(หนังสื อพิมพ์บา้ นเมือง คอลัมน์คดีปกครอง ฉบับวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559)
เป็ นทนายความ แต่ ไม่ ตดิ ตามคดี ... ประพฤติผดิ จริยธรรมในวิชาชีพ ครับ !
คดี ปกครองที่จะนํามาเล่าสู่ กนั ฟั งในฉบับนี้ เป็ นข้อพิพาทเกี่ยวกับผูป้ ระกอบวิชาชี พทนายความ
ไม่ไปศาลตามกําหนดนัด เป็ นเหตุให้ลูกความได้รับความเสี ยหาย กรณี ดงั กล่าวสภาทนายความจะมี อาํ นาจสั่งห้าม
การเป็ นทนายความหรื อไม่
ข้อเท็จจริ งในคดี คือ นางสาว ก. ได้แต่งตั้งให้ผฟู้ ้ องคดีเป็ นทนายความและมอบให้ดาํ เนิ นการแทน
ในศาลทุกขั้นตอน จนกระทัง่ เวลาผ่านไป 2 ปี นางสาว ก. ก็ยงั ไม่ได้รับเอกสารใด ๆ จากผูฟ้ ้ องคดีเลย และเมื่อถึงวันที่ศาล
นัดสื บพยานโจทก์ ผูฟ้ ้ องคดีก็ไม่ไปศาล เป็ นผลให้นางสาว ก. ไม่สามารถทําสัญญาประนี ประนอมยอมความ และไม่สามารถ
ทําให้คดีสิ้นสุ ดลงในวันนั้นได้
นางสาว ก. จึงยืน่ คํากล่าวหาต่อประธานกรรมการสภาทนายความว่า ผูฟ้ ้ องคดีประพฤติผิดมรรยาท
ทนายความ ต่อมา ผูถ้ ูกฟ้ องคดี ที่ 1 (สภาทนายความ) ได้มีคาํ สั่งลงโทษห้ามผูฟ้ ้ องคดี ทาํ การเป็ นทนายความ 1 ปี
ผูฟ้ ้ องคดีอุทธรณ์ แต่ผถู้ กู ฟ้ องคดีที่ 2 (สภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความ) มีคาํ สั่งยืนตามคําสั่งของผูถ้ กู ฟ้ องคดีที่ 1
ผูฟ้ ้ องคดีเห็นว่า คําสั่งดังกล่าวเป็ นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยอ้างว่า เหตุที่ไม่ได้ไปศาล
เนื่ องจากได้รับแจ้งจากน้องเขยของนางสาว ก. ว่า นางสาว ก. ได้ถอนผูฟ้ ้ องคดี ออกจากการเป็ นทนายความแล้ว จึงนําคดี
มาฟ้ องต่อศาลปกครอง ขอให้ศาลมีคาํ พิพากษาหรื อคําสั่งให้เพิกถอนคําสั่งลงโทษดังกล่าว
ประเด็นปัญหาในคดีนี้ คือ การที่ผู้ฟ้องคดีไม่ ไปศาล จะถือว่ าเป็ นการประพฤติผิดมรรยาททนายความ
หรือไม่ ? โดยพฤติการณ์ หรื อการกระทําอย่ างใดอย่ างหนึ่งของทนายความที่ อาจทําให้ เสื่ อมเสี ยประโยชน์ ของลูกความ
และถือได้ ว่า ประพฤติผิดมรรยาททนายความนั้น ข้ อ 12 ของข้ อบังคับสภาทนายความว่ าด้ วยมรรยาททนายความ พ.ศ. 2529
กําหนดว่ า (1) จงใจขาดนัด หรื อทอดทิ ง้ คดี (2) จงใจละเว้ นหน้ าที่ ที่ควรกระทําอันเกี่ยวแก่ การดําเนินคดีแห่ งลูกความ
ของตน หรื อปิ ดบังข้ อความที่ควรแจ้ งให้ ลกู ความทราบ
ศาลปกครองสู งสุ ด วินิจ ฉั ยว่ า ผูฟ้ ้ องคดี เป็ นทนายความที่ มี ป ระสบการณ์ การดําเนิ น คดี ในศาล
มาเป็ นเวลานาน ย่อมต้องรู้และทราบถึงกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับขั้นตอนในการถอนตนเองจากการเป็ นทนายความ
หรื อการที่ลูกความจะถอนทนายความ ประกอบกับในช่วงเวลาดังกล่าวผูฟ้ ้ องคดีได้รับทราบปั ญหาภายในครอบครัว
ของลูกความซึ่ งอาจมีผลกระทบและส่ งผลต่อการติดต่อสื่ อสารระหว่างนางสาว ก. กับน้องเขย ผูฟ้ ้ องคดีกลับฝากคําร้อง
ขอถอนทนายความให้นอ้ งเขยนําไปให้นางสาว ก. ลงชื่ อและนําไปยื่นต่อศาลเอง โดยไม่ได้ติดตามเรื่ อง จึงเป็ นการ
ขาดความรับผิดชอบที่ทนายความจะต้องมีและจะต้องมีความระมัดระวังในระดับที่สูงกว่าบุคคลธรรมดาทัว่ ไปเพื่อปกป้ อง
รั กษาประโยชน์ของลูกความและปกป้ องตนเองจากความผิดพลาด ซึ่ งผูฟ้ ้ องคดี ควรที่จะติดต่อนางสาว ก. โดยตรง
เพื่ออธิ บายให้ทราบถึ งขั้นตอนและผลกระทบจากการถอนทนายความ และสอบถามเพื่อความมัน่ ใจถึงการจัดหา
ทนายความคนใหม่มาทําหน้าที่ แทน หรื อมิเช่นนั้นผูฟ้ ้ องคดีสามารถที่จะมีคาํ ร้องขอต่อศาลให้สั่งเพิกถอนตนจากการเป็ น
ทนายความ โดยผูฟ้ ้ องคดีไม่อาจที่จะถอนตัวจากการเป็ นทนายความโดยพลการได้ แต่ตอ้ งรอให้ศาลสั่งอนุญาตเสี ยก่อน
เมื่อนางสาว ก. ยังมิได้มีคาํ ร้องต่อศาลขอถอนผูฟ้ ้ องคดีออกจากการเป็ นทนายความ หรื อการที่ผฟู้ ้ องคดี
มิได้มีคาํ ร้องขอต่อศาลให้สั่งเพิกถอนตนจากการเป็ นทนายความ จึงถือว่า ผูฟ้ ้ องคดียงั เป็ นทนายความของนางสาว ก. อยู่
และเมื่อผูฟ้ ้ องคดีไม่ไปศาลตามกําหนดวันพิจารณา ถือได้ ว่า ผู้ฟ้องคดีจงใจขาดนัดหรือทอดทิง้ คดี และจงใจละเว้ นหน้ าที่
ที่ค วรกระทํ า อัน เกี่ย วแก่ ก ารดํา เนิ น คดีแ ห่ ง ลู ก ความของตน จึ ง เป็ นการกระทํา อัน อาจทํา ให้ เ สื่ อ มเสี ย ประโยชน์
ของนางสาว ก. ได้ อันเป็ นการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้อ 12 (1) และ (2) ของข้อบังคับข้างต้น คําสั่งลงโทษผูฟ้ ้ องคดี
จึงเป็ นการใช้ดุลพินิจที่เหมาะสมและเป็ นธรรมแล้ว (คําพิพากษาศาลปกครองสู งสุดที่ อ. 863/2559)
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คําพิพากษาศาลปกครองสู งสุ ดในคดีน้ ี ถือเป็ นอุทาหรณ์ที่ดีให้แก่ผทู้ ี่ประกอบวิชาชีพ ทั้งผูป้ ระกอบ
วิช าชี พทางด้านการแพทย์ ด้า นวิศ วกรรม หรื อ ด้า นกฎหมาย ว่า นอกจากจะต้อ งทํา หน้าที่ อ ย่า งเต็ม กํา ลังความรู้
ความสามารถ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในแต่ละสาขาวิชาชีพแล้ว ผูป้ ระกอบวิชาชีพยังจะต้องประพฤติปฏิบตั ิตน
ตามระเบียบกฎหมายข้อบังคับ รวมทั้งหลักจริ ยธรรมหรื อจรรยาบรรณ และมาตรฐานในวิชาชี พของตนด้วยความ
ซื่ อสัตย์สุจริ ตอีกด้วย เพื่อให้ผใู้ ช้บริ การได้รับประโยชน์จากการประกอบวิชาชีพ ครับ !
นายปกครอง

