ปิ ดบังค่ าธรรมเนียมศาลลูกความ...ผิดมรรยาททนายความ !

โดย... ลุงเป็ นธรรม
สายด่ วนศาลปกครอง 1355
ส่ วนที่ 1 ทนายความ : อีกฟันเฟื องของกระบวนการยุตธิ รรม
“เป็ นความกันกินขี้หมาดีกว่ า ” สุ ภาษิตจี นที่ สะท้อนให้เห็นว่า ไม่มีใครอยากมีคดีความขึ้นโรงขึ้นศาล
ไม่ว่าจะเป็ นฝ่ ายผูฟ้ ้ องคดี หรื อผูถ้ ูกฟ้ องคดี ก็ตามย่อมไม่เป็ นผลดีท้ งั สิ้ น เพราะนอกจากจะทาให้ตอ้ งปวดหัว คิดมาก ร่ างกาย
ผ่ายผอมและนอนไม่หลับแล้ว การเป็ นคดีความยังต้องเสี ยทรัพย์เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการต่าง ๆ ซึ่งค่าใช้จ่ายที่ตอ้ ง
เตรี ยมเป็ นลาดับแรกก็คือ ค่าทนายความหรื อผูท้ ี่ทาหน้าที่วา่ ความแก้ต่างให้กบั ลูกความในเรื่ องอรรถคดี ซึ่ งถือเป็ นวิชาชี พ
ที่มีบทบาทสาคัญในกระบวนการยุติธรรม
“ทนายความ” ผูม้ ีหน้าที่ในการรับปรึ กษากฎหมาย ให้บริ การด้านกฎหมาย เป็ นตัวแทนว่าความแก้ต่าง
ให้กบั ผูท้ ี่มีอรรถคดีหรื อลูกความ หรื อเป็ นคนกลางในการไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้ง ซึ่งย่อมส่งผลโดยตรงต่อลูกความและคดีความ
ที่ตนดูแลรวมไปถึงอาจส่ งผลกระทบต่อสังคม การทาหน้าที่ดงั กล่าวจึงต้องอยูภ่ ายใต้การดูแลของสภาทนายความเพื่อให้อยูใ่ น
กรอบของวิชาชีพและจรรยาบรรณของการเป็ นทนายความที่ดี
ในวันนี้...ลุงเป็ นธรรมมีคดีปกครองใกล้ตวั ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการทาหน้าที่ของทนายความเพื่อเป็ นข้อพึงระวัง
แก่ผูป้ ฏิ บตั ิหน้าที่ ดงั กล่าว โดยเป็ นกรณี ที่ทนายความรายหนึ่ งถูกคาสั่งของสภานายกพิเศษแห่ งสภาทนายความห้ามมิให้ทาการ
เป็ นทนายความมีกาหนด 3 ปี เนื่องจากประพฤติผิดมรรยาททนายความตามข้อบังคับสภาทนายความ
รายละเอี ยดของคดี นี้จะเป็ นอย่ างไร ทนายความรายดังกล่ าวประพฤติ ผิดมรรยาททนายความในเรื่ องใด
และศาลปกครองสูงสุดได้ วินิจฉั ยและให้ เหตุผลไว้ อย่ างไร เชิ ญติดตามครั บ
เรื่ องนี้ มูลคดี เกิ ดจาก ... นายนที (นามสมมติ ) ซึ่ งประกอบวิชาชี พทนายความ ได้รับการว่าจ้างจากนางสาให้ดาเนิ นคดี
ในการถอนชื่ อนายพลออกจากบัญชี เงิ นฝากออมทรัพย์ของนางสา ต่อมานางสาได้ร้องเรี ยนต่อประธานกรรมการมรรยาท
ทนายความ ว่า นายนที ได้รับจ้างดาเนิ นคดี ให้กบั ตนแล้วทอดทิ้งคดี จึ งขอเงินค่าว่าจ้าง 50,000 บาท และค่าใช้จ่ายอีก 20,000 คืน
คณะกรรมการสภาทนายความ (ผูถ้ ูกฟ้ องคดี ที่ 1) พิจารณาแล้วเห็ นว่า การกระทาของนายนที ไม่เป็ นการทอดทิ้งคดี ตามที่
ถูกกล่าวหา แต่การที่นายนที รับเงินจากนางสาจานวน 20,000 บาท เพื่อเป็ นค่าธรรมเนี ยมศาล แต่ได้วางเงิ นค่าธรรมเนี ยมศาลจริ ง
เพียง 200 บาท นั้น เห็นว่าเป็ นกรณี ปิดบังข้อความที่ควรแจ้งให้ลูกความทราบ และเมื่อได้รับเป็ นทนายความแล้ว ภายหลังใช้อุบาย
ด้วยประการใด ๆ โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร เพื่อจะให้ตนได้รับประโยชน์นอกเหนื อจากที่ลูกความได้ตกลงสัญญาให้
และประกอบอาชี พ ด าเนิ น ธุ รกิ จ หรื อประพฤติ ต นอัน เป็ นการฝ่ าฝื นต่ อศี ลธรรมอันดี หรื อเป็ นการเสื่ อมเสี ยต่อศักดิ์ ศรี
และเกียรติคุณของทนายความ ตามข้อ 12 (2) ข้อ 14 และข้อ 18 ของข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. 2529
อันเป็ นการประพฤติผิดมรรยาททนายความ จึงให้ลงโทษลบชื่อนายนทีออกจากทะเบียนทนายความ
นายนทีได้ อุทธรณ์ และสภานายกพิเศษแห่ งสภาทนายความ (ผูถ้ ูกฟ้ องคดีที่ 2) ได้พิจารณาอุทธรณ์แล้ว
เห็ นว่า การกระทาของนายนที ไม่เป็ นการทอดทิ้งคดี ตามที่ ถูกกล่าวหา แต่การที่ รับเงิ นจากนางสาผูก้ ล่าวหาจานวน 20,000 บาท
แต่ได้วางเงินค่าธรรมเนี ยมศาลเพียง 200 บาท การไม่คืนเงิ นดังกล่าว ถือเป็ นกรณี ฉ้ อโกง ยักยอก หรื อตระบัดสิ นลูกความ
หรื อครอบครอง หรื อหน่ วงเหนี่ยวเงินหรือทรั พย์ สินของลูกความที่ตนได้ รับมาโดยหน้ าที่อันเกี่ยวข้ องไว้ นานเกินกว่ าเหตุ
โดยมิได้ รับความยินยอมจากลูกความ นามาซึ่งความเสื่ อมเสี ยศักดิ์ศรีและเกียรติคุณของทนายความอันเป็ นการประพฤติผดิ
มรรยาททนายความ ตามข้อ 12 (2) ข้อ 15 และข้อ 18 ของข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. 2529
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แต่ตามพฤติการณ์ของคดี ไม่ถือเป็ นการใช้อุบายด้วยประการใด ๆ โดยปราศจากเหตุผลอันสมควรเพื่อให้ได้รับประโยชน์
นอกเหนื อจากที่ ลูกความตกลงสัญญาให้ ตามข้อ 14 ของข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. 2529
จึงมีคาสัง่ ให้แก้คาสัง่ ที่ลบชื่อนายนทีออกจากทะเบียนทนายความ เป็ นห้ ามทาการเป็ นทนายความมีกาหนด 3 ปี ส่ วนการที่นายนที
อ้า งว่า ไม่ คื น เงิ น ส่ ว นที่ เ หลื อ ให้ ผู ้ก ล่ า วหาเพราะหากจ าเลยต่ อ สู ้ ค ดี จ ะกลายเป็ นคดี มี ทุ น ทรั พ ย์คิ ด ค่ า ธรรมเนี ย มศาล
ตามทุนทรัพย์ที่ฟ้อง จะได้นาเงินที่เหลือไปเสี ยค่าธรรมเนียมศาลนั้น ไม่อาจนามาเป็ นข้อแก้ตวั ได้
นายนทีไม่ เห็นด้ วยจึงนาคดีมาฟ้องต่ อศาลขอให้ มคี าพิพากษาเพิกถอนคาสั่งลงโทษดังกล่ าว
ส่ วนที่ 2 ปิ ดบังค่ าธรรมเนียมศาลลูกความ..ผิดมรรยาททนายความ !
คดี น้ ี จึงมี ประเด็นที่ ศาลต้องวินิจฉัยว่า คาสั่ งสภานายกพิเศษแห่ งสภาทนายความที่ห้ามผู้ฟ้องคดีทาการ
เป็ นทนายความมีกาหนด 3 ปี ชอบด้ วยกฎหมายหรือไม่ ?
ศาลปกครองสู งสุ ดพิจารณาแล้วเห็ นว่า ผูฟ้ ้ องคดี ให้การยอมรั บ ในสานวนการสอบสวนว่า ได้แจ้งให้
ผูก้ ล่าวหานาเงิ นค่าธรรมเนี ยมศาลประมาณ 16,000 บาท มาชาระภายในกาหนด แต่ผูก้ ล่าวหาไม่ชาระ ศาลจึ งจาหน่ ายคดี
ออกจากสารบบความ ต่อมาผูก้ ล่าวหามอบเงิ นจานวน 20,000 บาท ให้ผูฟ้ ้ องคดี เพื่อเป็ นค่าธรรมเนี ยมศาลในการยื่นฟ้ องคดี ใหม่
แสดงให้เห็นว่าผูฟ้ ้ องคดี ได้มีการรับเงินจานวน 20,000 บาท โดยแจ้งต่อผูก้ ล่าวหาว่านาไปเสี ยค่าธรรมเนี ยมศาลจริ ง ต่อมา
ผูฟ้ ้ องคดียนื่ ฟ้ องคดีอีกครั้งแต่เสี ยค่าขึ้นศาล 200 บาท โดยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมศาลเป็ นเรื่ องปลดเปลื้องทุกข์คดี
ไม่มีทุนทรั พย์จึงเสี ยค่าธรรมเนี ยมศาลเพียง 200 บาท แต่ไม่ปรากฏข้อเท็จจริ งว่าผูฟ้ ้ องคดี ได้แจ้งข้อเท็จจริ งดังกล่าวให้
ผูก้ ล่าวหาทราบแต่อย่างใด
แม้ตามหนังสื อสัญญาว่าจ้างให้วา่ ความ ข้อ 2 กาหนดว่า ผูว้ า่ จ้างตกลงจ้างผูร้ ับจ้าง เป็ นเงิน 50,000 บาท
ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอีก 20,000 บาท ข้อ 3 กาหนดว่า ในชั้นบังคับคดีตามคาพิพากษาของศาล ไม่รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการ
บังคับคดี เช่น ค่าธรรมเนี ยมในการตั้งเรื่ องยึดทรัพย์ ค่านาหมาย (มีใบเสร็ จ) โดยไม่ปรากฏรายละเอียดอย่างแน่ชดั ว่าค่าจ้าง
50,000 บาท และค่าใช้จ่ายอีก 20,000 บาท เป็ นค่าทนายความ ค่าธรรมเนี ยมศาล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จานวนเท่าใด แต่ยงั คง
เป็ นหน้ าที่ของผู้ฟ้องคดีที่จะต้ องแจ้ งข้ อเท็จจริงเรื่ องค่ าธรรมเนียมศาลที่เปลี่ยนแปลงไปให้ ผู้กล่ าวหาทราบ รวมทั้งยังคงมี
หน้ าที่ต้องคืนเงินค่ าธรรมเนียมศาลในส่ วนที่เหลือให้ แก่ ผู้กล่ าวหา ส่ วนค่าใช้จ่ายอื่นที่ เกิ ดขึ้นระหว่างดาเนิ นการนั้น เป็ นกรณี ที่
ผูฟ้ ้ องคดีตอ้ งแจ้งรายละเอียดให้ผกู ้ ล่าวหาทราบในภายหลัง ไม่อาจนามารวมโดยแจ้งต่อผูก้ ล่าวหาว่าเป็ นค่าธรรมเนียมศาลได้
เมื่ อผูฟ้ ้ องคดี มี อ าชี พเป็ นทนายความมี หน้า ที่ ช่ วยเหลื อ ลูก ความด้วยความซื่ อสัตย์สุจ ริ ต อี ก ทั้ง ต้อ งมี
มาตรฐานความประพฤติสูงกว่าบุคคลธรรมดา พฤติกรรมในการไม่แจ้งค่าธรรมเนี ยมศาลที่ถูกต้องให้ลูกความทราบดังกล่าว
จึงถือเป็ นการปิ ดบังข้ อความที่ควรแจ้ งให้ ลูกความทราบ และยักยอกหรือตระบัดสิ นลูกความ หรือครอบครอง หรื อหน่ วง
เหนี่ยวเงินของลูกความทีต่ นได้ รับมาโดยหน้ าทีอ่ นั เกีย่ วข้ องไว้ นานเกินกว่ าเหตุโดยมิได้ รับความยินยอมจากลูกความ นามาซึ่ ง
ความเสื่ อมเสี ยต่อศักดิ์ศรี และเกียรติคุณของทนายความอันเป็ นการประพฤติผิดมรรยาททนายความ ตามข้อ 12 (2) ข้อ 15 และ
ข้อ 18 ของข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. 2529 ดังนั้น คาสั่งสภานายกพิเศษแห่ งสภาทนายความ
ที่ ห้ามผูฟ้ ้ องคดี ทาการเป็ นทนายความกาหนด 3 ปี ตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 มาตรา 52 (2) จึ งชอบด้วย
กฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้ อง
(รายละเอี ยดอ่ านได้ ในคาพิพากษาศาลปกครองสู งสุดที่ อ.124/2563 และสามารถสื บค้ นบทความย้ อนหลังได้ ที่
www.admincourt.go.th เมนูวิชาการ เมนูย่อยอุทาหรณ์ จากคดีปกครอง)
คดีดงั กล่าว...จึงเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิหน้าที่ ที่ดีของผูป้ ระกอบวิชาชีพทนายความในเรื่ องการแจ้งข้อมูลหรื อ
ข้อความที่ถูกต้องและเป็ นจริ งแก่ลูกความและไม่ปิดบังข้อความที่ควรแจ้งให้ลูกความทราบ ซึ่ งวิชาชีพทนายความนั้นอาจเปรี ยบได้
กับวิชาชี พแพทย์ที่ช่วยเยียวยารักษาคนไข้ เพราะลูกความก็เปรี ยบเสมือนคนไข้ที่ตอ้ งการแพทย์ ซึ่ งก็คือหมอความ มาดูแลรักษา
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ให้หายจากความทุกข์กายทุ กข์ใจ ดังนั้น นอกจากทนายความจะต้องเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความเชี่ ยวชาญในด้านกฎหมายแล้ว ยังต้อง
ปฏิ บตั ิหน้าที่ ช่วยเหลือลูกความด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต และถูกต้องตามจรรณยาบรรณแห่ งวิชาชี พซึ่ งเป็ นสิ่ งสาคัญต่อวิชาชี พ
ทนายความ เพราะงานของทนายความนั้นเป็ นงานที่สร้างความชอบธรรมอย่างหนึ่ งให้กบั สังคม มีศกั ดิ์ ศรี และเกี ยรติยศต่อวิชาชี พ
เช่นเดียวกับวิชาชีพอื่น ๆ ในกระบวนการยุติธรรมครับ
ส่ วนที่ 3 กฎหมายเกีย่ วกับจรรยาบรรณแห่ งวิชาชีพทนายความ
พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528
มาตรา 52 โทษผิดมรรยาททนายความมี 3 สถาน คือ
(1) ภาคทัณฑ์
(2) ห้ามทาการเป็ นทนายความมีกาหนดไม่เกินสามปี หรื อ
(3) ลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความ
ในกรณี ประพฤติผิดมรรยาททนายความเล็กน้อยและเป็ นความผิดครั้งแรก ถ้าผูม้ ีอานาจสั่งลงโทษตาม
มาตรา 66 มาตรา 67 หรื อมาตรา 68 แล้วแต่กรณี เห็นว่ามีเหตุอนั ควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยว่ากล่าวตักเตือน หรื อให้ทาทัณฑ์บน
เป็ นหนังสื อไว้ก่อนก็ได้
ข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. 2529
ข้อ 12 กระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวต่อไปนี้ อันอาจทาให้เสื่ อมเสี ยประโยชน์ของลูกความ
(1) จงใจขาดนัด หรื อทอดทิ้งคดี
(2) จงใจละเว้นหน้าที่ที่ควรกระทาอันเกี่ยวแก่การดาเนิ นคดีแห่ งลูกความของตน หรื อปิ ดบังข้อความที่ควรแจ้ง
ให้ลูกความทราบ
ข้อ 15 กระทาการใดอันเป็ นการฉ้อโกง ยักยอก หรื อตระบัดสิ นลูกความ หรื อครอบครอง หรื อหน่วงเหนี่ ยว
เงินหรื อทรัพย์สินของลูกความที่ตนได้รับมาโดยหน้าที่อนั เกี่ยวข้องไว้นานเกินกว่าเหตุ โดยมิได้รับความยินยอมจากลูกความ
เว้นแต่จะมีเหตุอนั สมควร
-------------------------------------------

