงมีรูปแบบวิธีการ ในการ
จัดทนายความให้แก่ผูต้ อ้ งหาหรื อจําเลยในคดีอาญา เพื่อให้หลักการที่บญั ญัติไว้ในกฎหมายได้รับ
การปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรมและได้ผลสมดังเจตนารมณ์ของกฎหมาย ซึ่ งจะได้กล่าวถึงรายละเอียด
ในบทต่อไป
2.3 หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญาของไทยก่อนมี ก ารแก้ไ ขในปี พ.ศ. 2542ได้
กําหนดสิ ทธิ ของผูต้ อ้ งหาและผูถ้ ู กจับในการมีทนายไว้ใน มาตรา 7 ทวิ แต่ไม่ได้มีการกําหนดให้
ผูต้ ้อ งหาสามารถจะมี ท นายความอยู่ร่ ว มและปรึ ก ษาทนายในระหว่า งการให้ก ารต่ อ พนัก งาน
สอบสวน จึ ง มี เหตุ การณ์ ที่ พนักงานสอบสวนใช้อาํ นาจโดยไม่ช อบธรรมด้วย การบีบบังคับให้
ผูต้ อ้ งหาให้การไปในทางที่ขดั กับความประสงค์ของผูต้ อ้ งหาอยู่เสมอ ซึ่ งก่ อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ ทธิ เสรี ภาพของประชาชนอย่างร้ ายแรงต่อมาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาโดยในลักษณะ 2 หมวด 1ได้เพิ่มเติมบทบัญญัติ มาตรา 133 ทวิ, มาตรา 133 ตรี ,
มาตรา 134 ทวิ, และมาตรา 134 ตรี 34
หลักการใน มาตรา 133 ทวิ กฎหมายให้นาํ มาใช้กบั ผูต้ อ้ งหาซึ่ งมีอายุไม่เกิ น 18 ปี ในวัน
แจ้งข้อหาด้วย (มาตรา 134/2) 35ในทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับการสอบสวนนั้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามาตรา 134 ได้วางหลักเกณฑ์ไว้วา่ เมื่อผูต้ อ้ งหามาอยูต่ ่อหน้าพนักงานสอบสวนแล้วให้
ถามรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อ อายุ ที่อยูแ่ ละแจ้งให้ทราบถึงข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับการกระทําที่กล่าวหาว่า
ผูต้ อ้ งหาได้กระทําผิด แล้วจึงแจ้งข้อหาให้ทราบโดยจะต้องมีหลักฐานตามสมควรว่าผูน้ ้ นั น่าจะได้
กระทําผิดตามข้อหา และพนักงานสอบสวนต้องให้โอกาสผูต้ อ้ งหาที่จะแก้ขอ้ หาและที่ จะแสดง
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นประโยชน์แก่ตนได้36

34

บทบัญญัติที่มีการเพิ่มเติ มเหล่านี้ พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติ มประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2542 ให้ใช้บงั คับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งปี นับแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้น
ไป (ประกาศวันที่ 14 กันยายน 2542)
35
ความเดิ มคือ มาตรา 134 ตรี ถูกยกเลิกและแก้ไขเป็ นมาตรา 134/2 โดยมาตรา 38 แห่ ง พ.ร.บ.
แก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2547
36
โปรดดูประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134
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มาตรา 134/1 บัญญัติวา่ 37 “ในคดีที่มีอตั ราโทษประหารชีวิตหรื อในคดีที่ผตู ้ อ้ งหามีอายุ
ไม่เกินสิ บแปดปี ในวันที่พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาก่อนเริ่ มถามคําให้การให้พนักงานสอบสวน
ถามผูต้ อ้ งหาว่ามีทนายความหรื อไม่ถา้ ไม่มีรัฐจัดหาทนายความให้
ในคดี มีอตั ราโทษจําคุ ก ก่อนเริ่ มถามคําให้การให้พนักงานสอบสวนถามผูต้ อ้ งหาว่า มี
ทนายความหรื อไม่ถา้ ไม่มีและผูต้ อ้ งหาต้องการทนายความให้รัฐจัดหาทนายความให้
การจัดหาทนายความตามวรรคหนึ่ ง หรื อวรรคสอง ให้พ นัก งานสอบสวนปฏิ บ ตั ิ ตาม
หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่กาํ หนดในกฎกระทรวง และให้ทนายความที่รัฐจัดหาให้ได้รับเงิน
รางวัล และค่ า ใช้ จ่ า ยตามระเบี ย บที่ ก ระทรวงยุ ติ ธ รรมกํา หนด โดยได้รั บ ความเห็ น ชอบจาก
กระทรวงการคลัง
เมื่อได้จดั ทนายความให้แก่ผตู ้ อ้ งหาตามวรรคหนึ่ ง วรรคสอง หรื อวรรคสามแล้ว ในกรณี
จําเป็ นเร่ งด่วน หากทนายความไม่อาจมาพบผูต้ อ้ งหาได้โดยไม่แจ้งเหตุขดั ข้องให้พนักงานสอบสวน
ทราบหรื อแจ้งแต่ไม่มาพบผูต้ อ้ งหาภายในเวลาอันสมควรให้พนักงานสอบสวนทําการสอบสวน
ผูต้ ้องหาโดยไม่ ต้องรอทนายความ แต่พ นัก งานสอบสวนต้องบันทึ ก เหตุ น้ ันไว้ใ นสํา นวนการ
สอบสวนด้วย”
จากบทบัญญัติใน มาตรา 133 ทวิ ซึ่ งกฎหมายให้นาํ มาใช้กบั กรณี การสอบสวนผูต้ อ้ งหา
อายุไม่เกิน 18 ปี ตาม มาตรา 134/2 จึงสรุ ปสาระสําคัญในส่ วนที่กฎหมายให้ความคุม้ ครองสิ ทธิ
ของผูต้ อ้ งหาในกรณี ดงั กล่ าวได้ว่ากรณี ที่ผูต้ อ้ งหาอายุไม่เกินสิ บแปดปี ในวันแจ้งข้อหาพนักงาน
สอบสวนจะต้องถามผูต้ อ้ งหาว่ามีทนายความหรื อไม่ก่อนการสอบสวนผูต้ อ้ งหา ถ้าไม่มีพนักงาน
สอบสวนจะต้องจัดหาทนายความให้ (ไม่จาํ เป็ นต้องได้ความว่าผูต้ อ้ งหาจะต้องการทนายความ
หรื อไม่) บทบัญญัติม าตรานี้ เป็ นการให้ความช่ วยเหลื อด้า นทนายความ โดยรัฐจัดหาให้ในชั้น
พนักงานสอบสวน ซึ่ งสอดคล้องกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย มาตรา 241
วรรคสอง ดังได้กล่าวมาแล้ว
บทบัญญัติ มาตรา 134/1 วรรคแรก ได้ขยายความคุม้ ครองไปถึงผูต้ อ้ งหาในคดีอาญาที่มี
อัตราโทษถึงประหารชี วิต เพื่อให้สอดคล้องกับสิ ทธิ ของจําเลยในชั้นพิจารณาคดี กล่าวคือ ในคดีที่
มีอตั ราโทษประหารชี วิต ก่อนเริ่ มถามคําให้การให้พนักงานสอบสวนถามผูต้ อ้ งหาว่ามีทนายความ
หรื อไม่ ถ้าไม่มีรัฐต้องจัดทนายความให้ โดยไม่ตอ้ งคํานึงว่าผูต้ อ้ งหาจะต้องการทนายความหรื อไม่

37

ความเดิม คือ มาตรา 134 ทวิ ถูกยกเลิกและแก้ไขเป็ นมาตรา 134/1 โดยให้ใช้ขอ้ ความที่พิมพ์ไว้แทน
โดยมาตรา 38 แห่ง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2557
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ส่ วนสิ ท ธิ ข องผูต้ ้องหาในคดี ที่ มี อตั ราโทษจํา คุ กก็เป็ นไปในทํา นองเดี ย วกันกับ สิ ท ธิ ข องจํา เลย
เช่นกันโดยก่อนถามคําให้การให้พนักงานสอบสวนถามผูต้ อ้ งหาว่ามีทนายความหรื อไม่ถา้ ไม่มีและ
ผูต้ อ้ งหาต้องการทนายความให้รัฐจัดหาทนายความให้
ในการสอบสวนผูต้ อ้ งหาที่มีอายุไม่เกินสิ บแปดปี ในวันที่พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหา
ตาม มาตรา 134/1 นี้ บุ ค คลที่ เข้า ร่ ว มในการสอบปากคํา ได้แ ก่ นัก จิ ต วิท ยา หรื อ นัก สัง คม
สงเคราะห์ ซึ่ งมีคุณสมบัติตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง พนักงานอัยการ บุคคลที่เด็กร้ องขอต่อ
พนักงานสอบสวนให้อยูด่ ว้ ยในการสอบปากคํา (มาตรา 133 ทวิ วรรคหนึ่ ง) และทนายความของ
เด็กซึ่ งเป็ นผูต้ อ้ งหา เฉพาะในกรณี ที่เป็ นการสอบปากคําผูต้ อ้ งหาที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี และผูต้ อ้ งหา
ร้องขอให้มีทนายความร่ วมฟังการสอบสวนด้วย38
ตามมาตรา 134/1 วรรคท้า ย เป็ นข้อยกเว้น ที่ ใ ห้ท าํ การสอบสวนไปโดยไม่ต้องรอ
ทนายความที่จดั หาให้เนื่องจากกรณี จาํ เป็ นเร่ งด่วน และทนายความไม่อาจมาพบผูต้ อ้ งหาได้โดยไม่
แจ้งเหตุขดั ข้องให้พนักงานสอบสวนทราบหรื อแจ้งแต่ไม่มาพบผูต้ อ้ งหาภายในเวลาอันสมควร แต่
พนักงานสอบสวนต้องบันทึกเหตุน้ ันไว้ในสํานวนการสอบสวนด้วย มาตรการดังกล่าวเป็ นการ
ป้ องกันการประวิงคดี โดยฝ่ ายทนายความที่ไม่ยอมมาพบผูต้ อ้ งหาอันมีผลทําให้การสอบปากคํา
ผูต้ อ้ งหาล่าช้าออกไปโดยไม่ใช่เหตุมาจากพนักงานสอบสวนหรื อผูต้ อ้ งหา39 อย่างไรก็ตาม ในทาง
ปฏิ บ ตั ิ ข องการจัดทนายความเข้า ฟั ง การสอบปากคํา ผูต้ ้อ งหาในคดี อาญาที่ ด ํา เนิ นการโดยสภา
ทนายความในระยะที่ผา่ นมา เมื่อทนายความซึ่ งได้รับแจ้งให้ไปทําหน้าที่ดงั กล่าวติดภารกิจจําเป็ น
เร่ ง ด่ ว นหรื อ มี เ หตุ ข ดั ข้อ งทํา ให้ไ ม่ส ามารถไปฟั ง การสอบปากคํา ผูต้ ้อ งหาได้ ก็จ ะแจ้ง ให้ส ภา
ทนายความหรื อ ประธานทนายความกรณี ที่ อ ยู่ ต่ า งจัง หวัด ทราบล่ ว งหน้ า เพื่ อ จะได้เ ปลี่ ย น
ทนายความคนใหม่ไปทําหน้าที่แทน หรื อบางครั้งพนักงานสอบสวนก็เลื่อนการสอบสวนออกไป
เว้นแต่จะเป็ นกรณี เร่ งด่วนจึงจะทําการสอบสวนไปโดยไม่มีทนายความอยูด่ ว้ ย
มาตรา 134/3 ผูต้ อ้ งหามีสิทธิ ให้ทนายความหรื อผูซ้ ่ ึ งตนไว้วางใจเข้าฟั งการสอบปากคํา
ตนได้ ซึ่ งสอดคล้องกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ มาตรา 241 วรรคสอง40

ณรงค์ ใจหาญ “การคุ้มครองเด็กในการให้ ปากคําในคดีอาญา” วารสารนิ ติศาสตร์ ปีที่ 29 ฉบับที่ 4
(ธันวาคม 2542): น. 563
39
ณรงค์ ใจหาญ. พระราชบัญญัตแิ ก้ ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 22)
พ.ศ. 2547 : หลักกฎหมายและข้อสังเกต
40
รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 241 วรรคสอง “ในชั้นสอบสวน ผูต้ อ้ งหามี
สิ ทธิให้ทนายความหรื อผูซ้ ่ ึงตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากคําตนได้”
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2.3.1 การแจ้ งให้ ผ้ ตู ้ องหาทราบถึงสิ ทธิต่าง ๆ ในชั้ นสอบสวน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 134/4 กําหนดให้พนักงานสอบสวนต้อง
แข้งให้ผตู ้ อ้ งหาทราบถึงสิ ทธิ ต่าง ๆ บางประการ ดังนี้
มาตรา 134/4 ในการถามคําให้การผูต้ อ้ งหา ให้พนักงานสอบสวนแจ้งให้ผตู ้ อ้ งหาทราบ
ก่อนว่า
(1) ผูต้ อ้ งหามีสิทธิ ที่จะให้การหรื อไม่ก็ได้ ถ้าผูต้ อ้ งหาให้การ ถ้อยคําที่ผตู ้ อ้ งหาให้การนั้น
อาจใช้เป็ นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้
(2) ผูต้ อ้ งหามีสิทธิ ให้ทนายความหรื อผูซ้ ่ ึ งตนไว้วางใจเข้าฟั งการสอบปากคําตนได้ เมื่อ
ผูต้ อ้ งหาเต็มใจให้การอย่างใดก็ให้จดไว้ ถ้าผูต้ อ้ งหาไม่เต็มใจให้การเลยก็ให้บนั ทึกไว้
สรุ ป ผลของการที่พนักงานสอบสวนไม่ได้แจ้งสิ ทธิ ดงั กล่าว ทําให้ถอ้ ยคําที่ผูต้ อ้ งหาให้ไว้
ต่อพนักงานสอบสวนรับฟังเป็ นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ความผิดของผูน้ ้ นั ไม่ได้
2.3.2 ผลของการไม่ ปฏิบัติตามบทบัญญัติต่าง ๆ ทีใ่ ห้ สิทธิแก่ผ้ตู ้ องหา
มาตรา 134/4 วรรคสอง ถ้อยคําใด ๆ ที่ผูต้ อ้ งหาให้ไว้ต่อพนักงานสอบสวนก่อนมีการ
แจ้งสิ ทธิ ตามวรรคหนึ่ ง หรื อก่ อนที่จะดําเนิ นการตามมาตรา 134/1 มาตรา 134/2 และมาตรา
134/3 จะรับฟังเป็ นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ความผิดของผูน้ ้ นั ไม่ได้
ตามบทบัญญัติดงั กล่ าวหมายความว่า หากพนักงานสอบสวนไม่ดาํ เนิ นการดังต่อไปนี้
มาตรา 134/4 ให้ศ าลไม่ “รั บ ฟั ง” ถ้อยคําใด ๆ ที่ ผูต้ อ้ งหาให้ไ ว้ต่อพนักงานสอบสวนก่ อนการ
ดําเนินการนั้น ๆ41
(1) พนักงานสอบสวนไม่แจ้งสิ ทธิ ตามมาตรา 134/4 วรรคหนึ่ งแก่ ผูต้ อ้ งหา ก่อนถาม
คําให้การผูต้ อ้ งหา
(2) พนักงานสอบสวนไม่จดั หาทนายความให้แก่ผตู ้ อ้ งหา ตามมาตรา 134/1
(3) พนักงานสอบสวนไม่จดั ให้นกั จิตวิทยาหรื อนักสังคมสงเคราะห์ บุคคลที่เด็กร้องขอ
และพนักงานอัยการ อยูร่ ่ วมในการสอบสวนผูต้ อ้ งหาซึ่ งอายุไม่เกินสิ บแปดปี ตามมาตรา 133 ทวิ
(4) พนักงานสอบสวนจัดให้มีการชี้ ตวั ผูต้ อ้ งหาเด็ก โดยไม่ดาํ เนิ นการตามที่มาตรา 133
ตรี กําหนดไว้ เช่น ไม่มีนกั จิตวิทยาร่ วมด้วย

เกี ยรติ ขจร วัจ นะสวัสดิ์ , คําอธิบายหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ว่ าด้ วยการดําเนินคดีใน
ขั้นตอนก่ อนการพิจารณา, พิมพ์ครั้งที่ 6 (แก้ไขเพิ่มเติม), กรุ งเทพมหานคร ห้างหุ ้นส่ วนจํากัด จิ รวัชการพิมพ์,
2551: น. 357
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(5) พนัก งานสอบสวนไม่ ย อมให้ท นายความหรื อ ผูซ้ ่ ึ งผู ้ต้อ งหาไว้ว างใจเข้า ฟั ง การ
สอบปากคําผูต้ อ้ งหาตาม มาตรา 134/3
ก่อนที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตามพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติม ฯ (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2547 ศาลฎีกาได้วนิ ิจฉัยไว้ในคําพิพากษาฎีกาที่ 4834/2546 ว่า
การสอบสวนผูต้ อ้ งหาที่มีอายุไม่เกินสิ บแปดปี โดยมิได้จดั ให้มีนกั จิตวิทยาหรื อนักสังคมสงเคราะห์
ผูท้ ี่เด็กไว้วางใจและพนักงานอัยการอยูร่ ่ วมด้วยตามที่กฎหมายกําหนด มีผลทําให้การสอบสวนไม่
ชอบด้วยกฎหมาย พนักงานอัยการไม่มีอาํ นาจฟ้อง
แต่ตามบทบัญญัติในมาตรา 134/4 วรรคสอง กฎหมายให้มีผลต่างจากคําวินิจฉัยดังกล่าว
ของศาล กล่าวคือ ให้ศาลไม่รับฟังถ้อยคําใด ๆ ที่ผตู ้ อ้ งหาให้ไว้ต่อพนักงานสอบสวนก่อนมีการแจ้ง
สิ ทธิตาม 134/4 หรื อก่อนดําเนินการตาม มาตรา 134/1 มาตรา 134/2 และมาตรา 134/3 ดังนั้น ผล
ของการฝ่ าฝื นบทบัญญัติต่าง ๆ ที่ให้สิทธิ แก่ผูต้ อ้ งหาดังที่กล่าวมา ศาลจะยกฟ้องตามมาตรา 120
โดยถือว่าการสอบสวนไม่ชอบพนักงานอัยการไม่มีอาํ นาจฟ้องไม่ได้อีกแล้ว เพราะกฎหมายบัญญัติ
ไว้ชดั เจนว่า กรณี เช่ นนี้ ศาลเพียงแต่ “ไม่รับฟั ง” ถ้อยคําของผูต้ อ้ งหาเท่านั้น42 ดังนั้น คําพิพากษา
ดังกล่าวจึงไม่อาจใช้เป็ นบรรทัดฐานได้อีกต่อไป
ผลของการไม่รับฟั งถ้อยคําของผูต้ อ้ งหานั้นมิได้หมายความว่าศาลต้องยกฟ้ องเสมอไป
เพราะศาลอาจลงโทษจําเลยได้หากมีพยานอื่น ๆ เพียงพอที่จะให้ศาลพิพากษาลงโทษ แต่หากศาลยก
ฟ้องโดยใช้มาตรา 120 อาจมีผลถึงขั้นนําคดีไปฟ้องใหม่ไม่ได้เพราะอาจเป็ นฟ้องซํ้า แม้วา่ ประเด็น
นี้จะยังไม่มีคาํ พิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้วา่ เป็ นฟ้องซํ้าหรื อไม่ก็ตาม
ตามหลักเกณฑ์ในการจัดทนายความให้แก่ผตู ้ อ้ งหาในมาตรา 134/1 มีขอ้ ตกลงระหว่าง
สํ า นัก งานตํา รวจแห่ ง ชาติ ก ับ สภาทนายความเรื่ อ งแนวทางปฏิ บ ัติ ก รณี ผู ้ต้อ งหาใช้ สิ ท ธิ ใ ห้
ทนายความเข้าฟังการสอบปากคําของตนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
มาตรา 241 ซึ่ งมีสาระสําคัญโดยสรุ ปว่าทนายความที่จะเข้าฟังการสอบปากคําต้องเป็ นสมาชิกของ
สภาทนายความและให้แสดงบัตรประจําตัวทนายความต่อพนักงานสอบสวนก่ อน ทั้งนี้ ทนาย
ความสามารถเข้าฟั งการสอบปากคําผูต้ อ้ งหาในคดีอาญาทุกประเภท เมื่อผูต้ อ้ งหาต้องการใช้สิทธิ
ของตนโดยสภาทนายความมีหน้าที่แจ้งรายชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของทนายความอาสาให้
พนักงานสอบสวนทุกท้องที่ ในเขตศาลจังหวัดทุกจังหวัดรวมทั้งกรุ งเทพมหานครทราบล่วงหน้า
กรณี ที่ผูต้ อ้ งหาไม่มีและต้องการทนายความเข้าฟั งการสอบปากคําของตนก็ให้พนักงานสอบสวน
แจ้งไปยังสภาทนายความสําหรับในเขตกรุ งเทพมหานครหรื อประธานทนายความจังหวัดสําหรับ
42

เพิ่งอ้าง
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จังหวัดอื่นเพื่อจัดหาทนายความให้ผูต้ อ้ งหา โดยก่อนเริ่ มทําการสอบปากคําผูต้ อ้ งหา พนักงาน
สอบสวนจะต้องให้โอกาสผูต้ อ้ งหาพบและปรึ กษาทนายความเป็ นการเฉพาะตัวเพื่อการปรึ กษาและ
ให้คาํ แนะนําเป็ นเวลาพอสมควร43
2.4 สภาพปั ญหาในการให้ ความช่ ว ยเหลือทางด้ า นทนายความหลังแก้ ไขประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา
การที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ ยวกับ
การจัดทนายความให้แก่ผตู ้ อ้ งหาตาม มาตรา 134/1 ซึ่ งเป็ นการขยายการคุม้ ครองไปถึงผูต้ อ้ งหาใน
คดี ที่มีอตั ราโทษประหารชี วิตและคดีที่มีอตั ราโทษถึงจําคุกด้วยนั้นจะทําให้มีทนายความเข้ามาทํา
หน้าที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผตู ้ อ้ งหามากขึ้น ซึ่ งก็ผา่ นมาหลังมีการแก้ไขกฎหมาย สภาพการให้ความ
ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผตู ้ อ้ งหาในคดีอาญาในประเทศไทยประสบปั ญหาดังต่อไปนี้ คือ
2.4.1 ปัญหาประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติหน้ าทีข่ องทนายความ
การทําหน้าที่ของทนายความในการให้คาํ ปรึ กษาและเข้าฟังการสอบปากคําผูต้ อ้ งหาใน
คดีอาญานั้นมีลกั ษณะที่แตกต่างจากการทําหน้าที่ของทนายความที่ศาลขอแรงให้ไปทําหน้าที่แก้ต่าง
ให้แก่จาํ เลยในชั้นพิจารณาคดีของศาล ทั้งในแง่ระยะเวลาและรู ปแบบในการดําเนินการทนายความ
ที่รัฐจัดให้ผตู ้ อ้ งหาในชั้นสอบสวนอาจจะไม่ถึงกับต้องมีประสบการณ์ในการว่าความคดีอาญาก็ได้
เพราะหน้าที่หลักของทนายความในชั้นสอบสวนคือการให้คาํ แนะนําหรื อให้คาํ ปรึ กษาแก่ผตู ้ อ้ งหา
และเข้า ฟั ง การสอบสวนแต่ มิ ไ ด้ห มายความว่า ทนายความที่ ใ ห้ค วามช่ ว ยเหลื อ ผูต้ ้องหาในชั้น
สอบสวนนั้นมีมาตรฐานตํ่ากว่าทนายความที่ให้ความช่วยเหลือจําเลยในชั้นพิจารณาคดี เพราะจาก
การศึกษาข้อมูลและการที่ผเู ้ ขียนได้เข้าร่ วมทําหน้าที่ในการให้คาํ ปรึ กษาและเข้าฟังการสอบปากคํา
ผูต้ อ้ งหาในคดี อาญาพบว่าทนายความที่อาสาเข้ารวมโครงการดังกล่ าวของสภาทนายความมีท้ งั
ทนายความที่ได้รับใบอนุ ญาตไม่กี่ปีและทนายความที่มีประสบการณ์ในการว่าความมาแล้วหลายปี
ในขณะที่การศึกษาบทบาทหน้าที่ของทนายความในระบบศาลขอแรงพบว่ามีปัญหาประสิ ทธิ ภาพ
ของทนายความ เพราะทนายความที่ศาลขอแรงนั้น ส่ วนมากเป็ นทนายความใหม่ที่ยงั ขาด

สํานักงานสิ ท ธิ ม นุ ษยชน สภาทนายความ, คู่ มือ การปฏิบั ติงานของทนายความอาสา, โครงการ
ทนายความอาสาให้คาํ ปรึ กษาผูต้ อ้ งหาและเข้าฟังการสอบปากคําในคดีอาญาส่วนกรุ งเทพมหานคร
43

37

ประสบการณ์ ส่ วนทนายความที่ อาสาเข้าร่ วมโครงการให้คาํ ปรึ กษาและเข้าฟั งการสอบปากคํา
ผูต้ อ้ งหาในคดี อาญานั้นก็มีปัญหาในเรื่ องประสิ ทธิ ภาพของการปฏิบตั ิหน้าที่เช่นเดียวกันแต่มิใช่
เพราะปั ญ หาทนายความขาดประสบการณ์ เท่ า นั้นที่ สํา คัญยัง เป็ นปั ญหาของระบบกล่ า วคื อแม้
ผูต้ อ้ งหาจะมีสิทธิ พบและปรึ กษาผูซ้ ่ ึ งจะเป็ นทนายความเป็ นการเฉพาะตัวและมีสิทธิ ให้ทนายความ
หรื อผูซ้ ่ ึ งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากคําตนได้ในชั้นสอบสวนก็ตาม แต่โดยสภาพที่เป็ นจริ งก่อน
การสอบปากคําผูต้ อ้ งหาในคดีอาญาทนายความมีเวลาพบและพูดคุยกับผูต้ อ้ งหาเป็ นการเฉพาะตัว
น้อยมากหรื อบางครั้งไม่มีโอกาสพูดคุยสอบถามข้อเท็จจริ งจากผูต้ อ้ งหาเป็ นการเฉพาะตัวก่อนการ
สอบสวนเนื่ องจากไม่ได้รับความสะดวกจากพนักงานสอบสวน อีกทั้งสถานีตาํ รวจแบ่งแห่ งไม่ได้
จัดสถานที่สาํ หรับทนายความพบผูต้ อ้ งหาไว้โดยเฉพาะหรื อบางครั้งอาจเป็ นเพราะทนายความไม่ได้
เผื่อเวลาในการเดิ นทางทําให้ไปไม่ถึงสถานที่ทาํ การสอบสวนล่าช้า เมื่อไปถึงก็เป็ นเวลาที่จะต้อง
เริ่ มทําการสอบสวนแล้วนอกจากนี้ในการเข้าฟังการสอบปากคําผูต้ อ้ งหาในคดีอาญานั้น แม้จะมีการ
ทําข้อตกลงระหว่างสภาทนายความกับสํานักงานตํารวจแห่งชาติวา่ หากมีการสอบสวนโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายให้ทนายความมีสิทธิ ทาํ บันทึกโต้แย้งได้ก็ตาม แต่ในทางปฏิบตั ิมีการโต้แย้งน้อยมาก
เช่ น ในกรณี ที่พนักงานสอบสวนทําบันทึกการสอบปากคําผูต้ อ้ งหาไว้ก่อนแล้ว เมื่อถึ งเวลาการ
สอบปากคําซึ่ งมีสหวิชาชี พเข้าร่ วม พนักงานสอบสวนใช้บนั ทึกที่ทาํ ไว้ถามนําผูต้ อ้ งหาซึ่ งไม่ใช่
วิธีการที่ถูกต้อง ในบางคดีพนักงานอัยการก็ทกั ท้วงให้จดั ทําให้ถูกต้อง แต่ในบางคดีที่มีอตั ราโทษ
เล็กน้อยทั้งพนักงานอัยการและทนายความมิได้ทกั ท้วงทําให้การสอบสวนที่กระทําไปในลักษณะ
ดังกล่าวขาดการตรวจสอบอย่างจริ งจังจากสหวิชาชีพอันจะทําให้ผลการสอบสวนคลาดเคลื่อนจาก
ข้อเท็จจริ งได้
ทนายความขอแรงที่ข้ ึนทะเบียนไว้กบั ศาลทางศาลได้กาํ หนดทําบัญชี ทนายความขอแรง
ไว้ 2 บัญชีโดยแบ่งตามประสบการณ์การเป็ นทนายความบัญชีที่1ทนายความขอแรงประสบการณ์ต่าํ
กว่า 5 ปี และบัญชีที่ 2 ทนายความทนายความขอแรงประสบการณ์กว่า 5 ปี ดังนั้นทนายความขอแรง
บัญชีที่ 1 เป็ นทนายความทนายความฝึ กหัดเพิ่งได้ใบอนุญาตว่าความจึงขาดประสบการณ์
เช่ น ประสบการณ์ ท นายความขอแรงที่ ข้ ึ นทะเบี ย นทนายความขอแรงในศาลจัง หวัด
ราชบุรี44ทนายความไม่มีประสบการณ์มีจาํ นวน 15คน (14%) ทนายความที่ใบอนุญาตจํานวน23คน
(22%) 0-5 ปี ทนายความที่ใบอนุ ญาตจํานวน21คน (20%) 6-10 ปี ทนายความที่ใบอนุญาตมากกว่า
10 ปี 46คน (44%)
วุฒิ พิทกั ษ์ธานิ น“ปั ญหาระบบทนายความขอแรงในคดีอาญา: ศึ กษากรณี เฉพาะกรณี ศาลจังหวัด
ราชบุรี”, สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ2555, น.10
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ศาลจะจัดคดีที่ไม่มีความซับซ้อนให้ทนายความขอแรงในบัญชี ที่ 1 และจะจัดคดีที่มีความ
ซับซ้อนและมีอตั ราโทษสู งให้ทนายความขอแรงในบัญชีที่ 2 ดังนั้นทนายความขอแรงที่ข้ ึนทะเบียน
ทนายความขอแรงในบัญชี ที่ 1 มีจาํ นวนไม่น้อยซึ่ งทนายความขอแรงในส่ วนนี้ เป็ นทนายความ
ฝึ กหัดเพิ่งได้ใบอนุ ญาตให้ว่าความจึงขาดประสบการณ์ แม้ว่าการสอบใบอนุ ญาตให้ว่าความมีท้ งั
การสอบภาคทฤษฎี และภาคปฎิ บตั ิ การเลื่อนบัญชี ทนายความขอแรงจากบัญชี ที่ 1ไปบัญชี ที่ 2
ถือเอาวันที่ได้รับใบอนุญาตว่าเป็ นเกณฑ์ โดยไม่ได้คาํ นึงถึงจํานวนคดีที่ได้รับมอบหมาย
จากสภาพปั ญหาที่กล่าวมาผูเ้ ขียนเห็นว่า การที่จะทําให้ผูถ้ ูกกล่าวหาได้รับการคุ ม้ ครอง
สิ ทธิ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้น้ นั ไม่เพียงแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องตระหนักในศักดิ์ ศรี ของความ
เป็ นมนุ ษย์และคํานึ งถึ งสิ ทธิ เสรี ภาพของประชาชนเท่านั้น ที่สําคัญยังต้องอาศัยการปฏิบตั ิหน้าที่
ด้วยความรับผิดชอบทางทนายความโดยต้องมีความเข้าใจและมองเห็นความสําคัญของการคุ ม้ ครอง
สิ ทธิ ของผูต้ อ้ งหา ซึ่ งหน้าที่ของทนายความมิใช่มีเพียงการเข้าฟั งการสอบปากคําอย่างเดียว แต่ยงั
รวมถึงการให้คาํ ปรึ กษาแนะนําแก่ผตู ้ อ้ งหาด้วย และก่อนการสอบปากคําควรเผื่อเวลาเพื่อขอพบเพื่อ
สอบถามข้อเท็จจริ งจากผูต้ อ้ งหาเพื่อให้ทราบความเป็ นมาของคดี ทั้งยังต้องวิเคราะห์ในเบื้องต้นว่า
ผูต้ อ้ งหาได้กระทําผิดตามที่ถูกกล่าวหาหรื อไม่ แม้บางครั้งผูต้ อ้ งหาจะให้การรับสารภาพชั้นจับกุม
แล้วก็ตาม นอกจากนี้ ยังต้องอธิ บายให้ผตู ้ อ้ งหาเข้าใจสาระสําคัญของความผิดที่เขาถูกกล่าวหาได้
กระทําผิดตามที่ถูกกล่าวหาหรื อไม่แม้บางครั้งผูต้ อ้ งหาจะให้การรับสารภาพชั้นจับกุมแล้วก็ตาม
นอกจากนี้ ยังต้องอธิ บายให้ผตู ้ อ้ งหาเข้าใจสาระสําคัญของความผิดที่เขาถูกกล่าวหาโดยสรุ ปและให้
คําแนะเกี่ ยวกับการให้ป ากคําต่อพนัก งานสอบสวนด้วย หากเห็ นว่าผูต้ ้องหาได้กระทํา ผิดจริ ง ก็
แนะนําให้รับสารภาพหากมิได้กระทําความผิดตามข้อกล่าวหาก็แนะนําให้การปฏิเสธ เพื่อพิสูจน์
ความจริ งในชั้นศาลต่อไปการให้ความช่วยเหลือของทนายความแก่ผตู ้ อ้ งหาดังกล่าวนี้ มิใช่เป็ นการ
ช่วยผูก้ ระทําผิดให้ไม่ตอ้ งรับโทษตามกฎหมาย แต่เป็ นการช่วยให้เขาได้รับความเป็ นธรรมตั้งแต่ช้ นั
สอบสวนซึ่งถือเป็ นต้นธารแห่งกระบวนการยุติธรรม
2.4.2 ปัญหางบประมาณและค่ าตอบแทนทนายความ
การจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย
แก่ประชาชนอย่างเพียงพอเป็ นสิ่ งจําเป็ นอย่างยิ่งโดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือแก่ผตู ้ อ้ งหาจําเลย
หรื อผูไ้ ด้รับ ความเสี ย หายในคดี อาญาซึ่ ง จะต้องมี ง บประมาณรองรั บ เพื่อ เป็ นค่ า ใช้จ่า ยสํา หรั บ
ทนายความในการทําหน้าที่ดงั กล่าว
ในส่ ว นของการจัด ทนายความให้ ค าํ ปรึ ก ษาและเข้า ฟั ง การสอบปากคํา ผูต้ ้อ งหาใน
คดี อาญาซึ่ งมีการทําข้อตกลงระหว่างสภาทนายความกับสํานักงานตํารวจแห่ งชาติน้ นั ได้รับการ
สนับสนุนด้านงบประมาณจากรัฐโดยสภาทนายความเป็ นผูด้ ูแลจัดการบริ หารการเงินในส่ วนนี้โดย
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ทนายความที่ปฏิบตั ิหน้าที่ในโครงการดังกล่าวจะต้องยืน่ รายงานการปฏิบตั ิหน้าที่และบันทึกการให้
คําปรึ กษาและการเข้าฟั งการสอบปากคําผูต้ อ้ งหาในแต่ละเดื อนต่อสํานักงานสิ ทธิ มนุ ษยชนสภา
ทนายความ พร้อมคําขอเบิกค่าตอบแทนการปฏิบตั ิหน้าที่ซ่ ึ งค่าตอบแทนดังกล่าวอาจเป็ นเงินจํานวน
ไม่มากเมื่อเทียบกับรายได้ที่ทนายความได้รับจากการว่าความในคดีที่ดาํ เนินการเป็ นส่ วนตัว แต่การ
ที่ทนายความเข้ามามีบทบาทตรงนี้ยอ่ มเป็ นที่ทราบกันดีวา่ มิใช่หน้าที่การงานที่ทาํ เป็ นอาชี พ แต่เป็ น
การทํางานในลักษณะของทนายความอาสาดังนั้นการเข้าร่ วมโครงการทนายความอาสาในการให้
คําปรึ กษาและเข้าฟังการสอบปากคําผูต้ อ้ งหาในคดีอาญาจึงมุ่งให้ผถู ้ ูกกล่าวหาในคดีอาญาในรับการ
คุม้ ครองสิ ทธิ และได้รับความเป็ นธรรมในระหว่างถูกดําเนิ นคดี เป็ นสําคัญอย่างไรก็ตาม การให้
ค่าตอบแทนแก่ ทนายความที่ ให้ความช่ วยเหลื อแก่ผูต้ อ้ งหาในส่ วนนี้ ก็ควรจะพิจารณาตามความ
เหมาะสมโดยคํานึงถึงงานที่ทาํ และระยะเวลาที่ใช้ในการทํางานด้วยเพราะการสอบสวนผูต้ อ้ งหาแต่
ละครั้ งอาจใช้เวลาไม่เท่ากัน เช่ น บางครั้ งมีการสอบสวนคดี เดี ยวโดยใช้เวลาไม่มากแต่บางครั้ ง
ทนายความคนหนึ่ งอาจเข้าฟั งการสอบสวนหลายคดีติดต่อกันซึ่ งอาจต้องใช้เวลาหลายชัว่ โมงแต่
ตามระเบียบในการจ่ายค่าตอบแทนที่ผา่ นมาให้ถือว่าเป็ นการเข้าฟังสอบสวนหนึ่งครั้งเป็ นต้น
เมื่อบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการจัดทนายความให้แก่ผูต้ อ้ งหาในคดีอาญามีผลบังคับ คือ เมื่อ
พ้นกําหนดหนึ่ งร้อยแปดสิ บวันนับแต่วนั ที่ 23 ธันวาคม 2547 อันเป็ นวันประกาศในราชกิ จจา
นุ เบกษาผลที่ จะติ ดตามมาก็ คื อจะต้องมี ทนายความเข้ามาทําหน้าที่ ใ ห้ค าํ ปรึ ก ษาและเข้า ฟั ง การ
สอบปากคํา ผูต้ ้องหาในคดี อาญามากขึ้ น ซึ่ ง รั ฐจะต้องจัดสรรงบประมาณสนับ สนุ นให้ม ากขึ้ น
เช่นเดียวกันมิฉะนั้น อาจจะไม่สามารถรองรับการแก้ปัญหาดังกล่าวได้นอกจากนี้ สภาทนายความ
ซึ่ งเป็ นหน่วยงานที่มีหน้าที่บริ หารโครงการทนายอาสาให้คาํ ปรึ กษาและเข้าฟังปากคําผูต้ อ้ งหาใน
คดีอาญาก็จะต้องมีการเตรี ยมการรองรับการบังคับให้เป็ นไปตามกฎหมายดังกล่าว โดยการเปิ ดรับ
สมัครทนายความที่ มี คุณ สมบัติใ นการทํา หน้าที่ น้ ี ให้ม ากขึ้ น ทั้ง จะต้องจัดให้มีก ารฝึ กอบรมให้
ทนายความเข้า ใจในบทบาทหน้า ที่ ข องตนในการช่ ว ยเหลื อ คุ ้ม ครองสิ ท ธิ ข องผูต้ ้อ งหาในชั้น
พนักงานสอบสวนโดยสร้างแรงจูงใจให้ทนายความเข้าสู่ ระบบการทํางานในด้านสิ ทธิ มนุ ษยชนด้วย
จิตใจที่เสี ยสละอดทนในขณะเดี ยวกันก็ให้ความเอาใจใส่ ต่อการทํางานของทนายความโดยมีการ
ตรวจสอบอย่างเป็ นรู ปธรรมรวมทั้งบริ หารจัดการระบบการทํางานและการจ่ายค่าตอบแทนอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
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ตารางอัตราเงินรางวัลทนายความที่ศาลตั้งให้แก่ผูต้ อ้ งหาหรื อจําเลยตามประมวลกฏหมาย
วิธีจารณาความอาญา173
อัตราขั้นตํ่า
อัตราขั้นสู ง
ประเภท
เรื่ องละ
เรื่ องละ
1.คดีที่มีอตั ราโทษประหารชี วติ
8,000
50,000
2.คดีที่มีอตั ราโทษอย่างสู งตั้งแต่สิบปี ขึ้นไปแต่ไม่ถึงประหารชีวติ
6,000
40,000
3.คดีอื่นนอกจากคดีประเภทที่ 1 หรื อประเภทที่ 2
4,000
30,000

ดังนั้นเมื่อแรงจูงใจในการทํางานค่อนข้างตํ่าเพราะค่าตอบแทนน้อยอีกทั้งตนเองไม่มีสิทธิ
กําหนดค่าตอบแทนวิชาชี พเองเช่ นคดี ป ระหารชี วิตอัตราค่าตอบแทน 8,000 – 50,000 บาท
ทนายความขอแรงไม่สามารถรู ้ ล่วงหน้าว่าตนเองจะได้เพียง 8,000 บาท หรื อ 50,000 บาทหรื อไม่
เพราะศาลเป็ นผู ใ้ ช้ดุ ล ยพิ นิ จ กํา หนดให้ ห ลัง เสร็ จ สิ้ น คดี แ ล้ว เท่ า นั้น ทนายความขอแรงจึ ง ขาด
แรงจูงใจในการทําหน้าที่
เช่นการจ่ายเงินรางวัลทนายความขอแรงของศาลจังหวัดหลังสวน45 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 ศาล
จังหวัดหลังสวนได้รับการจัดสรรเงิ นงบประมาณสําหรับเป็ นค่าตอบแทนพยาน นักจิตวิทยา นัก
สังคมสงเคราะห์ ค่าป่ วยการล่ามและเงินรางวัลทนายความขอแรงเป็ นเงินปี ละ 1, ooo, ooo บาท ศาล
จังหวัดหลังสวนใช้จ่ายงบประมาณในส่ วนนี้ไม่หมด มีเหลือส่ งคืนสํานักงานศาลยุติธรรม ทุกปี ดังนี้
ปี พ.ศ.2553 ส่ งคืนเป็ นเงิน 282,500 บาท
ปี พ.ศ.2554 ส่ งคืนเป็ นเงิน 408,500 บาท
ปี พ.ศ.2555 ส่ งคืนเป็ นเงิน 439,000 บาท
เงินรางวัลที่ศาลจังหวัดหลังสวนจ่ายให้แก่ทนายความขอแรงตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 ถึง 2555
แยกประเภทคดีตามบัญชีอตั ราเงินรางวัล ดังนี้
คดีประเภทที่ 1 อัตราเงินรางวัลขั้นตํ่า 8,000 ขั้นสู ง 50,000บาท ไม่มีการจ่ายเงินรางวัลคดี
ประเภทนี้

สุ พจน์ จันทราอุกฤษฏ์“ประสิ ทธิภาพของทนายความขอแรงกับเงินรางวัล: ศึ กษากรณี เฉพาะกรณี
ศาลจังหวัดหลังสวน”, สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ2556, น.24
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คดีประเภทที่ 2 อัตราเงินรางวัลขั้นตํ่า 6,000 ขั้นสู ง 40,000บาท
ปี พ.ศ.2553 ศาลสั่งจ่ายเป็ นเงิน 3,000 บาทจํานาน 1 คดี
ศาลสั่งจ่ายเป็ นเงิน 4,000 บาทจํานาน 1 คดี
ศาลสั่งจ่ายเป็ นเงิน 6,000 บาทจํานาน 1 คดี
ศาลสัง่ จ่ายเป็ นเงิน 8,000 บาทจํานาน 1 คดี
ศาลสั่งจ่ายเป็ นเงิน 10,000 บาทจํานาน 1 คดี
ปี พ.ศ.2554 ศาลสั่งจ่ายเป็ นเงิน 1,000 บาทจํานาน 1 คดี
ศาลสั่งจ่ายเป็ นเงิน 2,000 บาทจํานาน 1 คดี
ศาลสั่งจ่ายเป็ นเงิน 5,000 บาทจํานาน 1 คดี
ศาลสัง่ จ่ายเป็ นเงิน 6,000 บาทจํานาน 1 คดี
ศาลสั่งจ่ายเป็ นเงิน 8,000 บาทจํานาน 1 คดี
ศาลสั่งจ่ายเป็ นเงิน 10, 000 บาทจํานาน 1 คดี
ศาลสั่งจ่ายเป็ นเงิน 15,000บาทจํานาน 2 คดี
ศาลสั่งจ่ายเป็ นเงิน 20,000 บาทจํานาน 2 คดี
ปี พ.ศ.2555 ศาลสัง่ จ่ายเป็ นเงิน 2,000 บาทจํานาน 1 คดี
ศาลสั่งจ่ายเป็ นเงิน 4,000 บาทจํานาน 5 คดี
ศาลสั่งจ่ายเป็ นเงิน 5,000บาทจํานาน 3 คดี
ศาลสั่งจ่ายเป็ นเงิน 6,000 บาทจํานาน 2 คดี
ศาลสั่งจ่ายเป็ นเงิน 8,000 บาทจํานาน 2 คดี
ศาลสัง่ จ่ายเป็ นเงิน 12,000 บาทจํานาน 1 คดี
คดีประเภทที่ 3 อัตราเงินรางวัลขั้นตํ่า 4,000 ขั้นสู ง 30,000 บาท
ปี พ.ศ.2553 ศาลสั่งจ่ายเป็ นเงิน 2,000 บาทจํานาน 3 คดี
ศาลสั่งจ่ายเป็ นเงิน 3,000 บาทจํานาน 4 คดี
ศาลสั่งจ่ายเป็ นเงิน 4,000 บาทจํานาน 8 คดี
ศาลสัง่ จ่ายเป็ นเงิน 5,000 บาทจํานาน 6 คดี
ศาลสั่งจ่ายเป็ นเงิน 6,000 บาทจํานาน 3 คดี
ศาลสั่งจ่ายเป็ นเงิน 7,000 บาทจํานาน 1 คดี
ศาลสั่งจ่ายเป็ นเงิน 8,000 บาทจํานาน 4 คดี
ศาลสั่งจ่ายเป็ นเงิน 10,000 บาทจํานาน 2 คดี
ศาลสัง่ จ่ายเป็ นเงิน 12,000 บาทจํานาน 1 คดี
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ศาลสัง่ จ่ายเป็ นเงิน 20,000 บาทจํานาน 1 คดี
ปี พ.ศ.2554 ศาลสั่งจ่ายเป็ นเงิน 1,000 บาทจํานาน 2 คดี
ศาลสั่งจ่ายเป็ นเงิน 1,500 บาทจํานาน 2 คดี
ศาลสั่งจ่ายเป็ นเงิน 2,000 บาทจํานาน 11 คดี
ศาลสัง่ จ่ายเป็ นเงิน 2,500 บาทจํานาน 1 คดี
ศาลสั่งจ่ายเป็ นเงิน 3,000 บาทจํานาน 9 คดี
ศาลสั่งจ่ายเป็ นเงิน 4,000 บาทจํานาน 8 คดี
ศาลสั่งจ่ายเป็ นเงิน 5,000 บาทจํานาน 11 คดี
ศาลสั่งจ่ายเป็ นเงิน 6,000 บาทจํานาน 11 คดี
ศาลสัง่ จ่ายเป็ นเงิน 7,000 บาทจํานาน 3 คดี
ศาลสั่งจ่ายเป็ นเงิน 8,000 บาทจํานาน 6 คดี
ศาลสั่งจ่ายเป็ นเงิน 9,000 บาทจํานาน 2 คดี
ศาลสั่งจ่ายเป็ นเงิน 10,000 บาทจํานาน 4 คดี
ศาลสั่งจ่ายเป็ นเงิน 12,000 บาทจํานาน 1 คดี
ศาลสัง่ จ่ายเป็ นเงิน 15,000 บาทจํานาน 1 คดี
ศาลสั่งจ่ายเป็ นเงิน 10,000 บาทจํานาน 1 คดี
ปี พ.ศ.2555 ศาลสั่งจ่ายเป็ นเงิน 1,500 บาทจํานาน 1 คดี
ศาลสั่งจ่ายเป็ นเงิน 2,000 บาทจํานาน 9 คดี
ศาลสั่งจ่ายเป็ นเงิน 2,500 บาทจํานาน 1 คดี
ศาลสัง่ จ่ายเป็ นเงิน 3,000 บาทจํานาน 6 คดี
ศาลสั่งจ่ายเป็ นเงิน 4,000 บาทจํานาน 13 คดี
ศาลสั่งจ่ายเป็ นเงิน 5,000 บาทจํานาน 2 คดี
ศาลสั่งจ่ายเป็ นเงิน 5,500 บาทจํานาน 1 คดี
ศาลสั่งจ่ายเป็ นเงิน 6,000 บาทจํานาน 7 คดี
ศาลสัง่ จ่ายเป็ นเงิน 7,000 บาทจํานาน 1 คดี
ศาลสั่งจ่ายเป็ นเงิน 8,000 บาทจํานาน 6 คดี
ศาลสั่งจ่ายเป็ นเงิน 9,000 บาทจํานาน 1 คดี
ศาลสั่งจ่ายเป็ นเงิน 10,000 บาทจํานาน 6 คดี
ศาลสั่งจ่ายเป็ นเงิน 12,000 บาทจํานาน1 คดี
ศาลสัง่ จ่ายเป็ นเงิน 15,000 บาทจํานาน 1 คดี

43

หมายเหตุ จํานวนเงิ นรางวัลที่ศาลจ่ายดังกล่าวบางรายการตํ่ากว่าอัตราขั้นตํ่าตามตาราง
อัตราเงินรางวัลในคดี แต่ละประเภท เนื่ องจากเป็ นการจ่ายเงินระเบียบคณะกรรมการบริ หารศาล
ยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่ศาลตั้งให้แก่ผตู ้ อ้ งหาหรื อจําเลยตาม
ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา173 พ.ศ.2548 ข้อ 7 ซึ่ งกําหนดว่า ในคดีที่จาํ เลยให้
การรับสภาพหรื อคดีเสร็ จไปโดยศาลชั้นต้นไม่ได้พิพากษาเช่นคดีที่โจทก์ถอนฟ้องเป็ นต้นและศาล
เห็นว่ามีเหตุผลพิเศษที่ทนายความผูน้ ้ นั ควรได้รับเงินรางวัลให้ศาลมีอาํ นาจสั่งจ่ายเงินรางวัลให้แก่
ทนายความได้ตามที่เห็นสมควร แต่ตอ้ งไม่เกิน 10,000 บาท
2.4.3 ปัญหาอื่น ๆ
2.4.3.1 ปัญหาทัศนคติต่อการให้ ความช่ วยเหลือด้ านทนายความแก่ ผ้ ตู ้ องหา46
การที่จะทําให้หลักการในการคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูต้ อ้ งหาในคดีอาญาได้รับการปฏิบตั ิอย่าง
จริ งจังและได้ผลนั้นย่อมต้องอาศัยความร่ วมมือของเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมที่มี
ส่ วนเกี่ ย วข้องในการปฏิ บ ตั ิ ใ ห้เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ที่ ก ฎหมายกํา หนดไว้ นับ ตั้ง แต่พ นัก งาน
สอบสวนพนักงานอัยการตลอดจนหน่วยงานราชทัณฑ์ หากเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ตระหนักในปั ญหา
การให้ความคุม้ ครองสิ ทธิ เสรี ภาพของประชาชนแล้ว แม้กฎหมายจะกําหนดหลักการไว้ดีอย่างไรก็
คงไม่สามารถทําให้บรรลุซ่ ึ งเจตนารมณ์ของกฎหมายได้อย่างแท้จริ ง
ปั จจุบนั อาจกล่ าวได้ว่าองค์ก รต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรมได้มีความตื่ นตัวและให้
ความสําคัญในปั ญหาดังกล่ าวมากขึ้น เช่ น สํานักงานตํารวจแห่ งชาติได้จดั ให้มีการสัมมนาเรื่ อง
บทบาทของพนักงานสอบสวนในการอํานวยความยุติธรรม รวมทั้งได้จดั ทําคู่มือการปฏิบตั ิงานของ
พนั ก งานสอบสวนเพื่ อ ใช้ เ ป็ นแนวทางการปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ใ ห้ ส อดคล้อ งตามเจตนารมณ์ ข อง
รัฐธรรมนูญ ซึ่ งทําให้พนักงานสอบสวนได้ตระหนักในการคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูถ้ ูกกล่าวหามากขึ้น
อย่างไรก็ตาม จากสภาพที่เป็ นจริ งเจ้าหน้าที่ตาํ รวจหรื อพนักงานสอบสวนหนึ่ งก็ยงั ไม่ให้
ความสําคัญต่อปั ญหาการเคารพสิ ทธิ เสรี ภาพของประชาชนดังจะเห็นได้ต้ งั แต่ช้ นั จับกุมไปจนถึง
ขั้นตอนการสอบสวนในหลาย ๆ คดีจะมีลกั ษณะดําเนินการอย่างเร่ งรัด เช่นการจัดทําบันทึกการ

ข้อมูลจากเอกสารสรุ ปการสัมมนาทนายความสิทธิมนุษชนและทนายความอาสาให้ คาํ ปรึกษาและเข้ า
ฟังการสอบปากคําผู้ต้องหาในคดีอาญา ทั้ง 9 ภาค ซึ่งดําเนินการโดยคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชน สภา ทนายความ
ในระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน – 22 ธันวาคม พ.ศ. 2544 และวันที่ 19 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2545
46
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จับ กุม ซึ่ ง มี ข ้อความระบุ ว่า ได้แจ้ง สิ ท ธิ ใ ห้ผูต้ ้อ งหาทราบแล้วว่า ผูต้ ้องหามี สิ ท ธิ พ บและปรึ ก ษา
ทนายความเป็ นการเฉพาะตัว มีสิทธิ จะให้การหรื อไม่ให้การก็ได้ รวมทั้งมีขอ้ ความระบุวา่ ผูต้ อ้ งหา
ได้อ่านและเข้าใจข้อหาแล้วขอให้การรับสารภาพด้วยความสมัครใจ แล้วให้ผูต้ อ้ งหาลงชื่ อโดย
ไม่ได้อ่านให้ผตู ้ อ้ งหาฟังหรื อไม่ให้ผตู ้ อ้ งหามีเวลาเพียงพอที่จะอ่านได้ทนั ทําให้ผตู ้ อ้ งหาไม่รู้วา่ ตนมี
สิ ทธิ อย่างไร โดยลงชื่ อในบันทึกการจับกุมทั้ง ๆ ที่ยงั ไม่เข้าใจในสาระสําคัญของบันทึกการจับกุม
ดังกล่าว
ในขั้นตอนการสอบสวนซึ่ งทนายความเข้าไปมีส่วนในการคุม้ ครองสิ ทธิ เสรี ภาพของผูถ้ ูก
กล่ าวหานั้นพบว่าอุ ปสรรคที่ สําคัญคือ ปั ญหาการปฏิ บตั ิหน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่ยงั ไม่ให้
ความร่ วมมือและไม่ให้ความสะดวกแก่ทนายความในการเข้าพบผูต้ อ้ งหา ขาดการเคารพสิ ทธิ ของ
ประชาชนรวมทั้งใช้เทคนิ คบ่ายเบี่ยงไม่ยอมให้ทนายความเข้าพบโดยอ้างว่าไม่เข้าเวรหรื อแจ้งว่า
ออกเวรไปแล้วตลอดจนเลื่อนนัดการสอบสวนออกไป ทําให้การสอบสวนดําเนินไปอย่างล่าช้า47
นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ในส่ วนราชทัณฑ์บางแห่งยังไม่ให้ความสะดวกแก่ทนายความในการ
เข้าพบผูถ้ ูกคุมขังซึ่ งเป็ นเพราะกฎระเบียบของราชทัณฑ์ที่กาํ หนดให้ทนายความที่ประสงค์จะขอเข้า
พบผูถ้ ูกคุมขังต้องยื่นใบแต่งทนายความต่อเจ้าหน้าที่เรื อนจํา หากไม่มีใบแต่งทนายความก็จะได้รับ
การปฏิบตั ิในการขอเข้าเยีย่ มผูต้ อ้ งหาอย่างเช่นประชาชนโดยทัว่ ไป ทําให้ทนายความมีอุปสรรคใน
การเข้า พบผู ต้ ้อ งหา ไม่ ส ามารถทํา หน้า ที่ ใ นการให้ ค าํ ปรึ ก ษาและสอบข้อ เท็จ จริ ง ได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพซึ่ งในเรื่ องนี้ หากพิจารณาให้ดีแล้วจะเห็นว่าการที่ทนายความขอเข้าพบผูถ้ ูกคุมขังนั้น
อาจได้รับการติดต่อจากผูต้ อ้ งหาหรื อผูถ้ ูกคุมขังโดยที่ยงั ไม่มีการแต่งทนายความ หรื ออาจได้รับการ
ขอแรงจากศาลแล้ว แต่ย งั ไม่มี การแต่ งทนายความ จึ งไม่ส ามารถยื่นใบแต่ ง ทนายความต่ อทาง
เรื อนจํา ได้ อย่า งไรก็ ตาม การที่ ทนายความขอเข้าพบผูต้ อ้ งหาก็เพื่อสอบถามข้อเท็จจริ งและให้
คํา ปรึ ก ษาแก่ ผูถ้ ู ก คุ ม ขัง หรื อผูต้ ้องหา อันเป็ นการช่ วยปกป้ องคุ ้ม ครองสิ ท ธิ ข องผูต้ ้องหาตามที่
กฎหมายบัญญัติรับรองสิ ทธิ์ ไว้ดงั นั้นหน่วยงานของรัฐรวมทั้งหน่วยงานราชทัณฑ์ควรกําหนดกฎ
ระเบียบให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายด้วย

ประเสริ ฐ ลิ่ ม ประเสริ ฐ . บทบาททนายความในการพิทัก ษ์ สิ ท ธิ เสรี ภาพของประชาชนภายใต้
รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 : ศึกษาเฉพาะกรณี ทนายความเข้าฟังการสอบสวน, วิทยานิ พนธ์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริ หารงานยุติธรรม) คณะสังคมสังเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.
2544
47
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ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น อี ก ประการหนึ่ งในขั้น ตอนของการสอบสวนหรื อ ภายหลัง จากพ้น
ระยะเวลาในการควบคุ ม ของพนัก งานสอบสวนแล้วคือ กรณี การขอฝากขังต่อศาลซึ่ งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87 ได้กาํ หนดหลักเกณฑ์ไว้ในวรรคแรกว่าห้ามมิให้ควบคุม
ผูถ้ ู กจับไว้เกินกว่าจําเป็ นตามพฤติการณ์ แห่ งคดีนอกจากนี้ บทบัญญัติในมาตราดังกล่าวยังได้วาง
หลักเกณฑ์เกี่ ยวกับการขอฝากขังผูต้ อ้ งหาต่อศาลในกรณี ที่มีความจําเป็ นต้องควบคุมตัวไว้เพื่อทํา
การสอบสวน โดยพนักงานสอบสวนจะต้องยื่นคําร้องขอหมายขังต่อศาล เมื่อศาลพิจารณาแล้วเห็น
ว่ามีเหตุอนั ควรและออกหมายขังให้พนักงานสอบสวนจึงจะควบคุ มผูต้ อ้ งหาต่อไปได้ แต่ในทาง
ปฏิบตั ิ บางครั้งการขอฝากขังผูต้ อ้ งหาได้กระทําเกินความจําเป็ น หรื อเป็ นเพราะการสอบสวนล่าช้า
จึงต้องขอฝากขังให้ครบจํานวนครั้งตามที่กฎหมายกําหนดทําให้ผตู ้ อ้ งหาถูกควบคุมตัวติดต่อกันเป็ น
เวลานาน
กล่ าวโดยสรุ ปปั ญหาทัศนคติที่ไม่ถูกต้องของเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็ นอุปสรรคที่สําคัญใน
การคุ ม้ ครองสิ ทธิ ของผูถ้ ู กกล่าวหาในคดี อาญาทําให้ผูต้ อ้ งหาไม่ได้รับความเป็ นธรรมดังนั้นจึงมี
ความจําเป็ นที่จะต้องปรับทัศนคติที่ไม่ถูกต้องดังกล่าวโดยการจัดสัมมนาระหว่างองค์กรต่าง ๆ ใน
กระบวนการยุติธรรมให้มีความเข้าใจและตระหนักในปั ญหาการเคารพศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์
และการคุม้ ครองสิ ทธิ และเสรี ภาพของประชาชนอย่างจริ งจัง หากเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่ งเป็ นบุคคลที่มี
บทบาทอย่างสําคัญในการบังคับใช้กฎหมาย มีความเข้าใจและร่ วมมือกันปฏิบตั ิตามกฎหมายและ
หลักสิ ทธิ มนุ ษยชนแล้ว กระบวนการยุติธรรมทางอาญาจึงจะสามารถเป็ นที่พ่ ึงของประชาชนได้
อย่างแท้จริ ง
2.4.3.2 ปัญหาเกีย่ วกับองค์ กรให้ ความช่ วยเหลือด้ านทนายความ
ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในปลายปี พ.ศ. 2547 มี
หลายหน่ วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่บริ การด้านการให้คาํ ปรึ กษา และให้ความช่ วยเหลื อด้าน
ทนายความแก่ประชาชน ซึ่ งแต่ละหน่วยงานได้ทาํ หน้าที่คุม้ ครองสิ ทธิ ของผูถ้ ูกกล่าวหาด้วยการให้
คํา ปรึ ก ษากฎหมายและให้ค วามช่ วยเหลื อทางอรรถคดี โดยจัดทนายความว่า ความแก้ต่า ง ตาม
หลักเกณฑ์เงื่ อนไขของหน่ วยงานนั้นๆ จึงอาจกล่าวได้ว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาการให้ความ
ช่วยเหลือด้านทนายความในคดี อาญาได้ดาํ เนิ นการโดยหลายหน่วยงานอย่างต่อเนื่ องและสามารถ
คุม้ ครองสิ ทธิ ของประชาชนผูย้ ากจนและไม่ได้รับความเป็ นธรรม รวมทั้งผูถ้ ูกกล่าวหาในคดีอาญา
ได้ใ นระดับ หนึ่ ง อย่า งไรก็ ต ามหน่ ว ยงานเหล่ า นั้น ก็ ไ ม่ มี ห น้า ที่ ใ นการจัด หาทนายความให้แ ก่
ผูต้ อ้ งหาโดยตรง และจากการศึกษาข้อมูลทางด้านการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
พบว่าการดําเนินการในเรื่ องนี้ยงั มีขอ้ ขัดข้องและอุปสรรคบางประการกล่าวคือองค์กรช่วยเหลือทาง
กฎหมาย ทั้งภาครัฐและเอกชนยังขาดความเป็ นเอกภาพในการดําเนินงาน มีลกั ษณะต่างคนต่างทํา
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ไม่ เ ป็ นไปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน ทํา ให้ ก ารทํา งานไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเท่ า ที่ ค วรและยัง ขาดการ
ประสานงานกรณี หน่วยงานของตนไม่สามารถช่วยเหลือได้เช่นอาจติดขัดด้วยกฎระเบียบภายในที่
ไม่มีการแนะนําหรื อส่ งต่อให้หน่ วยงานอื่นที่มีศกั ยภาพพอที่จะทํางานดังกล่าวได้หรื อในกรณี ที่มี
การส่ งต่อหน่วยงานที่รับก็มีลกั ษณะไม่เต็มใจที่จะให้ความช่วยเหลือ ทําให้ประชาชนที่ขอรับบริ การ
รู ้สึกผิดหวัง และมีทศั นคติที่ไม่ดีต่อหน่วยงาน48
2.4.3.3 สภาพปัญหาจากการสั มมนาของสภาทนายความ49
สภาทนายความได้มีการจัดสัมมนาทนายความสิ ทธิ มนุ ษยชนและทนายความอาสาให้
คํา ปรึ ก ษาและเข้า ฟั ง การสอบปากคํา ผูต้ ้องหาในคดี อาญาทั้ง 9 ภาครวมทั้ง กรุ ง เทพมหานคร
โดยเฉพาะในช่วงปี พ.ศ.2544 – 2545 มีการรวบรวมสภาพปั ญหาและความคิดเห็นของทนายความ
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเข้าฟังการสอบปากคําผูต้ อ้ งหาในที่ต่าง ๆ ซึ่ งพอสรุ ปสาระสําคัญได้ดงั นี้50
(1) ปั ญหาบทบาทของทนายความในการเข้าฟั งการสอบปากคําและวิธีการสอบปากคํา
ของพนักงานสอบสวนผูเ้ ข้าร่ วมสัมมนามีความเห็นว่าทนายความควรมีบทบาทเข้าไปคุม้ ครองสิ ทธิ
ของผูต้ อ้ งหาตั้งแต่ช้ นั จับกุมเพื่อให้คาํ แนะนําหรื อให้คาํ ปรึ กษาให้ผตู ้ อ้ งหาเข้าใจถึงสิ ทธิ ที่มีอยูต่ าม
กฎหมาย และควรให้ทนายความมีบทบาทในการเข้าฟังการสอบปากคําผูต้ อ้ งหาที่มีอายุเกินสิ บแปด
ปี ด้วยนอกจากนี้ในการทําหน้าที่ของทนายความหากเห็นว่าพนักงานสอบสวนดําเนิ นการไม่ถูกต้อง

สหาย ทรั พ ย์สุน ทรกุล , “วิสั ย ทั ศ น์ แ ละทิศ ทางการช่ ว ยเหลื อ ประชาชนทางกฎหมาย” เอกสาร
ประกอบการสัมมนาเรื่ อง “เครื่ องการสั มมนาวิสัยทัศน์ และการช่ วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย” วันพุธที่ 30
สิ งหาคม 2543 ณ เนติบณ
ั ฑิตยสภา
49
ข้อมูลจากเอกสารสรุ ปการสัมมนาทนายความสิทธิมนุษชนและทนายความอาสาให้ คาํ ปรึกษาและเข้ า
ฟังการสอบปากคําผู้ต้องหาในคดีอาญา ทั้ง 9 ภาค ซึ่งดําเนินการโดยคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชน สภา ทนายความ
ในระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน – 22 ธันวาคม พ.ศ. 2544 และวันที่ 19 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2545
50
ข้อมูลจากเอกสารสรุ ปการสัมมนาทนายความสิทธิมนุษชนและทนายความอาสาให้ คาํ ปรึกษาและเข้ า
ฟังการสอบปากคําผู้ต้องหาในคดีอาญา ทั้ง 9 ภาค ซึ่งดําเนินการโดยคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชน สภา ทนายความ
ในระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน – 22 ธันวาคม พ.ศ. 2544 และวันที่ 19 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2545
48
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เช่นทําการสอบปากคําผูต้ อ้ งหาไว้ก่อนแล้วเมื่อทนายความไปถึงก็ให้ลงชื่อในบันทึกการสอบปากคํา
ดังกล่าวเมื่อทนายความพบเห็ นการกระทําเช่นนี้ ก็ควรที่จะทําบันทึกโต้แย้งติดสํานวนไว้เพื่อให้มี
การตรวจสอบและปฏิบตั ิให้ถูกต้องต่อไป
(2) ปั ญหาอุปสรรคในทางปฏิบตั ิของการเข้าร่ วมฟังการสอบปากคําผูต้ อ้ งหาในคดีอาญามี
ผูใ้ ห้ความเห็นว่า เจ้าพนักงานตํารวจไม่ให้ความสะดวกแก่ทนายความโดยคิดว่าการที่ทนายความมี
ส่ วนร่ วมในการรับฟั งการสอบสวนเป็ นการรบกวนและขัดขวางการทํางานของพนักงานสอบสวน
ซึ่ งสาเหตุเป็ นเพราะความเคยชินกับการปฏิบตั ิแบบเดิมและการที่ทนายความไม่มีสิทธิ ให้คาํ แนะนํา
แก่ผูต้ อ้ งหาในระหว่างการสอบสวนบางครั้งอาจเป็ นผลร้ายแก่ผตู ้ อ้ งหาเนื่องจากผูต้ อ้ งหาไม่เข้าใจ
คําถามของพนักงานสอบสวนทําให้ไม่รู้ว่าตนมีสิทธิ แค่ไหนเพียงใดนอกจากนี้ มีคดี จาํ นวนมากที่
พนักงานสอบสวนดําเนินการสอบสวนอย่างเร่ งรี บเพราะกลัวไม่ทนั ทําให้ทนายความไม่สามารถทํา
หน้าที่ของตนได้อย่างเต็มที่ และการที่บางจังหวัดมีทนายความจํานวนน้อยก็เป็ นอุปสรรคต่อการ
ทํางานเช่นเดียวกัน
(3) การปฏิ บตั ิงานของพนักงานสอบสวนในกรณี อื่น ๆ ที่เป็ นอุปสรรคต่อการทําหน้าที่
ของทนายความก็เช่นให้คาํ แนะนําแก่ผตู ้ อ้ งหาในลักษณะผิด ๆ โดยบอกผูต้ อ้ งหาว่าการมีทนายความ
เข้าฟังการสอบปากคําทําให้เสี ยค่าใช้จ่ายมากและทําให้คดียุง่ ยากหรื อทําให้ผตู ้ อ้ งหาไม่กล้าใช้สิทธิ
ขอทนายความยิ่งกว่านั้นพนักงานสอบสวนบางท่านยังใช้วิธีการข่มขู่หรื อกระทั้งบังคับให้ผตู ้ อ้ งหา
รับสารภาพก่อนที่จะพบทนายความ
บางครั้งทนายความได้รับแจ้งให้เข้าฟั งการสอบปากคําผูต้ อ้ งหาในระยะเวลากระชั้นชิ ด
ทําให้ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะไปพูดคุยเพื่อซักถามข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับคดีและให้คาํ แนะนําแก่ผตู ้ อ้ งหา
ได้อย่างเต็มที่และการที่พนักงานสอบสวนบางท่านทําการสอบสวนล่าช้า ขาดการเตรี ยมพร้อมทํา
ให้ทนายความต้องเสี ยเวลามาก
(4) ในประเด็นอื่น ๆ เช่ น การจัดสัมมนา ทนายความหลายท่านเห็นว่าควรจัดให้มีการ
สัมมนาบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการผูพ้ ิพากษ และนักสังคมสงเคราะห์
โดยการจัดแบ่ง กลุ่ ม สั ม มนาเพื่ อรวบรวมปั ญหาและร่ วมกันอภิ ป รายอย่า งกว้า งขวางเพื่อให้ไ ด้
ข้อสรุ ปแล้วนําไปปรับปรุ งแก้ไขปั ญหาต่อไป
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บทที่ 3
การได้ รับความช่ วยเหลือในทางคดีอาญาจากทนายความตามกฎหมายต่ างประเทศ
3.1 การได้ รับความช่ วยเหลือในทางคดีอาญาจากทนายความให้ แก่ ผ้ ตู ้ องหาโดยรัฐในประเทศอังกฤษ
3.1.1 ความเป็ นมา
การได้รั บ ความช่ ว ยเหลื อ ในทางคดี จ ากทนายความให้ แ ก่ ผูต้ ้อ งหาในคดี อ าญาตาม
กฎหมายประเทศอังกฤษนั้น ถือหลักการที่ว่าเป็ นการรักษาประโยชน์แห่ งความยุติธรรม โดยรัฐ
จะต้องบริ หารกระบวนการยุติธรรมให้มีความยุติธรรม และมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งการที่จะก่อให้เกิด
ความยุติธรรมต่อผูต้ อ้ งหาในคดี อาญาได้น้ ัน รัฐจะต้องจัดให้มีทนายความเพื่อให้คาํ แนะนําและ
ช่วยเหลือในการต่อสู ้คดีให้แก่ผตู ้ อ้ งหา1
โดยทัว่ ไปผูต้ อ้ งหาที่ถูกสอบสวนที่สถานีตาํ รวจมักจะอยู่ในฐานะที่เสี ยเปรี ยบเพราะขาด
ความรู ้ทางด้านกฎหมาย ดังนั้น ถึงแม้จะมีการเตือน พวกเขาก็ไม่สามารถตัดสิ นใจได้ว่าจะให้การ
ต่อสู ้ หรื อนิ่ ง หรื อไม่รู้ว่าคําตอบที่เขาให้กบั ตํารวจเป็ นกรณี ที่จะไม่ให้การก็ได้ เขาจึงไม่สามารถ
ตัดสิ นใจได้วา่ จะให้การหรื อไม่ ในขณะเดียวกันผูถ้ ูกควบคุมตัวที่สถานีตาํ รวจส่ วนใหญ่ลว้ นมีความ
ต้องการที่จะได้รับการปล่อยตัวโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะเร็ วได้ ทั้ง ๆ ที่พวกเขาไม่รู้เลยว่าจะถูกควบคุ ม
ตัวได้ 24-96 ชัว่ โมง เท่านั้น ความไม่เท่าเทียมกันระหว่างผูต้ อ้ งหากับตํารวจทําให้มีความเข้าใจว่าเขา
จะต้องมีสิทธิ ดังนั้น PACE จึงกําหนดว่าเขาต้องได้รับคําปรึ กษาจาก Solicitor เนื่องจากการไม่มี
Solicitor ทําให้เขามีความสับสน 2 เรื่ อง คือ (1) ไม่รู้จะให้การอย่างไรหรื อนิ่ งเสี ยโดยคิดว่าถึ ง
อย่างไรก็ฟ้องไม่ได้ (2) การไม่รู้วา่ ตํารวจจะควบคุมตัวเขาได้เท่าที่กฏหมายกําหนดไว้ พวกขาจึงอาจ
ให้ขอ้ มูลทุกอย่างโดยหวังว่าจะได้รับการปล่อยชัว่ คราว ด้วยเหตุน้ ี เมื่อผูต้ อ้ งหาไม่รู้ถึงสิ ทธิ ก็ไม่
สามารถปกป้ องสิ ทธิ ที่จะไม่ให้การของตนได้ นอกจากนี้ การที่รัฐจัดให้มีการ

รายงานฉบับสมบูรณ์เรื่ อง “โครงการศึกษาและพัฒนาระบบทนายความสาธารณะ (Public Defender)”
จัดทําโดยคณะนิ ติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รศ.ณรงค์ ใจหาญและคณะ เสนอกรมคุม้ ครองสิ ทธิ เสรี ภาพ
กระทรวงยุติธรรม (2547), น.99
1
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ช่วยเหลือด้านทนายความแก่ผตู ้ อ้ งหา ยังเป็ นการตรวจสอบว่าการสอบสวนใด ๆ ได้กระทําไปอย่าง
เป็ นธรรมและถูกต้องตามกฎหมายหรื อไม่ ซึ่ งนับว่าเป็ นการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในทางกฎหมาย
ดังอารัมภบทของผูพ้ ิพากษาอาวุโสที่มีใจความสําคัญว่าผูต้ อ้ งหาควรจะได้รับทนายความทุกขั้นตอน
ของการสอบสวนสิ ทธิ ดงั กล่าวอยูภ่ ายใต้ขอ้ ยกเว้นที่วา่ การใช้สิทธิ จะไม่ล่าช้าโดยไม่ชอบด้วยเหตุผล
หรื อขัดขวางกระบวนการสอบสวนหรื อการบริ หารกระบวนการยุติธรรม2
3.1.2 หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ตาม The Police and Criminal Evidence Act 1984 ของอังกฤษ, มาตรา 58 กําหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิ ทธิ ที่จะได้รับคําปรึ กษากฎหมายของผูต้ อ้ งหาดังนี้3
(1) ผูถ้ ูกจับและถู กควบคุมตัวในสถานี ตาํ รวจหรื อสถานที่อื่นต้องได้รับสิ ทธิ ที่จะปรึ กษา
ทนายความเป็ นการเฉพาะตัวในเวลาใด ๆ ที่เขาร้องขอและโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายด้านทนายความ
(2) ภายใต้บงั คับอนุมาตรา (3) คําร้องขอตาม (1) ข้างต้นและเวลาซึ่ งได้ใช้สิทธิ ตอ้ งบันทึก
ลงในบันทึกการควบคุมตัว
(3) คําร้องเช่นว่านั้นไม่ตอ้ งบันทึกลงในบันทึกการควบคุมตัวของบุคคลซึ่ งร้องขอในเวลา
ที่เขาอยูท่ ี่ศาลหลังจากถูกฟ้องเกี่ยวกับการกระทําความผิด
(4) ถ้าบุคคลยื่นคําร้ องเช่นนั้น เขาต้องได้รับอนุญาตที่จะปรึ กษาทนายความโดยเร็ วที่สุด
เท่าที่จะเร็ วได้ เว้นแต่ความล่าช้านั้นจะกระทําได้ตามมาตรานี้
(5) ในกรณี ใด ๆ ก็ตาม เขาต้องได้รับอนุญาตที่จะปรึ กษาทนายความภายใน 36 ชัว่ โมงนับ
แต่เวลาที่ร้องขอตามนิยามในมาตรา 41(2)
(6) ความล่าช้าในการปฏิบตั ิตามคําร้องขอจะกระทําได้เฉพาะแต่ในกรณี ที่
(a) บุคคลถูกตํารวจกักขังสําหรับความผิดร้ายแรงที่อาจถูกจับได้ และ
(b) ถ้าเจ้าพนักงานตําแหน่งไม่ต่าํ กว่า superintendent ให้อาํ นาจ

2

John Sprack, Emmins on Criminal Proceduer, 9th Edition, (Oxford University Press, 2002), p.34
3
Peter Hungerford-Welch, Criminal Litigation and Sentencing, 4th Edition (Cavendish Publishing
Limited, 1998), p.95
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(7) เจ้าพนักงานอาจให้อาํ นาจภายใต้อนุ มาตรา (6) ดังกล่าวด้วยวาจา หรื อทําเป็ นหนังสื อ
แต่ถา้ อนุญาตด้วยวาจาต้องให้สัตยาบันโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะเร็ วได้
(8) ภายใต้อนุ มาตรา (8A) ดังต่อไปนี้ senior officer อาจอนุญาตให้พบทนายความช้ากว่าที่
กําหนดได้ เมื่อมีเหตุอนั ควรเชื่อว่าการใช้สิทธิ ตาม (1)
(a) จะนําไปสู่ การแทรกแซงหรื อทําอันตรายต่อพยานหลักฐานเกี่ ยวกับความผิด
ร้ายแรงที่อาจถูกจับได้ หรื อการทําร้ายร่ างกายบุคคลอื่น
(b) จะนําไปสู่ การเตือนผูต้ อ้ งสงสัยคนอื่น ๆ ซึ่ งได้กระทําความผิดนั้นแต่ยงั ไม่ถูก
จับกุม หรื อจะขัดขวางการเรี ยกคืนทรัพย์สินใด ๆ ซึ่ งได้มาจากการกระทําความผิดนั้น
(8A) พนักงานเจ้าหน้าที่อาจใช้อาํ นาจล่าช้าในกรณี ความผิดร้ายแรงซึ่ งอาจจับได้
ในกรณี ที่เป็ นความผิดเกี่ ยวกับการค้ายา หรื อความผิดซึ่ งส่ วนที่ 6 ใน The Criminal Justice Act
1988. ใช้บงั คับ และพนักงานเจ้าหน้าที่มีเหตุอนั ควรเชื่อว่า
(a) เมื่อความผิดเกี่ยวกับการค้ายาซึ่ งผูถ้ ูกจับกุมมีผลประโยชน์จากการค้ายาและการได้มา
ซึ่งมูลค่าของเงินที่บุคคลได้มาจากการค้ายาจะถูกปกปิ ดโดยการใช้สิทธิ ที่มอบให้ตามอนุมาตรา (1)
ข้างต้น
(b) เมื่อความผิดอย่างหนึ่งซึ่ งกําหนดไว้ในส่ วนที่ 6 ของ The Criminal Justice Act 1988
ซึ่ งผูถ้ ู กจับได้รับประโยชน์จากการกระทําความผิดและการได้คืนมาซึ่ งราคาทรัพย์สินซึ่ งบุคคลนั้น
ได้ม าจากการกระทํา ความผิดหรื อเกี่ ย วเนื่ องกับ การกระทํา ความผิดหรื อผลประโยชน์เกี่ ย วกับ
การเงิ นที่เขาได้มาจากการกระทําความผิดหรื อเกี่ยวเนื่ องกับการกระทําความผิดจะถูกขัดขวางโดย
การใช้สิทธิ ที่ได้รับโดยอนุมาตรา (1) ข้างต้น4

4

Ibid.
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จากบทบัญญัติมาตรา58สิ ทธิ ดงั กล่าวเกิ ดขึ้นเมื่อบุคคลถู กจับกุมและอยู่ระหว่างการควบคุ มตัวที่
สถานี ตาํ รวจหรื อสถานที่อื่น ๆ ในคดี Rv. Kerawalla (1991) ผลของการให้นิยามของคําว่า “การ
ควบคุ มของตํารวจ” ตามมาตรา 118(2) นั้น หมายถึงสิ ทธิ ดงั กล่าวเกิดขึ้นเฉพาะแต่กรณี ที่บุคคลถู ก
นําตัวไปที่สถานี ตาํ รวจและอยูภ่ ายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่ผคู ้ วบคุม ดังนั้น ในคดีดงั กล่าวเมื่อการ
สอบสวนได้กระทําขึ้ นในห้องที่ พ กั ซึ่ ง Kelawalla พัก อาศัยอยู่ เขาจึงไม่มีสิทธิ ได้รับคําปรึ กษา
กฎหมาย เป็ นความจริ งที่วา่ ประเด็นอื่นในมาตรา 58 อาจเป็ นเรื่ องยากที่จะปฏิบตั ิตาม (เช่น ไม่มีการ
ร้องขอในบันทึกการควบคุมตัว) ซึ่ งเป็ นการใช้บงั คับก่อนมาถึงที่สถานีตาํ รวจ
อย่างไรก็ตาม มาตรา 58(1) นั้น คณะกรรมการเห็นว่าเป็ นการเพียงพอที่จะอนุญาตสําหรับ
การตีความที่แตกต่างกัน และผลที่ตามมาอาจสนับสนุ นให้ตาํ รวจทําให้การมาถึ งที่สถานี ตาํ รวจ
เป็ นไปอย่างล่าช้า เพียงเพราะเห็ นว่าสามารถสอบสวนก่อนที่ผูถ้ ู กควบคุมตัวจะได้รับคําปรึ กษา
กฎหมาย คดีน้ ีเป็ นคดีที่มีลกั ษณะพิเศษ ซึ่ งพยานหลักฐานใด ๆ ที่ได้มาถือว่าเป็ นพยานหลักฐานที่รับ
ฟั งได้ ทํานองเดี ยวกับคดี Rv. Kelawallaเมื่อมาถึงที่สถานี ตาํ รวจ การเขียนถ้อยคําที่บ่งบอกสิ ทธิ
ดังกล่าว คําประกาศแจ้งสิ ทธิ ของผูถ้ ูกควบคุมตัวต้องปิ ดไว้ให้สามารถมองเห็นได้ชดั เจนในพื้นที่ใน
ความรับผิดชอบของสถานี ตาํ รวจทุกแห่ง The Royal Commission Criminal Justices ให้คาํ แนะนํา
ว่าบันทึกการสละสิ ทธิ ของผูต้ อ้ งหาที่จะปรึ กษาควรรับไว้โดยทําเป็ นกล่องที่มีเครื่ องหมายบอกไว้
โดยผูต้ อ้ งหาที่ยงั คงสละสิ ทธิ ที่จะได้รับคําปรึ กษากฎหมายควรได้รับการขอร้องเพื่อให้เหตุผลใน
การสละสิ ทธิ ดงั กล่าว แม้ไม่มีหน้าที่ที่ตอ้ งให้เหตุผลก็ตาม แต่ถา้ มีการให้เหตุผลก็ตอ้ งบันทึกลงใน
บันทึกการควบคุมตัวด้วย5
สิ ทธิ ที่ได้รับการแจ้งสิ ทธิ ตามมาตรา 56 ส่ วนใหญ่ผทู ้ ี่อยูใ่ นความควบคุมของตํารวจจะใช้
สิ ทธิตามมาตรา 58 ในเวลาใดๆก็ได้ เมื่อบุคคลอยูภ่ ายใต้การจับกุมสําหรับความผิดร้ายแรงที่อาจจับ
ได้ อย่างไรก็ตาม ภายใต้บทบัญญัติเกี่ ยวกับการก่ อการร้ายความล่าช้าอาจเกิดขึ้น ในทางปฏิ บตั ิ
ความล่าช้าที่จะได้รับคําปรึ กษากฎหมายนั้นมีการใช้อย่างน้อยมาก เนื่องจากในคดี Samuel6 และคํา
ตัดสิ นของ The European Court of Human Rights เน้นความสําคัญเกี่ยวกับสิ ทธิ ที่จะได้รับการ
พิจารณาคดีอย่างเป็ นธรรมตามมาตรา 6 แห่ ง Convention on The European Court of Human Rights
ซึ่ งในงานวิจยั ก่อนหน้านั้นเกี่ยวกับการบังคับใช้ PACE พบว่าอํานาจให้คาํ ปรึ กษาล่าช้านั้นมีเพียง
หนึ่งเปอร์ เซ็นต์เท่านั้น (D, Brown, Home Office Research Study NO.174, 1978)

5

Richard Stone, Textbook on Civil Liberties and Human Rights, 4th edition, (Oxford University
Press, 2002) p.102
6
R.V. Samuel (1988)
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โดยศึกษาคดีท้ งั หมด 12,500 คดี พบว่าไม่มีกรณี ที่จะใช้อาํ นาจอนุ มตั ิให้คาํ ปรึ กษาล่าช้า แต่ก็ไม่ได้
หมายความว่าผูท้ ี่ถูกคุมขังทั้งหมดจะได้รับคําปรึ กษาทางด้านกฎหมายเสมอไป ทั้งนี้ เพราะมีหลาย
คนที่ไม่ได้ร้องขอที่จะพบ และปรึ กษากับทนายความในปี 1997 Bucke และ Brown ได้ศึกษาวิจยั
พบว่าการร้องขอพบทนายความเพื่อให้คาํ ปรึ กษามีจาํ นวนสู งสุ ดในช่วงปี 1995-1996 ซึ่ งในปี นั้นมีผู ้
ถู กควบคุ มถึ ง 40% จากทั้งหมดที่ตอ้ งขอพบทนายความ แต่ได้รับคําปรึ กษาจริ งเพียง 34% นั้น
หมายความว่าน้อยกว่าครึ่ งหนึ่ งของผูถ้ ูกควบคุมตัวที่ได้รับคําปรึ กษาทางกฎหมาย และหนึ่ งในสาม
ของผูท้ ี่ ถู ก ควบคุ ม ตัวนั้นได้รับ คํา ปรึ ก ษาจากทนายความจริ ง ซึ่ ง ผลของความแตกต่ า งระหว่า ง
งานวิจยั ทั้งสองชิ้นนี้ แสดงให้เห็นถึงผลจากการปฏิเสธอย่างเป็ นทางการที่จะไม่ให้ผูต้ อ้ งหาได้รับ
คํา ปรึ ก ษาตามมาตรา 58 และมี ค วามยากลํา บากที่ จ ะมี ท นายความมาพบหลัง จากที่ ไ ด้ร้ อ งขอ
นอกจากนี้ผูถ้ ูกคุมขังก็อาจจะเปลี่ ยนใจโดยเห็นว่าคําปรึ กษานั้นไม่จาํ เป็ น เหตุผลที่วา่ เพราะเหตุใด
ในครั้งแรกผูถ้ ู กคุ มขังจึงไม่ประสงค์ที่จะได้รับคําปรึ กษาหรื อต่อมายกเลิกคําร้อง ตัวอย่างเช่น บาง
คนอาจรู ้สึกว่าถูกจับได้ “คาหนังคาเขา” มีโอกาสน้อยมากที่จะได้รับคําปรึ กษา คนส่ วนหนึ่ งอาจรู ้สึก
ว่าพวกเขาบริ สุทธิ์ อย่างชัดแจ้ง จึงไม่จาํ เป็ นต้องขอคําปรึ กษากฎหมาย ข้อกังวลเกี่ยวกับความล่าช้าที่
อาจทําให้บางคนรู ้สึกว่าวิถีทางที่เร็ วที่สุดของสถานีตาํ รวจก็คือปฏิเสธโอกาสในการได้รับคําปรึ กษา
นอกจากนี้ ยงั มีหลักฐานบางอย่างที่ตาํ รวจมักจะไม่สนับสนุ นวิธีการเหล่านี้ เกี่ ยวกับความรู ้สึกใน
วิธีการซึ่ งขัดขวางการร้องขอคําปรึ กษาหรื อสนับสนุ นให้ถอนคําร้องขอ7ผูถ้ ูกคุมขังซึ่ งได้รับการร้อง
ขอคําปรึ กษากฎหมายควรได้รับอนุญาตให้เจาะจงทนายความที่จะให้คาํ ปรึ กษากฎหมาย (Code C,
Note 6B) ถ้าผูถ้ ู ก คุ มขังไม่ มีหรื อไม่ รู้จกั ทนายความ เจ้าหน้าที่ ผูค้ วบคุ ม ต้องแจ้ง ความจํา นงต่อ
โครงการทนายความที่ให้คาํ ปรึ กษา ถ้าไม่สามารถหาทนายความได้ หรื อทนายความไม่สามารถ
ยอมรับผูถ้ ู กคุ มขังได้ ก็จะจัดทนายความที่เต็มใจที่จะให้คาํ ปรึ กษาตามบัญชี รายชื่ อ ซึ่ งอาจมีการ
เลือกถึงสามคน

7
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หากความพยามยามที่จะให้หลักประกันไม่บรรลุผล เจ้าหน้าที่ผคู ้ วบคุมตัวมีดุลพินิจอนุ ญาตให้ใช้วิธี
อื่นนอกจากวิธีน้ ีได้ จนกว่าจะพบทนายความที่เต็มใจที่จะให้คาํ ปรึ กษา (Code C, Note 6B)8
ในประเด็นคุ ณภาพของการให้คาํ ปรึ กษาปรากฎว่า การให้คาํ ปรึ กษานั้นส่ วนใหญ่จะให้
คําปรึ กษาทางโทรศัพท์มากกว่ามาพบเป็ นการเฉพาะตัว และการใช้โทรศัพท์น้ นั มีลกั ษณะที่ใช้อย่าง
รวดเร็ ว และเป็ นการให้คาํ ปรึ กษาโดยการสนับสนุ นของ The Legal Service Commission ซึ่ ง
ลักษณะที่ ไม่ได้รับการปรึ กษาเป็ นการเฉพาะตัวนั้นมีความเสี่ ยงที่ความลับของผูถ้ ู กควบคุ มตัวที่
พูดคุยกับทนายความอาจรั่วไหลได้ ซึ่ ง the European Court of Human Rights ซึ่ งลักษณะที่ไม่ได้รับ
การปรึ กษาเป็ นการเฉพาะตัวนั้นมีความเสี่ ยงที่ความลับของผูถ้ ูกควบคุมตัวที่พูดคุยกับทนายความ
อาจรั่วไหลได้ ซึ่ ง the European Court of Human Rights เห็นว่ามีความจําเป็ นจะต้องรักษาความลับ
ในการปรึ กษาระหว่างทนายความกับผูต้ อ้ งหา แต่อย่างไรก็ตามในศาลของอังกฤษได้วินิจฉัยว่าไม่
เป็ นการละเมิดสิ ทธิ ผตู ้ อ้ งหา ถ้าหากว่าการใช้โทรศัพท์น้ นั จะเป็ นการใช้โทรศัพท์ที่อยูบ่ นโต๊ะของผู ้
คุมเมื่อทนายความมาถึ งสถานี ตาํ รวจ ตํารวจไม่มีหน้าที่ที่จะจัดหาข้อมูลใดๆให้แก่ทนายความ The
Royal Commission Criminal Justice (RCCJ) ให้คาํ แนะนําว่าทนายความควรค้นหาด้วยตนเองและ
หากเป็ นไปได้ควรขอสําเนาบันทึกการควบคุมตัวผูต้ อ้ งหา นอกจากนี้ ทนายความยังสามารถที่จะฟัง
เทปการสอบสวนใดๆและได้รับแจ้งเกี่ยวกับสภาพทัว่ ไปของคดีและพยานหลักฐานเบื้องต้นที่ใช้ยนั
ผูต้ อ้ งสงสัย
“ในส่ วนของคดีอาญานั้น The Legal Aid Act 1988 มาตรา 19-26 ได้กาํ หนดเงื่อนไขและ
หลักเกณฑ์ที่ผตู ้ อ้ งหาและจําเลยจะขอความช่วยเหลือจากรัฐด้านทนายความ ซึ่ งผูต้ อ้ งหาหรื อจําเลย
จะได้รับทนายความเพื่อมาช่วยเหลือในการดําเนินคดีทุกขั้นตอนของกระบวนพิจารณา ส่ วนองค์กร
ที่ มี อ ํา นาจพิ จ ารณาให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ได้แ ก่ ผู ้พิ พ ากษาในเขตศาลที่ ค ดี อ ยู่ ใ นอํา นาจของตน
ทนายความที่เข้ามาช่วยเหลือนั้น กฎหมายกําหนดไว้วา่ ถ้าผูต้ อ้ งหาหรื อจําเลยเป็ นคนยากจนก็ไม่ตอ้ ง
เสี ยค่าทนายความ แต่ถา้ ผูน้ ้ นั มีรายได้เกินกว่าที่กฎหมายกําหนดแล้วจะไม่มีสิทธิ ขอความช่วยเหลือ
ทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติน้ ี

8

Ibid. p.104

54

ผูต้ อ้ งการขอความช่วยเหลือทางด้านทนายความตามพระราชบัญญัติน้ ี อาจยื่นคําร้องขอ
ด้วยวาจาหรื อทํา เป็ นคํา ร้ องก็ไ ด้ ซึ่ ง ศาลจะเป็ นผูพ้ ิจารณาว่า ควรให้ความช่ วยเหลื อแก่ ผูต้ ้องหา
เพียงใด โดยพิจารณาถึงความจําเป็ นที่ตอ้ งมีทนายความของผูร้ ้องในกรณี ที่ศาลไม่อนุญาตให้ความ
ช่วยเหลื อ ผูร้ ้ องมีสิทธิ อุทธรณ์ คาํ สั่งดังกล่าวต่อศาลสู งหรื อต่อคณะกรรมการช่ วยเหลือประชาชน
ทางกฎหมายได้”9
ส่ วนการยืน่ คําขอสําหรับผูถ้ ูกจับและผูต้ อ้ งหานั้น สามารถยื่นขอต่อตํารวจก่อนที่จะมีการ
สอบปากคํา โดยขอให้ตาํ รวจหาทนายความให้ ซึ่ งตํารวจจะจัดหาทนายความที่ประจําสถานีตาํ รวจ
(Duty Solicitor) หรื ออาจร้องขอให้ตาํ รวจติดต่อทนายความของสํานักงานเอกชนที่ตนติดต่อไว้หรื อ
ทนายความที่ สภาทนายความหรื อองค์ก รเอกชนในท้องถิ่ นนั้นจัดให้มี ทนายความช่ วยเหลื อซึ่ ง
อาจจะเป็ นทนายความที่มิได้มาแจ้งความประสงค์ที่จะช่วยเหลือโดยขึ้นบัญชี รายชื่อไว้ก็ได้10
สรุ ป การพิจารณาว่าผูน้ ้ นั มีความจําเป็ นที่จะจัดหาทนายความได้ดว้ ยตนเองหรื อไม่ผรู ้ ้อง
ขอต้องแสดงให้ศาลเห็ นเชื่ อว่ามีรายได้ไม่เพียงพอ จึงจะได้รับทนายความโดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่าย
หากมีรายได้เกินกว่าที่กาํ หนดต้องจ่ายค่าทนายความบางส่ วนหลังคดีเสร็ จ
3.1.3 สภาพปัญหาและการแก้ ไข
กฎหมายให้สิทธิ ผถู ้ ูกควบคุมตัวที่จะปรึ กษากับ Solicitor เท่านั้น แต่สํานักงานทนายความ
ในอดีตมักจะใช้ Non Solicitor ให้คาํ ปรึ กษาแก่ผถู ้ ูกควบคุมตัวอยูท่ ี่สถานีตาํ รวจ ดังนั้นจึงมีประเด็น
ในเรื่ องของจํานวนคนที่จะมาให้คาํ ปรึ กษาที่เป็ น Solicitor ไม่เพียงพอ ประมาณว่าในสถานีตาํ รวจ
จะมี ก ารเข้า ไปพบและให้ค าํ ปรึ ก ษา ระหว่า ง 40 – 50 เปอร์ เซ็ นต์ (Bridges and J.Hodson,
“Improving Custodial Legal Advice” (1995) Crime LR 104) แต่งานวิจยั ล่าสุ ดในช่วงปี 1995-1996
มีเพียง 16% เท่านั้น เหตุที่มีการลดลงเช่นนี้มีผลกระทบมาจากความเชื่อถือในตัวผูม้ าให้คาํ ปรึ กษาซึ่ ง
ไม่ใช่ ทนายความ จึ ง มี ค วามจํา เป็ นต้องได้รับ การฝึ กอบรมและผ่า นการประเมิ นเสี ย ก่ อน ซึ่ ง ผล
สํารวจของ Bridges และ Choogh พบว่าโครงการฝึ กโดยรับผูท้ ี่มิใช่ทนายความให้สอบผ่านมี

ณรงค์ ใจหาญ, สิทธิการมีทนายของผู้ถูกกล่ าวหาในคดีอาญาและการได้ รับความช่ วยเหลือจากรัฐด้ าน
ทนายความของไทย .รพี 40 .100 ปี โรงเรี ยนกฎหมายไทย พ.ศ.2440-2540, น.5
10
อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 1, น.104
9

ผลเป็ นการปรับปรุ งคุ ณภาพของการให้คาํ ปรึ กษาอยูบ่ า้ ง (L.Bridges and S.Choongh, Improving
Police Station Legal Advice, Law Society Research Study No.31, 1998)

55

ประเด็ น เรื่ อ งที่ ป รึ ก ษากฎหมายหรื อ ทนายความปกป้ อ งลู ก ความ จริ ง หรื อ ไม่ ที่ ผูใ้ ห้
คําปรึ กษาส่ วนใหญ่มีลกั ษณะไม่โต้แย้ง และมีแนวโน้มที่จะช่ วยตํารวจมากกว่าผูต้ อ้ งหา ซึ่ งจาก
งานวิจยั โดย Baldwin for the Royal Commission on Criminal Justice (J.Baldwin, the Role of Legal
Representative at Police Station, RCCJ Research Study No.3 London: HMSO, 1992) พบว่าที่
ปรึ กษานั้น จะเข้าไปโต้แย้งตํารวจในกรณี ที่ลูกความของตนเสี ยเปรี ยบเพียงแค่ 10 – 22 เปอร์ เซ็นต์
เท่านั้น แต่ในงานวิจยั ของ Bridges and Choongh ในปี 1998 พบว่ามีทนายความเข้าไปโต้แย้งแทน
ลูกความในกรณี ที่ลูกความของตนเสี ยเปรี ยบเป็ นจํานวนถึง 78% ในทางตรงกันข้ามมีผใู ้ ห้ขอ้ สังเกต
ว่า ทนายความดํา เนิ น การเหมื อ นเป็ นบุ ค คลที่ ส อบปากคํา ผูถ้ ู ก กล่ า วหาคนที่ ส าม ดัง นั้น จึ ง มี
ข้อเสนอแนะว่าในสถานการณ์เช่ นนี้ เป็ นที่เชื่ อว่าเกิดมาจากโครงการที่ให้ผูท้ ี่ให้คาํ ปรึ กษาซึ่ งมิใช่
Solicitor เข้ามาให้คาํ ปรึ กษา ภายใต้ Law Society และ Legal Aid Board ในปี 199611
3.1.3.1 กองทุนในการช่ วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
กองทุ นในการช่วยเหลื อประชาชนทางกฎหมายของอังกฤษนั้น จัดตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับ
การให้ บ ริ ก ารของรั ฐในด้า นทนายความ ซึ่ ง รั ฐ บาลเป็ นผูจ้ ดั สรรให้ใ ช้เป็ นค่ า ใช้จ่า ยในการให้
ค่าตอบแทนแก่ทนายความ รายได้ส่วนหนึ่งของกองทุนมาจากผูร้ ้องขอความช่วยเหลือที่พอมีรายได้
บ้าง ซึ่ งต้องจ่ายให้แก่ ทนายความตามอัตราที่กฎหมายกําหนด ส่ วนค่าตอบแทนที่ทนายความจะ
ได้รับนั้น จะได้จากงานที่เข้าช่ วยเหลือตามอัตรามาตรฐาน โดยพิจารณาจากงานที่ปฏิบตั ิเป็ นราย
ชัว่ โมงของการทํางานและพื้นที่ที่ปฏิบตั ิงาน และตามอัตราในมหานครลอนดอนจะสู งกว่ามาตรฐาน
เล็กน้อย12ตาม The Legal Aid Act 1988 กฎหมายได้ให้อาํ นาจ Lord Chancellor ออกกฎระเบียบใน
การให้ความ

11

Richard Stone, Supra note 5, p.106
อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 1, น.51
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ช่วยเหลื อทางกฎหมายแก่ประชาชน ด้วยมาตรา 1 กล่าวถึงความมุ่งหมายของพระราชบัญญัติน้ ี คือ
วางกรอบของการให้คาํ ปรึ กษา และให้ความช่ วยเหลือทางกฎหมายโดยการสนับสนุนด้านการเงิ น
จากรัฐบาลตามมาตรา 3 คณะกรรมการเป็ นผูม้ ีความรู ้ดา้ นกฎหมายและปั ญหาเศรษฐกิจ มาจากการ
เลือกตั้งของประชาชน เพื่อทําหน้าที่ก่อตั้งและบริ หารกองทุน อํานาจของคณะกรรมการตามมาตรา
4 คือ ให้คาํ แนะนํา Lord Chancellor ในการวางนโยบายเกี่ ยวกับการให้บริ การทางกฎหมาย การ
จัดทําเอกสาร ส่ วนมาตรา 5 เป็ นการกําหนดหน้าที่ ของคณะกรรมการ ได้แก่ การจัดทํา รายงาน
ประจําปี ต่อ Lord Chancellor13
3.1.3.2 การให้ ความช่ วยเหลือทางกฎหมายในอังกฤษปัจจุบัน14
รัฐสภาของอังกฤษได้ตรากฎหมายขึ้นใหม่ชื่อ The Access to Act 1999 โดยได้ปรับปรุ ง
คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายซึ่ งจัดตั้งตาม The Legal Aid Act 1988 มีผลตั้งแต่
วันที่ 2เมษายน 2544 เป็ นต้นมา คณะกรรมการช่ วยเหลื อประชาชนทางกฎหมาย (Legal Service
Commission) มี อ าํ นาจหน้า ที่ ใ นการจัด ให้มี ก ารให้บ ริ ก ารแก่ ผูต้ ้อ งหาหรื อ จํา เลยในการได้รั บ
คําปรึ กษา การช่วยเหลือและมีทนายความแก้ต่างในคดีอาญาด้วยการทําสัญญาจ้าง Solicitor ไว้คอย
ให้คาํ ปรึ กษากฎหมายและจ้างทนายความประจําในรู ปแบบของ Public defender โดยทั้งสองกรณี
ได้รับค่าตอบแทนจากกองทุนของคณะกรรมการช่ วยเหลื อประชาชนทางกฎหมาย และในเดื อน
พฤษภาคม พ.ศ.2544 อังกฤษได้จดั ตั้งสํานักงาน Public defender ขึ้นเป็ นแห่งแรก15
ประธานศาลฎี กาของอังกฤษ (Lord Chancellor) เป็ นผูก้ าํ หนดวัตถุประสงค์ของการให้
ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ดังนี้
(1) ประชาชนต้องได้รับการช่วยเหลือด้านทนายความตั้งแต่ช้ นั จับกุมจนคดีถึงที่สุด
(2) ประชาชนต้องได้รับทนายความที่มีคุณภาพ และต้องมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
(3) ต้องมีกระบวนการตรวจสอบผลการดําเนินการของคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน
ทางกฎหมายในการใช้งบประมาณที่มีคุณภาพและคุม้ ค่า16การให้บริ การแก่ผตู ้ อ้ งหาหรื อ

13

p.174

McCormick – Watson, English Legal System (Great Britain: Cavendisl Publishing Limited, 1994)

คณะนิ ติ ศ าสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ “การศึ ก ษาและพัฒนาระบบทนายความสาธารณะ”
เอกสารประกอบการเสวนาทางวิชาการ วันพุธที่ 28 เมษายน 2547 ณ ห้องประชุมจิตติ ติงศภัทิย,์ เอกสารอัดสําเนา,
น.5
15
เพิ่งอ้าง
16
เพิ่งอ้าง
14
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จํา เลยในคดี อาญาของอัง กฤษ ซึ่ ง คณะกรรมการช่ วยเหลื อประชาชนทางกฎหมายดํา เนิ นการ มี
ขอบเขตการให้บริ การซึ่ งกฎหมายอังกฤษให้สิทธิ แก่ผูต้ อ้ งหาหรื อจําเลยที่จะมีทนายความช่วยเหลือ
ดังนี้
(1) ผูถ้ ูกจับหรื อผูถ้ ูกคุมขังมีสิทธิ ที่จะปรึ กษากับทนายความเป็ นการเฉพาะตัว
(2) จําเลยมีสิทธิ ที่จะได้รับการจัดหาทนายความโดยตนเองเป็ นผูเ้ ลือกเองหากไม่มีรายได้ใน
การหาทนายความได้ดว้ ยตนเอง โดยรัฐจัดหาให้โดยไม่คิดมูลค่าเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม17
วัตถุ ป ระสงค์อื่นนอกเหนื อจากการให้หลัก ประกันสิ ท ธิ แก่ ผูต้ ้องหาหรื อจํา เลยที่ จะมี
ทนายความช่ วยเหลื อคื อ เพื่อช่ วยให้ผูต้ ้องหาหรื อจํา เลยได้รับ การพิจารณาที่ เป็ นธรรมในทุ ก ๆ
ขั้นตอนของกระบวนการพิจารณาในคดีอาญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็ นการสร้างความเสมอภาคใน
การอํานวยความยุติธรรมเท่าเทียมกับโจทก์เพื่อคุ ม้ ครองประโยชน์ของผูต้ อ้ งหาหรื อจําเลยในการ
ดําเนินคดี เช่น การพิสูจน์ความผิด หรื อการให้การรับสารภาพ เป็ นต้น
เพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเชื่ อ มั่น แก่ ผูต้ ้อ งหาหรื อจํา เลยว่า จะได้รั บ ความเป็ นธรรมในการ
พิจารณาและเปิ ดโอกาสให้ผตู ้ อ้ งหาหรื อจําเลยมีส่วนในการพิสูจน์ความผิด18 เกณฑ์ของการควบคุม
การปฏิ บ ตั ิ ง านในด้า นให้ ค วามช่ วยเหลื อ เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ม าตรฐานการควบคุ ม วิช าชี พ
ทนายความ หรื อมาตรฐานการปฏิ บ ตั ิงานของสํา นักงานช่ วยเหลื อประชาชนทางกฎหมาย (The
Public Defender Service of Conduct) เพื่อเป็ นหลักประกันว่าผูต้ อ้ งหาหรื อจําเลยจะได้รับการบริ การ
ที่มีคุณภาพจากทนายความที่รัฐจัดหาให้ อย่างไรก็ตาม สภาพปั ญหาที่เกิดขึ้นในการให้บริ การด้าน
ทนายความของอังกฤษ คือ ความเป็ นอิสระในการดําเนิ นงาน ผูต้ อ้ งหาหรื อจําเลยสามารถเลื อก
ทนายความได้ ความพอเพี ย งของทุ นในการดํา เนิ นการ คดี ที่ รั บ ผิด ชอบมากเกิ น ไปและความ
ยากลําบากในการขอรับบริ การ ซึ่ งปั ญหาดังกล่าวมีทางแก้คือคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทาง
กฎหมายได้กาํ หนดแนวปฏิบตั ิในการดําเนินการช่วยเหลือ (Code of Conduct) และมีหลักเกณฑ์ที่จะ
ไม่ทาํ ให้มีคดี ที่รับผิดชอบมากเกินไป นอกจากนี้ คณะกรรมการช่ วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
จะต้องเข้าไปกํากับดูแลสํานักงานที่ให้บริ การด้านทนายความตามโครงการดังกล่าวโดยจะต้องให้มี
การกําหนดจํานวนคดีที่จะรับผิดชอบและจะต้องเป็ นทนายความที่ได้รับการฝึ กฝนและอบรมในการ
ให้ความช่วยเหลือมาเป็ นอย่างดีดว้ ย19

17

เพิง่ อ้าง
เพิ่งอ้าง
19
เพิ่งอ้าง, น.8-9
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3.1.3.3 งบประมาณและค่ าตอบแทน
(1) ทนายความที่รับค่ าทนายความจากกองทุน (Green form) การขอแบบนี้เป็ นการขอ
ทนายความเอกชนให้เข้ามาช่วยเหลือส่ วนค่าทนายความรัฐเป็ นผูจ้ ่ายตามหลักเกณฑ์ The Legal Aid
Act 1988กํา หนดให้ผูถ้ ู ก ฟ้ องที่ ต้องการทนายความ จะนัดกับ ทนายความที่ ต้องการให้เข้า มา
ช่วยเหลือตนมาพบ ทนายความคนนั้นต้องตรวจสอบฐานะเศรษฐกิจของผูน้ ้ นั ถ้าเห็นว่ามีรายได้ไม่
เพียงพอ (ประมาณ 53 ปอนด์ต่อสัปดาร์ หากเป็ นผูม้ ีคู่สมรส) 20 จึงจะได้รับความช่วยเหลือโดยไม่
เสี ยค่าทนายความ แต่ทนายความต้องไปขอค่าตอบแทนจากรัฐ แต่ตอ้ งไม่เกินที่กฏหมายกําหนด
จะเน้นการให้ความช่วยเหลือในด้านให้คาํ ปรึ กษาในการต่อสู ้คดีก่อนการดําเนิ นคดีในศาล
ซึ่ งรวมถึ งการเตรี ยมคดี หรื อรวบรวมพยานหลักฐานก่อนที่จะไปดําเนิ นคดีในศาล และโดยทัว่ ไป
คําปรึ กษาดังกล่ าวจะไม่เกิ นสองชัว่ โมง21 เว้นแต่จะขยายโดยคณะกรรมการช่ วยเหลื อประชาชน
ประจําท้องถื่นนั้น
(2) ทนายความประจําศาล (Cout-based duty solicitor or duty solicitor in
Police station) ทนายความประจํา ศาลหรื อ ทนายความประจํา สถานี ต าํ รวจ รั ฐเป็ นผูจ้ ด
ั ให้มี
ทนายความประจําศาลหรื อทนายความประจําสถานี ตาํ รวจ22 โดยมีเวรอยูป่ ระจําและจัดใด้มีในทุกพื่
นที่ของประเทศในด้านให้คาํ ปรึ กษาและยื่นคําร้องที่จาํ เป็ นในชั้นสอบสวนหรื อในชั้นไต่สวนมูล
ฟ้ อง23 การให้บริ การนี้ ไม่ตอ้ งตรวจสอบฐานะเศรษฐกิจ แต่ในชั้นไต่สวนมูลฟ้ องมีขอ้ จํากัดในบาง
เรื่ อง เช่นเป็ นคดีที่จาํ เลยไม่ได้รับสภาพจะไม่มีทนายประจําศาลให้เพื่อเป็ นผูแ้ ทนในคดีแต่จาํ เลยต้อง
ไปขอทนายความในรู ปแบบที่ 324

see Andrew Sanders and Richard Young, Criminal Justice, second edition, (London;
Butterworth), 2000, p.493และหากมีรายได้สูงกว่านั้นจะต้องจ่ายค่าตอบแทนในอัตรา 1 ปอนด์ต่อรายได้ที่เพิ่มขึ้น
ทุกๆ 3 ปอนด์ที่เกินกว่า 53 ปอนด์ต่อสัปดาห์
21
จากการสํารวจสถิติของการให้ความช่วยเหลือพบว่า ทนายความจะใช้เวลาให้คาํ ปรึ กษาประมาณคดี
ละหนึ่งถึงหนึ่งชัว่ โมงครึ่ ง see Legal aid Board. Annual Reports 1998-1999(HC573) (London; SO.1999) p.121
22
seeG Maungham and Thomas,”.Solicitors and Clients; Altruism of Self –interest? “In R Dingwall
and P .Lewis (eds).The Sociology of the Professions. (London;Macmillan , 1983)
23
จากสถิติของการให้ความช่วยเหลือพบว่า จําเลยในศาลได้รับความช่วยเหลือประมาณ 250,000 คน
แต่ละปี และในจํานวนนี้ จําเลยประมาณ100.000คนที่ ได้รับการช่วยเหลือในชั้นที่ ศาลพิจารณาคดี ดว้ ยครึ่ ง see
Legal aid Board.supra note 51, p.141
24
see Andrew Sanders and Richard Young, supra note50, p. 491
20
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(3) ทนายความในศาลที่พิจารณาคดีอาญา ( Criminal Legal Aid Scheme) เป็ น
ทนายความที่เดิ มศาลแต่งตั้งจากทนายความเอกชน โดยพิจารณาจากเงื่ อนไขในเรื่ องของรายได้
(means test) และเพื่อประโยน์แห่งความยุติธรรม (interest of justice) 25 ต่อมาได้ปรับปรุ งโดยจัดหา
ทนายความที่ ท าํ สั ญญารั บ ว่า ความให้แก่ จาํ เลยที่ศ าลสั่ง ให้ไ ด้รับ ความช่ วยเหลื อ อาจทํา สัญญา
โดยตรงกับ ทนายความหรื อทํา สั ญ ญากับ สํ า นัก งานทนายความที่ ไ ด้ม าตรฐานก็ ไ ด้ ส่ ว นค่ า
ทนายความหรื อค่าใช้จ่ายอื่นๆจ่ายจากกองทุนช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
(4) ทนายความสํ านักงาน ( Public Defender) เป็ นทนายความที่มาจากสํานักงานเริ่ มต้น
ในปี ค.ศ 2001ให้ความช่วยเหลือแก่ผตู ้ อ้ งหาและจําเลยจนจบกระบวนการ หลักเกณฑ์การให้ความ
ช่ วยเหลื อตามที่ ประธานศาลฏี ก าและคณะกรรมการช่ วยเหลื อประชาชนกํา หนด ส่ วนใหญ่เป็ น
ทนายความประจํา มีหัวหน้าสํานักงานเป็ นผูท้ ี่เคยมีประสบการณ์ ในการว่าความมาแล้ว และจะ
ได้รับงบประมาณในการดําเนินการในแต่ละปี
สุ รป ค่าตอบแทนทนายความในกฎหมายอังกฤษซึ่ งมีพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการช่วยเหลือ
ประชาชนทางกฎหมาย กําหนดให้มีกองทุนช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายเพื่อนํามาเป็ นค่าใช้จ่าย
แก่การที่รัฐจะให้ค่าตอบแทนทนายความ ทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญา ทั้งนี้อตั ราการจ่ายค่าตอบแทน
ไม่ได้คิดเหมาจ่ายเป็ นรายคดี แต่จะจ่ายตามงานที่ได้ทาํ เช่น ให้คาํ ปรึ กษา เขียนคําคู่ความ หรื อการว่า
ความในศาล เป็ นต้น ดังนั้นค่าตอบแทนจึงจ่ายตามชิ้นงานที่ทาํ โดยเบิกจ่ายจากกองทุนดังกล่าว
อย่างไรก็ดี อัตราค่าตอบแทนในงานที่ทาํ นี้ เมื่อเทียบกับอัตราที่ทนายความได้รับสําหรับการ
ดําเนิ นคดี ให้แก่ลูกความที่ ไม่ได้ขอความช่วยเหลือจะตํ่ากว่าบ้าง แต่ก็ไม่มากจนถึงขั้นทําให้ขาด
แรงจูงใจในการช่วยเหลือส่ วนเงินจากกองทุนเหล่านี้ได้มาจากการเงินบางส่ วนของค่าตอบแทนการ
ว่าความที่ทนายความได้รับจากลูกความในสํานักงานทนายความเอกชน และบางส่ วนที่ได้รับการ
สนับสนุนจากรัฐ

25

Legal aid Act1998, section 21 (2) 22ซึ่ งต่อมามีการปรับปรุ งโดยWidgey Committeeในปี 1996และ
ได้ปรับปรุ งเงื่อนไขในการพิจารณาในAccess to Justice Act 1999, schedule 3 section 5, โปรดดูรายละเอียดของ
ข้อวิเคราะห์ในเงื่อนไขที่เกี่ยวกับ interest of Justice ใน Andrew Sanders and Richard Young, supra note50, pp.
494-49
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3.2 การได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อในทางคดีอ าญาจากทนายความให้ แก่ ผู้ต้ อ งหาโดยรั ฐในประเทศ
สหรัฐอเมริกา
3.2.1 ความเป็ นมา26
หลักการในเรื่ องสิ ทธิ การมีทนายความ (Right to Counsel) ของประเทศสหรัฐอเมริ กานั้น
ได้ปรากฎขึ้นตั้งแต่ในช่วงศตวรรษที่ผา่ นมา โดยสาระสําคัญแห่งสิ ทธิ เป็ นการคุม้ ครองผูต้ อ้ งหาหรื อ
จําเลยในคดี อาญา ที่มีฐานะยากจนไม่สามารถจ้างทนายความมาต่อสู ้คดี ด้วยตนเองได้ หลักการ
ดังกล่าวนั้นได้ปรากฎในคดี Webb V. Baird ในปี ค.ศ.1853 ซึ่ งศาลสู งแห่ งมลรัฐอินเดียน่า ได้
พิพากษารับรองสิ ทธิ ในการมีทนายความว่า รัฐมีหน้าที่ที่จะต้องจัดหาทนายความให้แก่ผตู ้ อ้ งหาหรื อ
จําเลยในคดี อาญาที่มีฐานะยากจนโดยศาลได้มีคาํ พิพากษารับรองสิ ทธิ ดงั กล่าวแม้วา่ สิ ทธิ ในการมี
ทนายความจํามิได้ถูกกําหนดไว้ในศาลรัฐธรรมนู ญแห่งมลรัฐ หรื อในกฎหมายฉบับใดๆ ของสหรัฐ
เลยก็ตาม แต่ศาลสู งของมลรัฐอินเดียน่าเห็นว่าสิ ทธิ ในการมีทนายความเป็ น “หลักการที่พึงปฏิบตั ิ
ในสังคมที่พฒั นาแล้ว” โดยศาลสู งแห่ งมลรัฐอินเดี ยน่ าได้ให้เหตุผลในการรับรองสิ ทธิ ในการมี
ทนายความว่า การดําเนิ นคดีอาญาย่อมเกิดผลกระทบต่อชีวิตและเสรี ภาพของประชาชน ดังนั้น ผูท้ ี่
ถูกดําเนินคดีอาญาไม่ควรจะถูกกีดกันไม่ให้ได้รับสิ ทธิ ในการมีทนายความเพียงเพราะเหตุวา่ ผูน้ ้ นั มี
ฐานะยากจน ซึ่ งคําพิพากษาในคดี ดงั กลาว ได้กล่าวด้วยว่า ในกระบวนการพิจารณาคดีอาญาศาล
อาจจะไม่ออกนัง่ พิจารณาก็ได้ แต่ศาลและสังคมจําเป็ นต้องให้สิทธิ ในการต่อสู ้คดีอาญาแก่ผตู ้ อ้ งหา

26

History of Right to Counsel > http://www.nlada.org
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กฎหมายรัฐธรรมนู ญของสหรัฐอเมริ กาแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 (Amendments VI)27 ได้
บัญญัติในส่ วนที่เกี่ ยวข้องกับเรื่ องสิ ทธิ ในการมีทนายความ (Right to Counsel) ว่า “ในการฟ้ อง
คดีอาญาทุกคดี ผูต้ อ้ งหาหรื อจําเลยจะต้องได้รับการช่วยเหลือจากทนายความในการต่อสู ้คดี” (In all
criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right to have the assistance of counsel for his
defense) 28 จะเห็ น ได้ว่า ระบบกฎหมายของสหรั ฐ อเมริ ก า สิ ท ธิ ใ นการมี ท นายถื อ เป็ นสิ ท ธิ ที่ มี
ความสําคัญมาก จนต้องการรับรองสิ ทธิ ดงั กล่าวไว้ในรัฐธรรมนู ญแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 ซึ่ งเป็ น
การสอดคล้องกับ การใช้ระบบปฏิ ปั กษ์ (Adversary system) หรื อระบบกล่ า วหา (Accusatorial
system) อันเป็ นระบบที่มีแนวคิดอยูบ่ นพื้นฐานที่ว่า การค้นหาความจริ งจะสามารถทําได้ดีที่สุดถ้า
ทั้งโจทก์และจําเลยมีความเท่าเทียมกัน โดยมีศาลทําหน้าที่เป็ นผูต้ ดั สิ นซึ่ งมีความเป็ นกลาง ในระบบ
เช่นนี้ จึ งจําเป็ นต้องให้จาํ เลยได้รับความช่วยเหลือจากทนายที่มีความสามารถทัดเทียมกับอัยการ
โจทก์ มิ ฉ ะนั้น ระบบนี้ จะไม่ ส ามารถให้ ค วามยุ ติ ธ รรมได้อ ย่ า งสมบู ร ณ์ 29เมื่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ
สหรั ฐอเมริ กาแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 บัญญัติเรื่ องสิ ทธิ ในการมีทนายความไว้ ศาลต่างๆ ได้วาง
หลักการตีความบทบัญญัติดงั กล่าวว่าหมายถึง ในคดีที่ผตู ้ อ้ งหาหรื อจําเลยในคดีอาญา ถูกกล่าวหา
ในคดีที่มีโทษกักขัง จําคุก หรื อจําเลยต้องรับโทษจําคุกหรื อต้องส่ งไปเรื อนจํา ผูต้ อ้ งหาหรื อจําเลยใน
คดีอาญานั้น ย่อมมีสิทธิ ที่จะมีทนายความ สิ่ งที่จะต้องพิจารณาคือ กรอบของกฎหมายรัฐธรรมนู ญ
ของสหรัฐอเมริ กาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าผูต้ อ้ งหาหรื อจําเลยในคดีอาญา
มีสิทธิ ที่จะรับคําปรึ กษาจากทนายความ

27

สําหรับประวัติความเป็ นมาของ Bill of Rights โปรดดู Irving Brant, The Bill of Rights, 1965
U.S. Const. Amend. VI “In all criminal prosecution, the accused shall enjoy the right to a speedy
and public trial, by an impartial jury, in the state and district wherein the crime was committed; which district
should have been previously ascertained by law, and been informed of the nature and cause of the accusation
against him; to be confronted with the witness against him; to have compulsory process for obtaining in his
favor, and to have assistance of counsel for his defense”
29
ณรงค์ ใจหาญและคณะผูว้ ิจยั , “โครงการศึ กษาวิจัยเรื่ องสิ ทธิของผู้ต้องหา จําเลยและผู้ต้องโทษใน
คดีอาญา เสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักนายกรัฐมนตรี ” 2540, น.29
28
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ศาลสู งสุ ดของสหรัฐ ถื อเป็ นองค์การที่มีความสําคัญและมีบทบาทในการพัฒนาตีความ
บทบัญญัติเรื่ องสิ ทธิ ในการมี ทนายความที่ได้กาํ หนดรับรองไว้ในหลักรัฐธรรมนู ญแก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 6 โดยมีหลักการดังกล่าวจะปรากฎอยู่ในคําพิพากษาของศาลในคดีต่างๆ ที่นาํ ขึ้นสู่ ศาลสู ง
ของสหรัฐและศาลมลรัฐ
ซึ่ งสามารถกล่าวถึงพัฒนาการของสิ ทธิ ในการมีทนายความที่ปรากฎอยูใ่ นคําพิพากษาของ
ศาล จนก่อให้เกิดการขยายสิ ทธิ การมีทนายความในคดีที่มีโทษประหารชีวิตในศาลมลรัฐต่างๆ30ได้
ดังนี้
ในคดี Johnson V Zerbst ในปี ค.ศ.1938 ซึ่ งเป็ นคดีแรกหลังจากที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
รั ฐธรรมนู ญสหรัฐ ฉบับที่ 6 ศาลสู งของสหรัฐได้บญ
ั ญัติรับรองสิ ทธิ การมีทนายความเอาไว้ แต่
อย่างไรก็ตาม หลักการดังกล่าวนั้นยังไม่เป็ นที่ยอมรับกันอย่างแพร่ หลายนัก31
ต่อมา ในต้นศตวรรษที่ 20 ได้มีความพยายามที่จะให้ทนายความเข้ามามีบทบาทในการให้
ความช่วยเหลือกฎหมายแก่คนที่มีฐานะยากจน เช่น โครงการให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายใน
มลรัฐนิ วยอร์ ก ซึ่ งดําเนิ นการโดยเอกชน ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1896 เพื่อให้ความช่ วยเหลือทางด้าน
กฎหมายแก่ผูอ้ พยพที่มีฐานะยากจน จากนั้นในปี ค.ศ.1914 ได้มีการจัดตั้งองค์กรของรัฐที่ให้ความ
ช่วยเหลือประชาชน

30

Hugh Richard Williams, “The history of the Right to Free Counsel in America”, Illinois State
University Political Science Conference, April 8, 2004, p.
31
2Supra note 20
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ทางด้านกฎหมายขึ้นเป็ นครั้งแรกในมลรัฐ Loc Angeles แต่บริ การดังกล่าวของรัฐนั้นก็ยงั คงจํากัดอยู่
ภายในเขตเมืองใหญ่เท่านั้น
แม้ว่าในช่ วงศตวรรษที่ 20 จะมีความพยายามที่ จะให้ค วามช่ วยเหลื อทางกฎหมายแก่
ประชาชนที่ ต กเป็ นผู ้ต้อ งหาในคดี อ าญา โดยองค์ ก รต่ า งๆ แต่ พ ัฒ นาการเรื่ อ งสิ ท ธิ ใ นการมี
ทนายความมีพฒั นาการค่อนข้างช้า
ในคดี Powell V. Alabama เมื่อปี ค.ศ.1932 ซึ่ งเป็ นคดีที่รู้จกั กันดีในนาม “Scottsboro
Case” และเป็ นคดีที่ได้รับความสนใจจากสังคมค่อนข้างมาก คดีน้ ี ศาลสู งสุ ดของสหรัฐได้เริ่ มเข้ามา
มีบทบาทในการกําหนดหลักเกณฑ์เรื่ องสิ ทธิ ในการมีทนายอย่างจริ งจัง ซึ่ งเป็ นการกําหนดให้จาํ เลย
ที่ ถู ก กล่ า วหาในคดี ร้ า ยแรง (Felony) ซึ่ งมี โ ทษถึ ง ประหารชี วิ ต ต้อ งได้รั บ การช่ ว ยเหลื อ จาก
ทนายความ โดยศาลไม่ได้อา้ งบทบัญญัติของรัฐธรรมนู ญแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 เป็ นพื้นฐานของ
การตัดสิ น แต่ได้อา้ งรัฐธรรมนู ญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 14 เรื่ องหลักการ due process แทน และ
ศาลสู งสุ ดของสหรัฐพบว่าความต้องการที่จะมีทนายความนั้นจะเกิดขึ้นในการพิจารณาคดีอาญาที่มี
โทษประหารชีวติ ในศาลมลรัฐด้วย32
ต่อมาศาลสู งสุ ดจึงได้กล่าวถึงหลักมาตรา 6 โดยตรงในคดี Johnson V Zerbst ในปี ด.ศ.
1938 โดยกําหนดให้สิทธิ การมีทนายความรัฐธรรมนู ญแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 ใช้บงั คับแก่ผตู ้ อ้ งหา
และจําเลยทุกคนที่ถูกดําเนิ นคดีอาญาร้ายแรงโดยสหพันธรัฐ (federal felony prosecutions) โดยศาล
สู งสุ ดปฏิเสธที่จะขยาย33
หลักเรื่ องนี้ ไปสู่ มลรัฐและในคดี Betts V. Brandy ศาลก็ได้ปฏิเสธสิ ทธิ การมีทนายความ
ของผูต้ อ้ งหาในคดีอาญาที่ได้ความโดยขยายความให้ครอบคลุมไปถึงสิ ทธิ การมีทนายความของผูท้ ี่
กระทําความผิดในข้อหา อุกฉกรรจ์ในศาลมลรัฐเช่นกัน และภายหลังจากมีการตัดสิ นคดี Betts V.
Brandy ไปแล้วประมาณ 21 ปี ศาลก็ได้ยนื ยันถึงหลักการที่เกี่ยวกับสิ ทธิ ของการมีทนายความในศาล
มลรัฐว่าจะต้องเป็ นคดี ที่อุกฉกรรจ์ที่ไม่ใช่ความผิดอาญาที่มีโทษประหารชี วิต ซึ่ งถือว่าศาลสู งสุ ด
ของสหรัฐได้วางหลักเกณฑ์และกระบวนการเกี่ยวกับการดําเนินคดีอาญาในศาลมลรัฐไว้ค่อนข้าง
ชัดเจน34

ณรงค์ ใจหาญและคณะผูว้ ิจยั , “โครงการศึ กษาวิจัยเรื่ องสิ ทธิของผู้ต้องหา จําเลยและผู้ต้องโทษใน
คดีอาญา เสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักนายกรัฐมนตรี ” 2540, น.30
33
เพิ่งอ้าง
34
Supra note 20
32
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อีกหลายปี ต่อมา ในคดี Gideon V. Wainwright35 ถือเป็ นคดีประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับเรื่ องสิ ทธิ การมี
ทนาย ซึ่ งคดีน้ ีเป็ นการกลับหลักที่ศาลสู งสหรัฐได้เคยพิพากษาไว้ในคดี Betts V. Brandy
โดยศาลได้มีคาํ พิพากษาว่า สิ ทธิ การมีทนายความตามที่กาํ หนดไว้ในรัฐธรรมนู ญแก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 6 กําหนดให้รัฐทุกรัฐต้องจัดหาทนายให้แก่จาํ เลยผูย้ ากไร้ในคดีอาญาที่เป็ นความผิด
อุ กฉกรรจ์โดยรัฐเป็ นผูร้ ั บผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหาทนายความให้ โดยศาลได้ให้เหตุ ผลว่า
รัฐบาลเองก็มีนกั กฎหมายสําหรับฟ้องคดี และจําเลยที่มีฐานะดีก็จะจ้างทนายเพื่อมาต่อสู ้คดี ดังนั้น
ในระบบการดํา เนิ นคดี อาญาที่เป็ นอยู่จึงมี ความจําเป็ นต้องจัดหาทนายให้แก่ จาํ เลยผูย้ ากไร้ ด้วย
เพราะมิฉะนั้น บุคคลเหล่ านี้ ก็จะอยู่ในฐานที่เสี ยเปรี ยบ และศาลได้สรุ ปว่า “ในคดี อาญานั้น นัก
กฎหมายเป็ นสิ่ งจําเป็ น มิใช่เป็ นการฟุ่ มเฟื อยแต่อย่างใด (Lawyers in criminal courts are necessities
not luxuries)36 ซึ่ ง ในคดี น้ ี พนัก งานอัย การได้ยื่นอุ ทธรณ์ โต้แย้ง ในประเด็นที่ศ าลพิพากษาว่า
รัฐธรรมนู ญสหรัฐอเมริ กาฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 ได้ให้ความคุ ม้ ครองกับจําเลยที่ถูกดําเนิ น
คดีอาญาในฐานความผิดอุกฉกรรจ์ในศาลมลรัฐให้ได้รับสิ ทธิ ที่จะมีทนายความ
อีก 4 ปี ต่อมา ศาลสู งของสหรัฐได้วางหลักไว้ในคําพิพากษาคดี In re Gualt โดยยึดถือตาม
แนวคําพิพากษาในคดี Gideon ซึ่ งคําพิพากษาในคดีดงั กล่าวนั้น ศาลได้ให้สิทธิ ในการมีทนายความ
แก่ผตู ้ อ้ งหาที่เป็ นผูเ้ ยาว์ที่ถูกดําเนิ นคดีอาญาในศาลเยาวชน โดยให้สิทธิ เช่นเดียวกับผูต้ อ้ งหาที่เป็ น
ผูใ้ หญ่
ในคดี Arigersinger V. Hamlin 37ศาลสู งสุ ดได้ขยายสิ ทธิ ในการมีทนายไปสู่ คดีซ่ ึ งมีโทษ
จําคุกและได้มีการวางหลักว่า หลักเกณฑ์ที่จะพิจารณาว่าจําเลยจะได้รับสิ ทธิ ในการมีทนายความ
ตามมาตรา 6 นี้ หรื อไม่ข้ ึนอยูก่ บั ว่าคดีน้ นั จะมีการลงโทษที่เป็ นการจํากัดเสรี ภาพ (deprivation of
liberty) หรื อไม่
ท้ายที่สุด สิ ทธิ ในการมีทนายความในคดีอาญาทุกประเภทนั้นได้ถูกวางหลักการไว้ในคดี
Stickland V. Washington ซึ่ งมีการตัดสิ นในปี ค.ศ.198438

35

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน Kittipong Kittiyarak, “Toward Equal Justice: The Right to counsel in
Thailand”, Chulalongkorn Law Review, Vol. VI (1989-1990), p.98 – 125
36
ณรงค์ ใจหาญและคณะผูว้ ิจยั , “โครงการศึ กษาวิจัยเรื่ องสิ ทธิของผู้ต้องหา จําเลยและผู้ต้องโทษใน
คดีอาญา เสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักนายกรัฐมนตรี ” 2540, น.31
37
407 U.S. 25 (1972)
38
Supra note 20, p.2
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3.2.2 หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ตามบทบัญญัติใน Sixth Amendment ของสหรัฐอเมริ กา ได้ให้สิทธิ แก่ผตู ้ อ้ งหาหรื อจําเลย
ในคดีอาญา39ที่จะ
1) ได้รับการพิจารณาโดยรวดเร็ ว โดยเปิ ดเผย และโดยลูกขุนที่ปราศจากความลําเอียงของ
รัฐหรื อท้องถิ่นซึ่งการกระทําผิดได้เกิดขึ้น
2) ได้รับแจ้งถึงลักษณะและเหตุแห่งข้อกล่าวหา
3) เผชิญหน้ากับพยานที่เป็ นปฏิปักษ์ (ได้รับการพิจารณาโดยเปิ ดเผย)
4) เรี ยกพยานซึ่ งเป็ นประโยชน์แก่ตนเองมาให้การ
5) ได้รับความช่วยเหลือจากทนายในการต่อสู ้คดี
จากหลักเกณฑ์ดงั กล่าวจะเห็นว่า นอกจากสิ ทธิ ในการมีทนายในชั้นพิจารณา (Trial) ซึ่ ง
ศาลสู งสุ ดได้วางหลักเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจนในคดีต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ว ศาลยังได้ตีความว่าสิ ทธิ ใน
การมีทนายความกฎหมายรัฐธรรมนู ญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 6 ครอบคลุมถึง “ขั้นตอนสําคัญ”
(Critical stages) ทุกขั้นตอนในการดําเนินคดีอีกด้วย จากแนวคิดเรื่ อง “ขั้นตอนสําคัญ” นี้เอง ทําให้
สิ ทธิ ในการมีทนายได้ขยายออกไปอย่างกว้างขวาง และสิ ทธิ ในการมีทนายความในคดี ประเภท
ต่างๆ นั้นได้ถูก กํา หนดไว้ในกฎหมายของสหรั ฐและกฎหมายของมลรัฐ ซึ่ ง ได้ปรากฎอยู่ใ นคํา
พิพากษาของศาลด้วย และได้มีการตีความขยายไปถึงสิ ทธิ ในการมีทนายความในการต่อสู ้คดีที่เป็ น
“คดี ก่ ึ ง คดี อ าญา” (Quasi-criminal) ซึ่ ง เป็ นคดี ที่ เกี่ ย วพันไปถึ ง การขาดไร้ อิส รภาพด้ว ย เช่ น คดี
เกี่ ยวกับผูไ้ ร้ความสามารถ คดีส่งผูร้ ้ ายข้ามแดน คดี เกี่ยวกับสถานะของผูเ้ ยาว์ที่พิจารณาโดยศาล
เยาวชน และคดี เกี่ ยวกับครอบครัวบางประเภท เช่น คดีที่มีการฟ้ องร้องเรี ยกค่าเลี้ ยงดู คดีฟ้องร้อง
เพื่อให้ได้สิทธิ ในการเลี้ยงดูบุตร เป็ นต้น
พัฒนาการของสิ ทธิ การมีทนายมีอยู่ 3 ระดับคือ
(1) สิ ทธิ ในการมีทนายความ (Right to retain counsel)
(2) สิ ทธิ ที่จะได้รับการจัดทนายให้ (Right to have counsel assigned) และ
(3) สิ ทธิ ที่จะได้รับการช่ วยเหลื ออย่างมีประสิ ทธิ ภาพจากทนาย (Right to effective
assistance of counsel)
สิ ทธิ ประการแรกเป็ นสิ ทธิ ที่กฎหมายยอมรับว่า ผูต้ อ้ งหาหรื อจําเลยสามารถจัดหาหรื อ
แต่งตั้งทนายเพื่อช่วยเหลือตนเองได้ สิ ทธิ ประการที่สองเป็ นสิ ทธิ ที่ผตู ้ อ้ งหาหรื อจําเลยที่ยากจนไม่
วิสาร พันธุนะ, วิธีพจิ ารณาความอาญาในสหรัฐอเมริกา, ดุลพาห เล่ม 5 ปี ที่ 25 (กันยายน – ตุลาคม),

39

2521: น.42
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สามารถหาทนายได้ดว้ ยตนเอง จะได้รับการจัดหาทนายให้โดยรัฐ และสิ ทธิ ข้ นั สุ ดท้ายเป็ นสิ ทธิ ใน
การมี ท นายคื อ เป็ นเรื่ องคุ ณ ภาพของทนายความว่ า ต้ อ งสามารถให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ อย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพด้วย ในสหรัฐอเมริ กา สิ ทธิ สองประการแรกอาจกล่าวได้ว่าศาลสู งสุ ดได้ตีความจน
สามารถกําหนดมาตรฐานชัดเจนได้แล้ว ขณะนี้ ศาลสู งสุ ดสหรัฐกําลังอยูร่ ะหว่างการตีความเพื่อหา
มาตรฐานของความช่วยเหลื อในการจัดหาทนายความให้แก่ผตู ้ อ้ งหาหรื อจําเลยที่มีฐานะยากจนว่า
จะต้องเป็ นทนายความที่มีคุณสมบัติอย่างไรจึงจะถือว่ามี “ประสิ ทธิ ภาพ”40
ระบบการจัดการทนายความให้แก่ผตู ้ อ้ งหาหรื อจําเลยในสหรัฐอเมริ กาที่สาํ คัญมีดงั นี้ 41คือ
1) The Assigned Counsel System ระบบนี้แป็ นระบบที่ศาลแต่งตั้งทนายความเข้าแก้ต่าง
ให้แก่จาํ เลย ซึ่ งแต่เดิมใช้ตามเมืองเล็กๆ ต่อมาจึงมีการนําไปใช้ในเมืองใหญ่
2) The Voluntary Defender System เป็ นระบบที่ทนายความประจําอยู่ตามสํานักงาน
เอกชน อาสาสมัครเข้าช่วยเหลื อคดีความที่จาํ เลยผูย้ ากจนถูกฟ้ องร้อง โดยทนายความจะยื่นความ
จํานงต่อศาลในท้องที่น้ นั ว่าถ้าศาลจะตั้งทนายความให้จาํ เลยผูย้ ากจนก็สามารถแต่งตั้งพวกตนคนใด
คนหนึ่งในสํานักงานได้
3) The Public Defender System ระบบนี้มีลกั ษณะคล้ายกับระบบอัยการ เพราะเป็ นเจ้า
พนักงานของรัฐ แต่ต่างกันตรงที่ Public Defender มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผตู ้ อ้ งหาหรื อจําเลย
ที่ยากจน
4) The Mixed Private Public System เป็ นระบบผสมระหว่างเอกชนกับรัฐบาล จัดตั้งขึ้น
ในรู ปสมาคมช่วยเหลือทางกฎหมาย (Legal Aid Society) โดยดําเนินการบริ หารงานในรู ปแบบของ
เอกชนแต่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐ และสํานักงานทนายความจําเลยในคดีอาญาของ
รัฐที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายจะได้ให้ความร่ วมมือกับทนายความศาลขอแรงด้วย
การจัดหาทนายความให้แก่ผูต้ อ้ งหาหรื อจําเลยในสหรัฐอเมริ กาในปั จจุบนั นี้ ระบบที่ใช้
กันมากคือระบบ Public Defender ซึ่ งเป็ นองค์กรของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบแก้ต่างให้แก่จาํ เลยผู ้
ยากไร้ มีทนายความทําหน้าที่ประจําโดยได้รับเงินเดือนจากรัฐ และมีทนายความอาวุโสคอยดูแล
การปฏิบตั ิหน้าที่อนั เป็ นการเปิ ด

ณรงค์ ใจหาญและคณะผูว้ ิจยั , “โครงการศึ กษาวิจัยเรื่ องสิ ทธิของผู้ต้องหา จําเลยและผู้ต้องโทษใน
คดีอาญา เสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักนายกรัฐมนตรี ” 2540, น.30
41
ชาติ ช าย กริ ชชาญชั ย , “ระบบการให้ ความช่ วยเหลื อ ทางกฎหมายแก่ ผู้ ย ากจนในประเทศ
สหรัฐอเมริกา”, ดุลพาห เล่ม 6, ปี ที่ 33 (พฤศจิกายน – ธันวาคม 2529), น.49
40
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โอกาสให้ทนายความรุ่ นใหม่ได้รับการฝึ กฝนและถ่ายทอดประสบการณ์จากทนายความอาวุโส ข้อดี
ของสํานักงาน Public Defender คือสามารถรับคดี เป็ นจํานวนมากและเริ่ มรับคดี ๆได้ต้ งั แต่ช้ นั
สอบสวน กล่ า วคื อ ถ้า ผู ้ต้อ งหาที่ ถู ก เจ้า พนัก งานตํา รวจจับ กุ ม เป็ นผูย้ ากไร้ ไม่ มี แ ละต้อ งการ
ทนายความ พนักงานสอบสวนสามารถแจ้งไปยังสํานักงาน Public Defender ให้ส่งทนายความไป
ดูแลผูต้ อ้ งหาระหว่างสอบสวนได้42
3.2.3 งบประมาณและค่ าตอบแทน
3.2.3.1 อัตราค่ าตอบแทนทนายความ43
1) ค่ า ตอบแทนเป็ นรายชั่ ว โมง ทนายความที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ง ตามนี้ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ
ค่าตอบแทนทนายความสําหรับเวลาที่ดาํ เนินคดีในศาลไม่เกิน 60 ดอลลาร์ สหรัฐ ต่อชัว่ โมงและไม่
เกิ น 40 ดอลลาร์ สหรัฐต่อชั่วโมงสําหรับเวลาที่ใช้ในการทําคดี นอกศาล ที่ประชุ มตุลาการ อาจ
กําหนดอัตราค่าตอบแทนรายชัว่ โมงสําหรับทนายความเป็ นอย่างอื่นก็ได้ แต่ตอ้ งสู งสุ ดไม่เกิน 75
ดอลลาร์ สหรั ฐต่อชั่วโมงทั้งเวลาที่ ใ ช้ในศาลและนอกศาล ที่ ประชุ ม ตุลาการกํา หนดหลักเกณฑ์
จํานวนเวลาที่เหมาะสมสําหรับทนายความที่ใช้ในการทําคดีแต่ละคดีภายในภาค หรื อแต่ละเขตใน
ภาคนั้น โดยพิจารณาประกอบจํานวนที่ทนายความ

วรศักดิ์ .ศี ติสาร, “การศึ กษาระบบทนายขอแรง”, วิทยานิ พนธ์สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาบัณฑิต
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2537, น.30
43
เจตนารมณ์ของกฏหมายนั้นต้องการให้มีทนายความเพื่อช่วยเหลือผูย้ ากไร้ แต่ไม่ได้มีวตั ถุประสงค์
ให้ทนายความที่ ได้รับการแต่งตั้งต้องมี ค่าตอบแทนในการเป็ นทนายความในอัตราเท่ ากับราคาค่าบริ การของ
ทนายความเอกชน ซึ่ งเป็ นความต้องการให้ผูต้ อ้ งหามี ทนายความและทนายความได้รับการช่ วยเหลือทางด้าน
ก าร เ งิ น ต า ม สม ค วร แ ล ะ ร า ค า ใ น การ จ่ าย ค่ าบ ริ การ เ ป็ น ไป เ พื่ อ ช่ วย เ ห ลื อ ใ ห้ บ ริ ก าร ผู ้ ย ากไ ร้
U.S.v.Cook.D.Colo.1985ทนายความที่ ศาลแต่งตั้งมี ภาระ หน้าที่ และความรั บผิดเสมอกับทนายความที่ ได้รับ
ค่าตอบแทนในอัตราสูงในการว่าคดีทว่ั ไปFerri v.Ackerman.U.S.Pa.197
42
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ใช้ในการดําเนิ นคดีต่อประเภทคดี หนึ่ งกับเวลาที่คณะกรรมการตุลาการประจําภาคแนะนําสําหรับ
คดี ประเภทนั้น และ 3 ปี หลังจากกฏหมายมีผลใช้บงั คับ และทุกๆปี หลังจากนั้นที่ประชุมตุลาการ
สามารถปรับปรุ งอัตราค่าตอบแทนทนายความเพิ่มขึ้นเพื่อความเหมาะสม โดยคํานึ งถึงอัตราการจ่าย
ค่าใช้จ่ายทัว่ ไปตามมาตรา 5 sec 5305 ประกอบและให้มีการคืนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามสมควรให้แก่
ทนายความที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายนี้
2) ค่ าตอบแทนขั้นสู งต่ อคดี กฎหมายกําหนดให้ทนายความแต่ละคนในคดีอาญาที่มีโทษ
felony คดีหนึ่งได้รับค่าตอบแทนสู งสุ ดไม่เกิน 3,500 ดอลลาร์ สหรัฐ และไม่เกิน 1,000 ดอลลาร์
สหรั ฐในคดี อาญาที่ มีโทษ misdemeanors สําหรับการดําเนิ นคดี ในศาลชั้นต้นและไม่เกิ น 2,500
ดอลลาร์ สหรัฐสําหรับการดําเนิ นคดี ในศาลอุทธรณ์และไม่เกิน 750 ดอลลาร์ สหรัฐสําหรับการ
ดําเนินคดีช้ นั คณะกรรมการคุมประพฤติและไม่เกิน 2,500 ดอลลาร์ สหรัฐสหรัฐสําหรับการอุทธรณ์
คําสั่งของคณะกรรมการคุมประพฤติดงั กล่าวในศาลและไม่เกิน 750 ดอลลาร์สหรัฐสําหรับค่าใช้จ่าย
ที่กฏหมายนี้กาํ หนดให้ทนายความขอศาลได้ในแต่ละขั้นตอนการดําเนินคดี
3) การเปิ ดเผยค่ าใช้ จ่ายในคดี ศาลมีหน้าที่เตรี ยมรายการค่าใช้จ่ายที่ศาลอนุญาตให้จ่ายใน
แต่ละคดี เพื่อให้สาธารณชนตรวจสอบได้ โดยแบ่งค่าใช้ที่ศาลอนุ ญาตให้จ่ายออกเป็ น 2 ลักษณะ
ดังนี้
1) ค่ าใช้ จ่ายที่เกิดก่ อนการพิจารณาคดีหรื อระหว่ างพิจารณาคดีในศาล เมื่อศาลได้
พิจารณาประโยชน์ของผูต้ อ้ งหา ศาลอาจกําหนดให้ตดั ข้อความบางส่ วนออกได้ และเปิ ดเผยต่อ
สาธารณชนเฉพาะจํานวนที่ศาลอนุญาตให้จ่าย ตามรายการดังนี้
- การฟ้องกล่าวโทษ การนําตัวขึ้นศาล และหรื อการทําคําให้การแก้ฟ้อง
- การพิจารณาคําร้องขอประกันตัว และการพิจารณาให้กกั ขัง
- คําร้อง คําขอ
- การนัง่ พิจารณา
- การสอบปากคํา และการประชุมคดี
- การรวบรวมและการตรวจสอบเอกสารต่างๆ
- การค้นคว้าและสรุ ปข้อมูลทางด้านกฎหมาย
- เวลาการเดินทาง
- งานการสื บสวน สอบสวน
- ผูเ้ ชี่ยวชาญ
- การพิจารณาคดี และการอุทธรณ์
- อื่น
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2) ค่ าใช้ จ่ายที่ศาลจ่ ายให้ เมื่อคดีสิ้นสุ ดแล้ ว กฏหมายกําหนดว่าในกรณี ที่ไม่มีการ
ร้องขอค่าใช้จ่ายมาก่ อนคดี สิ้นสุ ด และโดยคํานึ งถี งผลประโยชน์ของจําเลยประกอบด้วย ให้ศาล
เตรี ยมใบเสร็ จค่าใช้จ่ายโดยไม่จาํ ต้องปิ ดข้อความใดออกเพื่อให้สาธารณชนตรวจสอบได้ เปิ ดเผยต่อ
สาธารณชนเฉพาะจํานวนที่ศาลอนุญาตให้จ่ายตามที่กาํ หนดในข้อ 1)
3) ผลประโยชน์ ข องจํ า เลยที่ ศ าลใช้ ประกอบการพิจ ารณาเปิ ดเผยข้ อ มู ล เรื่ อ ง
ค่ าใช้ จ่ายในคดีดังนี้
- เพื่อคุม้ ครองสิ ทธิ ของบุคคลที่ไม่ถูกบังคับให้ให้การอันอาจเป็ นปฎิปักษ์กบั ตนเอง
ในการถูกดําเนินคดีอาญาได้
- เพื่อคุ ม้ ครองสิ ทธิ ของจําเลยเพื่อการได้รับความช่ วยเหลือที่มีประสิ ทธิ ภาพจาก
ทนายความ
- เป็ นเอกสิ ทธิ์ ของจําเลยระหว่างทนายความและลูกความ
- เป็ นผลที่เกิดจากการใช้เอกสิ ทธิ์ ของทนายความ
- เพื่อความปลอดภัยของบุคคล
- เพื่อประโยชน์ความยุติธรรม
4) การยื่นขอค่ าใช้ จ่ายในคดี กฏหมายกําหนดให้ศาลเป็ นผูม้ ีหน้าที่กาํ หนดค่าใช้จ่าย
ในคดี ที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นทนายความที่ปรึ กษาโดยศาล โดยกําหนดให้ทนายความที่ปรึ กษายื่นขอ
ค่า ใช้จ่า ยในคดี แยกเป็ นค่ า ตอบแทน และค่า ใช้จ่า ยคื นต่อศาลชั้นต้น และศาลอุ ท ธรณ์ ใ นศาลที่
พิจารณาคดี น้ นั ต้องมีคาํ รับรองตามจริ งถงจํานวนที่ใช้งาน งานบริ การที่ทาํ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
รวมถึงทุนที่ได้รับจากแหล่งอื่นในคดีน้ นั ด้วย
5) ค่ าบริการอื่นๆนอกเหนือจากการให้ คําปรึกษา ทนายความที่ช่วยเหลือบุคคลที่ไม่
มีทุนทรัพย์ที่จะทําการสอบสวนหาผูเ้ ชี่ ยวชาญหรื อการอื่นใดเพื่อประโยชน์แห่ งการต่อสู ้ได้โดยทํา
คําร้องฝ่ ายเดียวยื่นต่อศาลเมื่อศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าการเป็ นกิจการที่มีความจําเป็ น และบุคคลนั้น
เป็ นผูข้ าดแคลนทุนทรัพย์ ศาลที่พิจารณาคดีอาจมี คาํ สั่งอนุ ญาตให้ทนายความได้รับค่าตอบแทน
ตามที่มีการร้องขอ
ทนายความที่ ไ ด้รั บ แต่ ง ตั้ง ตามกฏหมายนี้ อาจดํา เนิ น การตรวจสอบ สอบสวน พบ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญหรื อทําการอื่นใดก่อนที่ได้รับอนุ ญาตจากศาลได้หากมีความจําเป็ นเพื่อประโยชน์แห่ ง
ความยุติธรรม โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดต้องไม่เกิน 300 ดอลลาร์ สหรัฐและเป็ นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตาม
สมควร เว้นแต่ศาลพิจารณาเห็นเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมและไม่สามารถมาขออนุ ญาตจาก
ศาลได้ภายในเวลา ศาลอนุ ญาตให้จ่ายได้เกินกว่า 300 ดอลลาร์ สหรัฐ ค่าใช้จ่ายนี้ เป็ นค่าตอบแทน
บุคคลกฏหมายกําหนดไว้ไม่เกิน 1.000 ดอลลาร์ สหรัฐ ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายคืนที่ศาลอนุญาตให้
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จ่ายได้โดยได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าผูพ้ ิพากษาประจําภาค หรื อผูพ้ ิพากษาที่ได้รับมอบอํานาจ
จากหัวหน้าผูพ้ ิพากษา ศาลต้องเตรี ยมเอกสารค่าใช้จ่ายไว้เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบได้
6) การจ่ ายค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ กฏหมายว่าเมื่อมีทุนในการใช้จ่ายให้ศาลจ่ายตรงไป
ยังทนายความที่ได้รับการแต่งตั้ง สมาคมทนายความรับอนุญาต หรื อองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือทาง
กฏหมายแห่ งชุ มชน หรื อบุคคลที่ให้บริ การ หรื อองค์กรที่ให้บริ การไม่อาจขอ หรื อรับสัญญาจะ
ชําระหนี้สาํ หรับค่าใช้จ่ายจากการเป็ นผูแ้ ทนของจําเลยได้เว้นแต่เป็ นไปตามคําสั่งศาล
สรุปตารางอัตราค่ าตอบแทน
อัตราค่าตอบแทน

อัตราขั้นตํ่า

1.เป็ นรายชัว่ โมง

ไม่เกิน40-60ดอลลาห์สหรัฐ

2.ต่อคดี 1)คดีที่มีโทษfelony

ไม่เกิน2,500ดอลลาห์สหรัฐ

2)คดีที่มีโทษmisdemeanors
3)คดีช้ นั คณะกรรมการคุมประพฤติ
3.ค่าบริ การอื่นนอกเหนือจากการให้
คําปรึ กษา

ไม่เกิน1,000ดอลลาห์สหรัฐ
ไม่เกิน750ดอลลาห์สหรัฐ
ไม่เกินกว่า300ดอลลาห์สหรัฐ

อัตราขั้นสู ง
ไม่เกิน750ดอลลาห์
สหรัฐ
ไม่เกิน3,500ดอล
ลาห์สหรัฐ
ไม่เกิน2,500ดอล
ลาห์สหรัฐ
ไม่เกิน2,500ดอล
ลาห์สหรัฐ
ไม่เกิน1,000ดอล
ลาห์สหรัฐ

3.2.4 สภาพปัญหาและการแก้ ไข
ภายใต้บทบัญญัติเรื่ องสิ ทธิ ในการมีทนายความ ที่ บญ
ั ญัติไว้ในรั ฐธรรมนู ญสหรั ฐฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 มลรัฐต่างๆได้รับหลักการเรื่ องสิ ทธิ ในการมีทนายความไปกําหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญของมลรัฐ และกําหนดไว้ในกฎหมายของแต่ละมลรัฐ แต่ในบางมลรัฐได้รับหลักการนี้
ไปบัญญัติเพิ่มเติมมาตราให้เข้มงวดยิ่งขึ้น จนบางครั้งกลายเป็ นกฎเกณฑ์ที่ก่อให้เกิดปั ญหาในทาง
ปฎิบตั ิกบั ทนายความที่เข้ามาช่ วยเหลือให้คาํ ปรึ กษาแก่จาํ เลยผูย้ ากไร้ ทั้งๆที่ศาลสู งสุ ดของสหรัฐ
ต้องการที่ จะคุ ม้ ครองสิ ท ธิ ใ นการมี ทนายความแก่ ผูท้ ี่ ถูก ดํา เนิ นคดี อาญาในทุก ขั้นตอน แต่น้ ันก็
หมายความว่ารัฐต้องใช้งบประมาณจํานวนมากในการให้ความช่วยเหลือในการจัดหาทนายความ
ให้แก่ผูย้ ากไร้ ที่ถูกดําเนิ นคดี อาญา ซึ่ งเป็ นปั ญหาที่ผูก้ าํ หนดนโยบายของรัฐจะต้องหาวิธีการและ
มาตราเสริ มอื่นๆเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนในการต่อสู ้คดีอาญาเป็ นไปโดยมีประสิ ทธิ ภาพ
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กล่าวโดยสรุ ป เมื่อได้ศึกษาถึงความเป็ นมาเกี่ยวกับสิ ทธิ ในการมีทนาย (Right to counsel)
ของประเทศสหรัฐอเมริ กา มีหลักสําคัญต้องพิจารณาอยู่ 4 ประการ
ประการแรก จากการศึกษาประวัติศาสตร์ ของสิ ทธิ ในการมีทนายความที่ผ่านมาทําให้
ทราบถึงเจตจํานงที่ตอ้ งการจะครอบคลุมสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐาน รวมถึงกระบวนการในเรื่ องของสิ ทธิ การมี
ทนายความดังปรากฎในรัฐธรรมนู ญของสหรัฐอเมริ กาฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 อย่างไรก็ตาม
แม้วา่ รัฐธรรมนูญจะมีบญั ญัติไว้เช่นนั้น สิ ทธิ ดงั กล่าวก็มิได้รับการปฏิบตั ิตามถ้อยคําที่กาํ หนดไว้ใน
รั ฐธรรมนู ญมาแต่เริ่ มแรก แต่ ในปั จจุบนั สิ ทธิ ในการมี ทนายตามมาตรานี้ ได้รับการตีความอย่า ง
เคร่ งครั ดจากศาลสู งสุ ดของสหรัฐ ให้สามารถเป็ นหลักประกันที่มีประสิ ทธิ ภาพแก่ผูต้ อ้ งหาและ
จําเลยได้พอสมควร
ประการที่สอง รัฐธรรมนู ญสหรัฐอเมริ กา ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 6 ต้องการที่จะให้ผู ้
พิพากษาที่ดาํ เนินการพิจารณาคดีคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูถ้ ูกกล่าวหาในชั้นศาล (เช่นในคดี Betts) 44
ประการที่สาม ในคดี Powell และ Betts ทําให้เห็นถึงที่มาของสิ ทธิ ในการมีทนายความ
และข้อบกพร่ องของศาลสู งสุ ดในอดีต
ประการที่สี่ ในคดี Gideon ซึ่ งมีการตัดสิ นว่า สิ ทธิ ในการมีทนายความตามรัฐธรรมนู ญ
แก้ไขเพิม่ เติม ฉบับที่ 6 กําหนดให้รัฐทุกรัฐต้องจัดหาทนายให้จาํ เลยผูย้ ากไร้ในคดีร้ายแรง โดยศาล
ให้เหตุผลว่ารัฐบาลเองก็จา้ งนักกฎหมายสําหรับฟ้องร้องคดีและจําเลยผูม้ ีฐานะก็จา้ งทนายในการ
ต่อสู ้คดี จึงมีความจําเป็ นในระบบการดําเนินคดีอาญาที่ตอ้ งจัดหาทนายให้จาํ เลยผูย้ ากไร้ดว้ ย เพราะ

44

Betts V. Brady, 316 U.S. 455 (1942) “While the right to counsel for criminal defendants existed in
Maryland at the time, it was up to the trial judge’s discretion to appoint counsel. Normally in criminal cases
during the Betts era, the defendant would waive his right to a jury trial. Theoretically this allowed the trial judge
better control over the trial and allowed him to better “project” the rights of the accused. This was the same
basis and rationale found under the English system.”
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มิฉะนั้น บุคคลเหล่านี้ จะตกอยูใ่ นฐานที่เสี ยเปรี ยบ อันเป็ นคดีที่แสดงให้เห็นถึงการสร้างพื้นฐานใน
เรื่ องสิ ทธิ ในการมีทนายและเป็ นจุดเริ่ มต้นสําคัญของศาลในประเทศสหรัฐอเมริ กาที่จะต้องนํามาใช้
เป็ นหลักพิพากษาที่เป็ นบรรทัดฐานในเรื่ องสิ ทธิ การมีทนาย
แนวความคิดในการก่อตั้งสํานักงานทนายจําเลยคดีอาญาในสหรัฐอเมริ กาคือ45
1. ประสงค์คุม้ ครองสิ ทธิ เสรี ภาพของผูบ้ ริ สุทธิ์ ซึ่ งตกเป็ นผูต้ อ้ งหาหรื อจําเลยให้ได้รับผล
ตามความมุ่งหมายในบทบัญญัติแห่ งรัฐธรรมนู ญที่ให้ผูถ้ ูกกล่าวหามีทนายความคอยช่ วยเหลือใน
การต่อสู ้คดี
2. ไม่ตอ้ งการให้ความยากจนเป็ นอุปสรรคในการได้รับความช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย
ในกระบวนการยุติธรรม
3. ต้องการให้จาํ เลยที่ยากจนได้รับทนายความที่มีความสามารถเท่ากับทนายความของคน
รวย
4. ประสงค์ให้รัฐยืน่ มือเข้ามาเป็ นตัวจักรสําคัญในการจัดตั้งองค์กรช่วยเหลือต่อสู ้คดี
จากแนวความคิ ดข้า งต้นจึ ง กล่ า วได้ว่า ระบบ Public Defender เป็ นการแก้ปั ญหา
ข้อบกพร่ องในการแต่งตั้งทนายความของสํานักงานกฎหมายเอกชน ซึ่ งมีภาระในการรับคดีของ
สํา นัก งานของตนอยู่แล้ว รวมทั้ง เป็ นการแก้ปั ญหาเรื่ องค่า ตอบแทนทนายความที่ เข้า มาให้ก าร
ช่วยเหลืออีกด้วย46แต่การดําเนินการของระบบ Public Defender ในปั จจุบนั ยังมีปัญหาและอุปสรรค
หลายประการ ได้แก่ ในแต่ละมลรัฐมีคดีที่อยูใ่ นความรับผิดชอบมากเกินไป ทําให้ทนายความไม่มี
เวลาเพียงพอในการดู แลคดี ทนายความส่ วนใหญ่มกั จะไม่ประสงค์ที่จะเข้ามาเป็ นทนายความใน
ระบบนี้ เนื่องจากเป็ นทนายความเอกชนหรื อทนายความมลรัฐจะได้ค่าตอบแทนมากกว่า นอกจากนี้
ยังพบว่าทนายความในระบบ Public Defender มักจะถู กแทรกแซงหรื อไม่ได้รับการเชื่ อถื อจากผู ้
พิพากษา รวมทั้งปั ญหาขาดแคลนทุ นทรัพ ย์ใ นการบริ หารจัดการคดี และได้รับ ค่า ตอบแทนการ
ทํางานน้อยกว่าทนายความในสายอาชีพเดียวกัน47

วรศักดิ์ . ศี ติสาร.“การศึ กษาระบบทนายขอแรง”, วิทยานิ พนธ์สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาบัณฑิต
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2537, น.32
46
เพิ่งอ้าง
47
รายงานฉบับ สมบู ร ณ์ เรื่ อ ง “โครงการศึ ก ษาและพั ฒ นาระบบทนายความสาธารณะ (Public
Defender)” จัดทําโดย คณะนิ ติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รศ.ณรงค์ ใจหาญ และคณะผูว้ ิจยั เสนอกรม
คุม้ ครองสิ ทธิเสรี ภาพ กระทรวงยุติธรรม, พ.ศ.2547, น.92 - 94
45
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4.1 การศึกษาเปรียบเทียบ

บทที่ 4
บทวิเคราะห์

จากการศึกษาปั ญหาการได้รับความช่วยเหลือในทางคดีจากทนายความให้แก่ผตู ้ อ้ งหาใน
คดีอาญาโดยรัฐของประเทศในระบบ Common Law ได้แก่ อังกฤษ สหรัฐอเมริ กา ทําให้เห็น
พัฒนาการในเรื่ องการคุ ม้ ครองสิ ทธิ ผูถ้ ู ก กล่าวหาของแต่ละประเทศที่มีความเป็ นมาแตกต่างกัน
ออกไปตามสภาพเศรษฐกิจสังคมและการเมืองของประเทศนั้น ๆ ขณะเดียวกันก็ทาํ ให้เห็นลักษณะ
ที่มีความคล้า ยกันเกี่ ย วกับ มาตรฐานที่ป ระเทศเหล่ า นั้นยึดถื อปฏิ บ ตั ิโดยมีก ารบัญญัติหลัก การที่
สําคัญไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนู ญ รวมทั้งคําพิพากษาของศาลสู งสุ ดของประเทศที่ให้ความสําคัญ
เกี่ยวกับการคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูต้ อ้ งหาหรื อจําเลย ดังนั้น ในบทนี้จึงเป็ นการศึกษาเปรี ยบเทียบการ
ได้รับความช่วยเหลื อในทางคดี ทนายความให้แก่ผูต้ อ้ งหาในคดีอาญาโดยรัฐของประเทศดังกล่าว
ข้างต้นกับการจัดทนายความให้แก่ผตู ้ อ้ งหาในคดีอาญาโดยรัฐในประเทศไทยตามลําดับดังนี้
4.1.1 สิ ทธิการมีทนายความช่ วยเหลือให้ แก่ผ้ตู ้ องหาในทางคดีอาญา
ประเทศอังกฤษมีพฒั นาการในด้านการคุ ม้ ครองสิ ทธิ มนุษยชนทางอาญามาเป็ นเวลาอัน
ยาวนานก่อนการตรามาตรฐานสากลของสหประชาชาติโดยกฎบัตรแมคนาคาร์ ตา (Magna Carat,
1212) บัญ ญัติ ไ ว้ว่ า “บุ ค คลธรรมดาจะไม่ ถู ก จับ กุ ม คุ ม ขัง บัง คับ ให้ อ อกไปจากที่ ดิ น ของตน
(Freehold) เว้นแต่จะเป็ นไปตามคําพิพากษาที่ชอบด้วยกฎหมายหรื อโดยกฎหมายพิเศษ” และได้
รับรองว่า “บุคคลธรรมดาจะไม่ถูกคุมขัง เว้น แต่จะเป็ นไปตามคําพิพากษา1 และกฎหมายอังกฤษใน
ปั จจุบนั ได้ให้หลักประกันสิ ทธิ ต่อผูต้ อ้ งหา จําเลย และผูต้ อ้ งโทษคดีอาญาสอดคล้องกับปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิ ทธิมนุษยชน กติกาสากลว่าด้วยสิ ทธิพลเมือง

ณรงค์ ใจหาญ และคณะ. รายงานการศึ กษาวิจ ัย ฉบับ สมบู ร ณ์ เ รื่ อง “สิ ท ธิ ผู้ ต้ องหาจํา เลย และผู้
ต้ องโทษในคดีอาญา” เสนอต่อ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักนายกรัฐมนตรี , 2540, หน้า 47. อ้างถึงใน
Hal bury S Statutes (3rd ed.) 401 และวิษณุ เครื องาม, กฎหมายรัฐธรรมนูญ. (กรุ งเทพมหานคร : นิ ติบรรณการ,
2530) น. 110
1
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และทางการเมื องและมี หลัก หลายประการที่ ตรงกับ อนุ สัญญาเพื่อคุ ้ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน และ
เสรี ภาพขั้นพื้นฐานของสภายุโรป ค.ศ. 19502
ประเทศสหรัฐอเมริ กาได้บญั ญัติเรื่ องสิ ทธิ การมีทนายความ (Right to counsel) ไว้ใน
รัฐธรรมนู ญแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 (Amendment VI) ว่า ในการฟ้องคดีอาญาทุกคดี ผูต้ อ้ งหาหรื อ
จําเลยจะต้องได้รับความช่ วยเหลื อจากทนายความในการต่อสู ้คดี จากบทบัญญัติดงั กล่าวแสดงให้
เห็นว่า ผูต้ อ้ งหาหรื อจําเลยมีสิทธิ ที่จะได้รับคําปรึ กษาจากทนายความ ซึ่ งมีคาํ พิพากษาของศาลสู งใน
คดี Johnson V. Zesbt. ในปี ค.ศ. 1938 กําหนดให้สิทธิ การมีทนายความตามรัฐธรรมนูญแก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 6 ใช้บงั คับแก่ผตู ้ อ้ งหาและจําเลยทุกคนที่ถูกดําเนิ นคดีอาญาร้ายแรงโดยสหพันธรัฐ
ต่อมาศาลสู งสุ ดได้มีคาํ พิพากษาในคดี Gideon V. Wainright โดยได้วางหลักไว้ว่า สิ ทธิ การมี
ทนายความตามที่กาํ หนดไว้ในรัฐธรรมนู ญเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 กําหนดให้รัฐทุกรัฐต้องจัดหาทนาย
ให้แก่จาํ เลยผูย้ ากไร้ ในคดี อาญาที่เป็ นความผิดอุกฉกรรจ์ โดยรัฐเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
จัดหาทนายความให้ จนกระทัง่ ในปี ค.ศ. 1984 ศาลสู งได้วางหลักให้ผตู ้ อ้ งหาหรื อจําเลยได้รับสิ ทธิ
ในการมีทนายความในคดีอาญาทุกประเภท
ส่ วนการได้รับความช่วยเหลือในทางคดีจากทนายความให้แก่ผตู ้ อ้ งหาในคดีอาญาโดยรัฐ
ในประเทศไทยนั้น มีพฒั นาการมาเป็ นเวลานาน ซึ่ งรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทยฉบับก่อน ๆ
เช่ น ฉบับ ปี พ.ศ. 2517 ได้บ ญ
ั ญัติ คุ้ม ครองสิ ท ธิ ข องผูต้ ้อ งหาไว้อ ย่า งกว้า ง ๆ ว่า ในคดี อ าญา
ผูต้ อ้ งหาหรื อจําเลยมีสิทธิ ที่จะได้รับการสอบสวนหรื อการพิจารณาคดี ดว้ ยความรวดเร็ วและเป็ น
ธรรม ในกรณี ที่ผูต้ อ้ งหาหรื อจําเลยเป็ นผูย้ ากไร้ ไม่มีทุนทรัพย์พอที่จะจัดหาทนายความสําหรับ
ตนเองได้ บุ ค คลดัง กล่ า วย่อ มมี สิ ท ธิ ไ ด้รั บ การช่ ว ยเหลื อ จากรั ฐ ตามที่ ก ฎหมายบัญ ญัติ แ ละใน
รัฐธรรมนู ญฉบับปี พ.ศ. 2540 ได้บญั ญัติรับรองสิ ทธิ ดงั กล่าวไว้ในมาตรา 242 ให้ผูต้ อ้ งหาหรื อ
จําเลยในคดีอาญามีสิทธิ ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐด้วยการจัดทนายความให้ตามที่กฎหมายบัญญัติ
อย่า งไรก็ตาม การบัญญัติกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญาในส่ วนของการจัดทนายความให้แก่
ผูต้ อ้ งหาในคดี อาญาโดยรัฐเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการในรัฐธรรมนู ญ เพิ่งเกิ ดขึ้นภายหลังการ
บังคับใช้รัฐธรรมนู ญฉบับ พ.ศ. 2540 โดยในระยะแรกเป็ นการจัดทนายความให้แก่ผตู ้ อ้ งหาที่เป็ น
เด็กหรื อเยาวชน ต่อมาได้ขยาย ความคุม้ ครองไปถึงผูต้ อ้ งหาในคดีมีอตั ราโทษประหารชีวิต และ
คดี ที่มีอตั ราโทษถึ งจําคุ ก โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา (ฉบับที่ 22)พ.ศ. 2547 กําหนดให้บทบัญญัติดงั กล่าวมีผลใช้บงั คับเมื่อพ้นกําหนดร้อยแปด
สิ บวันนับแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 23 ธันวาคม 2547)
2
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รั ฐ ธรรมนู ญแห่ ง ราชอาณาจัก รไทย พ.ศ. 2550 ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ กระบวนการ
ยุติธรรมมาตรา 40 ว่า “บุคคลมีสิทธิ เข้าถึ ง กระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ ว เป็ น
ธรรม...”
มาตรา 40 (5) “ผู ้เ สี ย หาย ผูต้ ้อ งหา จํา เลย…มี สิ ท ธิ ไ ด้รั บ ความคุ ้ม ครอง และความ
ช่ วยเหลื อที่ จาํ เป็ นและเหมาะสมจากรั ฐ… (7) ในคดี อาญาผูต้ ้องหาหรื อจํา เลยมี สิ ท ธิ ไ ด้รับ การ
สอบสวนหรื อการพิจารณาคดี ที่ถูกต้อง รวดเร็ ว และเป็ นธรรม โอกาสในการต่อสู ้คดีอย่างเพียงพอ
การตรวจสอบหรื อได้รับทราบพยานหลักฐานตามสมควร การได้รับความช่วยเหลือในทางคดีจาก
ทนายความ และได้รับการปล่อยตัวชัว่ คราว...”มาตรา 81“รัฐต้องดําเนินการตามแนวทางนโยบาย
ด้านกฏหมายและการยุติธรรม ดังต่อไปนี้ (1) ดู แลให้มีการปฏิ บ ตั ิและบังคับ การให้เป็ นไปตาม
กฏหมายอย่าง ถู กต้อง รวดเร็ ว และเป็ นธรรม และทัว่ ถึ ง ส่ งเสริ มการให้ความช่ วยเหลื อและให้
ความรู ้ทางกฏหมายแก่ประชาชน และจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่นในกระบวนการ
ยุติธรรมให้มีประสิ ทธิ ภาพ โดยให้ประชาชนและองค์กรวิชาชี พมีส่วนร่ วมในกระบวนการยุติธรรม
และการช่ วยเหลื อประชาชนทางกฏหมาย (2) คุ ม้ ครองและเสรี ภาพของบุคคลให้พน้ จากการล่วง
ละเมิด ทั้งโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ และโดยบุคคลอี่น และต้องอํานวยความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่าง
เท่าเที ยมกัน”ดังนั้นรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550ได้ขยายขอบเขตการให้ความ
คุม้ ครองและการได้รับความช่วยเหลือในทางคดีเพิ่มมากขึ้นโดยไม่ได้คาํ นึงคุณสมบัติผตู ้ อ้ งหาหรื อ
จําเลยกว้างมากขึ้น
4.1.2 หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ตามกฎหมายประเทศอังกฤษได้มีการกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทนายความให้แก่
ผูต้ อ้ งหาคดีอาญาไว้ใน The Police and Criminal Evidence Act. 1984 (PACE) ซึ่ งเป็ นการกําหนด
หลักปฏิบตั ิของเจ้าพนักงานตํารวจและหลักประกันสิ ทธิ ของผูต้ อ้ งหาคดีอาญาไว้อย่างชัดเจน โดย
มาตรา 58 พระราชบัญญัติดงั กล่าวกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิ ทธิ ที่จะได้รับคําปรึ กษากฎหมาย
ของผูต้ อ้ งหาไว้ว่า ผูถ้ ู กจับและถู กควบคุมตัวในสถานี ตาํ รวจหรื อสถานที่อื่นต้องได้รับสิ ทธิ ที่จะ
ปรึ กษาทนายความเป็ นการเฉพาะตัวในเวลาใด ๆ ที่ร้องขอ และเขาต้องได้รับอนุ ญาตที่จะปรึ กษา
ทนายความโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะเร็ วได้ เว้นแต่จะมีเหตุล่าช้าตามที่กฎหมายให้ทาํ ได้ ทั้งนี้ กฎหมาย
ยังบัญญัติรับรองสิ ทธิ ไว้อีกว่า ผูถ้ ู กควบคุมตัวต้องได้รับแจ้งให้ทราบถึงสิ ทธิ ที่จะได้รับคําปรึ กษา
กฎหมายเมื่ อ มาถึ ง ที่ ส ถานี ต าํ รวจ นอกจากนี้ ผูถ้ ู ก คุ ม ขัง ยัง มี สิ ท ธิ เ จาะจงทนายความที่ จ ะให้
คําปรึ กษาได้ดว้ ย ถ้าผูถ้ ู กคุมขังไม่มีหรื อไม่รู้จกั ทนายความ เจ้าหน้าที่ผคู ้ วบคุมต้องแจ้งความจํานง
ต่อโครงการทนายความที่ให้คาํ ปรึ กษา ถ้าไม่สามารถหาทนายความได้หรื อทนายความไม่สามารถ
ให้คาํ ปรึ กษาผูถ้ ู กคุ มขังได้ก็จะจัดทนายความที่เต็มใจที่จะให้คาํ ปรึ กษาตามบัญชี รายชื่ อหรื อใช้วิธี
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อื่นจนกว่าจะพบทนายความที่เต็มใจให้คาํ ปรึ กษา ทั้งนี้ โดย The Access to Justice Act. 1999 ให้
อํา นาจประธานศาลฎี ก ากํา หนดวัต ถุ ป ระสงค์ ข องการช่ ว ยเหลื อ ประชาชนทางกฎหมายซึ่ งมี
สาระสําคัญว่า ประชาชนต้องได้รับการช่วยเหลือด้านทนายความตั้งแต่ช้ นั จับกุมจนคดีถึงที่สุด และ
ต้อ งได้รั บ ทนายความที่ มี คุ ณ ภาพ นอกจากนี้ กฎหมายยัง กํา หนดให้ ค ณะกรรมการช่ ว ยเหลื อ
ประชาชนทางกฎหมายดําเนิ นการให้บริ การด้านทนายความแก่ผตู ้ อ้ งหาหรื อจําเลยในคดีอาญา โดย
ผูถ้ ูกจับหรื อผูถ้ ูกคุมขังมีสิทธิ ที่จะปรึ กษากับทนายความเป็ นการเฉพาะตัว เพื่อให้ผตู ้ อ้ งหาได้รับการ
พิจารณาที่เป็ นธรรมในทุกขั้นตอนของกระบวนการพิจารณาคดีอาญา
สําหรับวิธีการยื่นคําขอนั้น ผูถ้ ูกจับหรื อผูต้ อ้ งหาสามารถยื่นคําขอต่อตํารวจก่อนที่จะมี
การสอบปากคํา โดยขอให้ตาํ รวจหาทนายความให้ ซึ่ งตํารวจจะจัดหาทนายความที่อยูป่ ระจําสถานี
ตํารวจ (Duty solicitor) หรื ออาจร้องขอให้ตาํ รวจติดต่อทนายความของสํานักงานเอกชนที่ติดต่อไว้
หรื อทนายความที่สภาทนายความหรื อองค์กรเอกชนในท้องถิ่นนั้นจัดให้มีทนายความช่วยเหลือซึ่ ง
อาจจะเป็ นทนายความที่มิได้มาแจ้งความประสงค์ที่จะช่วยเหลือโดยขึ้นบัญชี รายชื่อไว้ก็ได้3
กฎหมายสหรัฐอเมริ กาได้กาํ หนดไว้ใน Sixth Amendment โดยให้สิทธิ แก่ผูต้ อ้ งหา
ได้รับความช่วยเหลือจากทนายความในการต่อสู ้คดี ซึ่ งแนวคําพิพากษาศาลฎีกาของอเมริ กาในอดีต
เคยวินิจฉัยไว้สําหรับกรณี ที่ผูต้ อ้ งหาหรื อจําเลยเป็ นคนยากไร้ และเป็ นกรณี ที่ถูกดําเนิ นคดี อาญา
ร้ ายแรงซึ่ งมีอตั ราโทษประหารชี วิตต้องได้รับการช่ วยเหลื อจากทนายความ ต่อมาศาลสู งได้วาง
หลักเกณฑ์ไว้วา่ นอกจากสิ ทธิ ของจําเลยที่จะได้รับความช่วยเหลือจากทนายความในชั้นพิจารณาคดี
แล้ว สิ ทธิ การมีทนายความตามรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 6 ยังครอบคลุมถึง “ขั้นตอน
สําคัญ” ทุกขั้นตอนของการดําเนิ นคดีดว้ ย ซึ่ งพิจารณาการของสิ ทธิ การมีทนายความของผูต้ อ้ งหา
หรื อจําเลยในประเทศสหรัฐอเมริ กาได้แก่
1) สิ ทธิ ในการมีทนายความ
2) สิ ทธิ ที่จะได้รับการจัดทนายให้ และ
3) สิ ทธิ ที่จะได้รับการช่วยเหลืออย่างมีประสิ ทธิ ภาพจากทนายความ

ณรงค์ ใจหาญ และ คณะ, รายงานฉบับสมบูรณ์ เรื่ อง โครงการศึ กษาและพัฒนาระบบทนายความ
สาธารณะ (Public Defender) เสนอ กรมคุม้ ครองสิ ทธิ และเสรี ภาพ กระทรวงยุติธรรม , 2547, น. 104 อ้างถึงใน
Criminal Defence Service at Police Station and Court , April 2003, in http://www.legalservice.
gov.UK/leaflets/lsc/cds-ps-ourt (apr)03.htm,pp.1-4
3
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ในปี ค.ศ. 1966 ศาลฎี กาของอเมริ กาได้วางหลักประกันสิ ทธิ ของผูต้ อ้ งหาในการต่อสู ้คดีอาญาไว้
อย่างชัดแจ้งในคดี Miranda4 ว่า ก่อนเริ่ มการสอบสวนคดีอาญา พนักงานผูม้ ีหน้าที่ในการสวบสวน
จะต้องแจ้งให้ผตู ้ อ้ งหาทราบว่า
(1) ผูต้ อ้ งหามีสิทธิ ที่จะไม่ให้การใด ๆ เลยก็ได้
(2) ถ้อยคําที่ผตู ้ อ้ งหากล่าวออกมาอาจใช้เป็ นพยานยันผูต้ อ้ งหาในชั้นศาลได้
(3) ผูต้ อ้ งหามีสิทธิ ที่จะมีทนายความอยูร่ ่ วมด้วยในระหว่างการสอบสวน เพื่อให้แน่ใจได้
ว่า ผูต้ ้องหามี อิส ระที่ จะให้ก ารในระหว่า งการสอบสวนและเพื่อป้ องกันการละเมิ ดสิ ท ธิ ใ นการ
ดําเนินคดีจากเจ้าพนักงาน
(4) ผูต้ อ้ งหาไม่ส ามารถจัดหาทนายความได้เอง จะได้รับการแต่งตั้งทนายความให้แก่
ผูต้ อ้ งหาก่อนเริ่ มการสอบสวนคดีอาญา ถ้าผูต้ อ้ งหามีความต้องการทนายความในการดําเนินคดี
จากคําพิพากษาดังกล่าวก่อให้เกิดผลทางกฎหมายคือ การสอบสวนที่กระทําลงไปโดยไม่
มีทนายความร่ วมอยู่ด้วยในกรณี ที่ผูต้ อ้ งหาต้องการถื อว่าการสอบสวนนั้นเป็ นไปโดยมิชอบด้วย
กฎหมาย พยานหลักฐานต่าง ๆ ที่ได้มาจะรับฟังในการพิจารณาคดีของจําเลยไม่ได้5
กฎหมายรัฐธรรมนู ญของประเทศไทยได้บญั ญัติหลักประกันสิ ทธิ ผูต้ อ้ งหาคดีอาญาไว้ใน
มาตรา 40 การได้รับความช่วยเหลือในทางคดีจากทนายความ ตามที่กฎหมายบัญญัติ และกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาได้บญั ญัติรับรองสิ ทธิ ดงั กล่าวไว้สอดคล้องกับบทบัญญัติตามรัฐธรรมนู ญ
โดยมาตรา 134/1 เป็ นการรับรองสิ ทธิ ผตู ้ อ้ งหาที่มีอายุไม่เกินสิ บแปดปี หรื อผูต้ อ้ งหาในคดีที่มีอตั รา
โทษประหารชี วิต ให้ได้รับการช่วยเหลือด้านทนายความเมื่อผูน้ ้ นั ไม่มีทนายความเข้าร่ วมฟั งการ
สอบสวน ส่ วนวรรคสองเป็ นกรณี ที่ผูต้ อ้ งหาและถามผูต้ อ้ งหาในเรื่ องทนายความเสมอ เมื่อเข้า
กรณี ที่ รั ฐ ต้อ งจัด ทนายความให้ แ ก่ ผู ้ต้อ งหา พนัก งานสอบสวนก็ จ ะประสานงานไปยัง สภา
ทนายความสําหรับการสอบสวนในกรุ งเทพมหานครหรื อแจ้งไปยังประธานทนายความในกรณี การ
สอบสวนในพื้นที่ของต่างจังหวัด เพื่อขอให้จดั ทนายความอาสาเข้าฟังการสอบสวนตามข้อตกลงที่
ทําไว้ร่วมกัน วัตถุ ประสงค์ของการมีทนายความเข้าฟั งการสอบสวนนัน่ เป็ นไปเพื่อคุ ม้ ครองสิ ทธิ
ของผูต้ อ้ งหา และที่สําคัญยังเป็ นการให้หลักประกันแก่ผตู ้ อ้ งหาให้ได้รับคําปรึ กษาจากทนายความ
ก่อนการสอบสวนด้วย

ทัศ นี ย ์ แก้ว พิ ล า สิ ท ธิ ก ารมีท นายในคดีอ าญา. วิท ยานิ พ นธ์ นิ ติ ศ าสตรมหาบัณฑิ ต มหาวิท ยาลัย
ธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2527, น.67
5
เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, “การควบคุมอํานาจพนักงานสอบสวน” วารสารนิติศาสตร์, น.49
4
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สภาพปั ญหาของการจัดทนายความให้แก่ผูต้ อ้ งหาในคดีอาญาในประเทศอังกฤษคือปั ญหาทุนใน
การให้ความช่วยเหลือ ปั ญหาคุณภาพของทนายความ คดีที่รับผิดชอบมีมากเกินไปและปั ญหาความ
เป็ นอิสระในการดําเนิ นงาน จึงได้มีการแก้ปัญหาโดยมีการตรากฎหมายขึ้นใหม่ชื่อ The Access to
Justice Act. 1999 โดยได้ปรับปรุ งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายให้มีอาํ นาจ
หน้าที่ในการจัดให้มีการให้บริ การแก่ผูต้ อ้ งหาจําเลยในการได้รับคําปรึ กษาและการช่วยเหลือด้าน
คดี ทําสัญญาจ้าง Solicitor ไว้ทาํ หน้าที่ให้คาํ ปรึ กษาและจ้างทนายความประจําในรู ปของ Public
Defender เพื่ อรองรั บ คดี ที่ มี อยู่เป็ นจํา นวนมาก นอกจากนี้ ยัง มี ก ารกํา หนดเกณฑ์ม าตรฐานการ
ควบคุ มวิชาชี พทนายความหรื อมาตรฐานการปฏิ บตั ิง านของสํา นักงานช่ วยเหลื อประชาชนทาง
กฎหมายเพื่อเป็ นหลักประกันคุณภาพของทนายความที่รัฐจัดให้แก่ผตู ้ อ้ งหาหรื อจําเลย
มีขอ้ สังเกตว่า การให้ความช่วยเหลือด้านทนายความในประเทศสหรัฐอเมริ กาและอังกฤษ
นั้น เน้น การให้ค วามช่ ว ยเหลื อ แก่ ผู ้ต้อ งหาหรื อ จํา เลยที่ เ ป็ นผู ้ย ากไร้ แต่ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไม่ได้คาํ นึ งว่าผูต้ อ้ งหา
หรื อจําเลยเป็ นผูย้ ากไร้หรื อไม่ เพียงแต่ไม่มีหรื อต้องการทนายความรัฐก็จะจัดให้และรัฐธรรมนู ญ
แห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550ได้ขยายขอบเขตได้รับความช่วยเหลือในทางคดีเพิ่มมากขึ้นโดย
ไม่ได้คาํ นึงคุณสมบัติผตู ้ อ้ งหาหรื อจําเลยกว้างกว่ารัฐธรรมนูญฉบับเดิม
4.1.3 การเพิม่ ประสิ ทธิภาพของการจัดหาทนายความ
จากหลักเกณฑ์ในการจัดทนายความให้แก่ผูต้ อ้ งหาคดีอาญาของแต่ละประเทศดังกล่าว
เห็นได้วา่ ทุกประเทศล้วนให้หลักประกันสิ ทธิ แก่พลเมืองของตนโดยการบัญญัติเป็ นหลักการไว้ใน
กฎหมาย ซึ่ งส่ วนใหญ่นบั ว่าสอดคล้องกับหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิ มนุษยชน รวมทั้งมาตรฐาน
องค์การสหประชาชาติวา่ ด้วยกระบวนการยุติธรรมทางอาญา อย่างไรก็ตามสภาพปั ญหาที่มีลกั ษณะ
คล้ายกันของแต่ละประเทศคือ สภาพของการบังคับใช้กฎหมายที่มีปัญหาและอุปสรรค เช่น การไม่
แจ้งสิ ท ธิ ตามที่กฎหมายกํา หนด ปั ญหาประสิ ทธิ ภาพในการจัดทนายความให้แก่ผูต้ ้องหา หรื อ
กระทัง่ การละเมิดสิ ทธิ ของผูต้ อ้ งหาในคดีอาญาซึ่ งจะได้กล่าวในรายละเอียดต่อไป
ในสหรั ฐอเมริ กาแก้ปัญหาค่าตอบแทนทนายความและประสิ ทธิ ภาพของการให้ความ
ช่วยเหลือด้านทนายความให้แก่ผตู ้ อ้ งหาหรื อจําเลยในคดีอาญาด้วยการจัดตั้งสํานักงานทนายจําเลย
ของรั ฐ (Public Defender) ซึ่ งมีทนายความทําหน้าที่ประจําโดยได้รับเงินเดือนจากรัฐ ข้อดีของ
ระบบนี้ คือสามารถรับคดี เป็ นจํานวนมากและเริ่ มรับคดี ได้ต้ งั แต่ช้ นั สอบสวน อย่างไรก็ตามการ
จัดตั้งสํานักทนายความในระดับนี้ ก็ยงั ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ท้ งั หมด โดยมีปัญหาและอุปสรรค
หลายประการ ได้แก่ ปั ญหาในแต่ล ะมลรั ฐมี ค ดี ใ นความรั บ ผิดชอบมากเกิ นไป การขาดความรู ้
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ความสามารถของทนายความ การถู กแทรกแซงการปฏิบตั ิหน้าที่ การขาดแคลนทุนทรัพย์ในการ
บริ หารจัดการคดี เป็ นต้น
ในอังกฤษ ใช้ทนายความที่ประจําในสํานักงานทนายความเอกชนโดยทัว่ ไป ซึ่ งจําเลยหรื อ
ผูต้ อ้ งหาจะได้รับทนายอย่างเท่าเทียมกับประชาชนทัว่ ไป ไม่วา่ จะมีฐานะอย่างไร ซึ่ งในปั จุบนั การ
ให้ความช่วยเหลือแก่ผตู ้ อ้ งหาหรื อจําเลยในคดีอาญาได้เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการให้ความช่วยเหลือ
มากขึ้น โดยจัดตั้งเป็ น The Criminal Defence Service ในปี 1999 และมีการจ้างทนายความเอกชนมา
ให้ความช่วยเหลือแก่ผตู ้ อ้ งหาหรื อจําเลยซึ่ งทําสัญญาจ้างคราวละ 3 ปี 6
ส่ วนการจัดหาทนายในประเทศไทย เป็ นการจัดโดยใช้ระบบการจัดหาทนายความเอกชน
ที่ข้ ึ นทะเบี ย นไว้ก ับศาล ในกรณี เป็ นการที่ ศ าลจัดหาทนายความให้แก่ ผูต้ ้องหา ส่ วนการจัดหา
ทนายความให้แก่ผูต้ อ้ งหาที่เป็ นบุคคลอายุไม่เกินสิ บแปดปี ในชั้นสอบสวน พนักงานสอบสวนได้
ประสานงานโดยใช้ทนายความจากสภาทนายความซึ่ งเป็ นทนายความอาสาสําหรับให้คาํ ปรึ กษา
และนัง่ ฟังการสอบสวนผูต้ อ้ งหา
วิธีการที่ศาลและพนักงานสอบสวนการจัดหาทนายให้น้ ันมีความแตกต่างกันกล่ าวคือ
กรณี การจัดหาทนายให้แก่จาํ เลย ศาลตั้งทนายความให้ตามลําดับรายชื่อที่ข้ ึนทะเบียนไว้ต่อศาล ซึ่ ง
เรี ยกกันว่า ทนายความขอแรง ส่ วนการจัดหาทนายให้ให้แก่ผตู ้ อ้ งหาในชั้นสอบสวน ใช้ทนายความ
ที่อยู่เวรซึ่ งทางสภาทนายความหรื อประธานทนายความจังหวัดกําหนดเพื่อให้เข้าไปให้คาํ ปรึ กษา
และนัง่ ฟังการสอบสวนผูต้ อ้ งหา ซึ่ งสภาทนายความเรี ยกกันว่า ทนายความอาสา
ในการปรั บปรุ งระบบการให้ความช่ วยเหลื อแก่จาํ เลยและผูต้ อ้ งหาด้านทนายความนั้น
นอกเหนือจากการที่ตอ้ งพิจารณาในเรื่ องหลักเกณฑ์และประเภทคดีที่จะต้องจัดหาให้ สิ่ งสําคัญก็คือ
ทนายความที่รัฐจัดหาให้จะต้องมีคุณภาพและมีประสิ ทธิ ภาพในการให้การช่วยเหลือแก่จาํ เลยและ

6

The Access to Justice Act 1999 part 1. และ The Criminal Defence Service อาจจ้างทนายความมา
ประจําโดยมีเงินเดือนประจําได้ ซึ่งใช้เงินจากกองทุนช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายมาจ่ายให้ ดังนั้น
ทนายความจึงมีสองแบบ คือแบบสัญญาจ้าง หรื อเป็ นรายคดีที่กาํ หนดค่าตอบแทนไว้วา่ จะจ่ายให้คดีละ
เท่าใดก่อนการให้การช่วยเหลือ โปรดดู Stephen Seabrooke and John Sprack, Criminal Evidence and
Procedure: The Essential Framework, second edition, (Blackstone Press Limited, 1999),pp.413-419
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ผูต้ อ้ งหาด้วย แนวทางในการจัดหาทนายความที่มีคุณภาพและการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการ
ช่วยเหลือแก่จาํ เลยและผูต้ อ้ งหานี้ อีกเหตุผลหนึ่ ง คือรัฐอาจใช้งบประมาณสนับสนุนหน่วยงานที่
ดําเนินการด้านการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายให้มากกว่าที่เป็ นอยู่ เช่นให้งบประมาณเพิ่ม แก่
สภาทนายความหรื อสํานักงานอัยการสู งสุ ดเพิ่มขึ้น
4.2. การให้ ความช่ วยเหลือในทางคดีอาญาให้ แก่ ผู้ต้องหาอย่ างมีประสิ ทธิภาพสํ าหรับประเทศไทย
โดยที่ รัฐ ธรรมนู ญแห่ ง ราชอาณาจัก รไทยฉบับ ปั จ จุ บ นั กํา หนดหลัก ประกัน สิ ท ธิ ข อง
ผูต้ ้องหาที่ จะได้รับความช่ วยเหลื อด้วยการจัดทนายความให้โดยรั ฐ และพระราชบัญญัติแก้ไ ข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2547 ได้ขยายสิ ทธิ ในการ
คุม้ ครองผูต้ อ้ งหาให้เท่าเทียมกับสิ ทธิ ของจําเลย ทําให้มีแนวโน้มที่จะมีทนายความเข้าทําหน้าที่ให้
คํา ปรึ ก ษาแก่ ผูต้ ้องหาและเข้า ฟั ง การสอบสวนคดี อาญามากขึ้ น ซึ่ ง จากการศึ ก ษาปั ญหาการจัด
ทนายความให้แก่ ผูต้ อ้ งหาในคดี อาญาในบทที่ 2 พบว่ามี ปัญหาและอุ ปสรรคที่ สําคัญคื อ ปั ญหา
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิหน้าที่ของทนายความ ปั ญหางบประมาณและค่าตอบแทนทนายความ
และปั ญหาอื่นๆเช่ นปั ญหาทัศนคติต่อการให้ความช่ วยเหลื อด้านทนายความแก่ผูต้ อ้ งหา ปั ญหา
เกี่ ย วกับ องค์ก รให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ด้า นทนายความ และสภาพปั ญ หาจากการสั ม มนาของสภา
ทนายความ ซึ่ งปั ญหาดังกล่าวมีความจําเป็ นต้องศึกษาวิเคราะห์เพื่อหาทางแก้ไขดังจะกล่าวต่อไปนี้
4.2.1 งบประมาณและค่ าตอบแทนทนายความ
เพิ่ ม อัต ราเงิ น รางวัล และค่ า ตอบแทนทนายความขอแรง การดํา เนิ น ในทางคดี ข อง
ทนายความขอแรงทุกส่ วนมีค่าใช้จ่าย ไม่วา่ การเดินทางไปหาจําเลย หาพยานหลักฐาน ตรวจดูที่เกิด
เหตุ รวมถึงการจัดเตรี ยมเอกสารภาพถ่ายที่ใช้ประกอบคดี จะได้รับเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายจากรัฐ
เมื่อคดีเสร็ จ ต่างกับคดีที่เอกชนว่าจ้างจะได้รับเงินก่อนเป็ นค่าดําเนินการ อีกทั้งเงินที่ได้จากรัฐเป็ น
จํานวนที่ไม่มาก ในบางคดีทนายความขอแรงเสี ยค่าใช้จ่ายไปเป็ นจํานวนมากในการเตรี ยมการต่อสู ้
คดีให้จาํ เลยแต่สุดท้ายจําเลยรับสารภาพ ทําให้ทนายความขอแรงได้รับเงินรางวัลในอัตราที่ลดลง
ตามระเบียบการจ่ายเงิ น ซึ่ งไม่พอกับค่าใช้จ่ายที่ทนายความขอแรงได้จ่ายไปก่อน ดังนั้นควรมีการ
ปรับอัตราเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายทนายความขอแรงให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปั จจุบนั
รั ฐ ควรเพิ่ ม งบประมาณให้แ ก่ ส ภาทนายความ รวมทั้ง สํา นัก งานอัย การสู ง สุ ด ซึ่ งมี
เครื อข่ายอยูท่ วั่ ประเทศ เพื่อรองรับการดําเนินงานด้านการให้คาํ ปรึ กษากฎหมาย หรื ออาจกําหนด
ระเบียบให้หน่วยงานของรัฐทําสัญญาจ้างผูท้ ี่เป็ นทนายความเข้าทํางานประจําในหน่วยงานโดยให้มี
หน้า ที่ เข้า ฟั ง การสอบปากคํา ผูต้ ้องหาในคดี อาญาได้ด้วย และหากพื้ นที่ ใ ดมี ปั ญหาขาดแคลน
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ทนายความก็อาจกําหนดสถานที่ทาํ การสอบสวนแห่งใดแห่งหนึ่ งเป็ นจุดศูนย์กลาง สําหรับทําการ
สอบสวนคดี ที่ เ กิ ดขึ้ นในพื้ นที่ ใ กล้เคี ย ง นอกจากนี้ สภาทนายความน่ า จะมี ส่ ว นสํา คัญ ในการ
ส่ งเสริ มให้ทนายความที่ อาสาเข้าร่ วมโครงการช่วยกันทําหน้าที่ดงั กล่ าวด้วยจิตใจที่เสี ยสละโดย
คํานึ งถึ งประโยชน์ส่วนรวมและการมีส่วนร่ วมในการช่วยเหลือผูต้ อ้ งหาให้ได้รับความเป็ นธรรม
ตามสิ ทธิ ที่เขามีอยู่
ค่าตอบแทนทนายความในกฎหมายอังกฤษ ซึ่ งมีพระราชบัญญัติว่าด้วยการช่ วยเหลื อ
ประชาชนทางกฎหมายกําหนดให้มีกองทุนช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายเพื่อนํามาเป็ นค่าใช้จ่าย
แก่การที่รัฐจะให้ค่าตอบแทนทนายความ ทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญา ทั้งนี้อตั ราการจ่ายค่าตอบแทน
ไม่ได้คิดเหมาจ่ายเป็ นรายคดี แต่จะจ่ายตามงานที่ได้ทาํ 7 เช่น ให้คาํ ปรึ กษา เขียนคําคู่ความ หรื อการ
ว่าความในศาล เป็ นต้น ดังนั้นค่าตอบแทน จึงจ่ายตามชิ้นงานที่ทาํ โดยเบิกจ่ายจากกองทุนดังกล่าว
อย่างไรก็ดี อัตราค่าตอบแทนในงานที่ทาํ นี้ เมื่อเทียบกับอัตราที่ทนายความได้รับสําหรับการ
ดําเนิ นคดี ให้แก่ลูกความที่ ไม่ได้ขอความช่วยเหลือจะตํ่ากว่าบ้าง แต่ก็ไม่มากจนถึงขั้นทําให้ขาด
แรงจูงใจในการช่วยเหลือส่ วนเงินจากกองทุนเหล่านี้ได้มาจากการเงินบางส่ วนของค่าตอบแทนการ
ว่าความที่ทนายความได้รับจากลูกความในสํานักงานทนายความเอกชน และบางส่ วนที่ได้รับการ
สนับสนุนจากรัฐ8
ส่ วนการจ่ายค่าตอบแทนของทนายความพิทกั ษ์สิทธิ (Public defender) ในประเทศ
สหรัฐอเมริ กาเป็ นการจ่ายเป็ นเงินเดือนและดูเหมือนว่าผูท้ ี่ทาํ หน้าที่ทนายความจะสามารถช่วยเหลือ
ผูต้ อ้ งหาหรื อจําเลยได้อย่างมีความเป็ นกลาง เพราะไม่ได้รับค่าตอบแทนจากผูต้ อ้ งหาหรื อจําเลย และ
ทําหน้าที่ เสมื อนเป็ นตัวแทนของรั ฐในการนําเสนอข้อเท็จจริ งในด้านผูต้ อ้ งหาหรื อจําเลย ส่ วน
อัยการก็จะเสนอข้อเท็จจริ งในด้านของรัฐที่เป็ นโจทก์ เพื่อให้คณะลูกขุนและศาลวินิจฉัยชี้ ขาดใน
ข้อเท็จจริ งและข้อกฎหมาย

7

โปรดดู รายละเอียดของการพัฒนาการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่จาํ เลยและผูต้ อ้ งหาใน
คดีอาญาใน J.R. Spencer, Jackson’s Machinery of Justice, (Cambridge University Press, 1989), pp. 473-482
8
see Stephen Seabrooke and John Sprack, Criminal Evidence and Procedure: the Essential
Framework, second edition, (Blackstone Press Limited, 1999), pp.418-419
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ดังนั้นจากประสบการณ์ท้ งั สองประเทศข้างต้น จึงเห็นว่าควรวิเคราะห์และศึกษาระบบ
public defender ที่มีตน้ แบบของประเทศสหรัฐอเมริ กามาพิจารณา เพราะประเทศอังกฤษเองก็นาํ มา
ประยุก ต์ใช้ เพื่ อให้บริ ก ารทางด้า นทนายความเพื่อให้ไ ด้ทนายความที่ มี คุณภาพและสามารถ
ให้บริ การได้อย่างทัว่ ถึงและประหยัดงบประมาณ ทั้งนี้ แม้วา่ ระบบการมีทนายความช่วยเหลือจะ
เป็ นความจําเป็ นในระบบกฎหมายแบบระบบกล่าวหา(adversary system) ดังในระบบกฎหมาย
อังกฤษหรื อสหรัฐอเมริ กา ซึ่ งศาลหรื อคณะลูกขุนมีลกั ษณะเป็ นกลางในการค้นหาความจริ ง ส่ วน
โจทก์หรื อจําเลยมีหน้าที่นาํ เสนอข้อเท็จจริ งและพยานหลักฐาน ดังนั้น การที่จาํ เลยมีทนายความ
ช่วยเหลือ จําเลยก็จะมีความสามารถในการต่อสู ้คดีได้อย่างเท่าเทียมกับรัฐที่มีพนักงานอัยการ
4.2.2 การจัดตั้งกองทุนให้ ความช่ วยเหลือทางกฏหมาย
เนื่องจากการจัดทนายความให้แก่ผตู ้ อ้ งหาจําเป็ นต้องใช้งบประมาณมากขึ้น หากอาศัยเงิน
จากรัฐอย่างเดี ยวอาจไม่เพียงพอสําหรับเป็ นค่าใช้จ่ายที่จาํ เป็ นในด้านต่าง ๆ ดังนั้น รู ปแบบวิธีการ
แก้ไขปั ญหาที่มีความเป็ นไปได้คือการจัดตั้งกองทุนให้ความช่วยเหลื อทางกฎหมาย ดังจะเห็นได้
จากประเทศที่ มี พ ฒ
ั นาการในการจัด ทนายความให้ผูต้ ้องหามายาวนานกว่า ประเทศไทย เช่ น
ประเทศอัง กฤษมี ก ารจัด ตั้ง กองทุ น ช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมายขึ้ น มาเพื่ อ แก้ไ ขปั ญหาค่ า ตอบแทน
ทนายความและปั ญหาประสิ ทธิ ภาพในการให้ความช่วยเหลือด้านคดีที่มีปริ มาณเพิ่มขึ้น
ในการตั้งกองทุนดังกล่าวควรมีกฎหมายออกมารองรับชัดเจนว่าจะจัดตั้งขึ้นมาในลักษณะ
ใด รวมทั้งกําหนดโครงสร้ างการบริ หารกองทุนให้เกิดบทบาทต่อการให้บริ การทางด้านกฎหมาย
อย่างเป็ นรู ปธรรม ส่ วนที่มาของเงินทุนนั้น นอกจากเงินงบประมาณที่รัฐสนับสนุ นแล้วอาจมีที่มา
จากเงินค่าปรับในคดีอาญา เงินค่าธรรมเนี ยม เงินบริ จากรวมทั้งดอกผลของกองทุน ดังนั้น หากมี
การผลักดันให้จดั ตั้งกองทุนขึ้นมาได้แล้วย่อมมีส่วนทําให้แก้ปัญหาการขาดงบประมาณได้
ในกฎหมายอังกฤษ ซึ่ งมีพระราชบัญญัติว่าด้วยการช่ วยเหลื อประชาชนทางกฎหมาย
กํา หนดให้มี ก องทุ นช่ วยเหลื อประชาชนทางกฎหมายเพื่อนํา มาเป็ นค่า ใช้จ่า ยแก่ ก ารที่ รัฐจะให้
ค่าตอบแทนทนายความ ทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญา ทั้งนี้อตั ราการจ่ายค่าตอบแทน ไม่ได้คิดเหมา
จ่ายเป็ นรายคดี แต่จะจ่ายตามงานที่ได้ทาํ เช่น ให้คาํ ปรึ กษา เขียนคําคู่ความ หรื อการว่าความในศาล
เป็ นต้น ดังนั้นค่าตอบแทน จึงจ่ายตามชิ้นงานที่ทาํ โดยเบิกจ่ายจากกองทุนดังกล่าว อย่างไรก็ดี อัตรา
ค่าตอบแทนในงานที่ทาํ นี้ เมื่อเทียบกับอัตราที่ทนายความได้รับสําหรับการดําเนินคดีให้แก่ลูกความ
ที่ไม่ได้ขอความช่วยเหลื อจะตํ่ากว่าบ้าง แต่ก็ไม่มากจนถึงขั้นทําให้ขาดแรงจูงใจในการช่ วยเหลือ
ส่ วนเงิ นจากกองทุนเหล่านี้ ได้มาจากการเงิ นบางส่ วนของค่าตอบแทนการว่าความที่ทนายความ
ได้รับจากลูกความในสํานักงานทนายความเอกชน และบางส่ วนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ
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4.2.3 การจัดทนายความทีม่ ีประสิ ทธิภาพ
ปั ญหาการจัดทนายความที่มีประสิ ทธิ ภาพเป็ นปั ญหาที่หลายประเทศให้ความสนใจและมี
การศึ ก ษาพัฒนายกระดับด้วยรู ป แบบวิธีก ารที่ แตกต่า งกันออกไปตามสภาพเงื่ อนไขของแต่ ล ะ
ประเทศ ในกฎหมายอังกฤษใช้ทนายความที่ประจําสํานักงานเอกชน โดยผูต้ อ้ งหาหรื อจําเลยจะ
ได้รั บ ทนายความอย่า งเท่ า เที ย มกับ ประชาชนทั่ว ไป นอกจากนี้ ระบบของอัง กฤษยัง ได้เ พิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพในการให้ความช่วยเหลือผูต้ อ้ งหาหรื อจําเลยในคดีอาญามากขึ้น โดยการจัดตั้ง The
Criminal Defiance Service ในปี 1999 และมีการจ้างทนายความในสํานักงานทนายความเอกชนมา
ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ แก่ ผู ้ต้อ งหาหรื อจํา เลยโดยทํา เป็ นสั ญ ญาจ้า งคราวละ 3 ปี 9 ส่ ว นประเทศ
สหรัฐอเมริ กาใช้ระบบ Public Defender ซึ่ งเป็ นทนายความที่ทาํ งานประจําโดยได้รับเงินเดือนจาก
รัฐ ข้อดีของการจัดทนายความในระบบนี้คือสามารถรับคดีได้คราวละมาก ๆ และเข้ารับคดีได้ต้ งั แต่
ชั้นสอบสวนจนถึ งชั้นพิจารณาคดีของศาล แต่ทนายความในระดับดังกล่ าวอาจถู กต่อว่าสู ้คดี ไม่
เต็มที่เพราะมีลกั ษณะเป็ นเจ้าที่ของรัฐ
สําหรับการจัดทนายความให้แก่ผูต้ อ้ งหาในคดีอาญาตามระบบของไทยในปั จจุบนั นี้ เป็ น
การประสานความร่ วมมือระหว่างสํานักงานตํารวจแห่งชาติกบั สภาทนายความ ซึ่ งทนายความที่เข้า
มาทําหน้าที่ให้คาํ ปรึ กษาและเข้าฟั งการสอบปากคําผูต้ อ้ งหานั้นเป็ นทนายความอาสาโดยได้รับ
ค่าตอบแทนการทํางานจากรัฐ ต่างกับระบบของอังกฤษและอเมริ กาที่มีการจ้างทนายความทํางาน
ประจําทําให้มีเวลาทํางานอย่างเต็มที่ ดังนั้น การจัดทนายความให้แก่ผูต้ อ้ งหาในอนาคตสําหรับ
ประเทศไทยจึงมีขอ้ น่าพิจารณาว่าควรเป็ นไปในทิศทางใด ซึ่ งเรื่ องนี้ผทู ้ รงคุณวุฒิทางกฎหมายหลาย

9

The Access to Justice Act 1999 part 1. และ The Criminal Defence Service อาจจ้างทนายความมา
ประจําโดยมีเงินเดือนประจําได้ ซึ่งใช้เงินจากกองทุนช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายมาจ่ายให้ ดังนั้น
ทนายความจึงมีสองแบบ คือแบบสัญญาจ้าง หรื อเป็ นรายคดีที่กาํ หนดค่าตอบแทนไว้วา่ จะจ่ายให้คดีละ
เท่าใดก่อนการให้การช่วยเหลือ โปรดดู Stephen Seabrooke and John Sprack, Criminal Evidence and
Procedure: The Essential Framework, second edition, (Blackstone Press Limited, 1999),pp.413-419
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ท่านมีความเห็นว่าควรนําระบบการจัดทนายความแบบ Public Defender ของสหรัฐอเมริ กามา
ประยุกต์ใช้กบั ประเทศไทยตามความเหมาะสมและบางท่านเห็ นว่าควรนํามาใช้ในลักษณะเป็ น
ระบบคู่ขนาน คือมีท้ งั รู ปแบบทนายขอแรงหรื อทนายอาสา กับทนายความในรู ปแบบของ Public
Defender10 เพื่อเป็ นทางเลือกสําหรับประชาชนซึ่ งผูเ้ ขียนมีความเห็นพ้องด้วยกับความเห็นดังกล่าว
เพราะระบบทนายอาสาที่ดาํ เนิ นการโดยสภาทนายความอยู่ในปั จจุบนั อาจไม่เพียงพอต่อการจัด
ทนายความให้แก่ ผูต้ อ้ งหาในอนาคต เนื่ องจากคดี อาญาที่เกิดขึ้ นในแต่ละปี มีอยู่เป็ นจํานวนมาก
ดังนั้น การนําระบบ Public Defender มาใช้คู่ขนานกับระบบที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั จึงน่าจะเป็ นผลดี
มากกว่าผลเสี ย เพราะจะได้มีทนายความที่มีเวลาให้กบั การทํางานในส่ วนนี้ ได้อย่า งเต็มที่ และ
สามารถเข้าไปช่ วยเหลื อผูต้ อ้ งหาตั้งแต่ช้ นั จับกุมถึ งชั้นพิจารณาคดี ของศาล อันจะทําให้การจัด
ทนายความให้ผตู ้ อ้ งหามีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 134/1 วรรคสามได้กาํ หนดไว้วา่ การ
จัดทนายความตามวรรคหนึ่งหรื อวรรคสองให้พนักงานสอบสวนปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขที่กาํ หนดในกฎกระทรวง และให้ทนายความที่รัฐจัดให้ได้รับเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายตาม
ระเบี ยบที่ ก ระทรวงยุติธรรมกํา หนดโดยได้รับ ความเห็ นชอบ จากกระทรวงการคลัง แสดงว่า
กฎหมายกําหนดให้เป็ นหน้าที่ของรัฐในการจัดหาทนายความให้แก่ผูต้ อ้ งหา แต่ขณะนี้ ยงั ไม่ปรากฏ
ว่ามี ประกาศกฎกระทรวงออกมาบังคับ ใช้ใ นเรื่ องดังกล่า ว และโดยที่ม าตรา 134/1 ในส่ วนที่
กฎหมายขยายความคุม้ ครองไปถึ งผูต้ อ้ งหาในคดีที่มีอตั ราโทษประหารชี วิตและคดีที่มีอตั ราโทษ
จํา คุ ก จะมี ผ ลบัง คับ ใช้ ใ นวัน ที่ 22 มิ ถุ น ายน 2548 นี้ ดัง นั้น หากใช้รู ป แบบเดิ ม ตามที่ ส ภา
ทนายความดํา เนิ นการอย่า งเดี ย วอาจไม่ เ พีย งพอและไม่ ส ามารถคุ ้ม ครองสิ ท ธิ ของผูต้ ้องหาใน
คดี อาญาได้อย่างทัว่ ถึง รัฐจึงควรสร้างระบบหรื อกลไกขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ในเบื้องต้น
ผูเ้ ขียนขอเสนอแนวทางในการจัดทนายความที่มีประสิ ทธิ ภาพให้แก่ผถู ้ ูกกล่าวในคดีอาญาดังนี้
(1) จัดตั้งสํานักงานทนายความคุม้ ครองและพิทกั ษ์สิทธิ หรื อ Public Defender ขึ้นมาทํา
หน้าที่ในการให้ความช่ วยเหลื อแก่ผูต้ อ้ งหาหรื อจําเลยในคดีอาญา โดยศึกษารู ปแบบของประเทศ
สหรัฐอเมริ กาแล้วนํามาปรับใช้กบั สภาพของประเทศไทยควบคู่ไปกับการให้บริ การด้วยระบบ

ณรงค์ ใจหาญ และ คณะ, รายงานฉบับสมบูรณ์ เรื่ อง โครงการศึ กษาและพัฒนาระบบทนายความ
สาธารณะ (Public Defender) เสนอ กรมคุม้ ครองสิ ทธิ และเสรี ภาพ กระทรวงยุติธรรม , 2547, น. 135 อ้างถึงใน
Criminal Defence Service at Police Station and Court , April 2003, in http://www.legalservice.
gov.UK/leaflets/lsc/cds-ps-ourt (apr)03.htm,pp.110
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ทนายความอาสาตามที่ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ทั้งนี้ การจัดตั้งทนายความพิทกั ษ์สิทธิ จะต้องออกกฎหมาย
รองรับและมีการกําหนดของเขตภาระหน้าที่อย่างชัดเจน บทบาทของทนายความพิทกั ษ์สิทธิ อาจให้
ความช่วยเหลือด้านการให้คาํ ปรึ กษาและการว่าความแก้ต่างให้แก่จาํ เลยเป็ นด้านหลัก แต่ก็สามารถ
ให้ค วามช่ วยเหลื อโดยการให้ค าํ ปรึ ก ษาแก่ ผูต้ ้องหาในคดี อาญาและการเข้า ฟั ง การสอบปากคํา
ผูต้ อ้ งหาได้ดว้ ย ข้อดีของการนําระบบนี้มาใช้คือ ทนายความพิทกั ษ์สิทธิ เป็ นทนายความที่ทาํ หน้าที่
ประจําโดยได้รับ เงิ นเดื อนจากรั ฐ มีรายได้เพียงพอกับ การครองชี พ สามารถมี เวลาให้กบั งานที่
ช่วยเหลือได้อย่างเต็มที่ ต่างกับระบบทนายความอาสาที่ทนายความเจียดเวลาจากการทํางานประจํา
มาช่ วยเหลื อ ทําให้ไม่สามารถทุ่มเทเวลาให้กบั การทํางานได้อย่างเต็มที่ ซึ่ งทําให้มีผลกระทบต่อ
ประสิ ทธิ ภาพในการให้ความช่วยเหลือ
(2) กําหนดคุณสมบัติของทนายความคุม้ ครองและพิทกั ษ์สิทธิ ให้ชดั เจน โดยต้องมีความรู ้
ความชํานาญคดีอาญาเป็ นหลัก และมีประสบการณ์ในการว่าความอย่างน้อย 5 ปี สําหรับผูท้ ี่จะทํา
หน้าที่เป็ นทนายความให้แก่จาํ เลย ส่ วนทนายความที่ทาํ หน้าที่ให้คาํ ปรึ กษาอาจมีประสบการณ์นอ้ ย
กว่า 5 ปี ได้ แต่จะต้องผ่านการว่าความหรื อเคยเป็ นผูช้ ่วยของทนายความที่วา่ ความมาแล้ว11 อย่างไร
ก็ตาม การเป็ นทนายความพิทกั ษ์สิทธิ ซ่ ึ งรับเงินเดือนจากรัฐนี้ มีขอ้ พิจารณาว่าควรเป็ นพนักงานของ
รัฐหรื อเป็ นทนายความที่ประกอบวิชาชีพทนายความโดยทัว่ ไป ในเรื่ องนี้ หากพิจารณาตามถ้อยคําที่
ใช้ในบทบัญญัติของกฎหมายที่ให้ผตู ้ อ้ งหาหรื อจําเลยมีสิทธิ ได้รับการช่วยเหลือด้านทนายความโดย
รัฐเป็ นผูจ้ ดั ให้แล้ว จะเห็นว่ากฎหมายใช้คาํ ว่า “ทนายความ” และแนวคิดในการจัดตั้งทนายความ
พิทกั ษ์สิทธิ ที่กล่าวถึ งนี้ ก็เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผูถ้ ูกกล่าวหาในคดีอาญาตามที่กฎหมายบัญญัติ
ดังนั้น ผูท้ ี่จะมาเป็ นทนายความพิทกั ษ์สิทธิจึงไม่ควรเป็ นข้าราชการ เพราะถ้าหากเป็ นข้าราชการจะ
ทําให้เกิดความไม่คล่องตัวในการปฏิบตั ิงานและขัดต่อพระราชบัญญัติสภาทนายความ พ.ศ. 2528
การที่จะทราบว่าผูท้ ี่จะมาเป็ นทนายความคุม้ ครองและพิทกั ษ์สิทธิ มีคุณสมบัติตามที่ตอ้ งการหรื อไม่
นั้น ต้อ งมี ก ระบวนการกลั่น กรองหรื อ การทดสอบอย่า งเป็ นรู ป ธรรม มิ ใ ช่ เ พีย งดู จ ากอายุข อง
ใบอนุ ญาตว่า ความเท่ า นั้น แต่ค วรจะต้องมี หลัก ฐานที่ แสดงว่า มี คุณสมบัติดัง กล่ า วจริ ง เช่ น มี
ใบรับรองการว่าความในคดี อาญาจากผูพ้ ิพากษาเจ้าของสํานวนที่ทนายความผูน้ ้ นั ได้ทาํ หน้าที่แก้
ต่างให้กบั จําเลย หรื อมีรายงานกระบวนพิจารณาที่เป็ นหลักฐานแสดงว่าทนายความได้ทาํ หน้าที่ใน
คดีใดคดีหนึ่งอย่างแท้จริ ง เป็ นต้น

11

เพิ่งอ้าง, น.124
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ส่ วนการพิจารณาคัดเลือกผูท้ ี่จะทําหน้าที่ให้คาํ ปรึ กษาแก่ผตู ้ อ้ งหานั้น หากเป็ นผูท้ ี่เคยเข้า
ร่ วมโครงการทนายความอาสาของสํานักงานสิ ทธิ มนุ ษยชน สภาทนายความ ในการให้คาํ ปรึ กษา
และเข้าฟั งการสอบปากคําผูต้ อ้ งหาในคดีอาญาก็ควรมีหลักฐานหรื อใบรับรองจากสภาทนายความ
ยืนยันว่าเป็ นผูท้ ี่เคยผ่านการทําหน้าที่ดงั กล่าวมาแล้วจริ ง ทั้งนี้ เพื่อเป็ นหลักประกันว่าทนายความที่
เข้ามาสู่ ระบบนี้จะต้องเป็ นทนายความที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ในการทํางานมาแล้วในระดับ
หนึ่ง จึงจะสามารถทําหน้าที่ให้ความช่วยเหลือหรื อมีบทบาทในการให้คาํ ปรึ กษาแก่ผูถ้ ูกกล่าวหาได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(3) ประเภทคดีที่ให้ความช่วยเหลือ ดังที่ได้กล่าวมาในบทที่ 2 แล้วว่า ปั จจุบนั ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทยได้ให้หลักประกันสิ ทธิ การได้รับความช่วยเหลือของผูถ้ ูก
กล่ า วหาในคดี อ าญาโดยรั ฐ เป็ นผู ้จ ัด ให้ ซึ่ งในมาตรา 134/1 เป็ นการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ด้า น
ทนายความแก่ผตู ้ อ้ งหา ส่ วนมาตรา 173 เป็ นการช่วยเหลือด้านทนายความแก่จาํ เลย ซึ่ งทั้งสองกรณี
กฎหมายให้หลักประกันสิ ทธิ ไว้ในระดับเดียวกัน กล่าวคือ กรณี ผตู ้ อ้ งหาหรื อจําเลยอายุไม่เกินสิ บ
แปดปี หรื อผู ต้ ้องหาหรื อจํา เลยในคดี มี อ ัตราโทษประหารชี วิต หากไม่มี ท นายความรั ฐต้องจัด
ทนายความให้ ส่ ว นกรณี ค ดี ที่ มี อ ัต ราโทษจํา คุ ก หากผู ้ต้อ งหาหรื อจํา เลยไม่ มี แ ละต้อ งการ
ทนายความ รัฐต้องจัดทนายความให้
จากบทบัญญัติดัง กล่ า วจะเห็ นว่า กฎหมายได้ใ ห้ค วามคุ ้ม ครองผูต้ ้องหาหรื อจํา เลยใน
คดี อาญาโดยมีสิท ธิ ได้รับการช่ วยเหลื อด้านทนายความจากรัฐโดยไม่ตอ้ งคํานึ งว่าผูต้ อ้ งหาหรื อ
จําเลยจะเป็ นคนยากจนหรื อไม่
(4) การบริ หารจัดการระบบทนายความคุม้ ครองและพิทกั ษ์สิทธิ เนื่องจากระบบนี้ เป็ นการ
จัดตั้งสํานักงานทนายความขึ้นมาเพื่อรองรับการบังคับใช้กฎหมายในเรื่ องการให้ความช่วยเหลื อ
ด้านทนายความแก่ผตู ้ อ้ งหาหรื อจําเลยโดยรัฐเป็ นผูจ้ ดั ให้ แต่โดยที่ผูท้ ี่จะมาเป็ นทนายความพิทกั ษ์
สิ ทธิ เป็ นผูป้ ระกอบวิชาชี พทนายความตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 ดังนั้น จะต้อง
คํา นึ ง ถึ ง การให้บ ริ ก ารอย่า งทัว่ ถึ ง และรวดเร็ ว มี ประสิ ท ธิ ภาพ จึ งควรจัดตั้งโดยเริ่ ม ต้นจากใน
กรุ งเทพมหานคร และจังหวัดที่ถือได้ว่าเป็ นศูนย์กลางหรื อจังหวัดใหญ่ในแต่ล ะภาคซึ่ งมีความ
พร้ อมในด้านการจัดสรรงบประมาณ กํา ลังคน และจํา นวนทนายความที่เพียงพอ โดยในระยะ
เริ่ ม ต้น ควรทํา การศึ ก ษาวิ จ ัย เพื่ อ พัฒ นาระบบควบคู่ ก ัน ไปด้ว ย หากระบบดัง กล่ า วสามารถ
ดําเนินงานไปได้ดีก็พฒั นาเครื อข่ายให้กว้างขวางครอบคลุมทัว่ ประเทศในอนาคต ทั้งนี้โดยต้องมี
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คณะกรรมการช่ ว ยเหลื อ ประชาชนทางกฎหมายในคดี อ าญา 12 ซึ่ งเป็ นองค์ก รระดับ ชาติ เ ป็ น
ผูร้ ั บผิดชอบในการกํากับดู แลการดําเนิ นงานของสํานักงานทนายความคุม้ ครองและพิทกั ษ์สิทธิ
อย่างไรก็ตาม การนําระบบดังกล่าวมาใช้ควรต้องดําเนิ นการไปอย่างมีจงั หวะก้าว โดยต้องศึกษา
พิเคราะห์ถึงรู ปแบบการจัดตั้งและมีกฎหมายรองรับอย่างชัดเจน
อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ยงั ไม่มีการจัดตั้งระบบ Public Defender ขึ้นมาในประเทศไทยรัฐ
ควรต้องให้ก ารสนับ สนุ นการดํา เนิ นงานของสภาทนายความอย่า งเต็มที่ เพราะในอนาคตสภา
ทนายความ ยังเป็ นหน่วยงานที่มีบทบาทสําคัญในการจัดทนายความให้แก่ผตู ้ อ้ งหา และเป็ นองค์กร
ควบคุ ม วิ ช าชี พ ที่ มี ท นายความขึ้ นทะเบี ย นไว้เ ป็ นจํา นวนมาก ประกอบกับ พระราชบัญ ญัติ
ทนายความ พ.ศ. 2528 ได้กาํ หนดให้สภาทนายความมีภาระหน้าที่สําคัญอย่างหนึ่ งคือ การให้ความ
ช่วยเหลือทางกฎหมายซึ่ งหมายความรวมถึงการจัดทนายความให้แก่ผตู ้ อ้ งหาในคดีอาญาด้วย ซึ่ งที่
ผ่านมาสภาทนายความได้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่ องนี้โดยได้จดั สัมมนาทนายความทั้ง 9 ภาค ทัว่
ประเทศ เพื่อเตรี ยมความพร้ อมกับการบังคับใช้กฎหมาย และเพื่อให้ทนายความเข้าใจต่อบทบาท
หน้าที่ในการคุ ม้ ครองสิ ทธิ เสรี ภาพของประชาชนรวมทั้งสิ ทธิ ของผูถ้ ู กกล่าวหาในคดีอาญาอย่าง
ทัว่ ถึง
นอกจากนี้ ผูเ้ ขียนเห็นว่าสภาทนายความควรเผยแพร่ ความรู ้ทางกฏหมายสู่ ประชาชนเพิ่ม
มากยิง่ ขึ้นและควรจัดทําหลักสู ตรการให้คาํ ปรึ กษากฎหมายแก่ผตู ้ อ้ งหาหรื อจําเลยรวมทั้งการเข้าฟั ง
ปากคําผูต้ อ้ งหาในคดี อาญา ไว้ในหลักสู ตรของสํานักฝึ กอบรมวิชาว่าความด้วย เพื่อเป็ นการปูพ้ืน
ฐานความรู ้ ความเข้าใจของผูท้ ี่เข้ารับการฝึ กอบรมในปั ญหาดังกล่ าว และควรรวบรวมทะเบีย น
ประวัติการปฏิ บตั ิงานของทนายความอาสา โดยจัดเก็บไว้อย่างเป็ นระบบ เพื่อประโยชน์ในการ
ตรวจสอบการปฏิ บตั ิงานของทนายความและ เป็ นฐานข้อมูลในการจัดหาทนายความให้แก่ ผูถ้ ู ก
กล่าวหาในคดีอาญาต่อไป
4.2.4 กลไกสนับสนุนกระบวนการยุติธรรมจากภาครัฐ
การบริ หารจัดการในการให้ความช่ วยเหลื อถื อเป็ นเรื่ องที่ ต้องพิจารณาเกี่ ย วเนื่ องกัน
เพราะการให้ความช่ วยเหลื อจะประสบความสําเร็ จได้มีความจําเป็ นต้องจัดการอย่างเป็ นระบบใน
ปัจจุบนั รัฐยังไม่ได้ให้ความช่วยเหลือแก่ผตู ้ อ้ งหาหรื อจําเลยโดยงบประมาณของรัฐมากนัก แต่การ
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ให้ความช่วยเหลือผูต้ อ้ งหาหรื อจําเลยก็ได้มีองค์กรเอกชน มูลนิธิ สมาคม หรื อมหาวิทยาลัยที่ทาํ
หน้าที่ให้ความช่วยเหลืออยูอ่ ย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอแก่ผตู ้ อ้ งหาและจําเลยในคดีอาญา ด้วยเหตุน้ ี
การประสานความร่ วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย
นี้ และให้มีองค์กรที่จะทําหน้าที่กาํ หนดนโยบาย และแผนงานให้ความช่วยเหลือประชาชนทาง
กฎหมายอย่างเป็ นระบบและมี ประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งรัฐอาจทําหน้าที่เป็ นองค์กรประสานงานและ
สนับสนุ นทางด้านงบประมาณบางส่ วนก็น่าจะเป็ นแนวทางที่นาํ มาพิจารณาประกอบอีกทางหนึ่ งที่
จะทําให้การให้มีทนายความช่วยเหลือได้ในทุกพื้นที่ของประเทศในลักษณะร่ วมมือกันให้บริ การ
ไม่ได้ผกู ขาดหรื อเป็ นหน้าที่เฉพาะรัฐเท่านั้นเหมือนในอดีต ที่ผา่ นมา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปลายปี พ.ศ. 2547 ได้
บัญญัติหลักประกันสิ ทธิ ให้แก่ผูต้ อ้ งหาในคดีอาญาไว้ในหลายเรื่ องตั้งแต่ช้ นั จับกุมจนถึงขึ้นตอน
การสอบสวน ซึ่ งเป็ นการขยายการคุ ้ม ครองสิ ท ธิ ข องผูต้ ้องหาให้เท่า เที ย มกับ มาตรฐานสากล
อย่างไรก็ตาม การที่จะทําให้กฎหมายมีผลในทางปฏิบตั ิน้ นั จําเป็ นต้องมีการตรวจสอบการบังคับใช้
กฎหมายของพนัก งานเจ้า หน้ า ที่ ว่า เป็ นไปตามที่ ก ฎหมายกํา หนดไว้ห รื อ ไม่ โดยเฉพาะการ
ดําเนินการของพนักงานสอบสวนหรื อเจ้าหน้าที่ตาํ รวจที่มีโอกาสกระทบสิ ทธิ ของผูต้ อ้ งหามากที่สุด
4.2.4.1 การตรวจสอบภายในองค์ กรของพนักงานสอบสวน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 18 กําหนดผูม้ ีอาํ นาจสอบสวนกรณี
ปกติ ใ นวรรคแรกสํา หรั บ จัง หวัด อื่ น นอกจากกรุ ง เทพมหานคร วรรคสองเป็ นกรณี ผูม้ ี อาํ นาจ
สอบสวนในเขตกรุ งเทพมหานคร และวรรคสามเป็ นเรื่ องพนักงานสอบสวนผูร้ ับผิดชอบหรื อผู ้
รักษาการแทนวรรคท้ายกรณี ทอ้ งที่ใดมีพนักงานสอบสวนหลายคน การดําเนินการสอบสวนให้อยู่
ในความรั บ ผิ ด ชอบของพนั ก งานสอบสวนผู ้เ ป็ นหั ว หน้ า ในท้ อ งที่ น้ ั นและตามข้ อ บัง คับ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบี ยบการดําเนิ นคดี อาญาพ.ศ. 2523 ข้อ 2 ได้กล่า วถึ ง ตําแหน่ ง
หัวหน้าพนักงานสอบสวนและพนักงานสอบสวนสําหรับในเขตสถานตํารวจภู ธรอําเภอ จังหวัด
เขตกองบังคับการและกองบัญชาการตามลําดับ13 ทั้งนี้ เป็ นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 18 วรรคท้าย และมาตรา 140 ซึ่ งแสดงให้เห็นถึงระดับชั้นความรับผิดชอบของ
พนักงานสอบสวนตามสายการบังคับบัญชาตามข้อบังคับข้อ 12 ยังกําหนดอํานาจการควบคุมการ
สอบสวนให้ผบู ้ งั คับบัญชาตั้งแต่รองผูก้ าํ กับการตํารวจขึ้นไปจัดการควบคุม ตรวจตรา แนะนํา ให้

13

โปรดดูประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 18

89

การสอบสวนดําเนิ นการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนโดยเรี ยบร้อย มิชกั ช้ากับให้มีอาํ นาจ
ตรวจสํานวนและสั่งปฏิบตั ิหากมีเหตุอนั สมควรเพื่อความเรี ยบร้อยในการสอบสวนจะเข้าดําเนิ นการ
สอบสวนด้วยตนเองก็ได้14ระเบียบพนักงานสอบสวน พ.ศ. 2544 ลักษณะ 8 ว่าด้วยการสอบสวนยัง
ได้กาํ หนดจรรยาบรรณของพนักงานสอบสวนไว้โดยมีหลักในการปฏิบตั ิวา่ พนักงานสอบสวนซึ่ งมี
หน้าที่ในการสอบสวนคดี อาญาต้องมีความโปร่ งใส สุ จริ ต รวดเร็ ว เสมอภาค และเที่ยงธรรมอย่าง
แท้จริ งโดยยึดหลักการคุม้ ครองสิ ทธิ เสรี ภาพของประชาชน ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนู ญควบคู่
ไปกับรักษาความสงบสุ ขของสังคม15
จาก บทบั ญ ญั ติ ใ นป ระ มวล ก ฎห มาย วิ ธี พิ จ า รณา ควา มอ าญา แล ะ ข้ อ บั ง คั บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบียบการดําเนิ นคดี อาญาดังกล่าว เห็ นได้ว่า การปฏิ บตั ิ หน้า ที่ของ
พนัก งานสอบสวนนั้น มี ก ารตรวจสอบภายในองค์ก รโดยผูบ้ ัง คับ บัญ ชาหรื อ หัวหน้า พนัก งาน
สอบสวนว่าได้ดาํ เนินการไปตามกฎหมายหรื อไม่ ดังนั้น กรณี การแจ้งสิ ทธิ การมีทนายความแก่ผูถ้ ูก
จับ หรื อ ผูต้ ้องหาหรื อกรณี ที่ จะต้อ งจัดทนายความให้ แก่ ผูต้ ้องหาในชั้นสอบสวน เมื่ อ หัว หน้า
พนักงานสอบสวนตรวจสํานวนพบว่า พนักงานสอบสวนไม่ปฏิบตั ิตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ก็มี
อํานาจออกคําสั่งให้ดาํ เนินการให้ถูกต้องได้
ดัง นั้นการที่ ผู ต้ ้อ งหาหรื อ จํา เลยจะสามารถใช้สิ ท ธิ ของตนในการต่ อ สู ้ ค ดี อ ย่า งเต็ม ที่
จะต้องมีทนายความเป็ นผูใ้ ห้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผตู ้ อ้ งหาหรื อจําเลย นอกจากนี้ เพื่อ
ก่อให้เกิดความเท่าเทียมกันแก่บุคคลทุกคนภายใต้กฎหมายไม่วา่ จะเป็ นมีฐานะทางเศรษฐกิจเช่นใด
กฎหมายจึงได้บญั ญัติรับรองสิ ทธิ ของผูต้ อ้ งหาหรื อจําเลยในคดีอาญาให้ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ
หากไม่สามารถจัดหาทนายความด้วยตนเองได้ ดังจะเห็นได้จากรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย
และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ด้วยเหตุน้ ี การประสานความร่ วมมือระหว่างภาครัฐ
และภาคเอกชนในการให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายนี้ และให้มีองค์กรที่จะทําหน้าที่กาํ หนด
นโยบาย และแผนงานให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายอย่างเป็ นระบบและมีประสิ ทธิ ภาพ
ซึ่ งรัฐอาจทําหน้าที่เป็ นองค์กรประสานงานและสนับสนุนทางด้านงบประมาณบางส่ วน
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4.2.4.2 การตรวจสอบโดยพนักงานอัยการ
อํานาจของพนักงานอัยการในการดําเนินคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 143 นั้นเมื่อพนักงานอัยการได้รับความเห็นและสํานวนจากพนักงานสอบสวนแล้ว
พนักงานอัยการมีอาํ นาจสั่งฟ้ องหรื อไม่ฟ้องหรื ออาจสั่งตามที่เห็ นสมควรให้พนักงานสอบสวน
ดํา เนิ น การสอบสวนเพิ่ม เติ ม ก็ ไ ด้ และตามระเบี ย บกรมอัย การว่า ด้วยการดํา เนิ น คดี อาญาของ
พนักงานอัยการ พ.ศ. 2528 ในหมวดที่ 1 ส่ วนที่ 1 ข้อ 5 ได้กาํ หนดความรับผิดชอบของอัยการ
ไว้ว่าพนักงานอัยการมีหน้าที่ในการอํานวยความยุติธรรมในการปฏิบตั ิต่อผูต้ อ้ งหาและจําเลย ให้
พนักงานอัยการคํานึงถึงสิ ทธิ และเสรี ภาพตามกฎหมายของผูต้ อ้ งหาและจําเลยด้วยเสมอ16
ในกรณี ที่ พ นัก งานสอบสวนไม่ใ ห้ความร่ วมมื ออันอาจทํา ให้คดี เ สี ย หายได้พ นัก งาน
อัยการอาจแนะนําพนักงานสอบสวนโดยตรงหรื อทําหนังสื อชี้ แจงข้อบกพร่ องและวิธีแก้ไขหรื อ
ป้ องกันทําเป็ นความเห็นเสนอไปยังผูว้ ่าราชการจังหวัดหรื อกรมอัยการหรื อแจ้งกรมตํารวจแล้วแต่
กรณี 17
นอกจากนี้ ในหมวดที่ 2 การตรวจพิจารณาและการใช้ดุลพินิจ ส่ วนที่ 1 ข้อ 35 ก่อนมี
คําสั่งฟ้ องหรื อไม่ฟ้อง ให้พนักงานอัยการพิจารณาพยานหลักฐานในคดีให้ได้ความแน่ชดั เสี ยก่อน
ว่าผูต้ อ้ งหาได้กระทําผิดหรื อไม่ หากยังไม่แน่ชดั ก็ให้ส่งั สอบสวนเพิ่มเติมตามรู ปคดี และในส่ วนที่
3 การสั่งสอบสวนเพิ่มเติม ข้อ 48 เมื่อพนักงานอัยการเห็นสมควร หรื อผูต้ อ้ งหาหรื อผูม้ ีประโยชน์
เกี่ยวข้องในคดีร้องขอพนักงานอัยการอาจสั่งให้พนักงานสอบสวนดําเนินการสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อ
ออกคําสั่งฟ้องหรื อไม่ฟ้องต่อไป18
จากบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและระเบียบว่าด้วยการดําเนิ น
คดี อ าญาของสํา นัก งานอัย การสู ง สุ ดดัง กล่ า ว พนัก งานอัย การมี อ าํ นาจในการดํา เนิ น คดี อ าญา
ขณะเดี ยวกันก็ให้ความคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูถ้ ูกกล่าวหาในคดีอาญา ดังนั้น หากปรากฏว่าพนักงาน
สอบสวนไม่ป ฏิ บตั ิ ตามกฎหมายในเรื่ องการแจ้ง สิ ท ธิ ก ารมี ท นายความแก่ ผูต้ ้องหาก่ อนทํา การ
สอบสวนหรื อไม่จดั ทนายความเข้าฟังการสอบปากคําผูต้ อ้ งหาในคดีอาญาเมื่อเป็ นกรณี ที่รัฐต้องจัด
ทนายความให้ พนักงานอัยการย่อมมีอาํ นาจแนะนําให้พนักงานสอบสวนดําเนิ นการให้ถูกต้องได้
เช่นเดียวกัน

ระเบียบงานคดี สํ านักงานอัยการสู งสุ ด (ปรับปรุ งใหม่ พ.ศ. 2535) รวบรวมโดยวิชาญ ธรรมสุ จริ ต:
พิมพ์ที่ บริ ษทั ประยูรการพิมพ์ จํากัด (2535), น.2
17
เพิ่งอ้าง, น.8
18
เพิ่งอ้าง, น.21
16
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4.2.4.3 การตรวจสอบโดยองค์ กรศาล
การที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฉบับปั จจุบนั ได้บญั ญัติหลักเกณฑ์ในการ
จับ การค้น และการสอบสวน โดยให้มี ก ารตรวจสอบจากองค์ก รภายนอกมากขึ้ นนั้นเป็ นการ
ตรวจสอบการใช้อาํ นาจของเจ้าหน้าที่ตาํ รวจหรื อพนักงานสอบสวน โดยใน มาตรา 83 วรรคสอง
กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ ยวกับการจับไว้วา่ ในกรณี ที่เจ้าพนักงานเป็ นผูจ้ บั ต้องแจ้งข้อกล่าวหาให้ผถู ้ ู ก
จับทราบ หากมี หมายจับให้แสดงต่อผูถ้ ูกจับ พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่า ผูถ้ ูกจับมีสิทธิ ที่จะไม่ให้การ
หรื อให้การก็ได้และถ้อยคําของผูถ้ ูกจับนั้นอาจใช้เป็ นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้และผูถ้ ูก
จับมี สิทธิ ที่จะพบและปรึ กษาทนายความหรื อผูซ้ ่ ึ งจะเป็ นทนายความ และในมาตรา 84 วรรคสี่
กําหนดไว้ว่า ถ้อยคําใด ๆ ที่ผูถ้ ูกจับ หรื อพนักงานฝ่ ายปกครอง หรื อตํารวจ ในชั้นจับกุมหรื อรับ
มอบตัวผูถ้ ูกจับ ถ้าถ้อยคํานั้นเป็ นคํารับสารภาพของผูถ้ ูกจับว่าตนได้กระทําความผิด ห้ามมิให้รับฟัง
เป็ นพยานหลักฐาน แต่ถา้ เป็ นถ้อยคําอื่น จะรับฟังเป็ นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ความผิดของผูถ้ ูก
จับได้ต่อเมื่อได้มีการแจ้งสิ ทธิ ตามวรรคหนึ่ง หรื อตามมาตรา 83 วรรคสองแก่ผถู ้ ูกจับแล้วแต่กรณี
สิ ทธิ ของผูถ้ ูกจับตามมาตรา 83 วรรคสองนี้ บัญญัติไว้สอดคล้องกับมาตรา 7/1 ที่สําคัญ
คือ หากผูจ้ บั ไม่ได้แจ้งสิ ทธิ ให้ผูถ้ ูกจับทราบตามมาตรา 83 วรรคสอง ถ้อยคําของผูถ้ ูกจับที่ให้ไว้
ในชั้นจับกุมจะใช้เป็ นพยานหลักฐานยันผูถ้ ูกจับในชั้นศาลไม่ได้ตามมาตรา 84 วรรคท้าย
นอกจากนี้ ในมาตรา 134/4 กําหนดหลักเกณฑ์ไว้วา่ ผูต้ อ้ งหามีสิทธิ ให้ทนายความหรื อผู ้
ซึ่ งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากคําตนได้มาตรา 134/4 ในการถามคําให้การผูต้ อ้ งหา ให้พนักงาน
สอบสวนแจ้งให้ผตู ้ อ้ งหาทราบก่อนว่า
(1) ผูต้ อ้ งหามีสิทธิ ที่จะให้การหรื อไม่ก็ได้ ถ้าผูต้ อ้ งหาให้การ ถ้อยคําที่ผตู ้ อ้ งหาให้การนั้น
อาจใช้เป็ นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้
(2) ผูต้ อ้ งหามีสิทธิ ให้ทนายความหรื อผูซ้ ่ ึ งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากคําตนได้
ถ้อยคําใด ๆ ที่ผตู ้ อ้ งหาให้ไว้ต่อพนักงานสอบสวนก่อนมีการแจ้งสิ ทธิ ตามวรรคหนึ่ ง หรื อก่อนที่จะ
ดําเนินการตามมาตรา 134/1 , มาตรา 134/2 และมาตรา 134 /3 จะรับฟั งเป็ นพยานหลักฐานในการ
พิ สู จ น์ ค วามผิ ด ของผู ้น้ ั น ไม่ ไ ด้ ส ภาพบัง คับ ตามกฎหมายดัง กล่ า วที่ ใ ห้ อ ํา นาจศาลไม่ รั บ ฟั ง
พยานหลักฐานที่ พนักงานสอบสวนไม่ปฏิบตั ิตามที่กฎหมายกําหนดนี้ เป็ นการตรวจสอบการใช้
อํานาจของพนักงานสอบสวนโดยองค์กรศาลอีกทางหนึ่ง
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4.2.4.4 การตรวจสอบโดยทนายความ
โดยที่ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย พ.ศ. 2540 ได้บ ัญ ญัติ คุ้ม ครองสิ ท ธิ ข อง
ผูต้ อ้ งหาในขั้นตอนการสอบสวนไว้หลายประการ ได้แก่
มาตรา 241 วรรคสอง ในชั้น สอบสวนผูต้ ้อ งหามี สิ ท ธิ ใ ห้ท นายความหรื อ ผูซ้ ่ ึ งตน
ไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากคําตนได้
มาตรา 242 วรรคหนึ่ง ผูต้ อ้ งหาหรื อจําเลยในคดีอาญาย่อมมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือจาก
รัฐด้วยการจัดหาทนายความให้ตามที่กฎหมายบัญญัติ ในกรณี ที่ผูถ้ ูกควบคุมหรื อคุมขังไม่อาจหา
ทนายความได้ รัฐต้องให้ความช่วยเหลือจัดหาทนายความให้โดยเร็ ว
มาตรา 243 บุคคลย่อมมีสิทธิ ไม่ให้ถอ้ ยคําเป็ นปฏิปักษ์ต่อตนเองอันอาจทําให้ตนถูกฟ้ อง
คดีอาญา
รั ฐ ธรรมนู ญแห่ ง ราชอาณาจัก รไทย พ.ศ. 2550 ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ กระบวนการ
ยุติธรรมมาตรา 40 ว่า “บุคคลมีสิทธิ เข้าถึ ง กระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ ว เป็ น
ธรรม...”
มาตรา 40 (5) “ผู ้เ สี ย หาย ผูต้ ้อ งหา จํา เลย…มี สิ ท ธิ ไ ด้รั บ ความคุ ้ม ครอง และความ
ช่ วยเหลื อที่ จาํ เป็ นและเหมาะสมจากรั ฐ… (7) ในคดี อาญาผูต้ ้องหาหรื อจํา เลยมี สิ ท ธิ ไ ด้รับ การ
สอบสวนหรื อการพิจารณาคดี ที่ถูกต้อง รวดเร็ ว และเป็ นธรรม โอกาสในการต่อสู ้คดีอย่างเพียงพอ
การตรวจสอบหรื อได้รับทราบพยานหลักฐานตามสมควร การได้รับความช่วยเหลือในทางคดีจาก
ทนายความ และได้รับการปล่อยตัวชัว่ คราว...”มาตรา 81“รัฐต้องดําเนินการตามแนวทางนโยบาย
ด้านกฏหมายและการยุติธรรม ดังต่ อไปนี้ (1) ดู แลให้มีการปฏิ บ ตั ิและบังคับ การให้เป็ นไปตาม
กฏหมายอย่าง ถู กต้อง รวดเร็ ว และเป็ นธรรม และทัว่ ถึ ง ส่ งเสริ มการให้ความช่ วยเหลื อและให้
ความรู ้ทางกฏหมายแก่ประชาชน และจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่นในกระบวนการ
ยุติธรรมให้มีประสิ ทธิ ภาพ โดยให้ประชาชนและองค์กรวิชาชี พมีส่วนร่ วมในกระบวนการยุติธรรม
และการช่ วยเหลื อประชาชนทางกฏหมาย (2) คุ ม้ ครองและเสรี ภาพของบุคคลให้พน้ จากการล่วง
ละเมิด ทั้งโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ และโดยบุคคลอี่น และต้องอํานวยความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่าง
เท่าเที ยมกัน” มาตรา 197 “ การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเป็ นอํานาจศาลซึ่ งต้องดําเนิ นการให้
เป็ นไปโดยยุติธรรม ตามรัฐธรรม ตามกฏหมาย และในพระปรมาภิไชยพระมหากษัตริ ย ์ ผูพ้ ิพากษา
และตุลาการมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีให้เป็ นไปโดยถูกต้อง รวดเร็ ว และเป็ นธรรม
ตามรัฐธรรมและกฏหมาย” ซึ่ งจะเห็นได้วา่ การคุม้ ครองและเสรี ภาพต่าง ๆ เหล่านี้เป็ นมาตรฐานที่
สู งขึ้ น เป็ นการคุ ม้ ครองและเสรี ภาพที่มีการยกระดับปกติมากขึ้ นจึงทําให้นักกฏหมายโดยเฉพาะ
ทนายควมต้องตระหนักถึงความสําคัญในการอํานวยความยุติธรรมตามรัฐธรรมมาตรา 40 หลักการ
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ดังกล่าวได้มีการนําไปบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพื่อให้เกิดผลเป็ นจริ ง
ในทางปฏิ บตั ิ ซึ่ งสิ ทธิ ไม่ให้ถอ้ ยคําเป็ นปฏิปักษ์ต่อตนเองนั้นเป็ นสิ ทธิ ที่กฎหมายจําเป็ นต้องก่อตั้ง
ขึ้นเพื่อคุม้ ครองสิ ทธิ พ้ืนฐาน เหตุผลที่อยู่เบื้องหลังคือ รัฐมีภารกิจในการรักษาความสงบเรี ยบร้อย
ของบ้านเมือง ย่อมมีหน้าที่นาํ ผูก้ ระทําผิดมาลงโทษโดยต้องพิสูจน์ความผิดให้ได้ ไม่ใช่ให้ผตู ้ อ้ งหา
กล่าวโทษเอาผิดกับตนเอง19
สิ ทธิ ที่จะมีทนายความหรื อผูซ้ ่ ึ งผูต้ อ้ งหาไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากคําได้น้ นั เป็ นสิ ทธิ ที่
กฎหมายก่อตั้งขึ้นคล้ายกับสิ ทธิ ที่ไม่ให้ถอ้ ยคําเป็ นปฏิปักษ์ต่อตนเอง เพื่อคุ ม้ ครองสิ ทธิ พ้ืนฐานอีก
ชั้นหนึ่ง เนื่องจากทนายความเป็ นบุคคลสําคัญ มีความรู ้กฎหมายซึ่ งจะเข้ามาช่วยเหลือผูต้ อ้ งหามิให้
ถูกเจ้าพนักงานใช้อาํ นาจโดยไม่เป็ นธรรม20ทั้งนี้ โดยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้
บัญญัติหลักเกณฑ์เกี่ ยวกับการจัดทนายความให้แก่ผูต้ อ้ งหาในขั้นตอนการสอบสวนไว้ในมาตรา
134/1
การที่กฎหมายได้ขยายความคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูต้ อ้ งหาในคดีอาญาตั้งแต่ช้ นั จับกุมจนถึ ง
ชั้นสอบสวนโดยให้ทนายความเข้าไปมีบทบาทในการให้คาํ ปรึ กษา และเข้าฟั งการสอบปากคํา
ผูต้ อ้ งหาในคดีอาญานั้น นอกจากจะมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผตู ้ อ้ งหาได้รับความเป็ นธรรมระหว่างถูก
ดําเนินคดีแล้ว ยังเป็ นการตรวจสอบการใช้อาํ นาจของเจ้าหน้าที่ตาํ รวจว่าได้กระทําไปโดยชอบด้วย
กฎหมายหรื อไม่ หากมีการกระทําไปโดยไม่ชอบทนายความชอบที่จะให้คาํ แนะนําแก่ผูต้ อ้ งหาใน
การปกป้ องสิ ทธิ ของตนเอง หรื อหากการกระทําของเจ้าหน้าที่ตาํ รวจเป็ นการกระทําละเมิดทําให้
ผูต้ อ้ งหาได้รับความเสี ยหายผูต้ อ้ งหามีสิทธิ ที่จะกล่าวอ้างหรื อยกขึ้นเป็ นข้อต่อสู ้ในชั้นศาลได้ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 2821
การที่ ทนายความได้มีโอกาสซักถามข้อเท็จจริ ง และให้ค าํ ปรึ กษาแก่ผูต้ ้องหาก่ อนการ
สอบสวน เพื่อทราบที่มาของคดีอนั เป็ นการตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่ตาํ รวจได้ดาํ เนินการโดยถูกต้อง
หรื อไม่ อีกทั้งเป็ นการให้คาํ ปรึ กษาแก่ผตู ้ อ้ งหาเพื่อให้เข้าใจสภาพแห่งข้อหาว่าควรจะให้การ
จิ ร นิ ติ หะวานนท์ . สิ ท ธิ ท างวิธี พิ จ ารณาความอาญาตามรั ฐ ธรรมนู ญ . พิ ม พ์ค รั้ งที่ 2 : บริ ษ ัท
สํานักพิมพ์วญ
ิ �ูชน จํากัด : กรุ งเทพฯ (2544) , น.79
20
เพิ่งอ้าง
21
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 28 บัญญัติวา่ บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรี ความเป็ น
มนุ ษย์ หรื อใช้สิทธิ และเสรี ภาพของตนได้เท่ าที่ ไม่ละเมิ ดสิ ทธิ และเสรี ภาพของบุ คคลอื่ น ไม่เป็ นปฏิ ปักษ์ต่อ
รัฐธรรมนูญ หรื อไม่ขดั ต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน
บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิ ทธิ หรื อเสรี ภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้สามารถยกบทบัญญัติแห่ งรัฐธรรมนูญนี้
เพื่อใช้สิทธิทางศาลหรื อยกขึ้นเป็ นข้อต่อสูค้ ดีในศาลได้
19
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อย่างไร นอกจากนี้ในการเข้าฟังการสอบปากคําผูต้ อ้ งหา หากทนายความพบว่าพนักงานสอบสวน
ปฏิบตั ิไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ทนายความต้องใช้สิทธิ ทาํ บันทึกโต้แย้งเสนอต่อหัวหน้าพนักงาน
สอบสวนเพื่อให้ทาํ การตรวจสอบและดําเนิ นการต่อไป ดังนั้น บทบาทที่สําคัญของทนายความใน
การให้ความช่วยเหลือคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูต้ อ้ งหาจึงอยูท่ ี่การให้คาํ ปรึ กษาและเข้าฟั งการสอบปากคํา
ผูต้ อ้ งหาในคดีอาญา หากขาดอย่างใดอย่างหนึ่ งแล้ว ไม่อาจกล่าวได้วา่ เป็ นกลไกการตรวจสอบที่ดี
ได้
นอกจากนี้ ควรให้การตรวจสอบการทําหน้าที่ของทนายความในการให้คาํ ปรึ กษา และเข้า
ฟั งการสอบปากคําผูต้ อ้ งหาในคดี อาญาด้วย โดยจัดทําคู่มือปฏิบตั ิงานให้ทนายความถือเป็ นแนว
ปฏิบตั ิ เมื่อปฏิ บตั ิหน้าที่แล้วให้ทาํ รายการเสนอต่อสํานักงานสิ ทธิ มนุ ษยชน สภาทนายความตาม
แบบและวิธีการที่กาํ หนด รวมทั้งควรจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานแล้วทําการสรุ ปเพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพในการทํางานให้สูงขึ้น
กล่าวโดยสรุ ป การกลไกสนับสนุ นกระบวนการยุติธรรมจากภาครัฐในเรื่ องเกี่ยวกับการ
ได้รับความช่วยเหลื อในทางคดี จากทนายความให้แก่ผูต้ อ้ งหานั้น มีกลไกตรวจสอบที่สําคัญตั้งแต่
การตรวจสอบภายในองค์กรของพนักงานสอบสวนการตรวจสอบโดยพนักงานอัยการ ศาล และ
ทนายความ นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยยังมีเจตนารมณ์ที่จะให้ประชาชนเข้ามามี
ส่ วนร่ วมในการตรวจสอบการใช้อาํ นาจรั ฐอี ก ทางหนึ่ ง ด้วย แม้จะไม่ ไ ด้บ ญ
ั ญัติก ารตรวจสอบ
องค์กรพนักงานสอบสวนโดยประชาชนก็ตาม แต่ประชาชนทัว่ ไปก็สามารถตรวจสอบการทํางาน
ของพนักงานสอบสวนโดยการกล่าวโทษได้ ในกรณี ที่มีการกระทําผิดต่อตําแหน่ งหน้าที่ในการ
ยุติธรรม ตามประมวลกฎหมายอาญา22

สุ รศักดิ์ ลิ ขสิ ทธิ์ วัฒ นกุล , ความโปร่ ง ใสและการตรวจสอบกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตาม
แนวทางในรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540, ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฉบับอ้างอิง,
พิมพ์ครั้งที่ 3: สํานักพิมพ์วญ
ิ �ูชน (ตุลาคม 2544). น. 53
22
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บทที่ 5
บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
5.1 บทสรุ ป
จากการศึ ก ษาวิจ ัย ฉบับ นี้ พ บว่า ผลการศึ ก ษาสอดคล้องกับ สมมติ ฐานของการวิจยั คื อ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้บญั ญัติรับรองและคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูต้ อ้ งหาหรื อจําเลย
ในคดี อาญาไว้ดีแล้วแต่พบว่าส่ วนที่เป็ นปั ญหาคือระบบทนายความขอแรงในปั จจุบนั ไม่ประสบ
ความสําเร็ จเท่าที่ ควรอันเนื่ องมาจากปั จจัยหลายประการโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เช่ น ทนายความขาด
ประสบการณ์ เป็ นทนายความฝึ กหัด เป็ นทนายความเก็บคดีเพื่อนําไปสอบผูช้ ่วยผูพ้ ิพากษาหรื อ
อัยการผูช้ ่ วย อัตราค่าตอบแทนทนายความน้อยเมื่อเทียบกับงานเอกชน จึงควรมีแนวทางในการ
พัฒนาระบบการจัดหาทนายความให้แก่ผตู ้ อ้ งหาและจําเลยในคดีอาญาที่เหมาะสมสําหรับประเทศ
ไทยในเรื่ องการกําหนดมาตรฐานของตัวทนายความและการจ่ายค่าตอบแทนเมื่อเทียบกับงานเอกชน
การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ทางด้ า นทนายความแก่ ผู ้ต้อ งหาหรื อจํา เลยมาจากการให้
หลัก ประกันสิ ท ธิ แก่ ผูต้ ้องหาหรื อจํา เลยในคดี อ าญาที่ จะได้รับ ความช่ วยเหลื อ จากรั ฐในการมี
ทนายความช่วยเหลือในทางคดี เพื่อก่อให้เกิดความเสมอภาคในการต่อสู ้คดี ซึ่ งเป็ นแนวความคิดใน
การดําเนิ นคดี ในระบบกล่าวหาและคู่ความเป็ นผูท้ ี่นาํ เสนอหลักฐานต่อศาลเพื่อให้วินิจฉัย ดังนั้น
หากจําเลยขาดความสามารถที่จะจัดหาทนายความได้เอง รัฐจึงจัดหาให้ หากทนายความซึ่ งโดยปกติ
ศาลจะเป็ นผูจ้ ดั หาให้จากทนายความที่อาสาเข้ามา อาจเกิดปั ญหาว่าทนายความไม่มีความชํานาญ
หรื อไม่มีประสบการณ์ตรงกับคดีที่ให้ความช่วยเหลือ การปรับปรุ งแก้ไขให้จาํ เลยได้รับทนายความ
ที่มีคุณภาพตรงกับคดีที่จะได้รับความช่วยเหลือจึงเป็ นหลักประกันสิ ทธิ ของจําเลยซึ่ งสหรัฐอเมริ กา
ได้วางหลักไว้
การจัดระบบ Public Defender ของประเทศสหรัฐอเมริ กา เป็ นการขยายสิ ทธิ การมี
ทนายความให้แก่ ผูต้ อ้ งหาหรื อจําเลยและสิ ทธิ การมีทนายความที่มีคุณภาพ หากจําเลยไม่ไ ด้
ทนายความที่มีคุณภาพมีผลต่อความชอบด้วยกฎหมายของการดําเนิ นกระบวนพิจารณาซึ่ งอาจทําให้
คดีตอ้ งพิจารณาใหม่ได้ ประกอบกับข้อบกพร่ องของการจัดทนายความที่ศาลตั้งทําให้จาํ เลยไม่ได้
ทนายความที่เหมาะสม ในทางตรงกันข้าม อังกฤษซึ่ งมีทนายความเอกชนที่ศาลตั้งให้หรื อจําเลย
จัดหามาโดยขอเบิกค่าใช้จ่ายจากรัฐนั้น จําเลยมีสิทธิ เสมอภาคที่จะได้รับทนายความเท่าเทียมกับ
จําเลยที่มีฐานะดี แต่องั กฤษนําระบบPublic Defender มาใช้เพื่อจํากัดงบประมาณที่ตอ้ งจ่ายให้แก่
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ทนายความช่วยเหลือจากกองทุนช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายซึ่ งมีแนวโน้มที่มีจาํ นวนสู งขึ้นจน
มีผลกระทบต่องบประมาณของรัฐ รัฐจึงนําระบบดังกล่าวมาเพื่อประหยัดงบประมาณแต่ยงั คงรักษา
คุณภาพทนายความไว้
การให้ความช่วยเหลื อแก่ผตู ้ อ้ งหาและจําเลยในคดีอาญาในประเทศไทย ตั้งแต่เริ่ มใช้
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และใช้ระบบทนายความที่ศาลแต่งตั้งให้เป็ นหลัก ไม่มี
ระบบทนายความพิทกั ษ์สิทธิ ตามที่สหรัฐอเมริ กา แต่ในการให้ความช่วยเหลือในหน่วยงานราชการ
หรื อเอกชนซึ่ งรัฐไม่ได้เป็ นผูด้ าํ เนิ นการ เช่นสภาทนายความหรื อองค์กรเอกชนและมหาวิทยาลัย
อาจมีการจ้างทนายความประจําเพื่อทําหน้าที่ให้ความช่วยเหลือซึ่ งมีรูปแบบที่ไม่เป็ นทางการ และ
เป็ นการให้ความช่ วยเหลื อภายใต้ขอบวัตถุ ประสงค์ของแต่ละองค์กร ภายใต้ขอ้ จํากัดในด้าน
งบประมาณ และบุคคลากร นอกจากนี้ ปั ญหาการให้ความช่วยเหลือไม่วา่ จะเป็ นทนายความโดย
ศาลตั้ง หรื อโดยองค์กรอื่น มีรูปแบบของทนายความอาสาสมัคร เพื่อให้ความช่วยเหลือเฉพาะคดี
เป็ นหลัก จึงทําให้ขาดความต่อเนื่ องในการดําเนิ นงานและบางกรณี ขาดการประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประสิ ทธิ ภาพในการทําคดีที่จาํ ต้องมีความชํานาญในเรื่ องที่ช่วยเหลือ
ปั ญหาสําคัญของทนายความที่ศาลแต่งตั้งคือ 1 คุณภาพของทนายความ ความตั้งใจของ
ทนายความ เช่ น ทนายความขาดประสบการณ์ เป็ นทนายความฝึ กหัด เป็ นทนายความเก็บคดีเพื่อ
นําไปสอบผูช้ ่ วยผูพ้ ิพากษาหรื ออัยการผูช้ ่ วย และ 2 ค่าตอบแทนค่อนข้างตํ่าอันเป็ นเหตุให้ขาด
แรงจูงใจในการปฏิ บตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้น เงินรางวัลที่ศาลจ่ายให้ทนายความขอ
แรงโดยไม่เป็ นเอกภาพและค่อนข้างตํ่า การเบิกจ่ายเงินล่าช้ากับการให้ทนายความขอแรงปฏิ บตั ิ
หน้าที่ไปก่อน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเตรี ยมการต่อสู ้คดี เป็ นสาเหตุที่ทาํ ให้ทนายความขอแรงไม่
ตั้งใจปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเมื่อเปรี ยบเทียบกับการปฏิบตั ิหน้าที่ในกรณี ที่ทนายความ
รับว่าความด้วยตนเองซึ่ งปั ญหาดังกล่าวได้เกิดขึ้นในทํานองเดียวกันในระบบการให้ความช่วยเหลือ
ในประเทศสหรั ฐอเมริ กา แต่ประเทศสหรัฐอเมริ กาได้พฒั นาระบบให้ความช่ วยเหลื อทางด้าน
ทนายความโดยใช้ระบบทนายความพิทกั ษ์สิทธิ และขยายการให้ความช่วยเหลื อในระบบดังกล่าว
ในมลรัฐในเวลาต่อมา ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่สําคัญในการพัฒนาระบบทนายความพิทกั ษ์สิทธิ ในประเทศ
ไทย เพราะรัฐต้องจัดสรรงบประมาณในการจ้างทนายความเพื่อให้บริ การดังกล่าว
5.2 ข้ อเสนอแนะ
ระบบที่ น่าจะนํามาใช้ในประเทศไทยเพื่อสนับสนุ นการได้รับช่ วยเหลื อในทางคดี จาก
ทนายความให้แก่ผูต้ อ้ งหาในคดี อาญาคือ ระบบกองทุนของประเทศอังกฤษซึ่ งน่าจะแก้ไขปั ญหา
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ประสิ ทธิ ภาพในการให้ความช่วยเหลือด้านคดีแก่ผตู ้ อ้ งหาและปั ญหาค่าตอบแทนทนายความรวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายในการให้บริ การด้านกฎหมายได้ในระดับหนึ่ ง และอีกทางเลือกหนึ่ งในอนาคตคือ การนํา
ระบบ Public Defender มาใช้เพื่อเป็ นระบบที่แก้ไขปั ญหาทนายความขอแรงที่ศาลตั้งได้ เพื่อให้
เกิดคุณภาพและความต่อเนื่องในการให้ความช่วยเหลือโดยรัฐ แต่ยงั มีขอ้ จํากัดในด้านงบประมาณ
และการประสานการทํางาน นอกจากนี้ การกําหนดค่าตอบแทนให้แก่ทนายความขอแรงก็ตอ้ ง
ปรับปรุ งอัตราค่าตอบแทนให้เหมาะสม และรัฐควรส่ งเสริ มให้ทนายความมีจิตสํานึ กในการให้
ความช่ วยเหลื อสั ง คมไม่ว่า จะเป็ นการรั บ ว่า ความให้หรื อ ให้ก ารสนับ สนุ นทางด้า นการเงิ นแก่
กองทุนเพื่อนํามาเป็ นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือแก่ผูต้ อ้ งหาหรื อจําเลยที่ตอ้ งการทนายความแต่ไม่
สามารถจัดหาเองได้ โดยมีขอ้ เสนอแนะทางกฏหมายดังต่อไปนี้
1. เพิ่มมาตรฐานในการเลื่อนชั้นทนายความขอแรงจากบัญชีที่ 1ไปยังบัญชีที่ 2 ให้สูงขึ้น
เนื่ องจากการเลื่ อนชั้นทนายความขอแรงจากบัญชีที่ 1ไปยังบัญชี ที่ 2ในปั จจุบนั พิจารณาจากเกณฑ์
ระยะเวลาในการได้รับใบอนุ ญาตให้ว่าความครบ5ปี เท่านั้น จึงควรให้มีการพิจารณาจากทะเบียน
ข้อมูลประวัติที่มีรายละเอียดโดยเฉพาะข้อมูลที่ได้รับมอบหมายจริ งและ ผลคดี ประกอบด้วย
2. จัดสอบวัดความรู ้ เพื่อคัดเลือกทนายความขอแรงที่มีคุณภาพ ข้อดี ของการจัดสอบคือ
ทําให้เกิ ดความตื่ นตัวอยู่ตลอดเวลา รวมถึ งส่ งเสริ มให้ทนายความขอแรงที่ได้รับคัดเลื อกแล้วมี
ความรู ้ มี ค วามสามารถมากขึ้ น เช่ น การสอบวัดแววความเป็ นทนายความขอแรง การจัดอบรม
สัมมนาทนายความที่ทาํ หน้าที่ให้คาํ ปรึ กษาและเข้าฟั งการสอบปากคําผูต้ อ้ งหาในคดี อาญาให้มี
ความเข้าใจต่อบทบาทในการคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูต้ อ้ งหา ที่สาํ คัญคือการสร้างจิตสํานึ กในการทํางาน
และความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ หน้ า ที่ แ ละการจัด ให้ มี ก ารสั ม มนาแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และ
ประสบการณ์ระหว่างหน่วยงานหรื อบุคคลที่ทาํ หน้าที่จดั ทนายความให้แก่ผตู ้ อ้ งหาในคดีอาญา เพื่อ
ศึกษาประเมินผลการดําเนิ นงานและยกระดับการให้ความคุม้ ครองสิ ทธิ ของบุคคลในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาให้มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ควรให้มีคณะกรรมการประเมินผลผลงาน
อาจประกอบด้วยผูพ้ ิพากษา ประธานสภาทนายความจังหวัดและผูท้ ี่มาขอความช่ วยเหลื อ มีการ
สํารวจความพึงพอใจของบุคคลทัว่ ไปโดยการสอบถามหรื อใช้แบบประเมินเพื่อให้ทราบข้อดีขอ้ เสี ย
เป็ นแนวทางในการแก้ไขปั ญหาและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทํางานของทนายความขอแรง เช่ น
ทนายความรับทํา 1 คดีถา้ ผลการประเมินอยูใ่ นระดับดีมากก็จะได้เพิ่มอีก1คดีเท่ากับว่าสามารถเก็บ
คดี ไ ด้2คดี จ าก20คดี เก็ บ คดี จ ริ ง10คดี อี ก 10คดี ม าจากผลการประเมิ น ถื อ ได้ ว่ า เป็ นการให้
ผลประโยชน์ตอบแทน
3. เพิ่มอัตราเงินรางวัลและค่าตอบแทนทนายความ การดําเนินในทางคดีของทนายความ
ขอแรงทุกส่ วนมีค่าใช้จ่าย ไม่วา่ การเดินทางไปหาจําเลย หาพยานหลักฐาน ตรวจดูที่เกิดเหตุ รวมถึง
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การจัดเตรี ยมเอกสารภาพถ่ายที่ใช้ประกอบคดี จะได้รับเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายจากรัฐเมื่อคดีเสร็ จ
ต่างกับคดี ที่เอกชนว่าจ้างจะได้รับเงินก่อนเป็ นค่าดําเนินการ รวมถึงผลักดันให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบคณะกรรมการบริ หารศาลยุติธรรมให้สามารถสั่งจ่ายเงินรางวัลทนายความขอแรงเบื้องต้น
ในชั้นที่มีหนังสื อขอแรงทนายความเพื่อให้มีค่าใช้จ่ายในการเตรี ยมคดี ซึ่ งสามารถแก้ปัญหากรณี ที่
ทนายความขอแรงยังไม่อาจเบิกเงินรางวัลได้
4. จัดตั้งกองทุ นช่ วยเหลื อผูถ้ ูกกล่าวหาในคดีอาญาโดยออกกฎหมายกําหนดโครงสร้าง
การบริ หารกองทุน ที่มาของทุนและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนให้ชดั เจน
5. เพิ่มเติมข้อมูลประวัติของทนายความขอแรงให้มีรายละเอียดอื่นๆนอกเหนื อจากวันที่
ได้รับใบอนุ ญาตให้ว่าความ ได้แก่ ประวัติการทํางาน ความเชี่ ยวชาญพิเศษ สถิติจาํ นวนคดีที่ได้รับ
ผลคดี เป็ นต้น เพื่อเป็ นข้อมู ลประกอบการมีหนังสื อขอแรงและเปิ ดโอกาสให้ผูต้ อ้ งหาหรื อจําเลย
เลือกทนายความขอแรงได้หากผูต้ อ้ งหาหรื อจําเลยรู ้จกั ทนายความขอแรงเป็ นการส่ วนตัว เป็ นญาติ
สนิทใกล้ชิด
6. ติ ดตามตรวจสอบการดํา เนิ น การคุ ้ม ครองสิ ท ธิ ข องผูต้ ้อ งหาในคดี อาญาอย่า งเป็ น
รู ป ธรรม หากมี ก ารละเมิ ดสิ ท ธิ ข องผูต้ ้องหาบุ ค คลที่ ท าํ หน้า ที่ คุ้ม ครองสิ ท ธิ ข องผูต้ ้องหา ต้อ ง
ดําเนินการตามกฎหมายอย่างจริ งจัง
7 พัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผตู ้ อ้ งหาหรื อจําเลยในคดีอาญา โดย
จัดตั้งสํานักงานทนายความคุม้ ครองและพิทกั ษ์สิทธิ์ ของผูต้ อ้ งหาหรื อจําเลยหรื อ Public defender
ขึ้นทั้งในส่ วนกลางและส่ วนภู มิ ภ าคโดยให้มี ค ณะกรรมการให้ค วามช่ วยเหลื อทางกฎหมายแก่
ผูต้ ้องหาหรื อจําเลยในคดี อาญาเป็ นผูก้ าํ กับดู แล จึง ควรจะต้องมีก ารจัดตั้งองค์กรที่เกี่ ย วข้องกับ
ทนายความขอแรงขึ้นมาและมีคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายซึ่ งจะประกอบด้วยผูท้ ี่
มีความรู ้ ความสามารถและมีประสบการณ์ในการดําเนินคดี เช่น ผูพ้ ิพากษา อัยการ ซึ่ งจะทําหน้าที่
ดําเนินกระบวนการพิจารณาในศาลและมีระบบที่สามารถดึงทนายความที่มีความสามารถเข้ามาใน
ระบบนี้ ได้ ทนายความที่เข้ามาในระบบนี้ จะถูกแบ่งประเภทคดี แบ่งตามความเชี่ ยวชาญต่างๆ และ
ได้รับค่าตอบแทนเป็ นเงินเดือนโดยสังกัดอยูก่ บั กระทรวงยุติธรรมและเมื่อมีการเติบโตขึ้นไปภายใน
องค์กรโดยไม่จาํ ต้องอยู่ในระบบราชการเพราะจะทําให้การทํางานไม่มีความคล่องตัว ซึ่ งองค์กรนี้
รัฐควรให้การสนับสนุนและควรมีสาํ นักงานเป็ นของตนเอง
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พระราชบัญญัติทนายความ
พ.ศ. 2528
----------------------------------------------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ ไว้ ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2528
เป็ นปี ที่ 40 ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศ
ว่าโดยที่เป็ นการ สมควรปรับปรุ งกฎหมายว่าด้วยทนายความ และให้มีกฎหมายว่าด้วยการช่วยเหลือ
ประชาชนทางกฎหมายจึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติข้ ึนไว้โดยคํา แนะนํา
และยินยอมของรัฐสภาดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัติน้ ีเรี ยกว่า พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2528
มาตรา 2 พระราชบัญญัติน้ ี ให้ใช้บงั คับเมื่ อพ้นกําหนดเก้าสิ บวันนับแต่วนั ประกาศในราชกิ จจา
นุเบกษาเป็ นต้นไป (1)
มาตรา 3 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2508 และพระราชบัญญัติทนายความ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2514บรรดาบทกฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่นในส่ วนที่มีบญั ญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัติน้ ี
หรื อซึ่ งขัดหรื อแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัติน้ ี ให้ใช้พระราชบัญญัติน้ ีแทน
คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการสภาทนายความสมาชิก หมายความว่าสมาชิ กสภา
ทนายความข้อบังคับ หมายความว่า ข้อบังคับสภาทนายความใบอนุญาต หมายความว่าใบอนุ ญาตให้
เป็ นทนายความรัฐมนตรี หมายความว่า รัฐมนตรี ผรู ้ ักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัติน้ ี
ทนายความ หมายความว่า ผูท้ ี่ส ภาทนายความได้รับจดทะเบี ยนและออกใบอนุ ญาตให้เป็ น
ทนายความสภานายกพิเศษ หมายความว่า สภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความ
นายก หมายความว่า นายกสภาทนายความ
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กรรมการ หมายความว่า กรรมการสภาทนายความ
มาตรา 5 ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี และให้มีอาํ นาจออก
กฎกระทรวงกําหนดค่า ธรรมเนี ย มไม่เกิ นอัตราท้ายพระราชบัญญัติน้ ี และกําหนดกิ จการอื่ นเพื่อ
ปฏิ บตั ิ การตามพระราชบัญญัติน้ ี กฎกระทรวงนั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษาแล้วให้ใ ช้
บังคับได้
หมวด 1
สภาทนายความ
มาตรา 6 ให้มีสภาขึ้นสภาหนึ่งเรี ยกว่า สภาทนายความประกอบด้วยคณะกรรมการสภาทนายความ
และสมาชิกสภาทนายความมีวตั ถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ตามที่บญั ญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ ี ให้
สภาทนายความเป็ นนิติบุคคล
มาตรา 7 สภาทนายความมีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
(1) ส่ งเสริ มการศึกษาและการประกอบวิชาชีพทนายความ
(2) ควบคุมมรรยาทของทนายความ
(3) ส่ งเสริ มความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิกสภาทนายความ
(4) ส่ งเสริ มและจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกสภาทนายความ
(5) ส่ งเสริ มช่วยเหลือแนะนําเผยแพร่ และให้การศึกษาแก่ประชาชนในเรื่ องที่เกี่ยวกับ
กฎหมาย
มาตรา 8 สภาทนายความมีอาํ นาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(1) จดทะเบียนและออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ ี
(2) ดําเนินการให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของสภาทนายความ และตามอํานาจหน้าที่ซ่ ึ ง
กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา 9 สภาทนายความอาจมีรายได้ดงั ต่อไปนี้
(1) ค่าจดทะเบียนค่าบํารุ งและค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติน้ ี
2) เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน
(3) รายได้จากทรัพย์สินหรื อกิจการอื่น
(4) ทรัพย์สินที่มีผบู ้ ริ จาคให้เพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงค์
มาตรา 10 ให้รัฐมนตรี ดาํ รงตําแหน่งสภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความ และมีอาํ นาจหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติน้ ี
หมวด 2
สมาชิ กสภาทนายความ
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มาตรา 11 สมาชิกสภาทนายความได้แก่ ทนายความตามพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา 12 สิ ทธิ และหน้าที่ของสมาชิกสภาทนายความ มีดงั นี้
(1) แสดงความเห็นเป็ นหนังสื อเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามวัตถุ ประสงค์หรื ออํานาจหน้าที่ของสภา
ทนายความ โดยส่ งไปยังคณะกรรมการสภาทนายความและในกรณี ที่สมาชิ กร่ วมกันตั้งแต่ห้าสิ บคน
ขึ้นไปเสนอให้คณะกรรมการสภาทนายความพิจารณาเรื่ องใดที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามวัตถุประสงค์
หรื ออํานาจหน้าที่ของสภาทนายความคณะกรรมการสภาทนายความต้องพิจารณาและแจ้งผลการ
พิจารณาให้ผเู ้ สนอทราบโดยมิชกั ช้า
(2) ซักถามเกี่ยวกับการดําเนิ นการตามอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการหรื อเกี่ยวกับการบริ หารงาน
ทัว่ ไปของสภาทนายความในการประชุมใหญ่ของสภาทนายความ
(3) เลือกหรื อรับเลือกตั้งเป็ นนายกหรื อกรรมการสภาทนายความ
(4) ผดุงไว้ซ่ ึ งเกียรติศกั ดิ์แห่งวิชาชีพและปฏิบตั ิตนตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา 13 สมาชิกภาพของสมาชิกย่อมสิ้ นสุ ดลงเมื่อ
(1) ตาย
2) ขาดจากการเป็ นทนายความตามมาตรา 44
หมวด 3
คณะกรรมการสภาทนายความ
มาตรา 14 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรี ยกว่า คณะกรรมการสภาทนายความประกอบด้วยผูแ้ ทน
กระทรวงยุติธรรมหนึ่งคนและผูแ้ ทนเนติบณั ฑิตยสภาหนึ่ งคนกรรมการและนายกและกรรมการอื่น
อีกไม่เกินยีส่ ิ บสามคนซึ่ งสมาชิกสภาทนายความทัว่ ประเทศได้เลือกตั้งขึ้นโดยกรรมการดังกล่าวไม่
น้อยกว่าเก้าคนจะต้องมีสาํ นักงานประจําอยูต่ ามภาคต่าง ๆ ตามพระราชกฤษฎีกาตั้งอธิ บดีผพู ้ ิพากษา
ภาค ภาคละหนึ่งคน
มาตรา 15 ให้นายกแต่งตั้งกรรมการอื่นตามมาตรา 14เป็ นอุปนายกเลขาธิ การนายทะเบียนเหรัญญิก
สวัสดิการประชาสัมพันธ์และตําแหน่งอื่นตามความเหมาะสมด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
โดยให้มีอาํ นาจหน้าที่ตามที่กาํ หนดในข้อบังคับ
มาตรา 16 ให้นายกและกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งมีวาระการดํารงตําแหน่งสามปี แต่จะดํารงเกินกว่า
สองวาระติดต่อกันมิได้
มาตรา 17 ทนายความที่ได้จดทะเบียนและรับใบอนุญาตก่อนวันเลือกตั้งนายกหรื อกรรมการไม่นอ้ ย
กว่าสามสิ บวันมีสิทธิ เลือกตั้งนายกและหรื อกรรมการทนายความผูส้ มัครรับเลือกตั้งเป็ นนายกหรื อ
กรรมการจะต้องเป็ นผูซ้ ่ ึ งได้จดทะเบียนและรับใบอนุ ญาตมาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่าห้าปี ก่อนวัน
เลือกตั้งนายกหรื อกรรมการ
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มาตรา 18 การเลือกตั้งนายกและกรรมการตามมาตรา 14 ทนายความต้องมาใช้สิทธิ ดว้ ยตนเองโดย
การลงคะแนนลับทนายความที่มีสํานักงานอยู่ ณ จังหวัดใดให้ออกเสี ยงลงคะแนนที่จงั หวัดนั้นหรื อ
จะไปออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุ มใหญ่ก็ได้หลักเกณฑ์และวิธีการเลื อกตั้งนายกและกรรมการ
ให้เป็ นไปตามที่กาํ หนดในข้อบังคับ
มาตรา 19 ให้คณะกรรมการมรรยาททนายความมีอาํ นาจหน้าที่ควบคุ มการเลือกตั้งนายกและ
กรรมการให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ
มาตรา 20 เมื่อมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการนายกหรื อกรรมการคนใดคนหนึ่งกระทํา
ผิดวัตถุ ป ระสงค์ข องสภาทนายความหรื อกระทํา การอันเป็ นการเสื่ อมเสี ย อย่า งร้ า ยแรงแก่ ส ภา
ทนายความให้รัฐมนตรี มีอาํ นาจสัง่ ให้คณะกรรมการนายกหรื อกรรมการคนนั้นออกจากตําแหน่งได้
ในกรณี ที่รัฐมนตรี จะมีคาํ สั่งตามวรรคหนึ่ งให้รัฐมนตรี แต่งตั้ง ผูแ้ ทนกระทรวงยุติธ รรมหนึ่ งคน
ผู แ้ ทนเนติ -บัณ ฑิ ต ยสภาซึ่ งเป็ นข้า ราชการอัย การหนึ่ งคนและซึ่ งเป็ นทนายความหนึ่ งคนกับ
ทนายความอื่นอีกสี่ คนเป็ นคณะกรรมการสอบสวนคณะกรรมการสอบสวนต้องรี บทําการสอบสวน
ให้แล้วเสร็ จโดยเร็ วแล้วเสนอสํานวนการสอบสวนพร้อมทั้งความเห็นต่อรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาสั่ง
การคําสัง่ ของรัฐมนตรี ให้เป็ นที่สุด
มาตรา 21 นอกจากการพ้นจากตําแหน่ งตามวาระนายกหรื อกรรมการซึ่ งได้รับเลื อกตั้งพ้นจาก
ตําแหน่งเป็ นการเฉพาะตัวเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติของผูส้ มัครรับเลือกตั้งเป็ นนายกหรื อกรรมการตามมาตรา 17 วรรคสอง
(4) รัฐมนตรี มีคาํ สั่งให้ออกจากตําแหน่งเป็ นการเฉพาะตัวตามมาตรา 20
(5) ขาดจากการเป็ นทนายความตามมาตรา 44
(6) เป็ นผูม้ ี ก ายทุ พพลภาพจนไม่ส ามารถปฏิ บ ตั ิ หน้า ที่ ได้ หรื อวิก ลจริ ตหรื อจิ ตฟั่ นเฟื อนไม่
สมประกอบ
(7) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อ
(8) ต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จาํ คุก
มาตรา 22 ในกรณี ที่คณะกรรมการทั้งคณะพ้นจากตําแหน่งและยังไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการ
ใหม่ให้คณะกรรมการนั้นปฏิ บตั ิหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการใหม่จะเข้ารับหน้าที่เว้น
แต่กรณี ที่รัฐมนตรี มีคาํ สั่งให้พน้ จากตํา แหน่งตามมาตรา 20 ให้คณะกรรมการมรรยาททนายความ
ปฏิบตั ิหน้าที่คณะกรรมการที่พน้ จากตําแหน่งนั้นไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการใหม่จะเข้ารับ
หน้าที่โดยให้ประธานคณะกรรมการมรรยาททนายความปฏิบตั ิหน้าที่นายกในการปฏิบตั ิหน้าที่ไป
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พลางก่อนระหว่างที่คณะกรรมการใหม่ยงั ไม่ได้เข้ารับหน้าที่คณะกรรมการที่พน้ จากตําแหน่ งหรื อ
คณะกรรมการมรรยาททนายความแล้วแต่กรณี มีอาํ นาจหน้าที่ตามมาตรา 27 (1) เฉพาะกิจการที่มี
ลักษณะต่อเนื่ องและเท่าที่จาํ เป็ นเพื่อให้งานประจําของคณะกรรมการดําเนิ นไปได้โดยไม่เป็ นที่
เสี ย หายหรื อหยุ ด ชะงัก กับ จัด การเลื อ กตั้ง คณะกรรมการใหม่ ภ ายในหกสิ บ วัน นับ แต่ ว ัน ที่
คณะกรรมการเดิ ม นั้นพ้นจากตํา แหน่ ง โดยจะแต่งตั้งคณะอนุ กรรมการขึ้ นเพื่ อช่ วยเหลื อจัดการ
เลือกตั้งดังกล่าวด้วยก็ได้
มาตรา 23 เมื่อนายกหรื อกรรมการซึ่ งได้รับเลือกตั้งพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระให้เลือกตั้งนายกหรื อ
กรรมการแทนตําแหน่งที่วา่ งภายในหกสิ บวันนับแต่วนั ที่ตาํ แหน่งนายกหรื อกรรมการนั้นว่างลงเว้น
แต่วาระที่เหลืออยูไ่ ม่ถึงหนึ่ งร้ อยแปดสิ บวันให้ผูซ้ ่ ึ งเป็ นนายกหรื อกรรมการซึ่ งได้รับเลือกตั้งแทน
นั้นอยูใ่ นตําแหน่งตามวาระของนายกหรื อกรรมการซึ่ งตนแทน
มาตรา 24 การประชุ มคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุ มไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะเป็ นองค์ประชุ ม และให้นายกหรื อผูร้ ักษาการแทนเป็ นประธานในที่ประชุ มมติของที่
ประชุ มให้ถือเสี ยงข้างมากกรรมการคนหนึ่ งมีเสี ยงหนึ่ งในการลงคะแนนถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้
ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
มาตรา 25 ในกรณี ที่นายกพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระหรื อนายกไม่อยูห่ รื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
ให้อุปนายกเป็ นผูร้ ักษาการแทนถ้าอุปนายกพ้นจากตําแหน่ งก่อนวาระหรื ออุปนายกไม่อยู่หรื อไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็ นผูร้ ักษาการแทน
มาตรา 26 สภานายกพิเศษหรื อผูแ้ ทนจะเข้าฟั งการประชุมและชี้ แจงแสดงความเห็นในที่ประชุ ม
คณะกรรมการ หรื อจะส่ งความเห็นเป็ นหนังสื อไปยังสภาทนายความในเรื่ องใด ๆ ก็ได้แต่ไม่มีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
มาตรา 27 ให้คณะกรรมการมีอาํ นาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(1) บริ หารกิจการของสภาทนายความตามวัตถุประสงค์ที่กาํ หนดในมาตรา 7
(2) แต่ ง ตั้ง คณะอนุ ก รรมการเพื่ อ ทํา กิ จ การหรื อ พิ จ ารณาเรื่ อ งต่ า งๆอัน อยู่ใ นขอบเขตแห่ ง
วัตถุ ประสงค์ของสภาทนายความ เว้นแต่กิจการซึ่ งมีลกั ษณะหรื อสภาพที่ไม่อาจมอบหมายให้
กระทําการแทนกันได้
(3) ออกข้อบังคับสภาทนายความเกี่ยวกับเรื่ องต่าง ๆ ตามที่กาํ หนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ ีและ
ข้อบังคับว่าด้วยตําแหน่ง
(ก) การเป็ นสมาชิกและการขาดจากสมาชิกของสภาทนายความ
(ข) การเรี ยกเก็บและชําระค่าบํารุ งและค่าธรรมเนียมต่างๆ
(ค) การแจ้งย้ายสํานักงานของทนายความ
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(ง) การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
(จ) เรื่ องอื่น ๆ อันอยูใ่ นขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ของสภาทนายความ หรื ออยูใ่ นสภาทนายความอํา
นาจหน้าที่ของภาทนายความตามกฎหมายอื่นรวมทั้งการแต่งตั้งการบังคับบัญชาการรักษาวินยั และ
การออกจากตําแหน่งของพนักงาน
มาตรา 28 ข้อบังคับนั้นเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษและได้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้มาตรา 29 ให้นายกเสนอ ข้อบังคับนั้นได้พร้อมทั้งแสดงเหตุผลโดยแจ้ง
ชัด ในกรณี ที่มิได้มีการยับยั้งภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับร่ างข้อบังคับที่นายกเสนอให้ถือว่า
สภานายกพิเศษให้ความเห็นชอบในร่ างข้อบังคับนั้น
มาตรา 30 ถ้าสภานายกพิเศษยับยั้งร่ างข้อบังคับใดให้คณะกรรมการประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่ งโดย
พิจารณาเหตุผลของสภานายกพิเศษประกอบด้วยในการประชุ มนั้นถ้ามีเสี ยงยืนยันถึงสองในสาม
ของจํา นวนกรรมการทั้ง คณะให้นายกเสนอร่ า งข้อบัง คับ นั้นต่ อสภานายกพิเศษอี ก ครั้ งหนึ่ ง ถ้า
สภานายกพิเศษไม่ให้ความเห็นชอบในร่ างข้อบังคับหรื อไม่คืนร่ างข้อบังคับนั้นมาภายในสิ บห้าวัน
นับแต่วนั ที่ได้รับร่ างข้อบังคับที่นายกเสนอให้นายกดําเนินการประกาศใช้ขอ้ บังคับนั้นในราชกิจจา
นุเบกษาต่อไปได้
มาตรา 31 ทนายความไม่น้อยกว่าหนึ่ งร้ อยคนมีสิทธิ เสนอขอให้คณะกรรมการพิจารณาแก้ไข
ข้อบังคับได้
มาตรา 32 ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกให้นายกมีอาํ นาจกระทําการแทนสภาทนายความแต่
นายกจะมอบหมายเป็ นหนังสื อให้กรรมการอื่นกระทําการแทนตนเฉพาะในกิจการใดก็ได้
หมวด 4
การขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตให้ เป็ นทนายความ
มาตรา 33 ห้ามมิให้ผซู ้ ่ ึ งไม่ได้จดทะเบียนและรับใบอนุญาต หรื อผูซ้ ่ ึ งขาดจากการเป็ นทนายความ
หรื อต้องห้ามทําการเป็ นทนายความว่าความในศาลหรื อแต่งฟ้ องคําให้การฟ้ องอุทธรณ์แก้อุทธรณ์
ฟ้องฎีกา แก้ฎีกาคําร้องหรื อคําแถลงอันเกี่ยวแก่การพิจารณาคดีในศาลให้แก่บุคคลอื่นทั้งนี้ เว้นแต่จะ
ได้กระทําในฐานะเป็ นข้าราชการผูป้ ฏิ บตั ิการตามหน้าที่หรื อเป็ นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ
องค์การของรัฐหรื อรัฐวิสาหกิจผูป้ ฏิบตั ิการตามหน้าที่หรื อมีอาํ นาจหน้าที่กระทําได้โดยบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความหรื อกฎหมายอื่น
มาตรา 34 การขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาต การรับจดทะเบียนและออกใบอนุญาตการต่ออายุ
ใบอนุ ญาต และการขอบอกเลิ กจากการเป็ นทนายความให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 35 ผูข้ อจดทะเบียนและรับใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
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(1) มีสัญชาติไทยร่ างข้อบังคับต่อสภานายกพิเศษโดยไม่ชกั ช้าสภานายกพิเศษอาจยับยั้งร่ าง
(2) อายุไม่ต่าํ กว่ายีส่ ิ บปี บริ บูรณ์ในวันยืน่ คําขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาต
(3) สําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื ออนุ ปริ ญญาทางนิ ติศาสตร์ หรื อประกาศนี ยบัตรในวิชา
นิติศาสตร์ ซ่ ึ งเทียบได้ไม่ต่าํ กว่าปริ ญญาตรี หรื ออนุปริ ญญาจากสถาบันการศึกษาซึ่ งสภาทนายความ
เห็ น ว่ า สถาบัน การศึ ก ษานั้น มี ม าตรฐานการศึ ก ษาที่ ผู ้ไ ด้รั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ อนุ ป ริ ญ ญาหรื อ
ประกาศนียบัตรควรเป็ นทนายความได้และเป็ นสมาชิกแห่งเนติบณั ฑิตยสภา
(4) ไม่เป็ นผูม้ ีความประพฤติเสื่ อมเสี ยหรื อบกพร่ องในศีลธรรมอันดีและไม่เป็ นผูไ้ ด้กระทําการใด
ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าไม่น่าไว้วางใจในความซื่ อสัตย์สุจริ ต
(5) ไม่อยูใ่ นระหว่างต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จาํ คุก
(6) ไม่เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จาํ คุกในคดีที่คณะกรรมการเห็นว่าจะนํามาซึ่ ง
ความเสื่ อมเสี ยเกียรติศกั ดิ์แห่งวิชาชีพ
(7) ไม่เป็ นบุคคลผูต้ อ้ งคําพิพากษาถึงที่สุดให้ลม้ ละลาย
(8) ไม่เป็ นโรคติดต่อซึ่ งเป็ นที่รังเกียจแก่สังคม
(9) ไม่เป็ นผูม้ ี ก ายพิการหรื อจิ ตบกพร่ องอันเป็ นเหตุให้เป็ นผูห้ ย่อนสมรรถภาพในการประกอบ
อาชีพทนายความ
(10) ไม่เป็ นข้าราชการหรื อพนักงานส่ วนท้องถิ่นซึ่งมีเงินเดือนและตําแหน่งประจําเว้นแต่ขา้ ราชการ
การเมือง
(11) ไม่เป็ นผูต้ อ้ งห้ามมิให้ยนื่ คําขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตตามมาตรา 71
มาตรา 36 ภายใต้บงั คับมาตรา 38 เมื่อคณะกรรมการได้รับคําขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตแล้ว
เห็ นว่าผูย้ ื่นคําขอมีคุณสมบัติตามมาตรา 35 ให้คณะกรรมการพิจารณารับจดทะเบียนและออก
ใบอนุญาตให้ผคู ้ าํ ขอโดยเร็ วในกรณี ที่คณะกรรมการไม่รับจดทะเบียนและออกใบอนุ ญาตให้แก่ผู ้
ยื่นคําขอคณะกรรมการต้องแสดงเหตุผลของการไม่รับจดทะเบียนและออกใบอนุ ญาตดังกล่าวไว้
โดยชัดแจ้งในกรณี เช่นนี้ผยู ้ นื่ คําขอมีสิทธิอุทธรณ์การไม่รับจดทะเบียนและออกใบอนุญาตของสภา
ทนายความต่อสภานายกพิเศษได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาํ หนดในข้อบังคับคําวินิจฉัยของ
สภานายกพิเศษให้เป็ นที่สุดยืน่
มาตรา 37 ให้ผูไ้ ด้จดทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็ นทนายความหรื อผูไ้ ด้รับการต่ออายุใบอนุญาต
แล้วเป็ นสมาชิกสภาทนายความ
มาตรา 38 ในกรณี ที่ผูย้ ื่นคําขอจดทะเบียนและรับใบอนุ ญาตเป็ นทนายความเป็ นผูท้ ี่ไม่เคยเป็ น
ทนายความหรื อไม่เคยดํารงตําแหน่งเป็ นผูพ้ ิพากษาตุลาการศาลทหารพนักงานอัยการอัยการทหาร
หรื อทนายความตามกฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลทหารมาก่อน คณะกรรมการจะรับจดทะเบียนและ
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ออกใบอนุญาตให้ก็ต่อเมื่อผูย้ ้นื คําขอได้ผา่ นการฝึ กอบรมมรรยาททนายความหลักปฏิบตั ิเบื้องต้นใน
การว่าความและการประกอบวิชาชี พทางกฎหมายแล้ว เว้นแต่ผยู ้ ื่นคําขอจะได้ผา่ นการฝึ กหัดงานใน
สํานักงานทนายความมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งปี เมื่อเห็นเป็ นการสมควรคณะกรรมการจะสั่งยกเว้นให้
ผูย้ ื่นคําขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตซึ่ งมีคุณสมบัติตามที่กาํ หนดในข้อบังคับไม่ตอ้ งเข้ารับการ
ฝึ กอบรมตามวรรคหนึ่ งก็ ไ ด้ก ารฝึ กอบรมตามวรรคหนึ่ งให้เ ป็ นไปตามหลัก สู ต รวิธี ก ารและ
ระยะเวลาที่กาํ หนดในข้อบังคับ
มาตรา 39 ใบอนุ ญาตให้มีอายุใช้ได้เป็ นเวลาสองปี นับแต่วนั ออกใบอนุ ญาตเว้นแต่ใบอนุ ญาต
ประเภทที่เสี ยค่าธรรมเนี ยมในอัตราตลอดชีพให้มีอายุตลอดชีพของผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตทนายความ
ผูใ้ ดที่ใบอนุญาตมีอายุใช้ได้เป็ นเวลาสองปี หากประสงค์จะทําการเป็ นทนายความต่อไปให้ยื่นคําขอ
ต่ออายุใบอนุญาตภายในเก้าสิ บวันก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้ นอายุการต่ออายุใบอนุ ญาตคราวหนึ่ งให้ใช้
สองปี นับ แต่ ว นั ที่ ใ บอนุ ญ าตสิ้ น อายุ ใ นกรณี ที่ ค ณะกรรมการไม่ ต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าตให้ ใ ห้ นํา
บทบัญญัติมาตรา 36 วรรคสองมาใช้บงั คับโดยอนุโลมและคําวินิจฉัยอุทธรณ์ของสภานายกพิเศษให้
เป็ นที่สุด
มาตรา 40 ทนายความที่ขาดต่ออายุใบอนุ ญาตตามมาตรา 39 วรรคสอง มีสิทธิ ได้รับการต่ออายุ
ใบอนุ ญาตหากได้ยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตภายในเวลาไม่เกินหกสิ บวันนับแต่วนั ที่ใบอนุญาตสิ้ น
อายุและยอมชําระเงินค่าธรรมเนียมเพิ่มร้อยละยีส่ ิ บของค่าธรรมเนียมสําหรับใบอนุญาตนั้น
มาตรา 41 ใบอนุ ญาตให้เป็ นไปตามแบบที่กาํ หนดในข้อบังคับโดยอย่างน้อยต้องมีชื่อ วัน เดือน ปี
เกิด ที่อยูต่ามทะเบียนบ้านที่ต้ งั สํานักงานรู ปถ่ายของผูถ้ ือใบอนุญาตเลขหมายใบอนุ ญาตวันออก
ใบอนุญาตและวันที่ใบอนุญาตสิ้ นอายุในกรณี ที่ใบอนุญาตสู ญหายหรื อชํารุ ดเสี ยหายในสาระสําคัญ
ให้ผูร้ ับใบอนุ ญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุ ญาตภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ทราบการสู ญหาย
หรื อชํารุ ดเสี ยหาย
มาตรา 42 ทนายความต้องมีสํานักงานที่จดทะเบียนเพียงแห่งเดียวตามที่ระบุไว้ในคําขอจดทะเบียน
และรั บใบอนุ ญาตหรื อตามที่ได้แจ้งย้ายสํานักงานต่อนายทะเบียนทนายความในภายหลังให้นาย
ทะเบียนทนายความจดแจ้งสํานักงานทนายความตามวรรคหนึ่งไว้ในทะเบียนทนายความ
มาตรา 43 เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการว่าทนายความผูใ้ ดเป็ นผูข้ าดคุณสมบัติตามมาตรา 35 ไม่วา่
จะขาดคุ ณสมบัติก่อนหรื อหลังจากจดทะเบียนและรับใบอนุ ญาตให้ทนายความผูน้ ้ นั พ้นสภาพการ
เป็ นทนายความและให้คณะกรรมการจําหน่ ายชื่ อทนายความผูน้ ้ ันออกจากทะเบียนทนายความ
บทบัญญัติใ นวรรคหนึ่ งมิ ให้ใช้บงั คับแก่ท นายความ ผูต้ ้องโทษจํา คุ ก ตามคําพิพ ากษาถึ ง ที่สุ ด
หลังจากทนายความผูน้ ้ นั ได้จดทะเบียนและรับใบอนุญาตแล้วเมื่อมีการจําหน่ายชื่อทนายความออก
จากทะเบียนทนายความตามวรรคหนึ่ ง ให้นาํ บทบัญญัติมาตรา36 วรรคสองมาใช้บงั คับโดยอนุ โลม
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และคําวินิจฉัยอุทธรณ์ของสภานายกพิเศษให้เป็ นที่สุดให้นาํ บทบัญญัติมาตรา 70 มาใช้บงั คับแก่การ
จําหน่ายชื่อทนายความออกจากทะเบียนทนายความตามวรรคหนึ่งโดยอนุ โลม
มาตรา 44 ทนายความขาดจากการเป็ นทนายความเมื่อ
(1) ตาย
(2) ขอบอกเลิกจากการเป็ นทนายความ
(3) ขาดต่อใบอนุญาตตามมาตรา 39 วรรคสอง
(4) ถูกจําหน่ายชื่อออกจากทะเบียนทนายความตามมาตรา 43 หรื อ
(5) ถูกลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความตามมาตรา 66 มาตรา 67 มาตรา 68 หรื อ
มาตรา 69
หมวด 5
การประชุ มใหญ่ ของสภาทนายความ
มาตรา 45 การประชุ มใหญ่ของสภาทนายความได้แก่การประชุ มใหญ่สามัญประจําปี และการ
ประชุมใหญ่วสิ ามัญ
มาตรา 46 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุ มใหญ่สามัญประจําปี ปี ละหนึ่ งครั้งภายในเดือน
เมษายนของทุกปี
มาตรา 47 เมื่อมีเหตุอนั สมควรคณะกรรมการจะจัดให้มีการประชุ มใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้เมื่อ
สมาชิกมีจาํ นวนรวมกันไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งร้อยคนเข้าชื่อร้องขอเป็ นหนังสื อคณะกรรมการต้องจัดให้มี
การประชุ มใหญ่วิสามัญภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับคําร้องขอเว้นแต่คณะกรรมการเห็นว่า
เรื่ องที่ขอให้มีการประชุมใหญ่วสิ ามัญเพื่อพิจารณานั้นเป็ นเรื่ องที่ไม่เกี่ยวกับสภาทนายความหรื อไม่
มีเหตุอนั สมควรที่จะได้รับการพิจารณาโดยที่ประชุมใหญ่ของสภาทนายความหนังสื อร้องขอตาม
วรรคสองให้ระบุโดยชัดแจ้งว่าประสงค์ให้เรี ยกประชุมเพื่อพิจารณาเรื่ องใดและด้วยเหตุอนั สมควร
อย่างใด
มาตรา 48 ในกรณี ที่คณะกรรมการไม่จดั ให้มีการประชุ มใหญ่วิสามัญเมื่อคณะกรรมการได้รับคํา
ร้องขอตามมาตรา 47วรรคสอง คณะกรรมการต้องแจ้งเหตุผลของการไม่จดั ให้มีการประชุมใหญ่
วิสามัญดังกล่าวโดยชัดแจ้งไปยังสมาชิกคนใดคนหนึ่ง ซึ่ งร่ วมเข้าชื่อร้องขอภายในสามสิ บวันนับแต่
วันที่ได้รับคําร้ องขอในกรณี เช่ นนี้ สมาชิ กผูร้ ่ วมเข้าชื่ อร้องขอนั้นทั้งหมดมีสิทธิ ร่วมเข้าชื่ อคัดค้าน
การไม่จดั การประชุ มใหญ่วิสามัญนั้นต่อสภานายกพิเศษได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาํ หนดใน
ข้อบังคับคําวินิจฉัยของสภานายกอให้มีการประชุ มใหญ่วิสามัญพิเศษให้เป็ นที่สุดและในกรณี ที่
สภานายกพิเศษมีคาํ วินิจฉัยเห็นชอบด้วยกับคําคัดค้านตามวรรคหนึ่ ง ให้คณะกรรมการจัดให้มีการ
ประชุมใหญ่วสิ ามัญภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งคําวินิจฉัยจากสภานายกพิเศษ
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มาตรา 49 ในการประชุ มใหญ่ของสภาทนายความต้องมีสมาชิกเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองไม่นอ้ ย
กว่าสามร้ อยคนจึงจะเป็ นองค์ประชุ มถ้า การประชุ มคราวใดนายกไม่อยู่ในที่ประชุ มหรื อไม่อาจ
ปฏิบตั ิหน้าที่ได้ให้อุปนายกเป็ นประธานในที่ประชุมถ้านายกและอุปนายกไม่อยูใ่ นที่ประชุมหรื อไม่
อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ให้สมาชิ กที่มาประชุมเลือกสมาชิกคนหนึ่ งเป็ นประธานในที่ประชุมเฉพาะการ
ประชุมคราวนั้นมติของที่ประชุมให้ถือเสี ยงข้างมากสมาชิ กคนหนึ่ งให้มีเสี ยงหนึ่ งในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
มาตรา 50 ภายใต้บงั คับของบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ ีการประชุมใหญ่ของสภาทนายความให้
เป็ นไปตามที่กาํ หนดในข้อบังคับ
หมวด 6
มรรยาททนายความ
มาตรา 51 ทนายความต้องประพฤติตนตามข้อบังคับว่าด้วยมรรยาททนายความการกําหนดมรรยาท
ทนายความให้สภาทนายความตราเป็ นข้อบังคับ
ทนายความผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้อบังคับที่สภาทนายความตราขึ้นตามวรรคหนึ่ให้ถือว่า
ทนายความผูน้ ้ นั ประพฤติผดิ มรรยาททนายความ
มาตรา 52 โทษผิดมรรยาททนายความมี 3 สถานคือ
(1) ภาคทัณฑ์
(2) ห้ามทําการเป็ นทนายความมีกาํ หนดไม่เกินสามปี หรื อ
(3) ลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความ
ในกรณี ประพฤติผดิ มรรยาททนายความเล็กน้อยและเป็ นความผิดครั้งแรกถ้าผูม้ ีอาํ นาจ
สั่งลงโทษตามมาตรา 66 มาตรา 67 หรื อมาตรา 68 แล้วแต่กรณี เห็นว่ามีเหตุอนั ควรงดโทษจะงด
โทษให้โดยว่ากล่าวตักเตือนหรื อให้ทาํ ทัณฑ์บนเป็ นหนังสื อไว้ก่อนก็ได้
มาตรา 53 ข้อบังคับว่าด้วยมรรยาททนายความต้องประกอบด้วยข้อกําหนดดังต่อไปนี้
(1) มรรยาทของทนายความต่อศาลและในศาล
(2) มรรยาทของทนายความต่อตัวความ
(3) มรรยาทของทนายความต่อทนายความด้วยกัน
(4) มรรยาทของทนายความต่อประชาชนผูม้ ีอรรถคดี
(5) มรรยาทเกี่ยวกับความประพฤติของทนายความ
(6) การแต่งกายของทนายความและ
(7) การปฏิบตั ิตามคําสั่งของคณะกรรมการมรรยาททนายความคณะกรรมการหรื อสภานายกพิเศษ
แล้วแต่กรณี
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หมวด 7
คณะกรรมการมรรยาททนายความ
มาตรา 54 ให้มีคณะกรรมการมรรยาททนายความประกอบด้วยประธานกรรมการรองประธาน
กรรมการและกรรมการมรรยาททนายความอื่นอีกไม่น้อยกว่าเจ็ดคนตามจํานวนที่คณะกรรมการ
กํา หนดให้ ค ณะกรรมการแต่ ง ตั้ง กรรมการมรรยาททนายความจากทนายความซึ่ งมี คุ ณ สมบัติ
ดังต่อไปนี้
(1) เป็ นทนายความมาแล้วรวมกันไม่นอ้ ยกว่าสิ บปี
(2) ไม่เคยถู กลงโทษฐานประพฤติผิดมรรยาททนายความหรื อถู กจําหน่ ายชื่ อออกจากทะเบียน
ทนายความ
มาตรา 55 การแต่งตั้งกรรมการมรรยาททนายความตามมาตรา 54 จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบของสภานายกพิเศษ
มาตรา 56 ให้นายกแจ้งการแต่งตั้งกรรมการมรรยาททนายความตามมาตรา 54 ต่อสภานายกพิเศษ
โดยไม่ชักช้าในกรณี ที่ส ภานายกพิเศษไม่แจ้ง ผลการพิจารณาให้ความเห็ นชอบกลับ มายังนายก
ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งการแต่งตั้ง ให้ถือว่าสภานายกพิเศษให้ความเห็นชอบในการ
แต่งตั้งนั้นในกรณี ที่สภานายกพิเศษแจ้งกลับมายังนายกภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งว่าไม่ให้
ความเห็ นชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการมรรยาททนายความหรื อกรรมการมรรยาททนายความ
คนใดคนหนึ่ งให้คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งนั้นใหม่อีกครั้ งหนึ่ งถ้า คณะกรรมการลงมติ
ยืนยันการแต่งตั้งเดิมด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งคณะให้นายก
แจ้งการแต่งตั้งนั้นต่อสภานายกพิเศษถ้าสภานายกพิเศษไม่ให้ความเห็ นชอบหรื อไม่แจ้งกลับมา
ภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งจากนายกให้นายกดําเนิ นการแต่งตั้งคณะกรรมการมรรยาท
ทนายความ หรื อกรรมการคนนั้นได้
มาตรา 57 ประธานกรรมการมรรยาททนายความมีอาํ นาจหน้าที่ควบคุมการพิจารณาคดีมรรยาท
ทนายความให้ เ ป็ นไปโดยรวดเร็ ว และเที่ ย งธรรมและมี อ ํา นาจหน้ า ที่ อื่ น ๆตามที่ ก ํา หนดใน
พระราชบัญญัติน้ ี หรื อในข้อบังคับเมื่อประธานกรรมการมรรยาททนายความไม่อยูห่ รื อไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้าที่ได้ให้รองประธานกรรมการมรรยาททนายความปฏิบตั ิหน้าที่แทนประธานกรรมการ
มรรยาททนายความถ้า ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการมรรยาททนายความไม่ อยู่
หรื อไม่สามารถปฏิ บตั ิหน้าที่ได้ให้กรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็ นหนังสื อจากประธานกรรมการ
ปฏิบตั ิหน้าที่แทนประธานกรรมการมรรยาททนายความ
มาตรา 58 กรรมการมรรยาททนายความมีวาระการดํารงตําแหน่งสามปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้
แต่ จ ะดํา รงตํา แหน่ ง เกิ นกว่า สองวาระติ ดต่ อกันมิ ไ ด้ถ้า ตํา แหน่ ง ว่า งลงก่ อ นถึ ง กํา หนดวาระให้
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คณะกรรมการดํา เนิ น การแต่ ง ตั้ง ซ่ อ มเว้น แต่ ว าระการอยู่ใ นตํา แหน่ ง ของกรรมการมรรยาท
ทนายความจะเหลื อไม่ ถึ ง เก้า สิ บ วันคณะกรรมการจะไม่ดาํ เนิ นการแต่ง ตั้ง ซ่ อ มก็ไ ด้แ ละให้นํา
บทบัญญัติมาตรา 55 และมาตรา 56 มาใช้บงั คับแก่การแต่งตั้งซ่ อมโดยอนุ โลมกรรมการมรรยาท
ทนายความซึ่ งได้รับแต่งตั้งซ่อมให้อยูใ่ นตําแหน่งได้เพียงวาระของผูท้ ี่ตนแทน
มาตรา 59 ในกรณี ที่คณะกรรมมรรยาททนายความพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ และยังไม่มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการมรรยาททนายความใหม่ให้คณะกรรมการมรรยาททนายความนั้นปฏิบตั ิหน้าที่ไป
พลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการมรรยาททนายความคณะใหม่จะเข้ารับหน้า ที่ให้คณะกรรมการ
แต่งตั้งกรรมการมรรยาททนายความใหม่ภายในหกสิ บวันนับตั้งแต่วนั ที่คณะกรรมการมรรยาท
ทนายความคณะเก่าพ้นจากตําแหน่ง
มาตรา 60 กรรมการมรรยาททนายความพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(1) ครบวาระ
(2) ตาย
(3) ลาออก
(4) ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา 54 วรรคสอง หรื อ
(5) ขาดจากการเป็ นทนายความตามมาตรา 44
มาตรา 61 ในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ให้กรรมการมรรยาททนายความเป็ นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญาและให้นาํ บทบัญญัติว่าด้วยการคัดค้านผูพ้ ิพากษาตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณา
ความแพ่งมาใช้บงั คับแก่กรรมการมรรยาททนายความด้วยโดยอนุโลม
มาตรา 62 คณะกรรมการมรรยาททนายความมีอาํ นาจแต่งตั้งทนายความคนหนึ่ งหรื อหลายคนเป็ น
อนุ ก รรมการหรื อคณะทํางานให้กระทํากิ จการใดกิ จการหนึ่ งในขอบอํานาจของคณะกรรมการ
มรรยาททนายความเว้นแต่การวินิจฉัยชี้ขาดคดีมรรยาททนายความ
มาตรา 63 ในการพิจารณาคดีมรรยาททนายความต้องมีกรรมการมรรยาททนายความมาประชุมไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งของจํานวนกรรมการทั้งหมดของคณะกรรมการมรรยาททนายความจึงจะเป็ นองค์
ประชุ มภายใต้บงั คับมาตรา 64 วรรคสาม และมาตรา 69 วรรคสาม การประชุ มปรึ กษาหรื อการ
วินิจฉัยชี้ ขาดคดีมรรยาททนายความของคณะกรรมการมรรยาททนายความให้ถือตามเสี ยงข้างมาก
แต่กรรมการมรรยาททนายความฝ่ ายข้างน้อยมีสิทธิ ทาํ ความเห็นแย้งได้
มาตรา 64 บุคคลผูไ้ ด้รับความเสี ยหายหรื อทนายความมีสิทธิ กล่าวหาทนายความว่าประพฤติผิด
มรรยาททนายความ โดยทําคํากล่าวหาเป็ นหนังสื อยืน่ ต่อประธานกรรมการมรรยาททนายความสิ ทธิ
กล่ า วหาทนายความตามวรรคหนึ่ ง เป็ นอันสิ้ น สุ ดลงเมื่ อ พ้น กํา หนดหนึ่ ง ปี นับ แต่ว นั ที่ ผูม้ ี สิ ท ธิ
กล่าวหารู ้เรื่ องการประพฤติผดิ มรรยาททนายความ และเมื่อรู ้ตวั ผูป้ ระพฤติผดิ แต่ตอ้ งไม่เกินสามปี

119

นับแต่วนั ประพฤติผิดมรรยาททนายความการถอนคํากล่าวหาที่ได้ยื่นตามวรรคหนึ่ งจะเป็ นเหตุให้
คดีมรรยาททนายความระงับก็ต่อเมื่อคณะกรรมการมรรยาททนายความมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งของจํานวนกรรมการมรรยาททนายความที่มาประชุ มอนุญาตให้ผกู ้ ล่าวหาถอนคํา
กล่าวหาได้
มาตรา 65 เมื่อได้รับคํากล่าวหาตามมาตรา 64 วรรคหนึ่ ง หรื อเมื่อได้รับแจ้งจากศาลพนักงานอัยการ
หรื อพนักงานสอบสวน หรื อเมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการมรรยาททนายความว่ามีพฤติการณ์อนั
สมควรให้มี การสอบสวนมรรยาททนายความผูใ้ ดให้คณะกรรมการมรรยาททนายความแต่งตั้ง
ทนายความไม่ น้ อ ยกว่ า สามคนเป็ นคณะกรรมการสอบสวนทํา การสอบสวนเพื่ อ การนี้ ให้
คณะกรรมการสอบสวนมีอาํ นาจเรี ยกบุคคลใด ๆ มาให้ถอ้ ยคํา และมีหนังสื อแจ้งให้บุคคลใด ๆ ส่ ง
หรื อจัดการส่ งเอกสารหรื อวัตถุเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนได้เมื่อคณะกรรมการสอบสวนทําการ
สอบสวนเสร็ จแล้วให้เสนอเรื่ องต่อประธานกรรมการมรรยาททนายความเพื่อพิจารณาสั่งการตาม
มาตรา 66 ต่อไป
มาตรา 66 ในการพิจารณาคดี มรรยาททนายความคณะกรรมการมรรยาททนายความมีอาํ นาจสั่ง
จําหน่ายคดีส่งั ยกคํากล่าวหาหรื อสั่งลงโทษหรื อดําเนินการกับทนายความที่ถูกกล่าวหาอย่างใดอย่าง
หนึ่งตามมาตรา 52
มาตรา 67 ในกรณี ที่คณะกรรมการมรรยาททนายความมีคาํ สั่งตามมาตรา 66 ให้ประธานกรรมการ
มรรยาททนายความส่ งสํานวนคดีมรรยาททนายความนั้น ไปยังนายกภายในสามสิ บวันนับแต่วนั มี
คํา สั่ ง ใกรณี เช่ น นี้ ให้ ค ณะกรรมการทํา การพิ จ ารณาและจะสั่ ง ยื น แก้ ห รื อกลั บ คํา สั่ ง ของ
คณะกรรมการมรรยาททนายความรวมทั้งสั่งลงโทษหรื อดําเนิ นการกับทนายความที่ถูกกล่าวหา
อย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา 52ตามที่เห็นสมควรได้และก่อนที่จะมีคาํ สั่งดังกล่าวคณะกรรมการอาจ
สั่งให้คณะกรรมการมรรยาททนายความทําการสอบสวนเพิ่มเติมก็ได้เมื่อนายกได้รับสํานวนคดี
มรรยาททนายความตามวรรคหนึ่ ง แล้วหากคณะกรรมการมิไ ด้วินิจฉัย และแจ้ง คํา วินิจฉัยมายัง
ประธานกรรมการมรรยาททนายความภายในหกสิ บวัน นั บ แต่ ว ัน ได้ รั บ สํ า นวนให้ ถื อ ว่ า
คณะกรรมการมี ค าํ สั่ ง ยื นตามคํา สั่ ง ของคณะกรรมการมรรยาททนายความเว้นแต่ ก รณี ที่ มี ก าร
สอบสวนเพิ่มเติมระยะเวลาหกสิ บวันให้นบั ตั้งแต่วนั ที่ได้รับสํานวนการสอบสวนเพิ่มเติมคําสั่งของ
คณะกรรมการที่ยนื ตามให้จาํ หน่ายคดีหรื อยกคํากล่าวหาตามวรรคหนึ่ง หรื อวรรคสองให้เป็ นที่สุด
มาตรา 68 ทนายความซึ่ งถูกสั่งลงโทษหรื อดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา 52 อาจอุทธรณ์
คําสั่งดังกล่าวต่อสภานายกพิเศษได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาํ หนดในข้อบังคับภายในสามสิ บ
วันนับแต่วนั ได้รับแจ้งคําสั่งในกรณี เช่นนี้ให้สภานายกพิเศษทําการพิจารณาและมีคาํ สั่งและให้นาํ
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บทบัญญัติในมาตรา 67วรรคหนึ่ งและวรรคสอง มาใช้บงั คับแก่การพิจารณาและการมีคาํ สั่งของ
สภานายกพิเศษโดยอนุโลมคําสั่งของสภานายกพิเศษให้เป็ นที่สุด
มาตรา 69 เมื่อทนายความผูใ้ ดต้องรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดเว้นแต่ในความผิดอันได้
กระทําโดยประมาทหรื อความผิดลหุ โทษให้ศาลชั้นต้นที่อ่านคําพิพากษาถึงที่สุดนั้นมีหนังสื อแจ้ง
การต้องโทษจําคุ กของทนายความผูน้ ้ ันให้ประธานกรรมการมรรยาททนายความทราบเมื่อได้รับ
หนังสื อแจ้งตามวรรคหนึ่งแล้วให้ประธานกรรมการมรรยาททนายความเสนอเรื่ องให้คณะกรรมการ
มรรยาททนายความสั่ ง ลบชื่ อ ทนายความผูน้ ้ ัน ออกจากทะเบี ย นทนายความแต่ ค ณะกรรมการ
มรรยาททนายความจะไม่ส่ังลบชื่ อทนายความผูน้ ้ นั ออกจากทะเบียนทนายความก็ได้หากพิจารณา
แล้วเห็ นว่าการกระทําความผิดของทนายความผูน้ ้ นั ไม่เป็ นการกระทําที่ชวั่ ร้ายไม่เป็ นการกระทําที่
แสดงให้เห็นว่าทนายความผูน้ ้ นั ไม่น่าผูก้ ระทําผิดออกจากทะเบียนทนายความตามวรรคสองต้องมี
คะแนนเสี ย งเห็ นชอบไม่ น้อยกว่า สองในสามของจํา นวนกรรมการทั้ง หมดของคณะกรรมการ
มรรยาททนายความคําสัง่ ลบชื่อหรื อไม่ลบชื่อทนายความออกจากทะเบียนทนายความตามวรรคสอง
ให้ประธานกรรมการมรรยาททนายความแจ้งต่อนายกภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่มีคาํ สั่ง และให้
คณะกรรมการทําการพิจารณาและจะสั่งยืนหรื อกลับคําสั่งของคณะกรรมการมรรยาททนายความก็
ได้
มาตรา 70 เมื่อมีคาํ สั่งอันถึงที่สุดลงโทษทนายความที่ประพฤติผิดมรรยาททนายความหรื อมีคาํ สั่ง
ลบชื่อทนายความออกจากทะเบียนทนายความให้นายทะเบียนทนายความจดแจ้งคําสั่งนั้นไว้วางใจ
ในความซื่ อสั ตย์สุ จริ ตและไม่เป็ นการกระทํา ที่ เสื่ อมเสี ย เกี ย รติ ศ กั ดิ์ แห่ ง วิช าชี พ คํา สั่ง ไม่ล บชื่ อ
ทนายความไว้ในทะเบียนทนายความและแจ้งคําสั่งนั้นให้ทนายความผูถ้ ู กกล่าวหาและผูก้ ล่าวหา
ทราบในกรณี ที่คาํ สั่งตามวรรคหนึ่ งเป็ นคําสั่งห้ามทําการเป็ นทนายความหรื อคําสั่งลบชื่ อออกจาก
ทะเบียนทนายความให้นายทะเบียนความแจ้งคําสั่งนั้นให้ศาลทัว่ ราชอาณาจักรและเนติบณ
ั ฑิตยสภา
ทราบด้วย
มาตรา 71 บุคคลที่ถูกลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความจะขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตอีกมิได้
เว้นแต่เวลาได้ผา่ นพ้นไปแล้วไม่นอ้ ยกว่าห้าปี นับแต่วนั ถูกลบชื่อ
มาตรา 72 ภายใต้บงั คับของบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ ีการประชุมปรึ กษาการสอบสวนการ
พิจารณาและการวินิจฉัยชี้ขาดคดีมรรยาททนายความให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาํ หนด
ในข้อบังคับ
หมวด 8
กองทุนสวัสดิการทนายความ
มาตรา 73 ให้มีกองทุนสวัสดิการทนายความประกอบด้วย
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(1) เงินที่สภาทนายความจัดสรรให้เป็ นประจําปี
(2) ทรัพย์สินที่มีผบู ้ ริ จาคให้และ
(3) ดอกผลของ (1) และ (2)
ทนายความที่ ไ ด้รับ ความเดื อดร้ อนหรื อทายาทของทนายความที่ ถึ ง แก่ ค วามตายซึ่ ง ได้รับ ความ
เดื อ ดร้ อ นมี สิ ท ธิ ข อรั บ การสงเคราะห์ จ ากเงิ น กองทุ น สวัส ดิ ก ารทนายความโดยยื่ น คํา ขอต่ อ
สวัสดิ การสภาทนายความการสงเคราะห์การเก็บรักษาและการจ่ายเงิ นสวัสดิ การทนายความให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาํ หนดในข้อบังคับ
หมวด 9
การช่ วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
มาตรา 74 ให้มีคณะกรรมการช่ วยเหลื อประชาชนทางกฎหมายประกอบด้วยนายกอุปนายก
เลขาธิ การและบุ คคลอื่ นอีกไม่เกิ นแปดคนที่คณะกรรมการแต่งตั้งจากผูท้ ี่เป็ นทนายความมาแล้ว
รวมกันไม่น้อยกว่าสิ บปี ให้นายกเป็ นประธานกรรมการอุ ปนายกเป็ นรองประธานกรรมการและ
เลขาธิ การเป็ นเลขานุการ
มาตรา 75 ให้นาํ บทบัญญัติมาตรา 58 และมาตรา 60 มาใช้บงั คับแก่กรรมการช่วยเหลือประชาชน
ทางกฎหมายที่คณะกรรมการแต่งตั้งตามมาตรา 74 วรรคหนึ่งโดยอนุโลม
มาตรา 76 คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายมีอาํ นาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(1) ให้การช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายตามมาตรา 79
(2) เก็บรักษาและจ่ายเงินกองทุนช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายตามมาตรา 77
(3) อํานาจหน้าที่อื่นตามที่กาํ หนดในข้อบังคับ
มาตรา 77 ให้มีกองทุนช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายประกอบด้วย
(1) เงินที่สภาทนายความจัดสรรให้เป็ นประจําปี เป็ นจํานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บของเงินรายได้ของ
สภาทนายความตามมาตรา 9 (1) ของปี ที่ล่วงมา
(2) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(3) ทรัพย์สินที่มีผบู ้ ริ จาคให้และ
(4) ดอกผลของ (1) (2) และ (3)
มาตรา 78 ประชาชนผูม้ ีสิทธิ ได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายต้องเป็ นผูย้ ากไร้และไม่ได้รับความ
เป็ นธรรม
มาตรา 79 การช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายได้แก่
(1) การให้คาํ ปรึ กษาหรื อแนะนําเกี่ยวกับกฎหมาย
(2) การร่ างนิติกรรมสัญญา
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(3) การจัดหาทนายความว่าต่างแก้ต่าง
คณะกรรมการช่ ว ยเหลื อ ประชาชนทางกฎหมายจะจัด ให้ มี ท นายความประจํา คณะกรรมการ
ช่ วยเหลื อประชาชนทางกฎหมายเพื่อทําหน้าที่ใ ห้ความช่ วยเหลื อดังกล่าวด้วยก็ได้โดยให้ได้รับ
ค่าตอบแทนตามที่กาํ หนดในข้อบังคับ
มาตรา 80 เมื่อมีการประชุ มใหญ่สามัญประจําปี ของสภาทนายความคณะกรรมการช่ วยเหลื อ
ประชาชนทางกฎหมายต้องมีหนังสื อแจ้งให้ที่ประชุ มทราบถึงเงินกองทุนช่วยเหลือประชาชนทาง
กฎหมายที่ยงั เหลืออยูง่ บดุลและรายรับรายจ่ายของการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายในรอบปี ที่
ผ่านมาซึ่ งมีคาํ รับรองของผูส้ อบบัญชีสภาทนายความรวมทั้งผลงานและอุปสรรคข้อขัดข้องของการ
ช่วยเหลื อประชาชนทางกฎหมายในรอบปี ที่ผ่านมาให้ประธานกรรมการช่ วยเหลือประชาชนทาง
กฎหมายส่ งสําเนาหนังสื อแจ้งให้ที่ประชุมทราบตามวรรคหนึ่งไปยังรัฐมนตรี เพื่อทราบด้วย
มาตรา 81 ภายใต้บงั คับของบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติน้ ี การประชุ มของคณะกรรมการ
ช่ วยเหลื อประชาชนทางกฎหมายการรั บเงิ นการจ่ายเงิ นและการเก็บรั กษาเงิ นกองทุนช่ วยเหลื อ
ประชาชนทางกฎหมายการดําเนิ นการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กาํ หนดในข้อบังคับ
หมวด 10
บทกําหนดโทษ
มาตรา 82 ผู้ใดฝ่ าฝื นมาตรา 33 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรื อปรับไม่เกินสี่ หมื่นบาทหรื อ
ทั้งจํา ทั้งปรับ
มาตรา 83 ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามหนังสื อเรี ยกตามมาตรา 65 วรรคหนึ่งซึ่ งให้มาเพื่อให้ถอ้ ยคําหรื อให้ส่ง
หรื อจัดการส่ งเอกสารหรื อวัตถุ ใดหรื อมาตามหนังสื อเรี ยกแล้วแต่ไม่ยอมให้ถอ้ ยคําโดยปราศจาก
เหตุอนั สมควรต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรื อปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทหรื อทั้งจําทั้งปรับ
บทเฉพาะกาล
มาตรา 84 ให้ผทู ้ ี่ได้จดทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็ นทนายความชั้นหนึ่งหรื อชั้นสองอยูแ่ ล้วก่อน
วันที่พระราชบัญญัติน้ ี ใช้บงั คับเป็ นผูท้ ี่ได้จดทะเบียนและรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ ี และ
ให้ถือว่าใบอนุ ญาตเป็ นทนายความนั้น ๆ เป็ นใบอนุญาตที่ได้ออกให้ตามพระราชบัญญัติน้ ี แต่ให้มี
อายุใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปี ที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับให้ผซู ้ ่ ึ งขาดคุณสมบัติตามมาตรา
35 (3) ที่ได้จดทะเบียนและรับใบอนุญาตหรื อเคยจดทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็ นทนายความชั้น
สองอยูแ่ ล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับมีสิทธิ ขอต่ออายุใบอนุญาตตามมาตรา39 และมาตรา
40 หรื อขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตได้และให้ถือว่าผูน้ ้ นั เป็ นทนายความตาม พระราชบัญญัติน้ ี
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ให้นาํ บทบัญญัติตามมาตรา 35 (1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) และ (11) มาใช้บงั คับแก่
ทนายความตามวรรคสองด้วย
มาตรา 85 ให้เนติบณ
ั ฑิ ตยสภาส่ งมอบทะเบียนทนายความและบรรดาเอกสารที่เกี่ยวกับการจด
ทะเบียนและรั บใบอนุ ญาตเป็ นทนายความการต่ออายุใบอนุ ญาตเป็ นทนายความและการควบคุ ม
มรรยาททนายความ เว้นแต่สาํ นวนคดีมรรยาททนายความที่ยงั ค้างพิจารณาอยูใ่ ห้แก่สภาทนายความ
ภายในหนึ่งร้อยยีส่ ิ บวันนับแต่วนั ที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ
มาตรา 86 ให้คณะกรรมการออกข้อบังคับว่าด้วยมรรยาททนายความตามมาตรา 53 ภายในหนึ่งปี
นับ แต่ วนั ที่ พ ระราชบัญญัติน้ ี ใ ช้บ งั คับ ในระหว่า งที่ คณะกรรมการยัง มิ ไ ด้ออกข้อบัง คับ ว่า ด้ว ย
มรรยาททนายความตามวรรคหนึ่ งให้ถือว่าบทบัญญัติตามมาตรา 12 (1) (2) (3) และ (4) แห่ ง
พระราชบัญญัติทนายความพุทธศักราช 2477 และข้อบังคับของเนติบณ
ั ฑิตยสภาว่าด้วยมรรยาท
ทนายความและการแต่งกายของทนายความที่ใช้บงั คับอยูก่ ่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ี ใช้บงั คับ เป็ น
เสมื อ นข้อ บัง คับ ว่า ด้ว ยมรรยาททนายความตามพระราชบัญ ญัติ น้ ี จ นกว่า จะมี ข ้อ บัง คับ ว่า ด้ว ย
มรรยาททนายความตามวรรคหนึ่ง
มาตรา 87 ให้มีคณะกรรมการมรรยาททนายความตามมาตรา 54 ภายในเก้าสิ บวันนับแต่วนั ที่มี
ข้อบังคับว่าด้วยมรรยาททนายความตามมาตรา 86 วรรคหนึ่ งให้บรรดาคดีมรรยาททนายความที่คา้ ง
พิจารณาอยูก่ ่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ี ใช้บงั คับและคดีมรรยาททนายความที่เกิดขึ้นในขณะที่ยงั ไม่
มีคณะกรรมการมรรยาททนายความตามวรรคหนึ่ งอยู่ในบังคับของบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วย
ทนายความที่ ใ ช้อ ยู่ก่ อนวัน ที่ พ ระราชบัญ ญัติ น้ ี ใ ช้บ งั คับ จนกว่า จะเสร็ จ การเพื่อประโยชน์ แห่ ง
บทบัญญัติวรรคสองให้คณะกรรมการมรรยาททนายความและบุคคลซึ่ งมีอาํ นาจหน้าที่เกี่ ยวกับคดี
มรรยาททนายความอยูก่ ่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ี ใช้บงั คับหรื อที่จะได้รับการแต่งตั้งเพื่อการปฏิบตั ิ
ตามบทบัญญัติวรรคสองมีอาํ นาจกระทําการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยทนายความที่ใช้อยู่
ก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับต่อไปนี้กว่าจะเสร็ จการ
มาตรา 88 ในวาระเริ่ มแรกให้รัฐมนตรี แต่งตั้งทนายความซึ่ งมีคุณสมบัติของผูส้ มัครรับเลือกตั้งเป็ น
กรรมการตามมาตรา 17 วรรคสอง จํานวนสิ บห้าคนซึ่ งในจํานวนนี้ ตอ้ งเป็ นกรรมการบริ หารของ
สมาคมทนายความแห่งประเทศไทยไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งในสามเป็ นคณะกรรมการตามมาตรา 14 ทั้งนี้
ภายในเก้าสิ บวันนับแต่วนั ที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ
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มาตรา 89 ให้คณะกรรมการซึ่ งรัฐมนตรี แต่งตั้งตามมาตรา 88 เลือกและแต่งตั้งกรรมการด้วยกันเอง
คนหนึ่งเป็ นนายกตามมาตรา 14 ทั้งนี้ภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ที่รัฐมนตรี แต่งตั้งให้คณะกรรมการตาม
วรรคหนึ่งจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการตามมาตรา 14 ภายในเก้าสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับแต่งตั้ง
ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ป. ติณสู ลานนท์
นายกรัฐมนตรี
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยทนายความ
ได้ใ ช้บ งั คับ มานานแล้วและมี บ ทบัญญัติบางประการที่ส มควรปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขให้เหมาะสมเพื่ อ
ควบคุมและส่ งเสริ มการประกอบอาชีพทนายความ เช่น ให้มีสภาทนายความเพื่อควบคุมมรรยาท
ของทนายความให้มีกองทุนสงเคราะห์ทนายความเพื่อช่วยเหลือทนายความ เป็ นต้น และสมควรให้
มีกฎหมายว่าด้วยการช่ วยเหลื อประชาชนทางกฎหมายโดยตรงเพื่อให้การช่ วยเหลื อประชาชนผู ้
ยากไร้สามารถกระทําได้อย่างกว้างขวางและทันกับความต้องการจึงจําเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน้ ี
ได้
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หน้า ๒๕
เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๒๙ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔ มีนาคม๒๕๕๐
ระเบียบกระทรวงยุติธรรม
ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่รัฐจัดหาให้ผตู ้ อ้ งหาในคดีอาญา
พ.ศ. ๒๕๕๐
โดยที่เป็ นการสมควรให้มีระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่รัฐจัดหาให้
ผูต้ อ้ งหาในชั้นสอบสวน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓๔/๑ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณา ความอาญา ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติ มโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิ จ ารณาความอาญา (ฉบับ ที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ กระทรวงยุติ ธ รรมโดยความเห็ น ชอบจาก
กระทรวงการคลัง จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ย บนี้ เรี ย กว่า “ระเบี ย บกระทรวงยุติธรรม ว่า ด้วยการจ่า ยเงิ นรางวัล และค่ า ใช้จ่า ยแก่
ทนายความที่รัฐจัดหาให้ผตู ้ อ้ งหาในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๕๐”
ข้อ ๒ ระเบี ย บนี้ ใ ห้ใ ช้บ งั คับ ตั้ง แต่ วนั ที่ ก ฎกระทรวงกํา หนดหลัก เกณฑ์ วิธี ก าร และเงื่ อนไขที่
พนักงานสอบสวนต้องปฏิบตั ิในการจัดหาทนายความให้แก่ผตู ้ อ้ งหาในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๙ มีผล
ใช้บงั คับเป็ นต่อไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่าย แก่ทนายความที่
รัฐจัดหาให้ผตู ้ อ้ งหาในชั้นสอบสวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๔ ทวิ
พ.ศ. ๒๕๔๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรื อคําสั่งอื่นใดในส่ วนที่กาํ หนดไว้แล้วระเบียบนี้ หรื อซึ่ ง
ขัดหรื อแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ “ผูแ้ ทนกระทรวงยุติธรรม” หมายความว่า
(๑) ในเขตกรุ งเทพมหานคร ได้แก่ อธิบดีกรมคุม้ ครองสิ ทธิ และเสรี ภาพ
(๒) ในเขตจังหวัดอื่น ได้แก่ ข้าราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ได้มอบหมายจากปลัดกระทรวง
ยุติธรรม
“ผูจ้ ดั หาทนายความ” หมายความว่า ผูจ้ ดั หาทนายความตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์
วิธี ก าร และเงื่ อนไขที่ พ นัก งานสอบสวนต้องปฏิ บ ตั ิ ใ นการจัดหาทนายความให้แก่ ผูต้ ้องหาใน
คดี อาญา พ.ศ. ๒๕๔๙ “ทนายความ” หมายความว่า ทนายความที่รัฐจัดหาให้ตามกฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไขที่พนักงานสอบสวนต้องปฏิ บตั ิในการจัดหาทนายความ
ให้แก่ผตู ้ อ้ งหาในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๙
ข้อ ๕ เมื่ อ ผูจ้ ัด หาทนายความเลื อ กบุ ค คลที่ จะเป็ นทนายความให้แ ก่ ผูต้ ้อ งหาได้แล้ว ให้ จดั ให้
ผูต้ อ้ งหามีหนังสื อแต่งตั้งทนายความตามแบบที่กระทรวงยุติธรรมกําหนด
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ข้อ ๖ ทนายความมีหน้าที่ว่าต่างแก้ต่างแก่ผูต้ อ้ งหาเช่นเดียวกันกับทนายความในคดีทวั่ ไป รวมทั้ง
จะต้องเข้าร่ วมการสอบปากคําในชั้นสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ ยวข้องกับคดี และให้
คําแนะนําทางกฎหมายแก่ผตู ้ อ้ งหา
ข้อ ๗ ให้ผูแ้ ทนกระทรวงยุติธรรมเป็ นมีอาํ นาจอนุมตั ิการเบิกจ่ายเงินรางวัลให้แก่ทนายความที่รัฐ
จัดหาให้แก่ผูต้ อ้ งหาในคดี อาญา โดยให้เบิกจ่ายเป็ นรายคดีในอัตราตามที่กาํ หนดไว้ในตารางท้าย
ระเบียบนี้
ข้อ ๘ การจ่ายเงิ นรางวัลตามข้อ ๗ ให้กระทําได้เมื่อมีค าํ สั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรื อเมื่ อพนักงาน
อัยการมีคาํ สั่งฟ้อง โดยให้ทนายความยืน่ ขอรับเงินรางวัลต่อผูแ้ ทนกระทรวงยุติธรรม แห่ งท้องที่ที่มี
การสอบสวน พร้อมด้วยเอกสารดังนี้
(๑) คู่ฉบับหรื อสําเนาหนังสื อแต่งตั้งทนายความ และ
(๒) หนังสื อรับรองการปฏิ บตั ิงานของพนักงานสอบสวนผูร้ ับผิดชอบสํานวน หรื อเอกสารอื่นที่
แสดงให้เห็นว่าทนายความได้ปฏิ บตั ิหน้าที่เป็ นทนายความให้แก่ผูต้ อ้ งหา พร้อมทั้งเอกสารที่แสดง
ประเภทของคดีที่มีสิทธิ ได้รับเงินรางวัล เช่น สําเนาบันทึกคําให้การของผูต้ อ้ งหา เป็ นต้น
ข้อ ๙ ในกรณี ที่ มี ก ารจัดหาทนายความให้แก่ ผู ต้ ้องหาใหม่ตามข้อ ๙ แห่ ง กฎกระทรวงกํา หนด
หลัก เกณฑ์ วิธี ก าร และเงื่ อนไขที่ พ นัก งานสอบสวนต้องปฏิ บ ตั ิ ใ นการจัดหาทนายความให้แก่
ผูต้ อ้ งหาในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๙ ให้ทนายความที่จดั หาให้เดิมหรื อทนายความที่จดั หาให้ใหม่สิทธิ
ได้รับเงินรางวัลกึ่งหนึ่งของอัตราที่กาํ หนดไว้ในข้อ ๗
ข้อ ๑๐ ค่าใช้จ่ายของทนายความที่รัฐจัดหาให้แก่ผตู ้ อ้ งหาในคดีอาญา ในกรณี ที่มีการสอบสวนนอก
เขตอําเภออันเป็ นที่ต้ งั ที่ทาํ การของพนักงานสอบสวนให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ ให้เบิกจ่ายในแต่ละครั้งที่ปฏิบตั ิหน้าที่ โดยเทียบตําแหน่งทนายความที่แต่งตั้ง
ให้แก่ผตู ้ อ้ งหากับตําแหน่งข้าราชการพลเรื อนเพื่อสิ ทธิ ในการเบิกจ่ายดังนี้
(๑) ผูท้ ี่เป็ นทนายความมาแล้วยังไม่ถึง ๕ ปี เทียบเท่ากับตําแหน่งข้าราชการพลเรื อน
ระดับ ๕
(๒) ผูท้ ี่เป็ นทนายความมาแล้วตั้งแต่ ๕ ปี ขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๑๐ ปี เทียบเท่ากับตําแหน่ง
ข้าราชการพลเรื อนระดับ ๖
(๓) ผูท้ ี่เป็ นทนายความมาแล้วตั้งแต่ ๑๐ ปี ขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๑๕ ปี เทียบเท่ากับตําแหน่ง
ข้าราชการพลเรื อนระดับ ๘
(๔) ผูท้ ี่เป็ นทนายความมาแล้วตั้งแต่ ๑๕ ปี ไป เทียบเท่ากับตําแหน่งข้าราชการพลเรื อน ระดับ ๙
ข้อ ๑๑ ให้ผูแ้ ทนกระทรวงยุ ติธ รรมเป็ นผูม้ ี อาํ นาจอนุ ม ตั ิ ก ารเบิ ก จ่า ยค่า ใช้จ่ า ยตามข้อ ๑๐ และ
ทนายความมีสิทธิ เบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าวเมื่อได้ปฏิบตั ิหน้าที่แล้วเสร็ จในแต่ละครั้ง
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ข้อ ๑๒ ในกรณี มีขอ้ สงสัยเกี่ ยวกับเอกสารรับรองการขอรับเงินรางวัลของทนายความ ตามข้อ ๘
หรื อเอกสารเกี่ ยวกับค่าใช้จ่ายตามข้อ ๑๐ หรื อเอกสารไม่ครบถ้วน ให้ผูแ้ ทนกระทรวงยุติธรรมมี
อํานาจเรี ยกทนายความมาสอบถามหรื อระงับการจ่ายเงินไว้ได้
ข้อ ๑๓ ให้ปลัดกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐
ชาญชัย ลิขิตจิตถะ
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงยุติธรรม
ตารางอัตราเงินรางวัลทนายความที่
ศาลตั้งให้แก่ผตู ้ อ้ งหา
หรื อจําเลยตามประมวลกฏหมาย
วิธีจารณาความอาญา
อัตราเงินรางวัลตามจํานวนที่ศาล
เห็นสมควรระหว่างอัตราขั้นตํ่าและ
ขั้นสู งดังที่ระบุในนี้
ประเภทที่
1 คดีที่มีอตั ราโทษประหารชี วติ
2 คดีที่มีอตั ราโทษจําคุกอย่างสู งตั้งแต่สิบปี ขึ้น
ไปแต่ไม่ถึงประหารชี วติ
3 คดีอื่นนอกจากคดีในประเภทที่1
หรื อประเภทที่2คดี เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในความผิดฐาน
ครอบครองหรื อเสพ

อัตราขั้นตํ่าเรื่ องละ
8, 000 บาท
6, 000 บาท
4, 000 บาท

ประเภทที่ 4คดีที่อยูใ่ นอํานาจศาลแขวงและ ผูต้ อ้ งหาให้การ
รับสารภาพ
5๐๐ บาท
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หน้า ๓๙
เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๒๖ ก ราชกิจจานุเบกษา ๖ มิถุนายน ๒๕๕๐
ระเบียบคณะกรรมการบริ หารศาลยุติธรรม
ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความ
ที่ศาลตั้งให้ผตู ้ อ้ งหาหรื อจําเลย ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๗๓ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๐
โดยที่เป็ นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่
ศาลตั้งให้ผูต้ อ้ งหาหรื อจําเลยในคดีอาญา อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗๓ วรรคสาม แห่ ง
ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา ซึ่ งแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบัญ ญัติ แ ก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะกรรมการบริ หารศาล
ยุติธรรมโดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบคณะกรรมการบริ หารศาลยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลและ
ค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่ศาลตั้งให้ผตู ้ อ้ งหาหรื อจําเลย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๗๓ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิ กความในข้อ ๔ ของระเบียบคณะกรรมการบริ หารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายเงิ น
รางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่ศาลตั้งให้ผตู ้ อ้ งหาหรื อจําเลย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๑๗๓ พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๔ อัตราเงินรางวัลทนายความที่ศาลตั้งให้ผตู ้ อ้ งหาหรื อจําเลยตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา ๑๗๓ ให้เป็ นไปตามอัตราที่กาํ หนดไว้ในข้อ ๗ และตารางท้ายระเบียบ
นี้”
ข้อ ๔ ให้ยกเลิ กความในข้อ ๕ ของระเบียบคณะกรรมการบริ หารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายเงิ น
รางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ที่ศาลตั้งให้ผตู ้ อ้ งหาหรื อจําเลย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๗๓ พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๕ ให้ศ าลชั้นต้นเป็ นผูก้ าํ หนดเงิ นรางวัลให้ท นายความโดยพิจารณาตามความยากง่ า ยของ
ลักษณะคดี กับเทียบดู เวลาและงานที่ทนายความได้ปฏิบตั ิในการว่าคดีเรื่ องนั้น ๆ โดยให้คาํ นึ งถึง
ความเอาใจใส่ ในการดําเนินคดีและค่าใช้จ่ายที่ทนายความได้เสี ยไปประกอบด้วย”
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ข้อ ๕ ให้ยกเลิ กความในข้อ ๖ ของระเบียบคณะกรรมการบริ หารศาลยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายเงิ น
รางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่ศาลตั้งให้ผตู ้ อ้ งหาหรื อจําเลย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๑๗๓ พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๖ การสั่งจ่ายเงินรางวัลให้ดาํ เนินการดังนี้
(๑) ในกรณี ที่มีการวินิจฉัยชี้ขาดคดี ให้สงั่ จ่ายเมื่อศาลชั้นต้นมีคาํ พิพากษา หรื อมีคาํ สัง่ แล้ว
(๒) ในกรณี อื่นนอกจากที่กาํ หนดไว้ใน (๑) ให้สั่งจ่ายเงินรางวัลเมื่อทนายความได้ปฏิบตั ิ
หน้าที่เสร็ จสิ้ นแล้ว ถ้าศาลชั้นต้นกําหนดให้มีการตรวจพยานหลักฐานในคดีใดก่อนสื บพยานให้ศาล
มี อ ํา นาจสั่ ง จ่ า ยเงิ น รางวัล บางส่ ว นให้ แ ก่ ท นายความตามที่ เ ห็ น สมควรหลัง จากการตรวจ
พยานหลักฐานเสร็ จสิ้ นแล้วก็ได้ แต่ตอ้ งไม่เกินร้อยละยี่สิบห้าของอัตราขั้นตําที่กาํ หนดไว้สําหรับ
คดีน้ นั ในกรณี ที่มีการดําเนิ นคดีในชั้นอุทธรณ์หรื อฎีกา หากเงินรางวัลที่ศาลสั่งจ่ายให้ทนายความ
ไปแล้ว มีจาํ นวนยังไม่ถึงอัตราขั้นสู งที่กาํ หนดไว้สําหรับประเภทคดีน้ นั ให้ศาลชั้นต้นมีอาํ นาจสั่ง
จ่ า ยเงิ น รางวัล เพิ่ ม เติ ม สํา าหรั บ การดํา เนิ น คดี ใ นชั้น อุ ท ธรณ์ ห รื อ ฎี ก าให้ท นายความได้ต ามที่
เห็นสมควร เมื่อศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาคหรื อศาลฎีกา มีคาํ พิพากษาหรื อคําสั่งแล้ว แต่ท้ งั นี้ เงิน
รางวัลทั้งหมดที่ทนายความจะได้รับต้องมีจาํ นวนไม่เกินอัตราขั้นสู งที่กาํ หนดไว้สําหรับประเภทคดี
นั้น”
ข้อ ๖ ให้ยกเลิ กความในข้อ ๗ ของระเบียบคณะกรรมการบริ หารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการจายเงิ น
รางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่ศาลตั้งให้ผตู ้ อ้ งหาหรื อจําเลย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๑๗๓ พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๗ ในคดี ที่จาํ เลยให้ก ารรั บสารภาพหรื อคดี เสร็ จไปโดยศาลชั้นต้นไม่ได้พิพากษาเช่ นคดี ที่
โจทก์ถอนฟ้อง หรื อยอมความกันโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรื อจําเลยถึงแก่ความตายเป็ นต้นหรื อใน
กรณี ที่มีการสื บพยานไว้ก่อนฟ้ องคดีต่อศาล หรื อไต่สวน ชันสู ตรพลิกศพหรื อในคดีที่ทนายความ
ปฏิบตั ิหน้าที่ได้เพียงบางส่ วนโดยไม่ได้เป็ นความผิดของทนายความผูน้ ้ นั และศาลเห็นว่ามีเหตุผล
พิเศษที่ทนายความผูน้ ้ นั ควรได้รับเงินรางวัล ให้ศาลมีอาํ นาจสั่งจ่ายเงินรางวัลให้แก่ทนายความได้
ตามที่เห็นสมควร แต่ตอ้ งไม่เกิน ๑๐, ๐๐๐ บาท”
ข้อ ๗ ให้ยกเลิ กตารางอัตราเงิ นรางวัลทนายความที่ศ าลตั้งให้ผูต้ ้องหาหรื อจําเลย ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ท้ายระเบียบคณะกรรมการบริ หารศาลยุติธรรมว่าด้วย การจ่ายเงิน
รางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่ศาลตั้งให้ผตู ้ อ้ งหาหรื อจําเลย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๑๗๓ พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ตารางอัตราเงิ นรางวัลทนายความที่ศาลตั้งให้
ผูต้ อ้ งหาหรื อจําเลย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๗๓ ท้ายระเบียบนี้แทน
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ขอ ๘ ระเบียบนี้ ไม่ใช้บงั คับแก่คดี ซ่ ึ งศาลได้มีคาํ สั่งให้จ่ายเงินรางวัลก่อนวันที่ระเบียบนี้ ใช้บงั คับ
และให้ใช้ระเบียบ ข้อบังคับ หรื อคําสั่งที่ใช้บงั คับอยูใ่ นวันที่ศาลมีคาํ สั่ง ให้จ่ายเงินรางวัลบังคับ
แก่คดีดงั กล่าว
ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐
ปั ญญา ถนอมรอด
ประธานกรรมการบริ หารศาลยุติธรรม

ตารางอัตราเงินรางวัลทนายความที่ศาลตั้งให้แก่ผตู ้ อ้ งหาหรื อจําเลย
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๗๓
อัตราเงินรางวัลทนายความที่ศาล
ตั้งให้แก่ผตู ้ อ้ งหา
หรื อจําเลยตามประมวลกฏหมาย
วิธีจารณาความอาญา173
อัตราเงินรางวัลตามจํานวนที่ศาล
เห็นสมควรระหว่างอัตราขั้นตํ่าและ
ขั้นสู งดังที่ระบุในนี้
ประเภทที่
1 คดีที่มีอตั ราโทษประหารชีวติ
2 คดีที่มีอตั ราโทษจําคุกอย่างสู งตั้งแต่
สิ บปี ขึ้น
ไปแต่ไม่ถึงประหารชีวติ
3 คดีอื่นนอกจากคดีในประเภทที่1
หรื อประเภทที่2

อัตราขั้นตํ่าเรื่ องละ
8, 000 บาท

อัตราขั้นสู งเรื่ องละ
50,000 บาท

6, 000 บาท

40,000บาท

4, 000 บาท

30, 000บาท

ประวัติผู้แต่ ง
ชื่ อ-นามสกุล
วันเดือนปี เกิด
วุฒิการศึกษา
ทุนการศึกษา

นางสาวกรองทิพย์ คํายะรัตน์
10 สิ งหาคม พ.ศ. 2524
นิติศาสตร์ บณั ฑิต มหาวิทยาลัยสยาม
กองทุนให้กูย้ มื เพื่อการศึกษาพ.ศ2540, ทุน 50%พ.ศ. 2553

