รวมข้อหารือของส่วนประสานความร่วมมือทางกฎหมาย
สานักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
๓. การจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่ศาลตั้งให้ผู้ต้องหา/จาเลยตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๗๓
๓.๑ ในศาลชั้ นต้ น จ าเลยแถลงไม่ ต้ องการทนายและให้ การรั บสารภาพ ศาลลงโทษจ าคุ ก
จาเลยยื่นอุทธรณ์โดยขอให้ศาลมีคาสั่งตั้งทนายขอแรง เมื่อทนายได้ปฏิบัติหน้าที่ในการเรียงอุทธรณ์เพื่อแก้ต่าง
ให้กับจาเลย และศาลชั้นต้นได้อ่านคาพิพากษาของศาลอุทธรณ์ให้คู่ความฟังแล้ว ศาลชั้นต้นย่อมสามารถ
พิจารณากาหนดเงินรางวัลให้ทนายผู้ปฏิบัติหน้าที่ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในระเบียบฯ ข้อ ๕ - ๗
๓.๒ การสั่งจ่ายเงิน รางวัลให้ แ ก่ท นายที่ ศาลตั้งให้ ผู้ต้ อ งหาหรือ จาเลยตามระเบี ย บ
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้ วยการจ่ายเงินรางวัลและค่ าใช้จ่ายแก่ทนายความที่ ศาลตั้ งให้ ผู้ต้องหา
หรือจาเลยตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๗๓ พ.ศ. ๒๕๔๘ ใช้สาหรับคดีที่อยู่ในชั้นพิจารณาของศาลเมื่อศาล
ประทั บฟ้ องโจทก์ ไว้ พิ จารณาแล้ ว ส าหรั บในชั้ นสอบสวนได้ ก าหนดไว้ ตาม ป.วิ .อ. มาตรา ๑๓๔/๑ โดยเป็ น
หน้าที่ของพนักงานสอบสวนจัดหาทนายให้แก่ผู้ต้องหา และให้ทนายมีสิทธิได้รับเงินรางวัลและค่าใช้จ่าย
ตามระเบี ยบกระทรวงยุ ติ ธรรมว่ าด้ วยการจ่ ายเงินรางวั ลและค่ าใช้ จ่ ายแก่ ทนายความที่ รั ฐจั ดหาให้ ผู้ ต้ องหา
ในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๕๐ เมื่อคดีอยู่ในขั้นตอนการไต่สวนและวินิจฉัยคาร้องขอผัดฟ้องและฝากขังของ
พนักงานสอบสวน ถือว่าคดียังอยู่ในชั้นสอบสวนและพนักงานสอบสวนยังไม่ได้จัดหาทนายให้แก่ผู้ต้องหา
ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๓๔/๑ เมื่ อผู้ต้ องหาร้องขอต่ อศาลและศาลมี คาสั่งตั้งทนายให้ ตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวง
และวิ ธี พิ จารณาความอาญาในศาลแขวงฯ มาตรา ๗ ประกอบ ป.วิ .อ. มาตรา ๘๗ วรรคแปด ทนายที่ ศาลตั้ ง
ให้ ผู้ต้ องหาดั งกล่ าวจึ งมี สิ ทธิ ได้ รับเงินรางวั ลและค่ าใช้ จ่ ายตามมาตรา ๑๓๔/๑ วรรคสาม โดยอนุ โลม ดั งนั้ น
ศาลจึงไม่สามารถเบิกจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมฯ
แต่เป็นเรื่องที่ต้องเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมฯ
๓.๓ ตามระเบี ยบฯ ข้อ ๖ กาหนดให้ ศาลสั่งจ่ายเงินรางวัลให้แก่ทนายได้ ในกรณี ศาลวินิ จฉั ย
ชี้ขาดคดี โดยมี ค าพิ พากษาหรือค าสั่ ง หรือกรณี อื่ นเมื่ อทนายปฏิ บั ติ หน้ าที่ เสร็จสิ้นแล้ ว โดยระเบี ยบฯ ข้ อ ๗
ก าหนดอั ตราเงิ นรางวั ลที่ ศาลสั่ งจ่ ายเงินรางวั ลให้ แก่ ทนายในคดี ที่ จ าเลยให้ การรั บสารภาพหรื อคดี เสร็ จไป
โดยศาลชั้นต้นไม่ได้พิพากษา เช่น โจทก์ถอนฟ้อง หรือยอมความกันโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือจาเลย
ถึงแก่ความตาย เป็นต้น ในคดีความผิดอันยอมความได้ซึ่งจาเลยให้การรับสารภาพและขอเวลาผ่อนชาระ
เมื่ อศาลอนุ ญาตโดยจะมี ค าสั่ งจ าหน่ ายคดี ออกจากสารบบความชั่ วคราวหรื อไม่ ย่ อมถื อว่ าการพิ จารณาคดี
ยังไม่เสร็จสิ้นไปจากศาล รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของทนายในคดีก็เช่นเดียวกัน กล่าวคือ หากภายหลังปรากฏ
กรณี ที่ จาเลยไม่ อาจช าระหนี้ ได้ ทั้ งหมด หรือขอถอนค าให้ การเดิ มซึ่ งให้ การรับสารภาพไว้ คดี ย่อมกลั บเข้ าสู่
การพิจารณาต่อไป เช่น สืบพยาน หรือมีคาพิ พากษา ดังนั้น กรณี นี้ศาลจึงไม่อาจสั่งจ่ายเงินรางวัลแก่ทนายได้
จนกว่าการพิจารณาคดีจะเสร็จสิ้นหรือเมื่อทนายได้ปฏิบัติหน้าที่ในคดีเสร็จสิ้นแล้ว
๓.๔ บทบัญญัติเรื่องละเมิดอานาจศาลตาม ป.วิ.พ. เป็นกฎหมายพิเศษที่ศาลมีอานาจ
ค้นหาความจริงได้โดยไม่จาต้องกระทาต่อหน้าจาเลยดังเช่นการพิจารณาคดีอาญาทั่วไป และการลงโทษ
ฐานละเมิดอานาจศาลย่อมเป็นอานาจของศาลโดยเฉพาะ (ฎ.๑๔๘๒๒/๒๕๕๑) โดยเมื่อปรากฏต่อศาลว่า
ผู้ใดกระทาละเมิดอานาจศาล ไม่ว่าจะปรากฏโดยผู้นั้นกระทาต่อหน้าศาลหรือจากหลักฐานอื่น ศาลย่อม
มีอานาจสั่งลงโทษแก่บุคคลนั้นได้โดยไม่จาต้องเปิดโอกาสให้แก่บุคคลนั้นแก้ข้อกล่าวหาหรือให้โอกาสตั้ง
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ทนายถามค้ านแต่ อย่ างใด (ฎ.๑๓๒๔/๒๕๓๙) เมื่ อพิ จารณาตามนั ยค าพิ พากษาศาลฎี กา เห็ นว่ าการด าเนิ น
กระบวนพิ จารณาในคดี ละเมิ ดอ านาจศาล ถื อเป็ นอ านาจของศาลโดยเฉพาะในการด าเนิ นกระบวนพิ จารณา
ค้ นหาความจริ งและสั่ งลงโทษผู้ กระท าผิ ดได้ โดยที่ ศาลไม่ จ าต้ องตั้ งทนายขอแรงให้ แก่ ผู้ ถู กกล่ าวหาเพื่ อการ
ดาเนินกระบวนพิจารณาดังกล่าวแต่อย่างใด ด้วยเหตุนี้ จึงไม่มีประเด็นที่ตอ้ งพิจารณาเรือ่ งการสั่งจ่ายเงิน
รางวัลแก่ทนายในคดีละเมิดอานาจศาลตามระเบียบฯ

