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บทคัดยอ

การวจิยันีม้วีตัถุประสงคทีจ่ะศกึษาถงึความเปนไปไดในการใหมกีฎหมายประกนัความรบัผิด
ของทนายความอนัเกดิจากการใหค ําปรกึษาหรอืรับด ําเนนิคดใีหกบัตวัความ หากทนายความไดกระทํ า
โดยประมาทเลินเลอ ในการใหคํ าปรึกษาหรือรับดํ าเนินคดีใหกับตัวความทํ าใหเกิดความเสียหาย
กบัตวัความเพือ่ทีจ่ะใหตวัความ ไดรับการชดใชเยยีวยาหรอืบรรเทาผลรายอนัเนือ่งมาจากการกระท ํา
ของทนายความดังกลาว ตลอดจนหามาตรการในการแกไขปรับปรุงสงเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการคุมครองทนายความ และตัวความเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน

จากการศึกษา พบวา วิชาชีพทนายความอยูในฐานะองคกรหนึ่งในกระบวนยุติธรรม          
ซ่ึงทนายความตองทํ าหนาที่ใหความเปนธรรมและอํ านวยความยุติธรรมใหกับประชาชนทั่วไป            
อันเปนจุดมุงหมายของวิชาชีพทนายความ โดยไมคํ านึงถึงคาตอบแทนในทางธุรกิจเพื่อแสวงหา
กํ าไรและอีกดานหนึ่ง ก็พบวา การใหคํ าปรึกษาหรือเขาดํ าเนินคดีใหกับตัวความของทนายความ            
มคีวามเสีย่งตอความรบัผิดทีจ่ะตองชดใชคาสนิไหมทดแทนใหแกตวัความ ซ่ึงทนายความเองไดยอมรบั
แตความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวความนั้นบางครั้งนั้นมีมากจนทนายความผูกระทํ าผิดไมสามารถ  
ชดใชคาเสียหายใหแกตัวความได

ผูประกอบวิชาชีพทนายความ ถึงแมจะอยูภายใตระเบียบขอบังคับของสภาทนายความ 
แตภายใตขอบังคับของสภาทนายความนั้นเปนเพียงขอบังคับวาดวยเรื่องมรรยาทและจริยธรรม
แหงผูประกอบวิชาชีพทนายความในการใหคํ าปรึกษาหรือเขาดํ าเนินคดีใหกับลูกความเทานั้น                
มไิดมบีทบาทในการคุมครองตัวความที่ไดรับความเสียหายจากการกระทํ าโดยผิดพลาด อันเกิดจาก
ความประมาทเลนิเลอของทนายความรวมถงึการชดใชเยยีวยาและบรรเทาความเสยีหายอนัเกดิกบัตวัความได

ดังนั้น การวจิยันีจ้งึพยายามหาทางแกไขปญหาดานรูปแบบความเปนไปไดในการใหมี
บทบญัญตัขิองกฎหมายวาดวยเรื่องการใหความคุมครอง การชดใชคาเสียหายแกตัวความผูซ่ึงไดรับ
ผลรายจากการกระทํ าโดยประมาทเลินเลอของทนายความใหชัดเจน เพื่อใหทนายความทํ าหนาที่  
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ในฐานะเปนองคกรหนึง่ของกระบวนยตุธิรรมไดอยางสมบรูณ และในขณะเดยีวกนักส็ามารถด ํารงชพี
และมีรายไดในฐานะผูประกอบวิชาชีพในการใหบริการทางกฎหมายอยางมีเกียรติ สมศักดิ์ศรี    
ของผูประกอบวิชาชีพทนายความ

จงึเหน็สมควรทีจ่ะใหทนายความตองจดัใหมกีารประกนัความเสยีหายเพือ่ใหความคุมครอง
แกตัวความไมวาจะเปนทนายความที่ทํ างานในสํ านักงานกฎหมายหรือไมสังกัดสํ านักงานกฎหมาย 
ควรจะท ําประกนัภยัภายใตระบบกองทนุประกนัความเสีย่งอนัเกดิจากการประกอบวชิาชพีทนายความ
มากกวาทีจ่ะอยูภายใตระบบของบริษัทประกันภัยที่เอกชนจัดตั้งกันขึ้นมาDPU
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ABSTRACT

This research aimed to study the possibility to initiate attorney indemnity insurance 
stemmed from providing consultation for his clients or represent them in legal proceedings. In the 
case that attorney performs his duty without care in giving advice or proceeds with the case which 
causes injury to the client, there should be indemnity so that the client will get compensation or 
get alleviated from incidental damages caused by the attorney’s performance as well as finding 
out legal measures for correction and improvement in order to enhance effectiveness in protecting 
the attorney and  his client in accordance with the nowadays situations.

According to  the study, at one hand, attorney professional is one of the organizations 
in legal justice system in which attorney must perform his duty for justice and facilitate the 
process of helping people experience legal justice system and this is the major goal of attorney 
professional without realizing lucrative return.  On the other hand, attorney’s providing 
consultation service or proceeding the case on behalf of the client is at stake for offenses and the 
client must get compensation for the injury.  Even though the attorney admits such mistake, the 
damage might exceed the guilty attorney’ s ability to afford the compensation for incidental 
damages.

Even though attorney professionals are controlled by the regulations of the Lawyer’s 
Council, the regulations are merely concerned with etiquettes and ethics of professional attorney 
in providing consultation and representing litigants in legal proceedings. The regulations do not 
cover the protection of injured clients caused by attorney’s careless performance including 
compensation for incidental damages.
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Therefore, this research have made an effort in finding out a solution to the problems 
pertaining to the possibility to initiate legal provisions in regard to the protection and 
compensation for the injured clients from attorney’s careless performance so that attorney can 
complete his duty as an organization of legal justice and at the meantime, he is able to subsist on 
his profession and to earn income as a professional who provides consultation or act in legal 
proceedings on behalf of  his litigants with the dignity of a professional attorney.

As the significance and necessity mentioned above, professional attorney should have 
attorney indemnity insurance to protect his clients. Either attorneys in law offices or those 
working freelance should have attorney indemnity insurance under the fund system of attorney 
indemnity insurance for risks stemming from attorney’s performances rather than being 
controlled by the systems established by private insurance companies.
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บทที่ 1
บทนํ า

1.1  ความเปนมาและความสํ าคัญของปญหา

เนื่องจากในปจจุบันนี้ประเทศไทยยังไมมีกฎหมายคุมครองผูเสียหายใหไดรับการชดใช
เยียวยาเพื่อความเสียหายอันเกิดจากการกระทํ าโดยประมาทเลินเลอของทนายความไวโดยเฉพาะ             
จะมีก็แตเพียงกฎหมายที่เปนบททั่วไป คือ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยละเมิด                         
อันเปนกฎหมายที่บัญญัติไวอยางกวางๆ ซ่ึงในการพิสูจนความรับผิดโจทก หรือผูเสียหายจะตอง     
เปนผูพิสูจนความรับผิดใหศาลเหน็วา ทนายความกระท ําการหรอืงดเวนการกระท ําอนัใดทีจ่ะถอืไดวา
ผิดถึงขนาดทีเ่ปนประมาทเลนิเลอยากแกการพสูิจน อนึง่นอกจากภาระการพสูิจนแลว ประเดน็ในเรือ่ง
ของจํ านวนเงิน ซ่ึงคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทนเพื่อการชดใชเยียวยาเพื่อบรรเทาผลราย      
จากการกระทํ าโดยจงใจหรอืประมาทเลินเลอของผูประกอบวิชาชีพทนายความก็ยงัมีปญหาเชนกนั 
เพราะความเสยีหายที่เกดิแกชีวติเสรีภาพ และทรัพยสินบางชนิดของผูเสียหาย ยากแกการทีจ่ะตีราคา
ออกมาเปนตวัเงนิได การก ําหนดจ ํานวนเงนิในความรบัผิดนี้จงึถือไดวาเปนอกีประเดน็หนึง่ทีแ่สดงถงึ
ความยุงยากอันเปนปญหาและอุปสรรค ในการพิสูจนความรับผิดของผูเสียหาย ที่เปนผลมาจาก  
การประกอบวิชาชีพของผูประกอบวิชาชีพ ซ่ึงตองใชความช ํานาญ (skillness) ความเชีย่วชาญ และ  
ความสามารถเฉพาะศาสตรทีต่นเองประกอบวชิาชพีนัน้ และในการประกอบวชิาชพีนัน้ๆ อาจกอใหเกดิ
ความเสยีหายตอประชาชนผูใชบรกิารทางวชิาชพี หรือบางกรณีอาจกอความเสยีหายตอสาธารณชนทัว่ไป
ซ่ึงมไิดเปนคูสัญญาผูใชบริการทางวชิาชพีดงักลาว ความเสยีหายที่เกิดขึ้นจากการประกอบวิชาชีพนี้
ไมจํ ากัดเฉพาะความเสียหายตอทรัพยสินเทานั้น เชน การที่แพทยผูซ่ึงทํ าการรักษาผูปวย                    
ไดประกอบวิชาชีพของตนตามความสามารถแตเกิดวินิจฉัยโรคผิดพลาด หรือประมาทเลินเลอ         
เปนเหตุใหผูใชบริการหรือผูปวยตองพิการหรือเสียชีวิต หรือในกรณีของผูประกอบวชิาชพีวศิวกร
หรือสถาปนกิออกแบบ ค ํานวณโครงสรางอาคาร ตลอดจนเขามาควบคมุการกอสรางอาคาร และตอมา
อาคารสิ่งปลูกสรางดังกลาวเกิดพังทลายลงมาและเปนเหตุใหผูอ่ืนไดรับอันตรายจากการกอสราง  
หรือในกรณีผูสอบบัญชีกระทํ าโดยประมาทเลินเลอลงนามรับรองความถูกตองของงบการเงิน                
ซ่ึงแทจริงแลวไมตรงตอความเปนจริงเปนเหตุใหบุคคลภายนอก  เชน ผูลงทุน (Investors) หลงเชื่อ
โดยอาศยังบการเงนิดงักลาวเปนมลูเหตุจงูใจในการพจิารณาเลอืกตดัสินใจลงทนุในกจิการนัน้ๆ  เปนตน
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จึงจํ าเปนตองมีสมาคมวิชาชีพเปนผูควบคุม กํ ากับดูแลการประกอบอาชีพของผูประกอบวิชาชีพ     
ใหมมีาตรฐานตามที่กฎหมายวิชาชีพกํ าหนด อาทิเชน อาชีพแพทย  ก็จะมีแพทยสภา เปนผูควบคุม    
ดแูลทนายความ ก็จะมีสภาทนายความเปนผูควบคุมดูแลถึงมาตรฐานของทนายความนั้นๆ วิศวกร 
นกับญัช ี กจ็ะมสีภาวศิวกรหรือสภาวชิาชพีเปนผูก ํากบัดแูลถึงมาตรฐานการประกอบวชิาชพีของวศิวกร
หรือนกับญัช ี เปนตน ถึงแมวาผูประกอบวชิาชพีตางๆ จะมอีงคกรของตนเองเขามาควบคมุ ก ํากบัดแูล   
ผูประกอบวิชาชีพนั้นๆ แลวก็ตาม แตในกรณีที่ผูประกอบวิชาชีพไดประกอบวิชาชีพจนเปนเหตุ       
ใหเกดิความเสยีหายตอผูใชบรกิารทางวชิาชพี ซ่ึงอาจจะเกดิจากความผดิพลาด ความบกพรอง หรือ     
เหตแุทรกแซงอยางอืน่กต็าม ผูเสยีหายตองการไดรับการเยยีวยาความเสยีหาย ตองด ําเนนิการฟองรอง
เรียกคาสินไหมทดแทนจากการทํ างานโดยความประมาทเลินเลอของผูประกอบวิชาชีพ และเมื่อ    
ผูประกอบวิชาชีพถูกฟองรองแลว จะเหน็ไดวา ผูประกอบวิชาชีพอาจไมมีหลักประกันอันใดที่จะมา
บรรเทาความเสียหายตามที่ถูกฟองรอง จึงเห็นไดวา การประกอบวิชาชีพของผูประกอบวิชาชีพ      
มคีวามเสีย่งทีอ่าจกอใหเกดิความเสยีหายตอผูใชบริการทางวชิาชพี รวมถึงบคุคลทีส่ามดวย ซ่ึงปจจบุนั
สถิตกิารฟองรองมีจํ านวนมากขึ้นและวงเงินที่เรียกรองก็มีจํ านวนที่สูงมากขึ้น ยิ่งไปกวานั้น ขณะนี้
ความเจริญกาวหนาทางวิทยาการและเทคโนโลยีไดพัฒนาไปอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่ง       
ในวงการแพทยและวิศวกรรมไดมีการนํ าเทคนิคใหมๆ มาใชในการประกอบการในวิชาชีพ ซ่ึงอาจ
กอใหเกดิความเสีย่งตอความรนุแรงของความเสยีหายทีเ่กดิแกชีวติ รางกาย และทรพัยสินได หากผูมวีชิาชพี
มิไดใชความระมัดระวังอยางเพียงพอในการใชเทคนิคใหมๆ หรือเทคนิคช้ันสูงเพียงพอ

ผูประกอบวิชาชีพทนายความก็เปนอีกวิชาชีพหนึ่งที่พบการทํ างานผิดพลาดเชนกัน          
กลาวคือ ผูประกอบวิชาชีพทนายความรับทํ าคดีของผูวาจางตามสัญญาจางวาความ  เปนหนาที่ที่เกิด
จากความไววางใจของตวัความ ซ่ึงไมมคีวามรูทางกฎหมาย จงึจ ําเปนตองมตีวัแทนทีม่คีวามรู ความเชีย่วชาญ
ความช ํานาญ และเขาใจในดานกฎหมาย ท ําหนาทีว่าตางแกตาง ซ่ึงผูวาจางหรือตวัความยอมตองการผลคดี  
ทีเ่ปนประโยชนแกตนเองเปนสํ าคญั ดงันัน้การทีใ่หทนายความเปนตวัแทนของตนในการรกัษาสทิธิ
และประโยชนสวนบุคคล จึงเปนสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนมีสิทธิพึงกระทํ าได กรณีที่ทนายความ
กระทํ าโดยประมาทเลินเลอไมดํ าเนินการยื่นฟองภายในอายุความเปนเหตุใหคดีของตัวความ      
ขาดอายคุวาม หรือในกรณทีีท่นายความใหค ําแนะน ําแกตวัความโดยเขาใจผดิในหลกักฎหมาย ซ่ึงเปนผล
ใหตวัความเสยีสิทธใินการเรยีกรองใหลูกหนีชํ้ าระหนี ้หรืออาจถงึเสยีสิทธเิสรภีาพ หรือเกดิความสญูเสยี
ทางการเงนิเพิม่มากขึน้ ซ่ึงสวนมากตวัความจะไมทราบถงึความผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ ผูเขยีนปฏบิตังิาน   
เกี่ยวกับการเปนทนายความ มักจะไดรับแจงจากผูใชบริการวาไมทราบถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้น 
เหตุเพราะไดวาจางใหทนายความเปนผูดูแลเรื่องทั้งหมด และมีความมั่นใจในตัวทนายความ             
เมือ่เปนเชนนี ้ ผูใชบริการจงึตองรับภาระในความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ เมือ่ผูใชบริการไดรับความเสยีหาย
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เชนนีอ้าจน ํามาซึง่การฟองรองเรยีกคาเสยีหายจากผูประกอบวชิาชพี จงึเหน็ไดวาการใหบริการทางวชิาชพี
ของผูประกอบวิชาชีพ มีความเสี่ยงที่อาจจะถูกฟองรองใหชดใชคาสินไหมทดแทนได

เมื่อพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวของกับผูประกอบวิชาชีพทนายความ ทั้งพระราชบัญญัติ
ทนายความ พ.ศ. 2528 ขอบังคับสภาทนายความ วาดวยมรรยาททนายความ พ.ศ. 2529 บทบัญญัติ
ของประมวลกฎหมายอาญา และบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซ่ึงบทบัญญัติ
ของกฎหมายทัง้หลายลวนมวีตัถุประสงคเพือ่ใหการประกอบวชิาชพีมปีระสิทธภิาพ และมมีาตรฐาน
ตามทีก่ฎหมายกํ าหนด แมจะมีโทษถึงการเพิกถอนใบอนุญาต โทษทางอาญา หรือสามารถเรียกรอง              
คาสินไหมทดแทน ในลักษณะละเมิดได แตการบังคับใชกฎหมายดงักลาวยังไมสามารถชวยใหผูใช
บริการทางวชิาชพีไดรับการชดใชคาเสยีหายอยางรวดเรว็และทนัทวงท ี มาตรการทีส่ามารถน ํามาเสรมิ
เพื่อชวยใหบุคคลผูไดรับความเสียหายไดรับการชดใชคาเสียหายไดอยางรวดเร็ว และใกลเคียง  
ความเสียหายที่แทจริง คือ การนํ าระบบประกันภัยความรับผิดเขามาใชเปนเครื่องมือในการให   
ความคุมครองผูเสียหาย จดัใหไดรับความเปนธรรมและมาชวยจัดการกับความเสี่ยงภัยที่ผูประกอบ
วิชาชีพไดรับอยูโดยการประกันภัยความรับผิดเปนการโอนความรับผิดชอบหรือโอนความเสี่ยงภัย
และความสูญเสียไปใหยงับุคคลอีกคนหนึ่ง (The Risk and The Loss may be Transferred) เพื่อชวย
บรรเทาภาระความรับผิดชอบในความสูญเสียอาจเกิดขึ้นไปยังบุคคลอื่นเฉลี่ยมากนอยตามแตจะได
ตกลงกนั จะเห็นไดวามาตรการเรื่องการประกันภัยความรับผิดสามารถนํ ามาใชจัดการกับความเสี่ยง
ทีบ่รรดาผูประกอบวชิาชพีก ําลังประสบอยู  อยางไรกต็าม การประกนัภยัอาจไมสามารถชดใชคาเสยีหาย
ที่เปนผลมาจากผูประกอบวิชาชีพทนายความไดทั้งหมดทุกกรณี แตก็ตองถือวาการประกันภัย       
ความรบัผิดเปนมาตรการเสริมความรับผิดในวิชาชีพทนายความไดอยางมีประสิทธิภาพ

ดงันัน้ เพือ่ใหบคุคลผูไดรับความเสยีหายจากการใชวชิาชพีทนายความทัง้ผูทีเ่ปนคูสัญญา
และมใิชคูสัญญากบัทนายความผูกระท ําความผดิไดรับการชดใชคาเสยีหายไดอยางรวดเรว็และใกลเคยีง
ความเสยีหายทีแ่ทจริง จงึสมควรทีจ่ะตองศกึษาและวจิยัถึงการใหมกีฎหมายวาดวยการประกนัความรบัผิด
ทางละเมิดของผูประกอบวิชาชีพทนายความ วิเคราะหปญหาและกํ าหนดแนวทางมาตรการของ    
การประกันความเสียหายภายใตระบบกองทุนประกันความเสี่ยงของทนายความ ทั้งนี้เพื่อใหธุรกิจ
บริการดานทนายความสามารถสรางความมัน่ใจใหกบัตวัความและเพือ่เปนการแบงเบาภาระในการเสีย่ง
ที่จะตองชดใชคาเสียหายอันเกิดจากความประมาทเลินเลอไปใหกับกองทุนประกันความเสี่ยงของ
ทนายความภายใตระบบกองทุนประกันความเสี่ยงเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของสังคม     
และเปนธรรม ใหความคุ มครองทนายความตลอดจนผูเสียหายหรือตัวความ เพื่อกอใหเกิด
ประโยชนแกสังคมใหมากที่สุด ผูเขียนจึงทํ าการศึกษาเรื่องการประกันภัยความรับผิดของ                       
ผูประกอบวชิาชีพทนายความ ซ่ึงประเทศไทยยังไมมีกฎหมายบัญญัติไวโดยเฉพาะ การประกันภัย
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ความรับผิดในวิชาชีพทนายความ ควรใชหลักความรับผิดทั่วไป หรือหลักความรับผิดอยางเครงครัด 
แตโดยที่คนไทยสวนใหญยังไมนิยมทํ าประกันภัย ดังนั้นวิทยานิพนธฉบับนี้ จะทํ าการศึกษา
วเิคราะหถึงหลักเกณฑตางๆ โดยอาจใหมีการประกนัภยัความรบัผิดของผูประกอบวชิาชพีทนายความ
หรืออาจจัดตั้งกองทุนคุมครองผูเสียหายจากการประกอบวิชาชีพของทนายความ

1.2  วตัถุประสงคของการศึกษา

1.2.1 เพื่อศึกษาประวัติความเปนมา ความหมาย ความสํ าคัญ และประเภทของการ     
ประกนัภัยความผิดของผูประกอบวิชาชีพทนายความ

1.2.2 เพื่อศึกษาความสํ าคัญของการประกันภัยความรับผิดของผูประกอบวิชาชีพ
ทนายความ

1.2.3 เพือ่ศกึษามาตรการทางกฎหมายการประกนัภยัความรบัผิดของผูประกอบวิชาชีพ
ทนายความตามที่ปรากฏในกฎหมายตางประเทศเปรียบเทียบกับประเทศไทย

1.2.4 เพื่อศึกษาวิเคราะหปญหาที่เกิดจากการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับ                  
ผูประกอบวิชาชีพทนายความ

1.2.5 เพื่อศึกษาและคนหามาตรการทางกฎหมาย เพื่อนํ าระบบการประกันภัย       
ความรับผิดมาใชเปนมาตรการเสริมเพื่อเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากการใชวิชาชีพทนายความ   
จะกอใหเกิดผลดีอยางไรตอบุคคลผูไดรับความเสียหาย และเกิดความเปนธรรมกับสังคมและ       
สาธารณชนในการแกไขปญหาความเสี่ยงภัยจากการใชบริการทางวิชาชีพ

1.3  สมมติฐานของการศึกษา

ผูประกอบวิชาชีพทนายความเปนอีกวิชาชีพหนึ่งที่เขามามีบทบาทในชีวิตประจํ าวัน
มากขึ้น บุคคลทั่วไปหากเกิดความผิดพลาดในการประกอบวิชาชีพ ตองเสี่ยงกับการถูกฟองรอง
ด ําเนินคดีจากการใหบริการทางวิชาชีพที่อาจเกิดความผดิพลาด บกพรองจนกอใหเกิดความเสียหาย 
แมมีมาตรการทางกฎหมายที่สามารถนํ ามาใชกับผูประกอบวิชาชีพทนายความอยูหลายลักษณะ 
ตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528  ขอบังคับของสภาทนายความวาดวยมารยาททนายความ 
พ.ศ. 2529 ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แตตามกฎหมายไทยขณะนี้
ตัวความที่ทนายความทํ าใหเกิดความเสียหายโดยประมาทเลินเลอนั้นมักไมไดรับการชดใชเยียวยา
เทาที่ควร อีกประการหนึ่ง พระราชบญัญัติทนายความ ก็มุงเนนในการลงโทษทนายความที่เกี่ยวกับ
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สถานะโดยใหเพกิถอนหรอืพกัใบอนญุาตวาความของทนายความผูกระท ําความผดิอันเปนการตดัสทิธิ            
หรือประโยชนในการประกอบวิชาชีพเทานั้น โดยไมมีบทบัญญัติที่จะชดใชเยียวยาความเสียหาย
ของตวัความได การมีมาตรการในการประกันภัยความรับผิดทางละเมิดของทนายความที่อาจจะเปน
หนทางหนึง่ทีจ่ะชวยใหผูไดรับความเสยีหายไดรับการชดใชเยยีวยาจากการทีไ่ดรับผลรายจากการกระท ํา
โดยประมาทเลินเลอของทนายความได โดยมีมาตรการทางกฎหมายในการประกันภัยความรับผิด
ของผูประกอบวชิาชพีทนายความภายใตระบบประกนัภยัในรปูของบรษิทัประกนัภยัหรือระบบกองทนุ
ประกันความเสี่ยงของทนายความ

1.4  ขอบเขตของการศึกษา

วิทยานิพนธนี้เปนการศึกษาถึงกฎหมายที่เกี่ยวของกับผูประกอบวิชาชีพทนายความ          
ความรบัผิดตามกฎหมายของผูประกอบวชิาชพีทนายความ รวมถึงหลักเกณฑทีเ่กีย่วของกบัการประกนัภยั   
ความรบัผิดของผูประกอบวชิาชพีทนายความทีต่องประสบกบัความเสีย่งจากการถกูฟองรองด ําเนนิคดี    
ที่กอใหเกิดความเสียหายตอผูใชบริการทางวิชาชีพทนายความ และการมีมาตรการทางกฎหมาย 
เกีย่วกบัการประกนัภยัความรบัผิดของผูประกอบวชิาชพีมาใชเปนมาตรการเสรมิเพือ่เยยีวยาความเสยีหาย             
ทีเ่กดิจากการใชวิชาชีพทนายความ

1.5  วิธีการศึกษา

วทิยานพินธนีเ้ปนแบบการวจิยัเอกสาร( Documentary Research) โดยศกึษาเอกสารตางๆ
เชน ต ํารากฎหมาย วทิยานพินธ และบทความทางวชิาการทีเ่กีย่วของกบัผูประกอบวชิาชพีทนายความ
และกฎหมายที่ควบคุมการประกอบวิชาชีพทนายความของประเทศไทย และกฎหมายวาดวย           
การประกนัภยัความรบัผิดอันเกิดจากการประกอบวิชาชีพในประเทศไทยและขอมูลจากตางประเทศ
ตลอดจนค ําพิพากษาของศาล โดยนํ ามาศึกษาและวิเคราะหเพื่อเปนขอสรุปและเสนอแนะตอไป

1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ

1.6.1 ทํ าใหทราบถึงความเปนมาและความสํ าคัญของการประกันภัยความรับผิด                 
ของผูประกอบวิชาชีพทนายความ
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1.6.2 ทํ าใหทราบถึงประวัติความเปนมา ความหมายและประเภทของการประกันภัย
ความผิดของผูประกอบวิชาชีพทนายความ

1.6.3 ทํ าใหทราบถึงมาตรการทางกฎหมายของการประกันภัยความผิดของผูประกอบ
วชิาชพีทนายความตามที่ปรากฏในประเทศไทยเปรียบเทียบกฎหมายตางประเทศ
 1.6.4 ทํ าใหทราบถึงการวิเคราะหปญหาที่เกิดจากการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับ          
ผูประกอบวิชาชีพทนายความ
 1.6.5 สามารถนํ ามาตรการทางกฎหมายที่ไดจากการศึกษาวิจัยมาเปนมาตรการเสริม         
เพือ่ชดใชคาเสยีหายทีเ่กดิจากการใชวชิาชพีทนายความ กอใหเกดิผลอยางไรตอบคุคลผูไดรับความเสยีหาย
ในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นDPU



บทที่ 2
แนวคิด ความหมาย ประเภทของการประกันความรับผิดของผูประกอบวิชาชีพ
และประวัติความเปนมาของการประกันภัยความรับผิดของผูประกอบวิชาชีพ

ทนายความ

การประกันภัยความรับผิด หมายถึง สัญญาประกันภัย ซ่ึงผูรับประกันภัยตกลงจะใช           
คาสนิไหมทดแทนในนามของผูเอาประกนัภยั เพือ่ความเสยีหายอนัเกดิขึน้แกบคุคลภายนอก ผูไดรับ
ความเสยีหายจากการกระท ําของผูเอาประกนัภยั ซ่ึงผูเอาประกนัภยัมคีวามรบัผิดตามกฎหมายทีจ่ะตอง
ชดใชคาสนิไหมทดแทน ดงันัน้ การประกนัภยัความรบัผิดจงึเปนสญัญาประกนัภยัเพือ่ใชคาสนิไหมทดแทน
ตามความเปนจรงิ (Indemnity Contract) ใหแกบคุคลภายนอกผูไดรับความเสยีหายจากการกระทํ า  
ของผูเอาประกนัภยั ซ่ึงเปนความรบัผิดตามกฎหมายทีผู่เอาประกนัภยัจะตองรับผิดตอบคุคลภายนอก
ทีไ่ดรับความเสียหาย

บุคคลผูไดรับความเสียหายมีสิทธิไดรับคาสินไหมทดแทนจากผูรับประกันภัยโดยตรง  
แตคาสินไหมทดแทนเชนวานั้น ไมอาจคิดเกินไปกวาจํ านวนเงินอันผูรับประกันภัยจะพึงตองใช
ตามสัญญานั้น

ผูรับประกนัภยัแมจะไดสงเงนิคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกนัภยัแลวยงัไมหลุดพน
จากความรับผิดตอบุคคลผูไดรับความเสียหายนั้น เวนแตตนจะพิสูจนไดวาคาสินไหมทดแทนนั้น  
ผูเอาประกันภัยไดใชใหกับบุคคลผูไดรับความเสียหายแลว1

                                                       
1 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 887  อันวาประกันภัยคํ้ าจุนนั้น คือสัญญาประกันภัย ซึ่งผูรับ

ประกนัภัยตกลงวา จะใชคาสนิไหมทดแทนในนามของผูเอาประกนัภัยเพือ่ความวนิาศภยัอนัเกดิขึน้แกบคุคลอกีคนหนึง่
และซึ่งผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบ

บุคคลผูตองเสียหายชอบที่จะไดรับคาสินไหมทดแทนตามที่ตนควรจะไดรับจากผูรับประกันภัยโดยตรง 
แตคาสินไหมทดแทนเชนวานี้หาอาจจะคิดเกินไปกวาจํ านวนอันผูรับประกันภัยจะพึงตองใชตามสัญญานั้นไดไม 
ในคดรีะหวางบคุคลผูตองเสยีหายกบัผูรบัประกนัภัยนัน้ ทานใหผูตองเสยีหายเรยีกผูเอาประกนัภัยเขามาในคดดีวย

อนึ่งผูรับประกันภัยนั้นแมจะไดสงคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัยแลว ก็ยังหาหลุดพนจาก
ความรับผิดตอบุคคลผูตองเสียหายนั้นไม  เวนแตตนจะพิสูจนไดวาคาสินไหมทดแทนนั้น ผูเอาประกันภัยได                
ใชใหแกผูตองเสียหายแลว
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จากหลกักฎหมายดงักลาวขางตนจะเหน็ไดวา การประกนัภยัความรบัผดิเปนการประกนั
วนิาศภยัอยางหนึ่ง ซ่ึงมีบัญญัติอยูในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 869 ถึงมาตรา 882 
ซ่ึงเปนบทบัญญัติทั่วไปและถือวาเปนการประกันภัยค้ํ าจุนซึ่งมีบทบัญญัติเฉพาะอยูในมาตรา 887 
ถึงมาตรา 888 อาจกลาวไดวา การประกันวินาศภัย คือ สัญญาซึ่งผูรับประกันวินาศภัยตกลงจะใช  
คาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกนัภยั เมือ่เกดิภยัตามทีรั่บประกนัภยัไวและกอใหเกดิความเสยีหายขึน้
ซ่ึงความเสียหายนั้นอาจประมาณราคาเปนเงินได โดยผูเอาประกันภัยตกลงจะสงเงินจํ านวนหนึ่ง  
ซ่ึงเรียกวา เบี้ยประกันภัย (Premium) ใหแกผูรับประกันภัยเปนการตอบแทน แตวัตถุประสงค    
ของการประกันภัยความรับผิดไมใชเพื่อคุมครองความเสียหายที่เกิดแกชีวิต รางกาย ทรัพยสิน สิทธิ
หรือประโยชนซ่ึงสามารถตีราคาเปนเงินไดของผูเอาประกันภัย แตมุงใหความคุมครองความรับผิด
ตามกฎหมายในความเสยีหายทีเ่กดิแกชีวติ รางกาย ทรัพยสิน สิทธิหรือประโยชนของบคุคลภายนอก
ซ่ึงไดรับความเสียหายจากการกระทํ าของผูเอาประกันภัยอันเปนความรับผิดตามกฎหมายทางแพง
ทีผู่เอาประกันภัยจะตองชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกบุคคลภายนอกนั้น

การประกนัภยัความรบัผิดมปีระวตัคิวามเปนมาไมยาวนานนกั หากเทยีบกบัการประกนัภยั
ประเภทอื่น แตในปจจุบันไดเขามามีบทบาทตอชีวิตประจํ าวันของสังคมเมืองมากขึ้นการประกันภัย
ความรบัผิดมีปรากฏขึ้นภายหลังจากที่มีการประกันภัยประเภทอื่นๆ เกิดขึ้นแลว ซ่ึงสืบเนื่องมาจาก
การขยายตวัทางเศรษฐกจิอยางตอเนือ่ง อุตสาหกรรมแปลกใหมทีเ่กดิขึน้อยางตอเนือ่งมากมาย อุบตัเิหตุ
ทีเ่กดิขึน้มแีนวโนมทํ าใหเกิดความเสียหายอยางรุนแรงและมากขึ้น สงผลใหมีผูไดรับความเสียหาย
และบาดเจบ็มากขึน้ ส่ิงเหลานีเ้ปนปจจยัท่ีสงผลใหเกดิความตองการใหมีการประกนัภยัรับผิดมากขึน้
และจากแนวคิดพื้นฐานที่วาความเสี่ยงภัยในความรับผิดตามกฎหมายเปนความเสี่ยงภัยที่อาจโอน
ไปยงัผูรับประกันภัยไดและเปนถือวินาศภัย (Non-life) เพราะความรับผิดตามกฎหมายมีผลกระทบ
ตอความสญูเสยีทางการเงนิ (Financial Loss) และสามารถประมาณราคาเปนเงนิได สํ าหรบัการประกนัภยั
ความรบัผิดในตางประเทศและในประเทศไทย  มีประวัติความเปนมาและการเริ่มตนแตกตางกัน

2.1  ประวตัคิวามเปนมาของการประกันภัยความรับผิดของผูประกอบวิชาชีพในตางประเทศ

ในตางประเทศการประกันภัยจะเกิดขึ้นเมื่อใดไมมีหลักฐานสามารถระบุไดชัดเจน           
แตในระยะเริม่ตนจะมลัีกษณะเปนการแสวงหาหลกัประกนัความคุมครอง หรือวธีิปองกนัความเสยีหาย
ทีอ่าจจะเกดิแกทรัพยสินเนื่องมาจากภัยธรรมชาติและโจรผูราย การประกันภัยประเภทแรกที่เกิดขึ้น
ไดแก การประกันภัยทางทะเล เนื่องจากมีการติดตอคาขายระหวางประเทศโดยทางทะเล พอคาเร 
จงึคดิคนระบบการประกนัภยัเพือ่คุมครองความเสีย่งภยัท่ีอาจจะเกดิขึน้แกสินคาและทรพัยสินของตน  
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ตอมาจึงเริ่มมีการประกันชีวิตขึ้น โดยมีแนวคิดเพื่อใหความชวยเหลือในการจัดการศพใหถูกตอง 
ในระหวางสมาชิกดวยกัน

สวนการประกนัภยัความรบัผิด มปีระวตัคิวามเปนมาไมยาวนานนกัเมือ่เทยีบกบัการประกนัภยั
ประเภทอืน่ๆ ทัง้นี ้อาจมสีาเหตมุาจากระบบเศรษฐกจิ ซ่ึงในอดตีเปนการแลกเปลีย่นสนิคาระหวางกนั
โดยการขนสงทางทะเล ความตองการโอนการเสีย่งภยัจงึเกดิเฉพาะภยัธรรมชาตแิละโจรผูราย การเสีย่งภยั
ที่เกิดจากการกระทํ าของผูเอาประกันภัยซ่ึงอาจกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอื่นอันเปนเหตุให   
ผูเอาประกันภัยมีความรับผิดตามกฎหมายตอบุคคลอื่นนั้นยังมีไมมากนัก สังคมในยุคนี้จึงยังไมได
พฒันาถงึระดบัใหเกดิความตองการการคุมครอง ความเสีย่งภยัประเภทนี ้ (Need of Liability Insurance)
ประกอบกบัระบบกฎหมายทีใ่ชบงัคบัมนีอย ไมมบีทบญัญตัทิีจ่ะเอือ้อํ านวย ใหมกีารเรยีกรองคาเสยีหาย
ไดแพรหลายเชนในปจจุบัน ในสวนของประชาชนเองอาจยังไมรูจักสิทธิหรือยังไมมีจิตสํ านึก 
(Claim Concionsness) เพยีงพอในการเรียกรองคาเสียหาย2

นบัตัง้แตศตวรรษที ่ 18 ไดมผูีคดิระบบประกนัภยัตอ (Reinsurance) ขึน้ในประเทศองักฤษ
เปนแหงแรก การประกนัภยัตอเปนการประกนัภยัความรบัผิด (Liability Insurance) ของผูรับประกนัภยั
คนแรก (Original  Insurer) หมายถงึ ผูรับประกนัภยัคนแรก (Ceding  Company) ซ่ึงไดรับประกนัภยั
ทรัพยสินทีม่รีาคาสงูไวจากผูเอาประกนัภยั ไดท ําสญัญาประกนัภยัความรบัผิดของตนตามสญัญาประกนัภยั
ฉบับแรกไวกับผูรับประกันภัยคนตอไปซึ่งอาจจะเปนคนเดียวหรือหลายคนก็ได ผูเอาประกันภัย  
ไมสามารถเรยีกคาสนิไหมทดแทนจากผูรับประกนัภยัตอโดยตรง แตในทางปฏบิตัถืิอวาผูรับประกนัภยั
คนแรก (Ceding Company) เปนคูสัญญาประกันภัยกับผูรับประกันภัยเชนเดียวกับการประกันภัย
ธรรมดาทัว่ไป คอื ผูรับประกนัภยัคนแรกเปนผูเอาประกนัภยัและผูรับประกนัภยัตอ เปนผูรับประกนัภยั
โดยมวีตัถุทีเ่อาประกนัภยั (Subject Matter of Insurance) เปนความรบัผิด (Liability) ทีผู่รับประกนัภยั
คนแรก จะตองมีตอผูเอาประกันภัยเฉพาะสวนที่ไดรับประกันภัยตอเหลานั้น ผูรับประกันภัยตอ   
ไมไดตกลงวาจะใชคาสินไหมทดแทนในนามของผูเอาประกันภัยเพื่อความวินาศภัยอันเกิดขึ้น     
แกผูรับประกนัภัยรายแรก การประกันภัยตอเปนการประกันภัยระหวางประเทศอันสํ าคัญอยางหนึ่ง
ในธรุกิจประกันภัยจนถึงปจจุบันนี้3

                                                       
2 พิพัฒน เทพยปฏิพัทน. (2537). “การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายตอสารธารณชน.”

ใน เอกสารการสอนชุดวิชาประกันวินาศภัย 2 หนวยท่ี 9-15. หนา 6.
3 สิทธิโชค ศรีเจริญ. (2538). “ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการประกันภัย.” ใน เอกสารประกอบการบรรยาย

ของสถาบันประกันภัยไทย. หนา 166-167.
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การประกันภัยความรับผิดเทาที่สามารถคนพบไดปรากฏวา มีหลักฐานการออก
กรมธรรมประกนัภยัความรบัผิดในป พ.ศ. 2433 (ค.ศ. 1840) สํ าหรับคุมครองความรบัผิดของรานคา 
ซ่ึงเปนผูเอาประกันภัยจากการสูญเสียทางการเงิน (Financial Loss) เนื่องจากความรับผิดตาม
กฎหมาย แตกรมธรรมประกันภัยยังไมเปนที่นิยมกันอยางแพรหลายจนกระทั่งหลังสงครามโลก
ครัง้ที่ 2 จงึไดเริม่แพรหลายอยางกวางขวางพรอมการขยายตวัทางเศรษฐกจิแบบทนุนยิม กรมธรรมที่มี
การเขียนขึ้นครั้งแรกที่ลอยดแหงลอนดอน ส่ิงที่สนับสนุนใหมีการเขียนกรมธรรมประกันภัย
ประเภทนีม้าจากความกลัวในความรับผิดตามกฎหมายหรือภัยในทางศีลธรรม (Moral Hazard) ของ
ผูประกอบวิชาชีพ

กรมธรรมประกันภัยความรับผิดประเภทแรกที่เร่ิมปรากฏ คือ กรมธรรมประกันภัย
ความรับผิดตอสาธารณะ พบวามีการเผยแพรคร้ังแรกในป 1875 ตอมาในป 1880 ปรากฏกรมธรรม    
ประกันภัยความรับผิดของลูกจาง เนื้อหาของกรมธรรมครอบคลุมถึงความรับผิดตามกฎหมาย    
ของผูเอาประกันภัยที่มีตอบุคคลอื่น และหลังจากนั้นก็เร่ิมปรากฏกรมธรรมประกันภัยความรับผิด
ของผูประกอบวิชาชีพ โดยเปนการเขียนกรมธรรมเพิ่มเติมจากกรมธรรมประกันภัยความรับผิด   
ตอสาธารณะ

2.1.1 แนวคดิในเรื่องการประกันภัยความรับผิดของผูประกอบวิชาชีพ
ส่ิงที่กระตุนใหมีผลิตภัณฑการประกันภัยความรับผิดของผูประกอบวิชาชีพ             

มาจากคํ าตัดสินในคดีระหวาง Donoghue V. Stevenson ในป 1932 และคดีระหวาง Hedley Byrne 
& Co.Ltd V. Heller & Partner Ltd ในป 1945

คดรีะหวาง Donoghue V. Stevenson ไดใหความหมายของ “Professional” หรือ            
“ผูประกอบวิชาชีพ” วาผูประกอบวิชาชีพตองรับผิดตอลูกคาที่ไดรับผลกระทบจากการใหบริการ
ทางวิชาชีพถาปรากฏวาผูประกอบวิชาชีพ

1. มหีนาทีใ่ชความระมัดระวัง เอาใจใสเยี่ยงบุคคลที่ประกอบวิชาชีพ
2. ไดกระทํ าการฝาฝนหรือละเลยตอหนาที่ดังกลาว
3. มีบุคคลไดรับความเสียหายหรือไดรับผลกระทบทางกายภาพเปนอันตราย

ตอชีวิต รางกาย ทรัพยสิน และผูที่ละเลยหรือทํ าผิดหนาที่เปนผูประกอบวิชาชีพ
เปนคดีที่เกี่ยวกับความรับผิดของผูประกอบวิชาชีพทนายความ คดีระหวาง 

Hedley Byrne & Co.Ltd V. Heller & Partner Ltd  เหตุผลหนึ่งที่ผูประกอบวิชาชีพถูกฟองรอง คือ         
มกีารตรวจสอบถงึการกระท ําหรอืการใหค ําแนะน ําทีเ่ปนการประมาทเลนิเลอ หรือละเลยจนเปนเหตุ
ใหเกดิความเสยีหายทางการเงนิแกตวัความ และคดทีีเ่กีย่วกบัความประมาทเลนิเลอในการใหค ําแนะน ํา
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ของทนายความ (Solicitor’ Negligent Advice) ซ่ึงค ําแนะน ําทีใ่หโดยประมาทเลนิเลอนัน้ จะเปนสาเหตุ  
ที่แทจริงแหงความเสียหายก็ตอเมื่อคํ าแนะนํ าโดยประมาทเลินเลอนั้นเปนเหตุใหโจทกตัดสินใจ
กระท ําการเชนนั้นและโจทกไดรับความเสียหาย คดี Otter V. Church, Adam,Tatham & Co4 คดีนี้
ทนายไดใหคํ าแนะนํ าโดยประมาทเลินเลอแกตัวความวาบุตรชายของหลอนมีสิทธิอยางเด็ดขาด   
ในทรพัยสินมลูคา 7,000 ปอนด ซ่ึงในความเปนจรงิแลวบุตรชายของหลอนมสิีทธแิตเพยีงในจ ํานวนเงนิ
คาเชาทรัพยสินนั้นเทานั้น (ไมมีสิทธิในตัวทรัพยสินนั้น) เมื่อบุตรชายของหลอนเสียชีวิตลง   
หลอนประสงคจะโอนทรัพยทั้งหมด (ทรัพยสินและคาเชา) ใหแกบุตรสาวของหลอน แตก็พบวา  
ไมอาจกระท ําเชนนัน้ได เพราะบตุรชายหลอนมไิดท ําพนิยักรรมยกทรพัยสินทัง้หมด (รวมคาเชาดวย)
ดงักลาวใหแกตวัความ ดงันัน้ ทรพัยสินทัง้หมดจงึตกทอดเปนมรดกแกนองชายของตวัความในฐานะ
ทีเ่ปนชาย (ทรัพยมรดกจะตกทอดแกทายาทที่เปนผูชายเทานั้น) ศาลพิพากษาวาหากตัวความไดรับ
คํ าแนะนํ าที่ถูกตองแลว เขาก็อาจจะแนะนํ าลูกชายใหทํ าพินัยกรรมยกทรัพยสินทั้งหมดใหหลอน
ตามค ําแนะน ําของหลอน ซ่ึงลูกชายหลอนกอ็าจประสงคจะใหทรัพยสินดงักลาวเปนแตเพยีงแหลงทีม่า
ของรายไดของมารดา (ตวัความ) เทานั้น ไมถือเปนทรัพยสินของบรรพบุรุษซึ่งจะตกทอดเปนมรดก
ไปสูทายาทที่เปนผูชายเทานั้น  ศาลตัดสินใหตัวความไดรับการชดใชความเสียหาย

จากรายงานคดีเกี่ยวกับกรมธรรมประกันภัยความรับผิดของผูประกอบวิชาชีพ
ยงัคงเกีย่วของกบัการกระท ํา หรือการใหค ําแนะน ําทีป่ระมาทเลนิเลอ กอใหเกดิความเสยีหายตอผูวาจาง
เนือ่งจากเปนเหตุผลหนึ่งที่นํ ามาอางในการฟองรองเรียกคาเสียหายเอาจากผูประกอบวิชาชีพ ขณะที่
รายงานคดีที่เกี่ยวกับการฟองรองดังกลาวมีจํ านวนเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ

ในปจจบุนัผูประกอบวชิาชพีมกัมกีารเอาประกนัภยัสํ าหรบัความรบัผิดของผูประกอบ
วชิาชพี อยางไรกต็าม เมือ่เปรยีบเทยีบพฒันาการของตลาดประกนัภยัในอดตีและปจจบุนั ความสมัพนัธ
ระหวางการขาดแคลนผูเชีย่วชาญเฉพาะดานไมสอดคลองกบัหลักและทฤษฎขีองการพฒันาการประกนัภยั
ความรับผิดของผูประกอบวิชาชีพ5

                                                       
4 1 All ER 168. (1953).
5 W.I.B Enright. (1996). Professional Indemnity Insurance Law. pp. 81-84.
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2.1.2 ประเภทและลักษณะของการประกันภัยความรับผิดของผูประกอบวิชาชีพ
กอนที่จะเขาสูการวิเคราะหถึงความรับผิดของผูประกอบวิชาชีพ สาระสํ าคัญ            

ทีจ่ะตองพิจารณา คือ ประเภทหรือลักษณะของวิชาชีพ (The Nature of Professions) ซ่ึงการพิจารณา
ในสวนนี้จะทํ าใหทราบถึงลักษณะพื้นฐานทั่วไปของวิชาชีพ อันจะเปนประโยชนแกการพิจารณา
ความรับผิดของผูประกอบวิชาชีพ

ลักษณะของวิชาชีพ  (The Nature of Professions)
อาชีพ (Occupations) ซ่ึงจะกลาวไดวาเปนการประกอบวิชาชีพ (Professions) 

จะตองประกอบดวย 4 ลักษณะ (Characteristics)
1) ลักษณะของงาน (The Nature Of The Work) จะตองปรากฏลักษณะดังนี้

(1)  งานที่จะตองใชความชํ านาญ (Skilled) และความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา 
(Specialized)

(2)  สวนประกอบของงานทีท่ ําจะตองเปนการใชสตปิญญา (Mental) มากกวา
จะใชฝมือ (Manual)

(3) จํ าเปนตองมีระยะเวลาที่ใชอบรมทั้งในดานทฤษฎีและปฏิบัติ กอนที่         
จะสามารถปฏิบัติการ (Perform) ในงานนั้นไดอยางพอเพียง

2) ลักษณะที่เปนจรรยาบรรณ (The Moral Aspect) ผูปฎิบัติการตามวิชาชีพ             
จะตองกระทํ าการหรือไดรับการคาดหมายวาตองกระทํ าการตามหลักเกณฑทางศีลธรรมจรรยา 
(Moral Principles) ซ่ึงควบคูไปกับหนาที่ทั่วๆ ไปของความซื่อสัตย (The General Duty Of Honesty) 
และเปนทีค่าดหวงัวาผูประกอบวชิาชพีจะตองเสนอมาตรฐานขัน้สงูของการบรกิารสํ าหรับการบรกิาร
ในวิชาชีพนั้น (a Hinge Standard of Service For Its Own Sake) และยงัไดรับการคาดหวังดวยวา    
ผูประกอบวิชาชีพจะตองเขาไปเกี่ยวของกับงานที่ถือเปนความลับ (Confidentiality) และยังตองมี
หนาทีต่อสังคมอยางกวางขวางอกีดวย ซ่ึงในบางครัง้อาจจะเปนการนอกเหนอืหรือเกนิเลยไปจากหนาที่
ทีต่องปฏิบัติตอลูกคาโดยเฉพาะหรือผูปวย ดงัตวัอยางเชน หนาที่ของแพทยในอันที่จะตองปองกัน           
การแพรขยายของเชือ้โรคตดิตอ ซ่ึงอาจจะเปนการเกนิเลยหนาทีข่องเขาทีม่ตีอผูปวยเฉพาะกรณขีองเขา
หรือกรณีหนาที่ของสถาปนิก ซ่ึงตองมีความรับผิดชอบสํ าหรับความปลอดภัยตอสาธารณชน       
ซ่ึงเปนการที่นอกเหนือหนาที่ของเขาที่มีตอลูกคาหรือในกรณีหนาที่ของนักบัญชี ซ่ึงมีหนาที่ตองทํ า
การรับรองบัญชีของบริษัท หรือตรวจสอบบัญชีของบริษัทมหาชน ซ่ึงกรณีดังกลาวนี้อาจจะพบวา
ตองมีภาระหนาที่ในการกระทํ าที่เปนปฏิปกษกับผลประโยชนของลูกคา
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3) มีลักษณะเปนองคกรที่รวมตัวกันเปนหมูคณะ (Collective Organization) 
โดยปกติแลวผูประกอบวิชาชีพจะตองสังกัด (เขารวม) สมาคมของผูประกอบวิชาชีพ ซ่ึงออกกฎ          
ขอบังคับในการรับเขาเปนสมาชิก และเสาะหาทางที่จะสงเสริมมาตรฐานทั้งหลายของการประกอบ
วชิาชพี (To Uphold the Standards of Profession) สมาคมเชนนีโ้ดยปกตแิลวจะก ําหนดรปูแบบการสอบ
เพื่อที่จะทดสอบความสามารถ (Set Examinations to Test Competence) และออกกฎเกณฑใน      
การประกอบวชิาชพี (Issue Professional Codes) ในเรือ่งทีเ่ปนสาระส ําคญัของการปฏบิตักิาร (Conduct) 
ศีลธรรมจรรยา (Ethics)

4) สถานภาพ (Status) การประกอบวิชาชีพโดยสวนมากแลวมีสถานภาพสูง
ในสังคม

การพิจารณาของศาลเกี่ยวกับลักษณะของวิชาชีพ คือ คดี Commissions Of 
Inland Revenue V. Maxse ซ่ึงเปนคดีภาษีอากร ผูพิพากษา Scranton ใหแนวทางการพิจารณา          
ในสาระสํ าคัญไวดังนี้ “......คํ าวา “วิชาชีพ”” เกีย่วพนักับลักษณะดังนี้ คอื เปนอาชีพที่ตองการ                 
ทั้งความชํ านาญในทางสติปญญาลวน และความชํ านาญในทางฝมือที่อยู ภายใตการควบคุม         
ของความชํ านาญทางการใชสติปญญาของผูกระทํ าการ (Intellectual Skill Of The Operator) ดังเชน
ในการวาดภาพ (Painting) และการแกะสลกั (Sculpture) หรือการท ําศลัยกรรม (Surgery) ซ่ึงจะเหน็ไดวา
แตกตางออกมาจากอาชีพซ่ึงเปนเพียงการผลิตโดยหลักการสํ าคัญหรือการขาย หรือการจัดการ
สํ าหรบัการผลติหรอืการขายสนิคาโภคภณัฑตางๆ ขอบเขตของการก ําหนดเชนนีอ้าจจะเปลีย่นแปลง
ไปตามกาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป จากการพิจารณาลักษณะของวิชาชีพ (The Nature of Professions)
ประกอบกับความเห็นของผูพิพากษา ดงัทีไ่ดกลาวมาแลวขางตน จะเหน็ไดวาการกํ าหนดขอบเขต
ของอาชพี (Occupations) ใดวาเปนวชิาชพี (Professions) นัน้เปลีย่นแปลงไปตามกาลเวลาทีเ่ปลีย่นแปลงไป
แตอยางไรก็ตาม วชิาชพีที่เกิดขึ้นใหมโดยสวนใหญแลวก็ยังคงไวซ่ึงลักษณะของวิชาชีพดังที่กลาว
มาขางตน6

                                                       
6 บทความชั้นนํ าใน The Times เดือนมกราคม 1980 อภิปรายเกี่ยวกับการขยายขอบเขตของวิชาชีพ    

เมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งสรุปไววาสาธารณชน (สังคม) หวังวาวิชาชีพจะตองเปนดังขอกํ าหนดเหลานี้ “สํ าหรับการที่อาชีพ
ทัว่ไป (Occupations) จะกลายเปนวิชาชีพในการยอมรบัทัว่ๆ ไปนัน้ จะตองมคีวามหมายวาพวกเขาตองมคีวามช ํานาญ
ทีเ่ปนพเิศษซึง่เปนทีต่องการของการฝกอบรมในทางสตปิญญา และเหนอืสิง่อืน่ใดทัง้หมด คอื พวกเขามคีวามส ํานกึ
ของความรับผิดชอบที่แรงกลาในการที่จะตองประกอบวิชาชีพซึ่งบางกรณีอาจขัดตอผลประโยชนของลูกคา   
ของเขา.
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2.1.3 ระบบของการประกันภัยความรับผิดของผูประกอบวิชาชีพ

2.1.3.1 ในระบบ Common Law
ในเรื่องความรับผิดของผู ประกอบวิชาชีพในประเทศอังกฤษ และ

สหรฐัอเมริกา ซ่ึงอยูในระบบจารีตประเพณีนั้น ในชวงกอนกลางป ค.ศ. 1970 ไดรับการพิจารณาวา
ในกรณทีีม่คีวามสมัพนัธทางสญัญาระหวางบคุคลผูประกอบวชิาชพี (The Professional Man) และลูกคา
ของเขา (his client) แลวผูประกอบวชิาชพีจะมคีวามรบัผิดกแ็ตเฉพาะการผดิสญัญาเทานัน้ ผูประกอบ
วิชาชีพไมจํ าตองมีความผิดเปนเอกเทศในการละเมิดที่เกิดขึ้น ดังจะเห็นตัวอยางไดจากคดีเกี่ยวกับ            
ความรบัผิด ของทนายความ (Solicitors) คอื คด ีGroom V. Crocker z1993)7 และคดทีีเ่กีย่วกบัความรบัผิด
ของผูประกอบวิชาชีพสถาปนิก (Architects) คอื คดี Begot V. Stevens & Co. Ltd (1966)8 ตั้งแต
กลางป 1970 เปนตนมา ความรบัผิดของผูประกอบวชิาชพีกไ็ดรับการขยายขอบเขตไป โดยศาลไดตดัสิน
ใหผูประกอบวชิาชพีตองรับผิดทัง้ในทางสญัญาและละเมดิตอลูกคาของเขาในกรณทีีผู่ประกอบวชิาชพี
ฝาฝนหนาที่ (Breach Of Duty) นอกจากความรบัผิดของผูประกอบวชิาชพีตอลูกคาของเขาดงักลาวมา
แลวนัน้ ผูประกอบวชิาชพีอาจตองรับผิดทางละเมดิตอบคุคลทีส่ามดวยในกรณทีีก่ารละเมดิของผูประกอบ
วิชาชีพกอใหเกิดความเสียหายตอบุคคลที่สาม ดังจะเห็นไดจากความรับผิดของทนายความ                  
ตอบุคคลอื่นที่มิใชตัวความของเขา9 และความรับผิดของสถาปนิกตอบุคคลที่สาม นอกจากลูกคา
ของเขา เชน เจาของอาคารในภายหลัง (Subsequent Owners) และผูใชอาคาร10 ซ่ึงบุคคลเหลานี้          
ตางก็มีผลประโยชนรวมกับลูกคาของเขาในการที่จะไดรับความปลอดภัยจากการใชอาคาร                
หรือกลาวอกีนัยหนึ่งคือ ความปลอดภัยของพวกเขาขึ้นอยูกับความชํ านาญและความระมัดระวังของ
สถาปนิก ดังนั้นคดีสวนมากจึงไดรับการตัดสินวาสถาปนิกตองรับผิดตอบุคคลที่สาม11  ทั้งนี้มาจาก
หลักเกณฑที่วาบุคคลผูประกอบวิชาชีพมีหนาที่ตองใชความระมัดระวัง (Duty Of Care)12 ตอทุกคน

                                                       
7  1.K.B. 194.
8  1.Q.B.197.
9  Rupert M. Jackson and John L.Powell. Professional Negligence. p. 13.
10 Sharpe V. E.T. Sweeting And Ltd. (1963). 2All err 455.
11 Rupert  M. Jackson And L. Powell. Op.cit. p. 14.
12 หลัก Duty of Care คือ หลักการใชความระมัดระวังในการรักษาพยาบาลผูปวยของแพทยในกฎหมาย

ระบบ  Common Law  โดยถือวาหากแพทยมิไดใชความระมัดระวังในการรักษาพยาบาล ผูปวยในระดับแพทย
วิญูชนแลวยอมตองรับผิดฐานะกระทํ าโดยประมาทเลินเลอตอผูปวย
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ผูซ่ึงมแีนวโนมวาจะไดรับผลกระทบจากการกระท ําหรือละเวนการกระท ําของเขา13 ในระบบกฎหมาย
จารีตประเพณีแนวความคิดเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดในการประกอบวิชาชีพของผูประกอบ
วิชาชีพนั้นตั้งอยูบนหลักเกณฑของความผิดในความประมาทเลินเลอ ถือวาการประกอบวิชาชีพ   
ท ําใหผูประกอบวิชาชีพ “มีหนาที่” ที่จะตองใชความระมัดระวัง แมผูประกอบวิชาชีพจะมีขอผูกพัน
ตามสัญญาหรือไมก็ตาม ความรับผิดทางละเมิดก็ยังคงมีอยูโดยทกุกรณี14 หรือกลาวอกีนยัหนึง่ คอื 
หลักพืน้ฐานแหงความรับผิด (Base of Liability) ของผูประกอบวิชาชีพในการประกอบวิชาชีพ      
โดยประมาทเลินเลอ (Professional Negligence) นั้นอยูบนพื้นฐานแนวความคิดที่วาการกระทํ า  
โดยปราศจากความระมดัระวงักอใหเกดิความรบัผิดได กต็อเมือ่ผูประกอบวชิาชพีเปนผูผิด (Violation
of a duty of care gives rise to liability only if the Professional Acted with fault) แยกพจิารณาได
ดังนี้

1) หนาท่ีใชความระมัดระวัง (Duty of care)
ในระบบกฎหมายจารีตประเพณี หากมีความเสียหายเกิดขึ้น                       

แนวพจิารณาวาผูประกอบวิชาชีพจะตองรับผิดหรือไมอยูที่วาในสถานการณเชนนั้น เขามีหนาที่ใช
ความระมัดระวังหรือไม ซ่ึงหนาทีใ่ชความระมดัระวงันีเ้ปนทีย่อมรบักนัทัว่ไปวายอมแปรเปลีย่นไปตาม
เวลาและสถานที่
 2) ความรับผิดเพื่อความผิดท่ีมิไดใชความระมัดระวัง (Liability for 
fault)

หลักเกณฑความรับผิดทางละเมิดของผูประกอบวิชาชีพในระบบ
กฎหมายจารีตประเพณีดังที่กลาวขางตน จะเห็นไดวาความรับผิดในกรณีผูประกอบวิชาชีพมิไดใช
ความระมดัระวงันีอ้ยูบนพืน้ฐานวาจะตองมคีวามผดิ (Fault) กลาวคอื ท ําผิดหนาทีไ่มใชความระมดัระวงั
อยางผูประกอบวชิาชพีพงึตองใช คอื ประมาทเลนิเลอนัน่เอง เหตผุลทีศ่าลอาศยัหลักความผดิเปนเกณฑ
ในการตัดสินวาผูประกอบวิชาชีพตองรับผิด ก็เนื่องจากวาศาลตระหนักวาการคนหาวาผูประกอบ
วชิาชพีละเมิดหรือไมเปนเรื่องที่รุนแรงสํ าหรับเขา นอกจากนี้การจะตัดสินวาผูประกอบวิชาชีพผูใด
ประมาทเลินเลอในการประกอบวิชาชีพของตนแลว จะเปนปญหาสํ าคัญในการประกอบวิชาชีพ
ของเขาเหลานั้นอยางยิ่งนั่นคือ ช่ือเสียงของเขาจะไมเปนที่เชื่อถือในวงการวิชาชีพนั้นๆ หรือกลาว
อีกนยัหนึง่ คอื มนัเปนเรือ่งเสยีหายส ําหรับชือ่เสียงของเขามากยิง่กวาการฟองรองเรยีกคาเสยีหายจากเขา

                                                       
13 Rupert  M. Jackson And L. Powell. Op.cit. p. 13.
14  P.J. Zepos, P. Christodoulou. “Professional Liability.” In Interregional Encyclopedia of

Comparative Law  (Vol I). Chap. 6. pp. 4-5.
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นอกจากหลักเกณฑความประมาทเลินเลอของผูประกอบวิชาชีพ               
ดงัทีก่ลาวมาขางตนแลวหลักเกณฑประการสดุทายทีจ่ะตองพจิารณา คอื โจทกจะตองพสูิจนใหไดวา
ความเสียหายเกิดจากความประมาทเลินเลอของผูประกอบวิชาชีพหรือท่ีเรียกกันวา ความสัมพันธ
ระหวางการกระทํ าและผลเสียหาย (Relative of Causality between Fault and Damage) แนวทาง          
ในการพสูิจนหลักเกณฑประการสุดทาย แยกพิจารณาเปน 2 ลํ าดับ กลาวคือตองพิสูจนในลํ าดับแรก
กอนวาการฝาฝนหนาที่ในทางวิชาชีพในทางขอเท็จจริงของผูประกอบวิชาชีพเปนตนเหตุที่แทจริง
ที่กอใหเกิดความเสียหายแกโจทกหรือไม (Factual Causation) สวนในลํ าดับสองจะเปนปญหา           
ของการกํ าหนดขอบเขตความรับผิดตอความเสียหายที่สืบเนื่องมาจากความประมาทเลินเลอ                      
ของผูประกอบวิชาชีพ (Legal Cause or Remoteness of Damage)

2.1.3.2 ในระบบ Civil Law
ในการพิจารณาหลักเกณฑความรับผิดของผูประกอบวิชาชีพในระบบ 

Civil Law จะกลาวถึงเฉพาะในประเทศฝรั่งเศส จากประมวลกฎหมายแพงฝรั่งเศส ไมปรากฏวาได
บัญญัติเกณฑความรับผิดของผูประกอบวิชาชีพดังกลาว จึงตกอยูภายใตบทบัญญัติของประมวล
กฎหมายแพงฝรั่งเศส ลักษณะละเมิด มาตรา 138215 ซ่ึงเปนแมบทแหงความรับผิดทางละเมิดได
กลาววา

“Torte fait queiconque de I   home qui cause a autrui un dommage, 
oblige celui par la faute duquel il est arrive  , a่ le re่parer” ซ่ึงถอดความเปนภาษาไทย ดังนี้              
“การกระท ําใดๆ ของมนษุยอันเปนเหตทุ ําความเสยีหายแกผูอ่ืนไซร ยอมบงัคบัผูกระท ําความเสยีหาย
โดยความผิดของเขานั่นใหทดแทนความเสียหาย16 จะเหน็ไดวาความรับผิดทางละเมิดตามกฎหมาย
ฝร่ังเศสประกอบดวยหลักเกณฑ 3 ประการ คอื 1. ตองมคีวามเสยีหาย เรียกวา Damage หรือ Frejudice
กับ 2. ตองมีความผิดเรียกวา Faute และ 3. ตองใหความเสียหายนั้นเนื่องมาจากความผิดดวย 
(Relation de cause a effect entre la faute et le Fre judice)  แตไมวาศาลจะใชหลักใดในการพิสูจน
ความสัมพันธระหวางความผิดและผลเสียหาย กอนที่ศาลจะวินิจฉัยช้ีขาดลงไปศาลจะตองคํ านึงถึง
วามกีรณทีีเ่ขามาท ําลายความสมัพนัธระหวางความผดิและผลเสยีหายหรอืไม คอื เหตสุุดวสัิย การกระท ํา
ของบุคคลภายนอก และความผิดของผูเสียหาย ถาเหตุเหลานี้เขามามีอิทธิพลเหนือการกระทํ า           
ของผูประกอบวชิาชพีอยางเดด็ขาดในการกอใหเกดิความเสยีหาย ถือวาความสมัพนัธระหวางความผดิ

                                                       
15 P. J.Zepos. Ibid.
6  จี๊ด เศรษฐบุตร. (2510). หลักกฎหมายแพงลักษณะละเมิด. หนา 54.
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และผลเสยีหายที่เกิดขึ้นถูกตัดขาด ผูประกอบวิชาชีพหลุดพนความรับผิดแตถาเหตุเหลานี้เปนเพียง
เหตสุวนหนึง่ของความเสยีหายเทานัน้ ความรบัผดิของผูประกอบวชิาชพีกจ็ะลดลงตามสวนทีต่นเอง
กระทํ าละเมิด

2.2  ประวตัคิวามเปนมาของการประกันภัยความรับผิดของผูประกอบวิชาชีพในประเทศไทย

การประกนัภยัความรบัผิดของผูประกอบวชิาชพีในประเทศไทยเริม่ปรากฏเมือ่ประเทศไทย
มีการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น การใชบริการทางวิชาชีพจากบุคคลทั่วไปเริ่มมี
จํ านวนมากขึ้น และมีบางกรณีที่การใหบริการมีความผิดพลาดจนกอใหเกิดความเสียหาย ไมวา    
จะเปนผูใชบริการเองหรือบุคคลภายนอก ผูไดรับความเสียหายเริ่มมีความตองการที่จะเรียกรอง    
คาเสยีหายจากผูประกอบวิชาชีพมากขึ้น และคาเสียหายที่มีการเรียกรองมีจํ านวนที่สูงมากเนื่องจาก
ความเสียหายที่เกิดขึ้นมีลักษณะที่คอนขางจะรุนแรง ดังนั้น บริษัทผูรับประกันภัยจึงมีการพัฒนา
กรมธรรมประกนัภยัมาชวยบรรเทาภาระความเสีย่งจากการถกูเรยีกรองดงักลาวใหกบับรรดาผูประกอบ
วิชาชีพ

ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวาการประกันภัยความรับผิดของผูประกอบวิชาชีพนี้เกิดขึ้น   
หลังจากการประกันภัยประเภทอื่นๆ ไมวาจะเปนการประกันภัยทางทะเล การประกันชีวิต หรือ  
การประกันวินาศภัยประเภทอื่นๆ

2.2.1 แนวคดิในเรื่องของการประกันภัยความรับผิดของผูประกอบวิชาชีพ
ในเบือ้งตนตองเขาใจความหมายของค ําวา “ผูประกอบวชิาชพี” หรือ “ผูมวีชิาชพี”

(The Professional) “การงานอนัเปนวชิาชพี” (Profession) กอนและวเิคราะหกฎหมายควบคมุผูมวีชิาชพี
ตามความหมายดังกลาวทั้งนี้เพื่อใหทราบวา คํ าวา “ผูประกอบวิชาชีพ” หรือ “ผูมีวิชาชีพ” ที่ผูเขียน
มุงทีจ่ะวเิคราะห หมายถึงเฉพาะผูประกอบวิชาชีพที่มีกฎหมายออกมาควบคุมวิชาชีพแลวเทานั้น

นกักฎหมายหลายทานไดใหความหมายและค ําจ ํากดัความค ําวา “ผูประกอบวชิาชพี” 
หรือ “ผูมวีชิาชีพ” (The Profession) และ “งานอันเปนวิชาชีพ” (Profession) ไว ดังนี้
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“การงานอันเปนวิชาชีพ” (Profession) อาจารยจิตติ ติงศภทัยิ ไดใหความหมาย
ของค ําวา “วิชาชีพ” หมายถึง งานที่ตองใชความรูพิเศษทางวิชาการในสวนความคิด ไมใชในทาง
กํ าลังกาย มีลักษณะอาชีพที่ผูกขาดซึ่งทํ าไดแตบุคคลผูมีคุณสมบัติอันศึกษาอบรมโดยเหมาะสม17

เชน แพทย กฎหมาย บญัช ีทนายความ รวมถึงวชิาชพีอ่ืนๆ ดวย เชน นกัวทิยาศาสตร วศิวกร เปนตน18

อาจารยบัญญัติ สุชีวะ กลาววา “วิชาชีพ” (Profession) หมายถึง อาชีพที่ตองมี
การศกึษาชั้นสูง มีการอบรมเปนพิเศษ และมีเจตนาเพื่อรับใชประชาชน วิชาชีพนั้นมีหลายประเภท
ดวยกนั เชน กฎหมาย แพทย สถาปตยกรรม วิศวกรรม เปนตน19

อาจารยบวรศกัดิ ์อุวรรณโณ กลาววา “วชิาชพี” (Profession) ในความหมายอยางแคบ
คอื คนทีจ่ะประกอบอาชพีนีไ้ดตองมคีวามรูและคณุสมบตั ิ ตลอดจนประสบการณพเิศษทีผู่ประกอบ
อาชีพทั่วๆ ไป ในฐานลกูจาง ครู พอคา ฯลฯ อาจไมตองมี ซ่ึงไดแกวิชาชีพสถาปตยกรรม วิศวกรรม 
กฎหมาย แพทย20

พจนานกุรม ฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2525 ไดใหความหมายของค ําวา “วชิาชพี” 
(Profession)  หมายถึง อาชีพที่ตองอาศัยวิชาความรูความชํ านาญ

และมีค ําพพิากษาของศาลตางประเทศ มผูีพพิากษาทีต่ดัสนิคดไีดใหค ําจดักดัความ
ของคํ าวา “วิชาชีพ” (Profession) ดังนี้

คด ีCommission of Inland Revenue V. Maxes ผูพิพากษา Scrutton กลาวไวใน
คํ าพิพากษาวา คํ าวา “วิชาชีพ” มีลักษณะเปนอาชีพที่ตองการทั้งความชํ านาญในทางสติปญญา              
และความชํ านาญทางฝมือภายใตทักษะทางความคิดในการทํ างาน ดังเชน อาชพีวาดภาพ (Painting) 
อาชีพนักปะติมากรรม (Sculpture) หรืออาชีพหมอศัลยกรรม (Surgery) ซ่ึงจะมีความแตกตางจาก
อาชพีโดยทัว่ไปซึง่การประกอบอาชพีจะเปนเพยีงขัน้ตอนการผลติ การขายสนิคาตางๆ โดยไมไดใช
ทกัษะทางดานฝมือ อยางไรก็ตาม การใหคํ าจํ ากัดความเชนนี้อาจเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย

                                                       
17 จิตติ ติงศภัทิย ก (2528, 19-20 ธันวาคม). “คติของวิชาชีพทางกฎหมาย.”

ใน จริยธรรมของนักกฎหมาย (เอกสารการสัมมนา) (อัดสํ าเนา).
18 จิตติ ติงศภัทิย ข (2523). คํ าอธิบายประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ตอน 1 (พิมพครั้งที่ 4). หนา 1722.
19 บัญญัติ สุชีวะ. (2528, 19-20 ธันวาคม). “จริยธรรมของนักกฎหมาย.” ใน จริยธรรมของนักกฎหมาย

(เอกสารการสัมมนา) (อัดสํ าเนา).
20 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. (2528, 8 พฤศจิกายน). “ภาพรวมความรับผิดในวิชาชีพของสถาปนิกและวิศวกร

ในกฎหมายผรั่งเศสและไทย.” ใน สถาปนิก-วิศวกร และความรับผิดทางกฎหมาย (เอกสารการสัมมนา)
(อัดสํ าเนา).
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คด ี Carr V. Inland Revenue Commissions ผูพิพากษา Du Pracq L.J. กลาววา            
ผูทีจ่ะประกอบ “วิชาชีพ” ไดนั้นตองเปนผูที่มีทักษะความสามารถหรือมีคุณสมบัติพิเศษที่ไดมาจาก
การฝกฝนจนมปีระสบการณและตองมคีวามระมดัระวงัในการท ํางานเพราะบคุคลทัว่ไปยอมตองการ
ผูประกอบวชิาชพีทีม่ทีกัษะ ความสามารถและมปีระสบการณในการท ํางานทีน่าน จะเหน็ไดวาวชิาชพีนี้
มใิชวาบุคคลทั่วไปจะสามารถประกอบอาชีพได21

ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา “วิชาชีพ” (Profession) หมายถึง อาชีพที่ตองอาศัย
ความรู ความช ํานาญ ความเชีย่วชาญพเิศษเฉพาะดานในการปฏบิตังิาน ซ่ึงความรู ความช ํานาญดงักลาว
จะไดมาจากการศึกษาทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ และเปนอาชีพที่จะทํ าไดเฉพาะผูที่ไดศึกษามา
เทานั้น

2.2.2 ประเภทและลักษณะของการประกันภัยความรับผิดของผูประกอบวิชาชีพ
การประกันภัยความรับผิดของผู ประกอบวิชาชีพ (Professional liability 

Insurance) เปนการประกนัภยัความรบัผิดของผูประกอบวชิาชพีซ่ึงตองรบัผิดตามกฎหมายจากการท ํางาน
ผิดพลาดสามารถแบงไดตามประเภทของวิชาชีพตางๆ ดังตอไปนี้

1) การประกันภัยความรับผิดของวิชาชีพแพทย ศัลยแพทย และทันตแพทย         
ตอคนไข กรมธรรมลักษณะนี้ใหความคุมครองตอแพทย ศัลยแพทย และทันตแพทย ซ่ึงรวมทั้ง
พยาบาล และผูชวยพยาบาล ที่ทํ าตามคํ าสั่งแพทยกรณีที่เกิดการเสียหายแกคนไข เนื่องมาจาก            
ความบกพรอง พล้ังพลาดในการรักษาพยาบาลไมวาการปฏิบัติจะอยูตอหนาแพทยหรือไมก็ตาม 
รวมทัง้ความเสยีหายทีท่ ําใหคนไขตองสญูเสยีรายไดดวย ผูรับประกนัจะเปนผูรับผดิชอบในการชดใช
คาสินไหมทดแทน

2) การประกันภัยความรับผิดของเภสัชกรตอผูซ้ือยา กรมธรรมลักษณะนี้ให
ความคุมครองแกเภสัชกรเมื่อผูซ้ือยาไดรับความเสียหายเนื่องจากรับประทานยาที่ผสมผิดสวน           
หรือรับประทานยาที่ผูขายหยิบผิดประเภท ไมวาการเสียหายจะเกิดขึ้นทันทีหรือภายหลังจากใชยา
นั้นติดตอสืบเนื่องมาเปนระยะเวลานานก็ตาม และการเสียหายนี้ตองเกิดขึ้นในระหวางสัญญามีผล
บงัคบัใช ซ่ึงผูรับประกันก็รับผิดชอบชดใชคาสินไหมทดแทนให

                                                       
 21 P.J.Zepos. Op.cit. pp. 1-2.
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3) การประกันภัยความรับผิดของโรงพยาบาลตอคนไข กรมธรรมลักษณะนี้ให
ความคุมครองโรงพยาบาลในการดแูลรักษาคนไขรวมถึงการใหอาหาร อันเนือ่งมาจากความประมาท
เลินเลอของแพทย พยาบาล หรือคนงานประจํ าโรงพยาบาลหรือคลินิก ไมวาความเสียหายนั้นจะเกิด
ภายในหรอืภายนอกโรงพยาบาลก็ตาม ผูรับประกันก็จะรับผิดชอบชดใชคาเสียหายให

4) การประกนัภยัความรบัผดิชอบของจกัษแุพทยตอคนไข กรมธรรมลักษณะนี้
ใหความคุมครองความบกพรอง ประมาทเลนิเลอ ในการปฏบิตัหินาทีข่องจกัษแุพทยเทานัน้ ไมรวมถึง
การกระทํ าของลูกจาง

5) การประกันภัยความรับผิดชอบของรานเสริมสวยตอลูกคา กรมธรรม
ลักษณะนีใ้หความรับผิดชอบในความประมาทเลินเลอของรานเสริมสวย หรือความเสียหายบาดเจ็บ
ทีเ่กดิแกลูกคาในการใช การบริโภคผลิตภัณฑที่ซ้ือจากรานเสริมสวย

6) การประกันภัยความรับผิดชอบของผูทํ าบัญชีและผูสอบบัญชีตอผูวาจาง 
กรมธรรมลักษณะนี้ใหความคุมครองในความประมาทเลินเลอของผูทํ าบัญชีและผูสอบบัญชีใน 
การกอใหเกิดความเสียหายแกผูวาจาง22

2.2.3 ระบบของการประกันภัยความรับผิดของผูประกอบวิชาชีพทนายความ
ตามทีศ่กึษามาแลววา การประกนัภยัความรบัผิดมอียู 2 ระบบ คอื ระบบสมคัรใจ

(Voluntary) และระบบบังคับ (Compulsory) การทีจ่ะน ําระบบการประกันภัยประเภทใดมาใชเพื่อ
ใหความคุมครองแกผูไดรับความเสียหายมากขึ้นนั้น จะตองพิจารณาวาระบบการประกันภัยแบบใด
จะเหมาะสมกับปญหาที่เกิดขึ้นในสังคมและใหประโยชนตอบุคคลผูไดรับความเสียหายมากที่สุด 
ในขณะเดยีวกนัไมเปนภาระใหแกผูประกอบวิชาชีพทนายความเกินสมควรดวย

2.2.4 การประกันภัยในระบบสมัครใจ (Voluntary)
การประกันภัยระบบสมัครใจ คือ สัญญาที่ผูเอาประกันภัยมีความสมัครใจใน 

การเขาท ําสญัญา โดยการทีผู่เอาประกนัภยัตกลงโอนความเสีย่งภยัในความรบัผิดตามกฎหมายของตน
ไปใหผูรับประกนัภยัโดยผูเอาประกนัภยัและผูรับประกนัภยัตกลงรบัโอนความเสีย่งภยัในความรบัผดิ
ตามกฎหมายนัน้ไว หากเกดิความเสยีหายแกบคุคลภายนอกเนือ่งจากความรบัผิดของผูเอาประกนัภยัแลว         
ผูรับประกันภัยจะตองชดใชคาสินไหมทดแทนแกบุคคลภายนอกในนามของผูเอาประกันภัย             
การประกนัภยัที่เกิดจากความสมัครใจของผูเอาประกันภัยจริงๆ มีนอยมาก ดังนั้น การประกันภัย

                                                       
22  สุธรรม พงศสํ าราญ และคณะ. (2539). หลักการประกันวินาศภัย. หนา 242-243.
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ความรับผิดในวิชาชีพทนายความในระบบสมัครใจคงจะเปนไปไดยากเนื่องจากการประกันภัย คือ 
แผนการเฉลีย่รวมกนั (Co-operative risk sharing plan) ซ่ึงเปนหลักส ําคญัประการหนึง่ของการประกนัภยั
เพราะหากมีภัยเกิดขึ้น ความสูญเสียมีเทาไรจะเฉลี่ยกันไปในระหวางผูเส่ียงภัยนั้น ในกรณี                        
ผูประกอบวิชาชีพทนายความซึ่งมีอยูเพียงจํ านวนหนึ่งเทานั้น ความสูญเสียที่เฉล่ียกันไปนี้จะแสดง
ในรูปของเบี้ยประกันภยั (Premium) หากการประกันภัยความรับผิดในวิชาชีพทนายความมีจํ านวน 
ผูเอาประกันภัยนอยกรณีไมเปนไปตามกฎของสิ่งจํ านวนมาก (The Law of Large Number) ตาม
หลักการกระจายการเสีย่งภยัในระบบประกนัภยัเบีย้ประกนัภยัจะมอัีตราสงูมากเนือ่งจากกลุมผูเส่ียงภยั
มนีอย การประกันภัยประเภทนี้จะดํ าเนินไปไดยาก เพราะจะมีผูทํ าประกันภัยนอย

สํ าหรับบรษิทัประกนัภยัท่ีจ ําหนายกรมธรรมประกนัภยัความรบัผดิของผูประกอบ
วชิาชพีปจจุบันมีอยูทั้งหมด 9 บริษัท คือ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํ ากัด (มหาชน) บริษัท คิวบีอี
ประกนัภยั (ประเทศไทย) จํ ากัด บริษัท เทเวศประกันภัย จํ ากัด (มหาชน) บริษัท นํ าสินประกันภัย 
จ ํากดั (มหาชน) บรษิทั ไพบลูยประกนัภยั จ ํากดั บรษิทั เมอืงไทยประกนัภยั จ ํากดั บริษทั วริิยะประกนัภยั
จ ํากดั บริษทั อาคเนยประกนัภยั (2000) จ ํากดัและบรษิทั เอซ อินชวัรันส จ ํากดั โดยอตัราเบีย้ประกนัภยั
อยูระหวาง 0.01-10% หรือ 10-10,000 บาทตอจ ํานวนเงนิจ ํากดัความรบัผิด 100,000 บาท ทัง้นีข้ึน้อยูกบั
สาขาวิชาชีพ ประสบการณ ของผูเอาประกันภัย23

2.2.5 ระบบบังคับ (Compulsory)
หากการประกันภัยในแบบสมัครใจไมอาจจะนํ ามาใชกับผูประกอบวิชาชีพ

ทนายความใหไดผลตามเจตนารมณแลว จะสามารถนํ าการประกันภัยในระบบบังคับมาใชกับ                   
ผูประกอบวชิาชีพทนายความไดหรือไมเพียงใด ประกันภัยระบบบังคับที่ใชอยูในปจจุบัน เปนกรณี
เหตุที่การกระทํ าของบุคคลบางประเภทอาจกอใหเกิดความเสียหายตอชีวิต รางกาย และทรัพยสิน
ของบคุคลอืน่ ในบางครัง้นอกจากจะกอใหเกดิความเสยีหายแกบคุคลผูไดรับความเสยีหายโดยตรงแลว
ยงักอใหเกดิผลกระทบตอเศรษฐกจิและสงัคมสวนรวมทางออมอีกดวย เชน ความรบัผิดของทีเ่กดิจาก
อุบตัเิหตทุางรถยนต นอกจากจะกอใหเกดิความเสยีหายตอชีวติ รางกาย และทรพัยสินของคูกรณแีลว
ยังกอใหเกิดผลกระทบตอครอบครัวของบุคคลผูประสบภัยดวย เพื่อหลักประกันความมั่นคง        
แกประชาชน รัฐจงึจ ําเปนตองเขามาควบคมุสวสัดกิารของสงัคมโดยมกีารตรากฎหมายออกมาใชบงัคบั  
โดยจดัใหมมีาตรการเยยีวยาความเสยีหายทีร่วดเรว็และทนัทวงท ี โดยไมตองค ํานงึถึงหลักในการพสูิจน

                                                       
23 htt://www.doi.go.th
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ความเสยีหายตามขัน้ตอนของกฎหมายทีต่องใชระยะเวลาในการด ําเนนิคด ี ซ่ึงอาจเปนเหตุใหไมทัน  
ตอการเยยีวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นไดDPU



บทที่ 3
มาตรการทางกฎหมายการประกนัภยัความรบัผดิของผูประกอบวชิาชพีทนายความ

ในตางประเทศเปรียบเทียบกับประเทศไทย

เปนที่ทราบกันโดยทั่วไปวา ทนายความในประเทศที่พัฒนาแลวจะใหความสํ าคัญเกี่ยวกับ
การขัดแยงทางผลประโยชนระหวางทนายความกับตัวความอยางยิ่งกอนที่จะรับเปนที่ปรึกษาวาความ 
หรือเปนทนายความใหตวัความรายใด ทัง้ทีไ่มวาจะเปนบคุคลธรรมดา หรือนติบิคุคลกต็าม ซ่ึงถือวาเรือ่งนี้  
มีความสํ าคัญเกี่ยวของกับชื่อเสียง เครดติ หรือความนาเชื่อถือของทนายความนั้นเปนอยางมากทีเดียว 
แมวาการประกันภัยความรับผิดของผูประกอบวิชาชีพจะเกิดมีขึ้นภายหลังการประกันภัยประเภทอื่นๆ 
แตปจจุบันการฟองรองเกี่ยวกับความรับผิดตามกฎหมายของผูประกอบวิชาชีพมีจํ านวนเพิ่มสูงขึ้น          
แมวาวชิาชพีทนายความจะเปนวชิาชพีทีย่งัพบสถติกิารฟองรองไมมาก เมือ่เทยีบกบัวชิาชพีอ่ืน เชน แพทย
วิศวกร ซ่ึงอาจจะเปนเพราะวิชาชีพการใหบริการดานกฎหมายในประเทศไทยดํ าเนินไปแบบเรียบงาย 
ไมคอยมคีวามสลบัซับซอน ปญหาดานกฎหมาย หรือคดคีวามกไ็มคอยมากนกั รูปแบบการประกอบธรุกจิ
ดานกฎหมายกเ็ปนไปแบบปจเจกชน กลาวคอื ทนายความประกอบวชิาชพีดานกฎหมายประเภทด ําเนนิการ
คนเดยีว หรือหากจะทํ าเปนสํ านักงานกฎหมาย ก็จะเปนสํ านักงานกฎหมายขนาดเล็กๆ นอกจากนั้นแลว 
ทางดานตวัความเองกเ็ปนตวัความประเภทบคุคลธรรมดา ไมคอยเปนประเภทบรษิทั หรือนติบิคุคลมากนกั
ลักษณะธรุกจิของตวัความประเภทนติบิคุคลกไ็มคอยใหญโต หรือเปนเครอืขายทีม่คีวามสลบัซบัซอนนกั
อีกทั้งสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยในอดีต ก็ยังอยูในสภาพที่ดอยพัฒนา ธุรกิจการคาทั้งใน                  
และระหวางประเทศเปนไปในลกัษณะทีย่งัลาหลังอยูมาก ดวยเหตนุี ้จงึมคีอยเกดิความขดัแยงทางผลประโยชน
ระหวางทนายความกับตัวความของตนมากนัก ทนายความจึงไมตองคอยพะวงเกี่ยวกับประเด็นปญหา
วาตนเองอาจกอใหเกดิความเสยีหายกบัผลประโยชนของตวัความหรอืไม   แตในปจจบุนันี ้แมประเทศไทย
จะยังมิถูกจัดใหเปนประเทศที่พัฒนาแลวก็ตาม แตก็ไดรับการจัดใหเปนประเทศที่กํ าลังพัฒนา             
ซ่ึงลักษณะเศรษฐกิจของประเทศไทยก็ไดรับการสนับสนุน ขยาย พัฒนามาเปนลํ าดับจนกลายเปน
ระบบธุรกิจประเภททุนนิยมที่มีขนาดใหญและซับซอนมากทีเดียว ระบบการคาขายทั้งภายในประเทศ
และการคาระหวางประเทศ หรือทีเ่รยีกกนัวาการคาขายขามชาตไิดรับการพฒันามาอยางมาก สวนนกัลงทนุ
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ชาวไทย แมวายงัมมีากนกั ทีไ่ดไปลงทนุยงัตางประเทศกม็เีชนกนั  ดงันัน้ ไมแตเฉพาะธรุกจิดานอืน่ๆ
เทานัน้ทีไ่ดรับการพัฒนาเจริญกาวหนาอยางมาก ธุรกิจการใหบริการดานกฎหมายก็เชนกัน ไดรับ            
การวิวัฒนาการและพัฒนาการไมดอยไปกวากนันัก โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในกรณีที่สํ านักงานกฎหมาย 
จากตางประเทศ  อาท ิประเทศสหรฐัอเมรกิา และองักฤษ เปนตน ไดเขามาตัง้ส ํานกังานสาขาของตน
เพือ่ใหบริการดานกฎหมายในประเทศไทย กไ็ดน ําวธีิการใหบริการดานกฎหมายแบบตะวนัตกเขาถายทอด
ใหแกทนายความไทย กท็ ําใหทนายความไทยไดเรียนรูวธีิการใหบริการดานกฎหมายทีท่นัสมยัและเปน 
ทีต่องการของตวัความชาวตางประเทศ โดยเฉพาะตวัความชาวตะวนัตก ยิง่ไปกวานัน้ทนายความไทย
ยงัไดเรียนรูภาษาตางประเทศ เพือ่ใชในการสือ่สารกบัตวัความชาวตางชาตอีิกดวย ยิง่เปนสิง่ทีอํ่ านวย
ความสะดวกใหทนายความไทยเหลานัน้สามารถใหบริการดานกฎหมายใหแกชาวตางชาตไิดเปนอยางดี

เมื่อโลกทางธุรกิจดานอื่นๆ มีความซับซอนขึ้น โลกทางธุรกิจดานกฎหมายรวมถึง              
ในประเทศไทยเองก็เชนกัน ไดพัฒนาตนเองและปรับตัว เพื่อใหมีความสามารถที่จะใหบริการดาน
กฎหมายตอธุรกจิขนาดใหญและสลบัซบัซอนไดดวย ตวัความประเภทนติบิคุคลกเ็ริม่มมีากขึน้ ตวัความ
เหลานั้นก็เร่ิมมีขนาดที่ใหญโตขึ้นเรื่อยๆ ธุรกิจของตัวความดังกลาวนี้เองที่ทํ าใหมีโอกาสที่ตัวความ
จะเกดิขอพพิาททางสญัญา ขอกฎหมายหรอืทางคดคีวามกบับคุคล หรือนติบิคุคลอืน่ไดงาย ขอพพิาท
เหลานี้จึงเปนที่มาของงานดานกฎหมายของทนายความ และก็จะมีโอกาสยิ่งขึ้นที่บรรดาตัวความ
เหลานีจ้ะมผีลประโยชนขดัแยงหรืออาจเกดิความเสยีหายจากการกระท ําของทนายความ ไมวาในแงใดๆ
เชน ทนายความ หรือสํ านักงานกฎหมายของตน หรือที่ตนทํ างานอยูนั้นเปนทนายใหตัวความ             
แลวเกดิปญหาขึน้ เปนตน ดงันัน้ รูปแบบการท ํางานของผูประกอบวชิาชพีทนายความจงึมคีวามเสีย่ง         
ทีจ่ะผดิพลาดสงู และอาจสงผลกระทบถงึประโยชนไดเสียของสาธารณชนดวย การฟองรองเกีย่วกบั
ความรับผิดทางวิชาชีพ มักจะเรียกรองกันเปนจํ านวนเงินที่สูงมาก การทํ าประกันความรับผิด             
ของผูประกอบวิชาชีพเปนอีกหนทางหนึ่งที่จะนํ ามาใชกระจายความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ดังนั้น เพื่อให
การประกันภัยความรับผิดสํ าหรับผูประกอบวิชาชีพทนายความมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับนานา
อารยประเทศ จงึจ ําเปนตองศกึษาถงึมาตรการทางกฎหมายของการประกนัภยัความรบัผิดของผูประกอบ
วชิาชพีทนายความในตางประเทศวามอียูอยางไร ในอนาคตการประกนัภยัประเภทนีใ้นประเทศไทย 
จะเปนไปในแนวทางใด
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3.1  มาตรการทางกฎหมายการประกนัภยัความรบัผดิของผูประกอบวชิาชพีทนายความในตางประเทศ

เพื่อเปนการพิเคราะหกฎหมายของตางชาติที่กลาวถึงการประกันภัยความรับผิด                 
ของผูประกอบวิชาชีพทนายความในตางประเทศซึ่งเปนหลักการของการประกันภัยตัวความ                
จากการทีท่นายความกระท ําโดยประมาทเลนิเลอท ําใหตวัความไดรับความเสยีหายอนัเปนผลทีเ่กดิขึน้
จากความไมรู ความรูเทาไมถึงการณ หรือความผิดพลาดในการใหคํ าแนะนํ าหรือการเขาดํ าเนินคดี
ใหตวัความ โดยจะนํ าเอาหลักการของการประกันของประเทศตางๆ ดังตอไปนี้

3.1.1 มาตรการทางกฎหมายของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

3.1.1.1 ลักษณะทั่วไปของผูประกอบวิชาชีพทนายความ
ภายใตขอ 6 ของประมวลเกีย่วกบัมรรยาททนายความ (Code of conduct)1

ของเนติบัณฑิตสภาแหงประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (Hong Kong Special Administrative 
Region of the People’s Republic of China) (Hong Kong bar association) ซ่ึงเคยอยูภายใตระบบ
คอมมอนลอวของประเทศองักฤษ ไดบญัญตัไิววาทนายความ ม ี 2 ประเภทคอื Solicitor และ Barrister2  
สามารถอธิบายไดดังนี้

Solicitor ซ่ึงเปนทนายความท ํางานใหค ําปรกึษาทางกฎหมายใหกบัตวัความ
นอกศาล และ Barrister ซ่ึงเปนทนายความวาคดีความในชั้นศาลเทานั้น3

3.1.1.2 บทบญัญัติของกฎหมายที่เก่ียวของกับผูประกอบวิชาชีพทนายความ
ประมวลเกีย่วกบัมรรยาททนายความของประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี

ไดบญัญัติหามมิให Barrister มีความขัดแยงทางผลประโยชน กับตัวความดังตอไปนี้
1) ประมวลเกี่ยวกับมรรยาททนายความไดบัญญัติไววา ยกเวนไดรับ

อนญุาตจากเนติบัณฑิตยสภา Barrister อาจไมรับสํ านวน หรือคํ าส่ังในเรื่องใดๆ ที่เขาไดเคยมีสวน
เกี่ยวทางวิชาชีพ หรืออาชีพอ่ืน หรือซ่ึงสํ านักงานกฎหมาย หรือบริษัทที่เขาเคยเปนหุนสวน                

                                                       
1 Code of Conduct of Hong Kong bar Association, 2001.
2 จิตติ  ติงศภัทิย ข เลมเดิม. หนา 30.
3 เสริมศักดิ์ วงศกระจาง. เลมเดิม. หนา 28.
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หรือกรรมการ หรือลูกจาง ไดเคยเขามีสวนเกี่ยวของดวยในระหวางที่เขาเคยเปนหุนสวน กรรมการ 
หรือลูกจางดังกลาว

2) ประมวลเกีย่วกบัมรรยาททนายความ ไดระบไุววา Barrister ไมตองรบั
สํ านวนใด หากเขาเคยใหคํ าแนะนํ า หรือเคยรางคํ าคูความ หรือ เคยเปนทนายใหกับบุคคลอื่น                
อันเกีย่วของกับเรื่องเดียวกัน และเขาอาจไมรับสํ านวน หรือใหคํ าแนะนํ า หรือรางคํ าคูความ หากเขา
นาจะถกูขัดขวางมิใหปฏิบัติหนาที่ของตน และหากเขาไดรับสํ านวน หรือคํ าส่ังโดยไมตั้งใจ เขาควร
คนืส ํานวน หรือคํ าสัง่ดงักลาว Barrister จะถกูขดัขวางดงัทีไ่ดกลาวขางตน  ตวัอยางเชน หากเขามขีอมลู 
ที่เปนสาระสํ าคัญที่อดีตตัวความไดมอบหมายเอาไวให เปนตน หากหลังจากที่สํ านวน หรือคํ าส่ัง 
ถูกสงมาโดยตวัความมากกวาหนึง่ราย และปรากฏวาจะมคีวามขดัแยงทางผลประโยชนระหวางตวัความ
เหลานั้น Barrister อาจไมรับเปนทนายใหตอสํ าหรับตัวความเหลานั้น เวนแตวา ตัวความเหลานั้น
ทัง้หมดไดใหความยินยอมตอการรับเปนทนายเชนนั้น และ Barrister สามารถที่จะกระทํ าเชนนั้น
โดยปราศจากการที่จะถูกขัดขวางได แมหากวาไมมีความขัดแยงทางผลประโยชนดังกลาวก็ตาม 
เมื่อ Barrister ไดเปนทนายใหกับฝายใดในกระบวนการพิจารณาใดๆ เขาก็จะไมรับสํ านวน         
เพือ่การอทุธรณ หรือเพื่อข้ันตอนตอไปสํ าหรับกระบวนการพิจารณานั้นๆ ใหกับฝายอื่น โดยไมให
โอกาสแกตวัความเดมิทีจ่ะสงส ํานวนใหแกเขาเพือ่การอทุธรณ หรือเพือ่ขัน้ตอนตอไปในกระบวนการ
พจิารณาดังกลาว

ประมวลเกี่ยวกับมรรยาททนายความ (Code of conduct) ยงัไดให
ตวัอยางสํ าหรับการบังคับใชขอนี้ ดงันี้

การขัดแยงทางผลประโยชน – ความสัมพันธที่มีตอศาล หรือศาล
ชํ านาญพิเศษ

(1) อดีตผูพิพากษา
เนตบิณัฑติยสภาจะไมรับรองใหอดตีผูพพิากษาแหงศาลอทุธรณ 

ศาลสูงหรือศาลแขวงกลับมาทํ างานที่เนติบัณฑิตยสภาไมวาในฐานะใดก็ตาม
(2) การเปนทนายใหญาติพี่นอง

จะถอืวาเปนเรื่องไมเหมาะสมที่ Barrister รับเปนทนายใหกับ
ผูปกครองหรอืญาตใิกลชิดของตนในศาลชัน้ตน ศาลอทุธรณ หรือศาลสงู แต Barrister ไมควรเปนทนาย
ใหกับสามี หรือภรรยาของตน ยกเวนในศาลสูง4

                                                       
4 Code of Conduct of Hong Kong Bar Association, 2001.
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3) ประมวลเกีย่วกบัมรรยาททนายความ ไดระบไุววา Barrister อาจไมรับ
สํ านวนหรือคํ าส่ังในคดีใดๆ เนือ่งจากเขามีความเกี่ยวของกับลูกความซึ่งนาทํ าใหเขามีความลํ าบาก
ทีจ่ะรกัษาความเปนอิสระทางวิชาชีพของตนไวได

ประมวลเกีย่วกบัมรรยาททนายความ (Code of conduct) ไดใหตวัอยาง
สํ าหรับการบังคับใชขอนี้ดังนี้

(1) การเปนสมาชิก หรือมีความเกี่ยวพันธกับองคกรตางๆ สมาชิก
ฝายบริหารหรือสมาชิกสภานิติบัญญัติ หรือบริษัทตางๆ

1) Barrister ทีเ่ปนกรรมการ หรือเลขานกุารของบรษิทัใดไมควร
รับส ํานวนเพือ่เปนทนายใหกบับรษิทันัน้ หรือไมควรใหค ําปรกึษา หรือตกลงประนปีระนอมเกีย่วกบั
เอกสารตางๆ สํ าหรับบริษัทดังกลาวในฐานะแหงวิชาชีพของตน

2) Barrister ซ่ึงเคยเปนกรรมการ หรือเลขานกุารของบรษิทัใด
ไมควรรับเปนทนายใหกับไมวาบริษัทนั้น หรือบุคคลอื่นใดอันเกี่ยวกับเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวของกับ 
หรือเกิดขึ้นจากเรื่องตางๆ อันสัมพันธกับบริษัทดังกลาว โดยเรื่องดังกลาวไดเกิดขึ้นขณะที่ Barrister 
ดงักลาวกํ าลังเปนกรรมการ หรือเลขานุการใหกับบริษัทนั้นในอดีต

3) Barrister   ทีเ่คยแจงใหกบัตวัความทราบเกีย่วกบัฐานะของตน
ทีเ่ปนกรรมการ หรือผูถือหุนของบริษัทแหงหนึ่งแลว หลังจากนั้น Barrister ดังกลาวไมควรที่จะรับ
เปนกรรมการใหกับบริษัทดังกลาวโดยมีวัตถุประสงคที่จะใหความชวยเหลือในการสืบสวนเกี่ยวกับ
กิจการงานตางๆ ของบริษัทดังกลาว หรือใหคํ าแนะนํ าแกบริษัทดังกลาวเกี่ยวกับปญหาดาน
กฎหมายอันมีผลกระทบตอผูถือหุนของบริษัทนั้น หรือ Barrister ดังกลาวไมควรรับเปนกรรมการ
ในฐานะเปนตัวแทนตวัความทีเ่กษียณอายุเพื่อที่จะคอยดูผลประโยชนของตัวความดังกลาว

4) กลาวอกีนัยหนึ่ง Barrister อาจรับสํ านวน (แตมิไดบังคับ) 
เพือ่ทีจ่ะเขารวมประชุมผูถือหุนของบริษัทแหงหนึ่ง ทั้งนี้ โดยนี้เจตนาที่จะสนับสนุนนโยบายของ
คณะกรรมการของบริษัท หรือนํ าเสนอความคิดเห็นของกลุมผูถือหุน และอาจไดรับโอนหุนของ
บริษัทดังกลาวเพื่อที่จะทํ าให Barrister นั้นเขารวมประชุมในฐานะเปนที่ปรึกษาทางดานกฎหมาย           
ทีไ่ดรับคาจางและไมจํ าเปนที่จะตองนํ าเสนอความเห็นสวนตัวของตนในฐานะผูถือหุนผูหนึ่ง

5) ไมมขีอคัดคานแตประการใดในการที่ Barrister จะรับทํ า
หนาที่เปนหนึ่งในบรรดาคณะกรรมาธิการเพื่อการตรวจสอบของผูถือหุน หรือใหความชวยเหลือ
หรือกระทํ าการรวมกับผูชํ าระบัญชีสํ าหรับการเลิกกิจการของบริษัทแหงหนึ่งซ่ึง Barrister ดังกลาว
เปนสมาชกิอยูดวยเมื่อ Barrister นั้นกระทํ าการดังกลาวในฐานะสวนตัวและมิใชในทางวิชาชีพ
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องคกรทางวิชาชีพ
6) Barrister ที่เปนสมาชิกกิตติมศักดิ์ขององคกรทางวิชาชีพ

หรือเปนสมาชิกธรรมดาของสภา หรือสมาคมผูรอบรูเกี่ยวกับการศึกษาปญหาทางดานกฎหมาย   
ไมควรรับเปนทนายความใหกับ หรือเปนปรปกษตอองคกร สภา หรือสมาคมดงักลาวโดยมไิดรับ
ความยนิยอมจากเนตบิณัฑติยสภา หาก Barrister ดงักลาว เปนสมาชกิของคณะกรรมาธกิารฝายบรหิาร             
หรือหนวยงานควบคุมสภา หรือสมาคม ดังกลาวขางตน Barrister ผูนัน้ไมควรรับเปนทนายใหกับ
หรือเปนปรปกษตอหนวยงานเหลานั้นในทุกกรณี

คณะกรรมการ
7) Barrister ทีย่อมรบัสํ านวนเพื่อที่จะแสดงความคิดเห็นแทน

คณะผูแทนควรกระทํ าใหแจงชัดในขั้นเริ่มตนของกระบวนการวา เขากํ าลังกระทํ าหนาที่ในฐานะ
เปนทีป่รึกษาและมใิชในฐานะเปนสมาชกิของคณะผูแทนดงักลาวและBarrister ผูนัน้ควรทีจ่ะปฏบิตัิตาม
ค ําตดัสินของเจาหนาที่รับรองคณะผูแทนนั้นเกี่ยวกับวา Barrister ดงักลาวจะไดรับอนุญาตใหแสดง
ความคิดเห็นในฐานะเปนที่ปรึกษาหรือไม 5

ภาษีอากร
8) Barrister ไมควรเปนตัวแทนใหกับ Solicitor เกี่ยวกับ

ปญหาภาษอีากรทีเ่กดิขึน้ระหวาง Solicitor กบัตวัความซึง่เกีย่วของกบัคาใชจายตางๆ สํ าหรบัคดคีวาม  
ซ่ึง Barrister ไดถูกวาจางเพือ่ใหปฏิบตัหินาทีเ่ปนทนายใหกบัตวัความดงักลาว หากมไิดรับความเหน็ชอบ
อยางแจงชัดจากตัวความนั้น

9) ประมวลเกี่ยวกับมรรยาททนายความ  ไดระบุไว ว า 
Barrister อาจไมรับเปนทนายความให (ก) ในคดทีีเ่ขาเองเปนคูความ หรือ มผีลประโยชนเปนอยางมาก
หรือมผีลประโยชนทางการเงินเปนอยางมาก (ข) ในคดีที่เขาเปนฝายเดียวกับ หรือฝายตรงขามกับ
บริษทัใดๆ ทีเ่ขาเปนเจาหนาที ่ หรือเขามผีลประโยชนทางการเงนิอยางมาก ทัง้ทางตรง หรือทางออม
เวนแตวา เนติบัณฑิตยสภาไดใหอํ านาจใหกระทํ าได

(2) ประมวลเกี่ยวกับมรรยาททนายความ ไดระบุไววา Barrister
อาจไมรับคํ าสั่งในคดีที่เขามีเหตุผลที่จะเชื่อไดวา เขาอาจจะเปนพยานในคดีนั้น ในการเขามีสวน
เกีย่วของกบัคดดีงักลาว หากปรากฏเปนทีชั่ดเจนวา เขานาจะเปนพยานในคดเีกีย่วกบัปญหาขอเทจ็จรงิ
อันเปนสาระสํ าคัญแหงคดี เขาไมควรเปนทนายในคดีตอ หากเขาสามารถที่จะถอนตัวออกจาก   
การเปนทนายความโดยไมทํ าใหเสื่อมเสียผลประโยชนของตัวความของเขา

                                                       
5 Code of Conduct of Hong Kong Bar Association, 2001.
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3.1.1.3 ความรับผิดตามกฎหมายของผูประกอบวิชาชีพทนายความ
ประมวลเกี่ยวกับผูประกอบวิชาชีพทนายความของประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน ไดกํ าหนดความผิดของทนายความตามบทบัญญัติโทษแหงกฤษฎีกาวาดวยประกอบ
วชิาชพีดานกฎหมาย Legal Practitioners Ordinance, Cap. 159. (Circular 57/93) นอกจากนั้น ขอ 7 
แหงประมวลเกี่ยวกับมรรยาททนายความ (code of conduct) ยังไดระบุไวอีกดวยวา การเพิกเฉย
อยางรายแรง ไมปฏิบัติหนาที่ตางๆ ที่บัญญัติไวในขอ 6 จะถือวา Barrister ผูนั้นประพฤติ                       
ผิดมรรยาททนายความ และหากคณะกรรมการควบคมุมรรยาททนายความ (barrister disciplinary tribunal)
ไดพบวา barrister ผูนั้นประพฤติผิดมรรยาททนายความจริง barrister  ดังกลาว จะถูกลงโทษตาม
บญัญตัแิหงกฤษฎีกาวาดวยการประกอบวิชาชีพดานกฎหมาย   ขอ 8  แหงประมวลเกี่ยวกับมรรยาท
ทนายความดังกลาว ไดระบุไวดวยวา หากเนติบัณฑิตยสภาแหงประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน   
มคีวามเหน็วา การเพกิเฉยของ Barrister  ดงักลาว ไมถึงขัน้ทีจ่ะถกูถือวา ประพฤตผิิดมรรยาททนายความ
ตามขอ 6 ดังกลาวขางตน ก็อาจถือวา Barrister ผูนั้นละเมิดตอมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ           
ทางดานกฎหมายที่เหมาะสม (proper professional standards) และหากเนติบัณฑิตยสภา เห็นวา 
Barrister ผูนัน้ละเมดิตอมาตรฐานการประกอบวิชาชีพทางดานกฎหมายจริง จะลงโทษ Barrister  
โดย (ก) มคี ําสัง่ให Barrister  ผูนัน้เขาพบประธานของเนตบิณัฑติยสภา หรือบคุคลอืน่ทีเ่นตบิณัฑติยสภา
แตงตัง้ เพือ่ทีว่า Barrister  ผูนั้น จะ (1) ถูกวากลาวตักเตือน หรือ (2) ไดรับคํ าแนะนํ าที่เหมาะสม
เกีย่วกบัการประพฤตตินในอนาคต หรือ (ข) ใหประธานของเนตบิณัฑติยสภามหีนงัสอืวากลาวตกัเตอืน  

3.1.1.4 สาระส ําคญัของการประกนัภยัความรบัผดิของผูประกอบวชิาชพีทนายความ
ประมวลเกีย่วกบัมรรยาททนายความของประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี

ไดบัญญัติไวในขอ 184 ให Barrister ตองทํ าประกันภัยความรับผิดโดย Barrister ทีป่ระกอบวิชาชีพ
ทุกคนตองจายเบี้ยประกันสํ าหรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได6 (Compulsory Professional 
Indemnity Insurance) ในการจายเบีย้ประกนัเกีย่วกบักรมธรรมประกนัภยัเชนนีอ้ยูภายใตการก ําหนด
ของคณะกรรมการเนตบิณัฑติสภา อัตราของเบีย้ประกนัเกบ็ตามอตัราเสีย่งตามลกัษณะของงานทีท่ ํา

                                                       
6 Code of Conduct of Hong Kong Bar Association, 2001.
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3.1.2 มาตรการทางกฎหมายของประเทศนิวซีแลนด

3.1.2.1 ลักษณะทั่วไปของผูประกอบวิชาชีพทนายความ
ภายใตพระราชบัญญัติประกอบวิชาชีพทางดานกฎหมาย ค.ศ. 1982 

(Law Practitioners Act 1982) ของประเทศนวิซีแลนด มาตรา 17 (2) ไดบัญญัติใหสภาทนายความ
แหงประเทศนวิซีแลนด (The Council of the New Zealand Law Society) ก ําหนดกฎเกณฑเพือ่ควบคมุ
เกีย่วกบัมรรยาททนายความและใหวินิจฉัยเกี่ยวกับปญหาการบังคับใชกฎเกณฑดังกลาวและใหดูแล
ใหบรรดาทนายความปฏิบัติตามกฎเกณฑเหลานั้น7

สภาทนายความแหงประเทศนวิซีแลนดไดมมีตรัิบรองและรบัหลักเกณฑ
วาดวยมรรยาททนายความ (Rule of Professional Conduct for Barristers and Solicitors)8 ฉบบัป ค.ศ. 2000
เพื่อใหทนายความทุกคนไมวาจะเปนทนายความที่ทํ างานในศาล (Barristers) และทนายความ            
ที่ทํ างานนอกศาล (Solicitors) ตองปฏิบัติตาม นอกจากนั้น สภาทนายความทองถ่ินแตละแหง              
ในประเทศนวิซีแลนดมีหนาที่ที่จะตองบังคับใชหลักเกณฑวาดวยมรรยาททนายความเหลานั้นดวย

3.1.2.2 บทบญัญัติของกฎหมายที่เก่ียวของกับผูประกอบวิชาชีพทนายความ
การประกนัความรบัผิดของทนายความในประเทศนวิซีแลนดนี ้ ไดน ําระบบ

การประกันสังคมกับการเกิดอุบัติเหตุทุกชนิดมาใชตั้งแตป ค.ศ. 1974 โดยถือวาการที่ทนายความ
กระทํ าโดยประมาททํ าใหตัวความไดรับความเสียหายนี้รวมอยูในเรื่องของอุบัติเหตุที่อยูในขาย         
การคุมครองของการประกนัอบุตัเิหตดุวย เมือ่ผูเสยีหายหรือตวัความไดรับคาทดแทนจากการประกนัแลว
ตวัความไมมีสิทธิที่จะฟองทนายความหรือสํ านักงานไดอีก ซ่ึงเทากับวารัฐเปนผูประกันความรับผิด
จากการประกอบวิชาชีพใหกับทนายความโดยตรง

3.1.2.3 ความรับผดิตามกฎหมายของผูประกอบวิชาชีพทนายความ
ถึงแมวาประเทศนวิซีแลนดจะมรีะบบการประกนัสงัคมกบัการเกดิอุบตัเิหตุ

โดยรวมเรื่องความรับผิดของทนายความตอตัวความไวดวยแลวก็ตาม แตมีความเสียหายที่เกิดจาก
ความประมาทเลินเล อของทนายความบางอย างที่ไม ได รับความยินยอมที่ต องบอกกลาว            

                                                       
7 Law Practitioner Act 1982.
8 Rule of Professional Conduct for Barristers and Solicitors of the New Zealand Law Society.
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(Lack of informed consent) กรณนีีร้ะบบประกนัสงัคมไมตองรับผิดตอความประมาทของทนายความ
ซ่ึงตวัความจะตองฟองรองตอตวัของทนายความผูกระท ําโดยตรงและทนายความยงัตองรับผิดชอบอยู

3.1.2.4 สาระส ําคญัของการประกนัภยัความรบัผดิของผูประกอบวชิาชพีทนายความ
การที่ทนายความในประเทศนวิซีแลนดยังคงตองทํ าประกันตนเอง เพื่อ

คุมครองจากการถูกฟองรองจากตัวความ9 นั้นก็เปนเรื่องสวนตัวของทนายความ แตรัฐบาลก็เห็น
ความจ ําเปนที่ตองมีการกํ าหนดกองทุนชวยเหลือผูเสียหายไว คือ

สํ าหรับเงินกองทุนประกันอุบัติเหตุดังกลาวนี้ไดมาจาก 3 แหง คือ
แหลงที่ 1 ไดจากคาจางตองจายเบี้ยประกันใหลูกจางหรือบุคคลทั่วไป  

ทีป่ระกนัตนเองก็ตองจายเอง อัตราของเบี้ยประกันเก็บตามอัตราเสี่ยงตามลักษณะของงานที่ทํ า
แหลงที่ 2 ไดจากเจาของรถยนตทกุคนั ซ่ึงตองจายเบีย้ประกนัอบุตัเิหตุ

สํ าหรับบุคคลที่ 3 สํ าหรับเปนกองทุนเพื่ออุบัติเหตุรถยนตโดยเฉพาะ
แหลงที่ 3 ไดมาจากระบบภาษ ีซ่ึงจะน ํามาเปนกองทนุอบุตัเิหตปุระเภทตางๆ

นอกจากอุบัติเหตุรถยนต รวมทัง้อบุตัเิหตุที่เกิดจากการกระทํ าโดยประมาทของทนายความดวย

3.1.3 มาตรการทางกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา

3.1.3.1 ลักษณะทั่วไปของผูประกอบวิชาชีพทนายความ
เปนเวลามากกวา 80 ปมาแลวที่เนติบัณฑิตยสภาอเมริกา (American 

Bar Association) ไดเปนผูนํ าในเรื่องมรรยาททนายความและความรับผิดชอบดานวิชาชีพกฎหมาย
ดวยการยอมรับมาตรฐานดานวิชาชีพกฎหมาย ซ่ึงถูกนํ ามาใชเปนตนแบบ (Models) ของกฎหมาย
ควบคมุวิชาชีพดานกฎหมาย เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ค.ศ. 1908 เนติบัณฑิตยสภาอเมริกาไดยอมรับ
หลักมรรยาททนายความฉบับดั้งเดิมที่เรียกวา Canons of Professional Ethics หลักมรรยาทเหลานี้
อยูบนพืน้ฐานบนหลกัการวาดวยมรรยาททนายความ (Code of Ethics) ทีเ่นตบิณัฑติยสภารฐัอลาบามา
ไดใหการยอมรบัเมือ่ป ค.ศ. 1887 ประเทศสหรฐัอเมรกิา นบัวาเปนประเทศทีม่คีดฟีองเรียกคาเสยีหาย
จากความประมาทเลนิเลอของทนายความมากทีสุ่ดประเทศหนึง่ ตลอดระยะเวลาทีผ่านมาจ ํานวนคดี
ประเภทนี้ไดเพิ่มขึ้นอยางมากมายและมูลคาของการเรียกรองก็เพิ่มขึ้นสูงดวย จากสถิติการฟองคดี
เรียกคาเสียหายจากทนายความที่มีทุนทรัพยเกินกวาหนึ่งลานเหรียญสหรัฐประมาณ 300 คดีนี้ 

                                                       
9 Law Practitioner Act 1982.
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ประมาณรอยละ 20 จะมีทนายความเคยถูกเรียกรองใหจายคาเสียหายมาแลวหนึ่งครั้งหรือมากกวา 
แตตวัความหรือผูเสียหายก็ไมไดชนะคดีทั้งหมด

3.1.3.2 บทบญัญัติของกฎหมายที่เก่ียวของกับผูประกอบวิชาชีพทนายความ
 ถึงแมวาคดีที่ทนายความถูกฟองเรียกคาเสียหายจากความประมาท
เลินเลอในการประกอบอาชีพจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ก็ตามจํ านวนคดีที่มีการเรียกรองการเขามาดํ าเนินคดี
ใหตัวความที่เกิดความเสียหายของทนายความนั้นบางครั้งทนายความไมจํ าเปนตองรับผิดชอบตาม
กฎหมายละเมิดเสมอไป เนื่องจากหลักกฎหมายในเรื่องละเมิดของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ใชระบบ
กฎหมายคอมมอนลอรที่วา จํ าเลยหรือทนายความจะตองรับผิดเพื่อการละเมิดตองใชคาทดแทน   
แกโจทกหรือตัวความก็ตอเมื่อ

1) จ ําเลยหรอืทนายความมหีนาทีต่องใชความระมดัระวงั (Duty of care)
2) เกดิความเสียหายขึ้นแกโจทกหรือตัวความ
3) ความเสยีหายของโจทกหรือตวัความเปนผลโดยตรงจากการที่จํ าเลย

หรือทนายความขาดความระมัดระวังหรือใชความระมัดระวังนั้นไมเพียงพอ
ซ่ึงทั้งสามประการนี้ โดยทัว่ไปโจทกหรือตัวความตองพิสูจนใหปรากฏ

ตอศาล การประกันภัยความรับผิดจากการประกอบวิชาชีพทางทนายความ

3.1.3.3 ความรับผดิตามกฎหมายของผูประกอบวิชาชีพทนายความ
1) การบังคับประกัน

สํ านกังานกฎหมายสวนมากในสหรัฐอเมริกา ไดกํ าหนดเงื่อนไขวา
ทนายความทีจ่ะวาความทกุคนตองซือ้ประกนัความประมาทจากการประกอบวชิาชพี หากทนายความ
ผูใดไมท ําประกันสํ านักงานกฎหมายมีสิทธิไมใหทนายความผูนั้นเขาทํ างาน ซ่ึงสํ านักงานกฎหมาย
มีสิทธิกํ าหนดเงื่อนไขนั้นไดไมถือวาเปนการละเมิดสิทธิพลเมือง และไมขัดตอรัฐธรรมนูญของ
สหรัฐอเมริกา10

                                                       
10 คดีระหวาง Wilkinson V. Meadera Community 144 Cal App.Ad 436,192 Cal Rptr 593, 1993.
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2) กรมธรรมประกันความรับผิดจากการประกอบวิชาชีพ
ในสหรัฐอเมริกามีบริษัทรับประกันความรับผิดจากการประกอบ

อาชพีมากมายหลายบริษัท ซ่ึงมาตรฐานกรมธรรมประเภทนี้ประกอบดวยสวนสํ าคัญ 5 ประการ คือ
(1) ขอตกลงในสัญญา (Insurance Agreement)

สาระส ําคญัของสญัญามอียูวาในระยะเวลาทีก่รมธรรมมผีลบงัคบั
ผูรับประกันมีหนาที่ที่ตองจายเงินจํ านวนใดๆ จากความรับผิดทางกฎหมายและไมตองจายเงิน
จํ านวนใดๆ ที่ผูเอาประกันเกิดความรูสึกวาเปนหนาที่ทางจริยธรรมที่จะจายใหแกผูไดรับผลราย
และภายใตกรมธรรมที่ผูประกอบวิชาชีพจะไดรับความคุมครองในการจายคาเสียหายที่เกิดจาก         
การกระทํ าโดยประมาทเลินเลอใหแกผูเสียหาย และผูรับประกันจะเปนผูจายคาเสียหายที่แทจริง         
ใหแกผูเสียหาย

(2) การตอสูคดีและการประนีประนอมยอมความ (Defense and 
Settlement)

ผูเอาประกนัและบรษิทัผูรับประกนัจะตกลงกนัวา บริษทัจะตอสู
คดีในศาลที่มีการฟองทนายความผู  เอาประกัน  เนื่องจากการประกอบวิชาชีพหรือละเลย                      
การประกอบวชิาชพีและบรษิทัจะเปนตวัแทนทีม่อํี านาจจะประนปีระนอมยอมความในขอเรียกรองใดๆ
ตามความจ ําเปน กรมธรรมจะระบุใหผูรับประกันจะประกันการตอสูคดีใหทุกคดี แมแตจะเปนคดี
ทีไ่มมมีลูเลยบริษัทประกันมีหนาที่ตอสูคดีโดยจัดหาทนายความแกตางใหกับผูเอาประกันภัย

(3) ระยะเวลาที่คุมครอง (Policy Period)
โดยท่ัวไปกรมธรรมจะกํ าหนดระยะเวลาที่คุมครองไวชัดเจน

หมายถึง การคุมครองอันตรายที่เกิดขึ้นในระหวางที่กรมธรรมมีผลบังคับ ดงันั้น จึงมีเงื่อนไขของ
กรมธรรมวาผูเอาประกันตองแจงใหผูรับประกันไดทราบภายในเวลาที่กํ าหนดเมื่อมีกรณีเกิดขึ้น 
การไมแจงใหผูรับประกนัทราบอาจจะมผีลท ําใหสิทธิของผูเอาประกนัตามกรมธรรมนัน้ตองเสยีไปได

(4) จ ํานวนเงินที่จะจาย (Amount Payable)
บริษัทประกันจะจายใหผูเสียหายในจํ านวนเงินไมเกินจํ านวน

สูงสุดที่กํ าหนดไวในกรมธรรม และผูเอาประกันซึ่งเปนผูประกอบวิชาชีพที่ถูกฟองตองจายเพิ่ม            
ในสวนทีเ่กินจํ านวนที่กํ าหนดไวในกรมธรรม

(5) เงื่อนไขของกรมธรรม (Condition of Policy)
 ในกรมธรรมแตละฉบับจะมีเงื่อนไขตางๆ ที่สํ าคัญกํ าหนดไว

หากผูเอาประกนัไมปฏิบตัติามเงือ่นไขอาจมผีลท ําใหกรมธรรมนัน้เสยีไป และไมมกีารจายเงนิชดเชย
ตามกรมธรรม โดยทั่วไปกรมธรรมอาจมีเงื่อนไขดังตอไปนี้
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1) การแจงการเกิดเหตุการณ (Notice of Occurrence) เมื่อ
ทนายความผูเอาประกนัไดตระหนกัวา อันตรายไดเกดิขึน้จากการปฏบิตัทิีจ่ะไดรับการคุมครองภายใต
กรมธรรม ผูเอาประกันตองแจงใหบริษัทประกันทราบโดยทันที การแจงอาจจะโดยปากเปลา หรือ
เปนลายลักษณอักษรก็ไดแลวแตกรมธรรมจะระบุไว

2) การแจงเมือ่มกีารเรยีกรอง (Notice of Claim) เมือ่ทนายความ
ผูเอาประกันไดรับการเรียกรองคาเสียหาย หรือคํ าฟองตองแจงใหบริษัทประกันทราบโดยทันที 
การละเลยการแจงใหบริษัทประกันไดทราบภายในระยะเวลาที่กํ าหนดไวในกรมธรรม ผูเอาประกัน
อาจเสียสิทธิตามกรมธรรมได แตถาผูเอาประกันภัยมิไดรับความเสียหายใดๆ จากการแจงชาของ           
ผูเอาประกันก็ไมอาจยกการแจงชาขึ้นมาเปนสาเหตุยกเลิกกรมธรรมได

3) ความชวยเหลือของผูเอาประกนั (Assistance of the Insured)
ทนายความผูเอาประกันจะตองใหความรวมมือกับบริษัทประกันและชวยเหลือตามความจํ าเปน          
ในการประนีประนอมยอมความ

4) การประกันบริษัทอื่น (Other Insurance) ถาทนายความ           
ผูเอาประกนัมกีรมธรรมของบรษิทัอืน่อยูดวย ทนายความผูเอาประกนัตองแจงใหบริษทัประกนัทราบ
เพือ่ทีจ่ะเฉลี่ยความรับผิดในระหวางบริษัทตางๆ

5) การรับชวงสิทธิ (Subrogation) เมือ่บริษัทประกันไดจาย
คาเสียหายแทนผูเอาประกันภัยไปแลวตามกรมธรรม บริษัทประกันภัยยอมไดรับชวงสิทธิของ       
ผูเอาประกนัภยัในการเรียกรองเอากับบุคคลอื่นที่เปนตัวการใหเกิดความเสียหายนั้นดวย

3.1.3.4 สาระส ําคญัของการประกนัภยัความรบัผดิของผูประกอบวชิาชพีทนายความ
การที่ทนายความถูกฟองรองเรียกคาเสียหายอยางมากในสหรัฐอเมริกา 

ทํ าใหทนายความที่ประกอบวิชาชีพในสหรัฐอเมริกาทุกคนตองประกันตนเองใหคุมครองการถูก
ฟองรองเรียกคาเสียหายจากตัวความ ขณะเดียวกันทนายความตองปองกันตนเองจากการถูกฟอง
โดยพยายามกระทํ าที่จะแสดงใหเห็นวา ไดใชความระมัดระวังตามมาตรฐานที่ดีที่สุดแลว                   
ดวยวิธีการใหคํ าแนะนํ าและเขาดํ าเนินคดีแทนตัวความ การกระทํ าลักษณะนี้จึงเรียกวาทนายความ
ชนิดปองกัน ซ่ึงกลับทํ าใหตัวความตองไดรับผลรายจากการใหคํ าแนะนํ าและเขาดํ าเนินคดีของ
ทนายความโดยไมจ ําเปนเพิม่ขึน้ แตอยางไรกต็าม ประเทศสหรฐัอเมรกิากย็งัเปนแมแบบของการประกนั
ความรบัผิดจากการประกอบวชิาชพีทางทนายความทีว่าทนายความทกุคนตองท ําประกนัเพือ่ความเสยีหาย
อันเกดิจากการถูกเรียกรองในกรณีกระทํ าโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอตอตัวความ
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3.2  มาตรการทางกฎหมายการประกนัภยัความรบัผดิของผูประกอบวชิาชพีทนายความในประเทศไทย

เมื่อไดทราบจากหัวขอที่แลววา มาตรการทางกฎหมายการประกันภัยความรับผิดของ          
ผูประกอบวิชาชีพทนายความในตางประเทศมีรายละเอียดอยางไรแลว จึงมีความจํ าเปนที่จะตอง
ศกึษาถงึมาตรการตามกฎหมายไทย เพือ่จะไดทราบถงึขอเหมอืนและขอแตกตาง เพือ่ก ําหนดทศิทาง
ของรูปแบบการประกันภัยความรับผิดของผูประกอบวิชาชีพทนายความในประเทศไทยที่เหมาะสม
กบัสภาพเศรษฐกิจและสังคมไทยในปจจุบัน

3.2.1 ลักษณะทั่วไปของผูประกอบวิชาชีพทนายความ
ในอดตีทีผ่านมา ทนายความไทยไมคอยค ํานงึถึงปญหาการขดัแยงทางผลประโยชน

หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นระหวางทนายความกับตัวความมากนักซึ่งอาจจะเปนเพราะวิชาชีพ             
การใหบริการดานกฎหมายในประเทศไทยดํ าเนินไปแบบเรียบงาย ไมคอยมีความสลับซับซอน
ปญหาดานกฎหมาย หรือคดีความก็ไมคอยมากนัก รูปแบบการประกอบธุรกิจดานกฎหมายก็เปนไป
แบบปจเจกชน กลาวคือ ทนายความประกอบวิชาชีพดานกฎหมายประเภทดํ าเนินการคนเดียว           
หรือหากจะทํ าเปนสํ านักงานกฎหมาย ก็จะเปนสํ านักงานกฎหมายขนาดเล็กๆ นอกจากนั้นแลว  
ทางดานตัวความเองก็เปนตวัความประเภทบุคคลธรรมดา ไมคอยเปนประเภทบริษัท หรือนิติบุคคล
มากนัก ลักษณะธุรกิจของตัวความประเภทนิติบุคคลก็ไมคอยใหญโต หรือเปนเครือขายที่มี             
ความสลบัซับซอนนัก อีกทั้งสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยในอดีต ก็ยังอยูในสภาพที่ดอยพัฒนา 
ธุรกจิการคาทัง้ในและระหวางประเทศเปนไปในลักษณะที่ยังลาหลังอยูมาก ดวยเหตุนี้ จึงมีคอยเกิด
ความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางทนายความกับตัวความของตนมากนัก ทนายความจึงไมตอง
คอยพะวงเกี่ยวกับประเด็นปญหาวาตนเองอาจกอใหเกิดความเสียหายกับผลประโยชนของตัวความ
หรือไม   แตในปจจุบันนี้ แมประเทศไทยจะยังมีถูกจัดใหเปนประเทศที่พัฒนาแลวก็ตาม แตก็ไดรับ
การจัดใหเปนประเทศที่กํ าลังพัฒนา ซ่ึงลักษณะเศรษฐกิจของประเทศไทยก็ไดรับการสนับสนุน 
ขยาย พฒันามาเปนลํ าดบัจนกลายเปนระบบธรุกจิประเภททนุนยิมทีม่ขีนาดใหญและซับซอนมากทเีดยีว
ระบบการคาขายทั้งภายในประเทศและการคาระหวางประเทศ หรือที่เรียกกันวาการคาขายขามชาติ
ไดรับการพฒันามาอยางมาก สวนนักลงทุนชาวไทย แมวายังมีมากนัก ที่ไดไปลงทุนยังตางประเทศ
ก็มีเชนกัน ดังนั้น ไมแตเฉพาะธุรกิจดานอื่นๆ เทานั้นที่ไดรับการพัฒนาเจริญกาวหนาอยางมาก  
ธุรกจิการใหบริการดานกฎหมายก็เชนกัน ไดรับการวิวัฒนาการและพัฒนาการไมดอยไปกวากันนัก 
โดยเฉพาะอยางยิง่ ในกรณทีีสํ่ านกังานกฎหมายจากตางประเทศ  อาท ิประเทศสหรฐัอเมรกิา และอังกฤษ
เปนตน ไดเขามาตัง้ส ํานกังานสาขาของตน เพือ่ใหบริการดานกฎหมายในประเทศไทย กไ็ดน ําวธีิการ
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ใหบริการดานกฎหมายแบบตะวันตกเขาถายทอดใหแกทนายความไทย ก็ทํ าใหทนายความไทย    
ไดเรียนรูวิธีการใหบริการดานกฎหมายที่ทันสมัยและเปนที่ตองการของตัวความชาวตางประเทศ 
โดยเฉพาะตัวความชาวตะวนัตก  ยิ่งไปกวานั้นทนายความไทยยังไดเรียนรูภาษาตางประเทศ เพื่อใช
ในการสื่อสารกับตัวความชาวตางชาติอีกดวย ยิ่งเปนส่ิงที่อํ านวยความสะดวกใหทนายความไทย
เหลานัน้สามารถใหบริการดานกฎหมายใหแกชาวตางชาติไดเปนอยางดี

เมื่อโลกทางธุรกิจดานอื่นๆ มีความซับซอนขึ้น  โลกทางธุรกิจดานกฎหมายรวมถึง    
ในประเทศไทยเองก็เชนกัน ไดพัฒนาตนเองและปรับตัว เพื่อใหมีความสามารถที่จะใหบริการดาน
กฎหมายตอธุรกิจขนาดใหญและสลับซับซอนไดดวย ตัวความประเภทนิติบุคคลก็เริ่มมีมากขึ้น               
ตัวความเหลานั้นก็เร่ิมมีขนาดที่ใหญโตขึ้นเรื่อยๆ ธุรกิจของตัวความดังกลาวนี้เองที่ทํ าใหมีโอกาส 
ทีต่วัความจะเกดิขอพพิาททางสญัญา ขอกฎหมายหรอืทางคดคีวามกบับคุคล หรือนติบิคุคลอืน่ไดงาย
ขอพิพาทเหลานี้จึงเปนที่มาของงานดานกฎหมายของทนายความ และก็จะมีโอกาสยิ่งขึ้นที่บรรดา
ตัวความเหลานี้จะมีผลประโยชนขัดแยงหรืออาจเกิดความเสียหายจากการกระทํ าของทนายความ  
ไมวาในแงใดๆ เชน ทนายความ หรือสํ านักงานกฎหมายของตน หรือที่ตนทํ างานอยูนั้นเปนทนาย
ใหตัวความแลวเกิดปญหาขึ้น เปนตน11  ดงันัน้ รูปแบบการทํ างานของผูประกอบวิชาชีพทนายความ
จึงมีความเสี่ยงที่จะผิดพลาดสูง และอาจสงผลกระทบถึงประโยชนไดเสียของสาธารณชนดวย    
การฟองรองเกี่ยวกับความรับผิดทางวิชาชีพ มักจะเรียกรองกันเปนจํ านวนเงินที่สูงมาก การทํ า
ประกนัความรบัผดิของผูประกอบวชิาชพีเปนอกีหนทางหนึง่ทีจ่ะน ํามาใชกระจายความเสีย่งทีเ่กดิขึน้
ดังนั้น เพื่อใหการประกันภัยความรับผิดสํ าหรับผูประกอบวิชาชีพทนายความมีประสิทธิภาพ
ทดัเทยีมกบันานาอารยประเทศ และการกํ าหนดนโยบายตางๆ ของทั้งภาครัฐ และเอกชน จึงเห็นได
วาผูประกอบวชิาชพีทนายความมคีวามส ําคญั และเกีย่วของกบัหลายองคกร ดวยเหตผุลดงัอางขางตน
หากไมมมีาตรการ หรือขอบังคับ หรือกฎหมายที่ดีที่จะนํ ามาใชจัดการกับประเด็นปญหาได ดังนี้
หากทนายความใหคํ าปรึกษาหรือแนะนํ าหรือดํ าเนินคดีผิดพลาด ตัวความจึงไมลังเลที่จะฟองรอง
เรียกคาเสยีหายตอทนายความเปนเงนิจ ํานวนมากในฐานะทนายความเปนผูเชีย่วชาญ ซ่ึงมาตรการหนึง่
ที่จะชวยทนายความไมตองเสี่ยงตอการถูกฟองรองใหตองชดใชคาเสียหายแกตัวความ ผูซ่ึงตนเอง
กระท ําโดยประมาทเลนิเลอ คอืการประกนัภยัความรบัผิดเอาไว ซ่ึงอาจจะอยูในรปูของบรษิทัประกนัภยั
หรือกองทุนประกันความเสี่ยง ทั้ง 2 กรณีนี้เปนมาตรการในสวนคุมครองทนายความ ในกรณี        
ทีก่ระท ําโดยประมาทและถูกฟองเรียกคาสินไหมทดแทน

                                                       
11 เสรี สุวรรณภานนท. (2544). ปญหาทางกฎหมายในการเรียกคาตอบแทนการจางวาความ.
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3.2.1.1 ความหมายของผูประกอบวิชาชีพทนายความ
ศาสตราจารย รอสโค เพาว อดีตคณบดีคณะนิติศาสตรแหงมหาวิทยาลัย

ฮาวารด ไดเคยกลาวไววา นักกฎหมายเสมือนเปนวิศวกรของสังคม นักกฎหมายเสมือนเปน
สถาปนกิของสงัคม12 ดวยเหตนุี ้ทนายความมหีนาทีห่ลักๆ ในการปกปองและสนบัสนนุความยตุธิรรม
ใหกบัประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่ง คนที่เสียเปรียบและมีฐานะยากจน นอกจากนั้น ทนายความ 
ควรอปุถัมภคํ ้าจนุความเสมอภาค ความยตุธิรรม สิทธิมนุษยชน และเสรภีาพ เพือ่สงเสรมิเกยีรตศิกัดิ์
และความซื่อสัตยของมวลมนุษย ทนายความควรแสดงออกถึงหลักจริยธรรมและความมุงมั่น      
ตอความยุติธรรมมากกวาการยึดมั่นแตเพียงตัวบทกฎหมาย หัวใจของทนายความที่ดีควรเต็มเปยม     
ไปดวยหลักจรยิธรรม หลักมรรยาททนายความ ความซือ่สัตย และหนาทีท่ีจ่ะรบัใชประชาชน อีกทัง้ 
ทนายความจะตองชวยกันสรางสังคมที่เปนธรรม

วิชาชีพนักกฎหมายจึงมีลักษณะนอกเหนือกวาวิชาชีพอ่ืน ไมเพียงแต
เปนกจิการอนัจ ําเปนแกสังคมเทานัน้ แตเปนผูใหบริการดจุเปนเจาหนาทีป่ระเภทหนึง่ของศาลยตุธิรรม
ราชการศาลยุติธรรมจึงหมายถึงผูพิพากษา อัยการและทนายความ ซ่ึงเปนกิจการของเอกชนดวย     
เพราะเปนสิทธิของตัวความที่จะมีทนายในการดํ าเนินคดี และเปนกิจการผูกขาดของนักกฎหมาย   
ที่จะใหบริการนั้น เมื่อวิชาชีพทนายความเปนการงานซึ่งถือเปนงานของผูเปนเจาหนาที่ของศาล    
จงึน ําไปเปรยีบเปนเชนเดยีวกบัวชิาชพีเวชกรรมของแพทยไมได เพราะการอ ํานวยความยตุธิรรมของศาล
เปนหนาทีก่ารงานทีรั่ฐตองรบัภาระและด ําเนนิการ ทนายคามเปนเจาหนาทีข่องศาล แมจะเปนเอกชนกต็าม
กย็งัถือเปนเจาหนาทีข่องรฐั ไมเหมอืนแพทยทีเ่ปนเอกชนซึง่ไมเปนงานของรฐั ไมใชเจาหนาทีข่องรฐั
วชิาชพีกฎหมายยงัแตกตางจากการประกอบธรุกจิอีก คอื การประกอบธรุกจิมุงถึงประโยชนทีจ่ะหาก ําไร
ใหไดมากที่สุดเปนใหญ วิชาชีพกฎหมายมีความสํ าคัญยิ่งตอการดํ ารงคงอยูของสังคม โดยมีสถาบัน
ในภาครัฐบาลและ

ภาคเอกชนหลายสถาบนัประกอบกันขึ้น เรียกวา กระบวนการยุติธรรม
คอื  ต ํารวจ  อัยการ ศาล ราชทัณฑ และทนายความ ซ่ึงทุกสถาบันตางมีสวนรักษาและเสริมสราง
สันติสุขใหเกิดแกสังคมทั้งสิ้น หากสถาบันใดสถาบันหนึ่งปฏิบัติหนาที่ไดไมสมบูรณ อาจทํ าให
ลักษณะสมดุลแหงสันติสุขของสังคมสวนรวมเสียไปได  สังคมก็จะขาดความสงบ13 ดวยเหตุนี้ 
หากความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางทนายความกับตัวความเกิดขึ้นอยูเรื่อยๆ ซ่ึงอาจสราง

                                                       
12 ประสิทธิ โฆวิไลกุล. (2545). คํ าคมควรคิดทางกฎหมาย. หนา 15.
13 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ก (2532). เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณวิชาชีพ

กฎหมาย หนวยท่ี 1 – 7. หนา 24-25.
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ความเสียหายใหแกตัวความอยูเปนประจํ า บรรดาตัวความก็จะไมใหความเชื่อถือตอตัวทนายความ  
ซ่ึงก็นาจะถือไดวา ความขัดแยงทางผลประโยชนดังกลาวมีสวนที่จะสรางความเสียหายใหแก
กระบวนการยุติธรรมไดเชนกันเพราะทนายความถูกถือดวยวาเปนสวนหนึง่ในการสรรสรางใหเกดิ
ความยตุธิรรมขึน้ในประเทศ ดงัพระบรมราโชวาทในพธีิพระราชทานประกาศนียบัตรแกผูจบการศึกษา
จากส ํานกัอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2523 มีความตอนหนึ่งวา 
ในอนัทีจ่ะใชกฎหมายเพือ่ธํ ารงรกัษาและผดงุความยตุธิรรม ถูกตองเพยีงอยางเดยีวมใิชเพือ่ผลประโยชน
อยางอืน่ๆ ในขณะนี ้ทกุคนตองท ําใจใหหนกัแนนเทีย่งตรงปราศจากอคตใิหกลาแขง็ทีจ่ะท ําในสิง่ทีถู่กตอง
เปนธรรม ใหสุขมุรอบคอบประกอบดวยสตแิละปญญาทีจ่ะตรวจตราและพินิจพิจารณาหาทางที่จะใช
ตวับทกฎหมายใหไดผลตรงตามจุดประสงค คือ ใหเกิดความถูกตองเที่ยงตรงโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม 
ไมยอมปลอยใหมีผูอาศัยขอบกพรองทางกฎหมายเอารดัเอาเปรยีบผูอ่ืนในทางไมเปนธรรมได  ทัง้ตอง
ด ํารงตนใหเปนทีพ่ึง่ของสจุรติชนดวยเสมอ นกักฎหมายจงึจะสามารถรกัษาความศกัดิสิ์ทธ์ิของกฎหมาย
และความผาสขุสงบของบานเมอืงไวได14

“ทนายความ” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ให
ความหมายวา ผูที่ไดรับอนุญาตใหวาความแทนคูความในศาล เรียกสั้นๆ วาทนาย15

“ทนายความ” ตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 มาตรา 4 ให
ความหมายวา ผูทีส่ภาทนายความไดรับจดทะเบยีนและออกใบอนญุาตใหเปนทนายความ และมาตรา 33
บัญญัติวา “หามมใิหผูซ่ึงไมไดจดทะเบียนและรับใบอนุญาต หรือผูซ่ึงขาดจากการเปนทนายความ 
หรือตองหามท ําการเปนทนายความวาความในศาล หรือแตงฟอง ค ําใหการ ฟองอทุธรณ แกอุทธรณ  
ฟองฎกีา แกฎีกา คํ ารอง หรือคํ าแถลง อันเกี่ยวแกการพิจารณาคดีในศาลใหแกบุคคลอื่น ทั้งนี้เวนแต
จะไดกระทํ าในฐานะเปนขาราชการ ผูปฏิบัติการตามหนาที่ หรือเปนเจาหนาทีข่องหนวยงานรฐั  
องคกรของรฐั หรือรัฐวสิาหกจิ ผูปฏิบตักิารตามหนาที ่ หรือมอํี านาจหนาที่กระทํ าไดโดยบทบัญญัติ
แหงกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาความหรือกฎหมายอื่น”

“ในคดแีพง” เมือ่มขีอโตแยงเกดิขึน้เกีย่วกบัสิทธิหรือหนาทีข่องบคุคลใด
ตามกฎหมายแพง หรือบุคคลใดจะตองใชสิทธิทางศาล บุคคลนั้นชอบที่จะเสนอคดีของตนตอศาล 
สวนแพงที่มีเขตอํ านาจได16

                                                       
14 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ข (2532). เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณวิชาชีพกฎหมาย

หนวยท่ี 8 – 15. หนา 821.
15 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน. (2538). ภายใตคํ า “ทนาย”
16 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 55.
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การด ําเนนิคดดีงักลาวในศาล คูความจะวาความดวยตนเองและด ําเนนิการ
กระบวนพจิารณาทั้งปวงตามที่เห็นสมควร เพื่อประโยชนของตนหรือจะแตงตั้งทนายความคนเดียว
หรือหลายคนใหวาความและด ําเนนิกระบวนพจิารณาแทนตนกไ็ด ทนายความ ซ่ึงคูความไดแตงตัง้นัน้
มีอํ านาจวาความและดํ าเนินกระบวนพิจารณาใดๆ แทนคูความไดตามที่เห็นสมควร เพื่อรักษา
ประโยชนของคูความ17

“ในคดีอาญา” ทนายความถือเปนองคกรหนึ่งของกระบวนยุติธรรม   
อันประกอบไปดวย

1) เจาหนาที่ตํ ารวจ
2) พนักงานอัยการ
3) ศาล
4) ทนายความ
ทนายความในฐานะเปนองคกรหนึ่งของกระบวนยุติธรรม มีหนาที่ดูแล

ใหการด ําเนนิคดอีาญาเปนไปโดยชอบดวยกฎหมายและความยตุธิรรม ทัง้เปนหลักประกนัแกผูถูกกลาวหา
ทีจ่ะตอสูคดีไดอยางเต็มที่ ทั้งนี้โดยถือ “หลักอาวุธเทาเทียมกัน”18

รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 มาตรา 242 วรรคหนึง่
บัญญัติวา “ผูตองหาหรือจํ าเลยในคดีอาญายอมมีสิทธิไดรับความชวยเหลือจากรัฐดวยการจัดหา
ทนายความใหตามกฎหมายบัญญัติ ในกรณีที่ผูถูกควบคุมหรือคุมขังไมอาจหาทนายความมาได         
รัฐตองใหความชวยเหลือ โดยจดัหาทนายความใหโดยเร็ว”

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  กํ าหนดใหในกรณีที่ผูตองหา
มอีายไุมเกนิ 18 ป ในวนัทีพ่นกังานสอบสวนแจงขอหากอนเริม่ถามค ําใหการ ใหพนกังานสอบสวน
ถามผูตองหาวามีทนายความหรือไม ถาไมมีใหรัฐจัดหาทนายความให  อันเปนการจัดหาทนายความ
ใหตั้งแตในชั้นสอบสวน19 สวนในชั้นการพิจารณาของศาลประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
ก ําหนดใหคดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิต กอนเริ่มพิจารณาใหศาลถามจํ าเลยวามีทนายความหรือไม  
ถาไมมกีใ็หศาลตั้งทนายความใหและในคดีที่มีอัตราโทษจํ าคุก หรือคดีที่มีจํ าเลยมีอายุไมเกิน 18 ป  
ในวันที่ถูกฟองตอศาลกอนเริ่มพิจารณาใหศาลถามจํ าเลยวามีทนายความหรือไม ถาไมมีและจํ าเลย
ตองการทนายความก็ใหศาลตั้งทนายความให20

                                                       
17 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 62.
18 คณิต ณ นคร. (2537). กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. หนา 52.
19 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134 ทวิ.
20 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 173.
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ประกอบกับปจจุบันประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134/3 ระบุวา ผูตองหามีสิทธิ
ใหทนายความหรือผูซ่ึงตนไววางใจเขาฟงการสอบปากคํ าตนได21

ทนายความจึงเปนสวนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมที่จํ าเปนอยางยิ่ง  
และจะขาดไมได  แมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงจะใหสิทธิคูความวาความดวยตนเอง
ไดกต็าม  แตดวยขอจํ ากัดและลักษณะงานวาความซึ่งเปนงานที่ตองอาศัยความรูความชํ านาญพิเศษ
ในทางกฎหมาย  อันมีลักษณะเปนงานวิชาชีพ (Profession) การวาความโดยตัวคูความเองจึงปรากฏ
ใหเหน็เฉพาะตัวคูความที่ประกอบวิชาชีพทนายความเทานั้น

ในคดอีาญา  รัฐตระหนกัถึงความจ ําเปนและความส ําคญัในกรณทีีจ่ะชวย
คนหาความจรงิในการกระท ําความผดิและปองกนัความผดิพลาดในการด ําเนนิคดอีาญาของเจาพนกังาน
และศาล ทนายความจึงเปนองคกรที่สํ าคัญอันมีฐานะเปนองคกรหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมที่รัฐ
พึงจะจัดทนายความใหแกประชาชน เพื่อเสริมสรางความเปนธรรมและผดุงไวซ่ึงความเปนธรรม 
ใหกับสังคม

วชิาชพีทนายความแมจะมปีระวตัอัินยาวนาน  แตการกอก ําเนดิของวชิาชพีนี้
ก็ไมมีหลักฐานปรากฏยืนยันชัดเจน เพียงแตยอมรับกันวาเปนเรื่องที่พัฒนามาจากศิลปแหงการพูด
ในทีชุ่มชน  ซ่ึงเดมิเปนการพดูเพือ่ประโยชนของตวัผูพดูเอง จนในทีสุ่ดกพ็ฒันาเปนการพดูแทนคนอืน่  
อันอาจถือไดวาเปนตนกํ าเนินของวิชาชีพทนายความ

3.2.1.2 ลักษณะของงานดานทนายความ
เนือ่งจากกระบวนการทางกฎหมายมีขั้นตอนที่สลับซับซอน  ประชาชน

ผูมีอรรถคดีที่ไมมีความรูทางกฎหมาย จึงจํ าเปนที่จะตองมีตัวแทนที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ    
ความช ํานาญ และเขาใจในดานกฎหมายทีเ่รียกวา “ทนายความ” ท ําหนาทีว่าตางแกตางและเปนตวัแทน
ในการใชกฎหมาย โดยมเีจตนารมณสํ าคญั เพือ่ใหทกุคนไดรับความเปนธรรมภายใตกฎหมายเดยีวกนั

ประชาชนทั่วไปยอมตองการผลคดีที่เปนประโยชนแกตนเองเปนสํ าคัญ  
ดงันัน้การใหทนายความเปนตัวแทนของตนในการรักษาสิทธิและประโยชนสวนบุคคล จึงเปนสิทธิ
ขั้นพื้นฐานที่ทุกคนมีสิทธิพึงกระทํ าได ประกอบกับเพื่อใหกระบวนการการใชกฎหมายเปนระบบ
และชอบธรรมแกทุกฝาย

                                                       
21 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134/3.
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“ทนายความ” จงึเปนผูท ําหนาทีใ่นการใชกฎหมาย เปนตวัแทนของผูมอีรรถคดี
โดยการท ําหนาทีข่องทนายความตองซือ่สัตยสุจริตและตองรักษาไวซ่ึงสทิธิและประโยชนของตวัความ
ใหไดรับความเปนธรรมจากการใชกฎหมายเปนสํ าคัญ

“ทนายความ” จึงทํ าหนาที่ 2 สถานะ
สถานะแรก “ทนายความ” เปนผูประกอบวชิาชพีอิสระใหบริการทางกฎหมาย

ภายใตการควบคมุการประกอบวชิาชพีโดยองคกร “สภาทนายความ” ตามพระราชบญัญตัทินายความ
พ.ศ. 2528

 สถานะที่สอง “ทนายความ” เปนผูประกอบวิชาชีพทางกฎหมายที่เปน
สวนหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมที่ตองรับใชทางสังคม และใหความเปนธรรมตอบุคคลในสังคม
เชนเดยีวกบัศาล อัยการ หรือต ํารวจ ดงัพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัรัชกาลปจจบุนั
ความวา “ในฐานะทนายความผูเปนนักกฎหมายสาขาหนึ่งไมพึงนิ่งเฉยตอการแสดงความคิดเห็น
และในการเผยแพรความรูในทางกฎหมายใหเปนประโยชนตอประชาชน เพราะประชาชนสวนใหญ
ยงัไมรูกฎหมายอยางแทจริง หากสิง่ใดด ําเนนิอยูในสงัคมทกุวนันีเ้ปนไปโดยไมถูกตองดวยความยตุธิรรม
แลว นักกฎหมายที่ดีไมพึงนิ่งเฉยเสีย ควรแสดงความคิดเห็นโดยสุจริต โตแยงดวยเหตุผล เพื่อ 
ความถูกตองเปนธรรมของบานเมือง ซ่ึงหากนักกฎหมายกระทํ าไดเชนนี้แลวยอมเปนกํ าลังสํ าคัญ
สวนหนึ่งที่ทํ าใหบานเมืองเจริญไปได”22

3.2.1.3 คณุสมบัติของผูประกอบวิชาชีพทนายความ
ตามพระราชบญัญตัทินายความ พ.ศ. 2528 มาตรา 35 ไดก ําหนดคณุสมบตัิ

ของผูขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตทนายความ คือ
1) มีสัญชาติไทย
2) อายุไมตํ่ ากวายี่สิบปบริบูรณในวันยื่นคํ าขอจดทะเบียน และรับใบ

อนุญาต
3) สํ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรืออนุปริญญาทางนิติศาสตร

หรือประกาศนียบัตรในวิชานิติศาสตร ซ่ึงเทียบไดไมตํ่ ากวาปริญญาตรี หรืออนุปริญญาจากสถาบัน
การศึกษาซึ่งสภาทนายความเห็นวาสถาบันการศึกษานั้นมีมาตรฐานการศึกษาที่ผูไดรับปริญญาตรี  
หรืออนปุริญญา หรือประกาศนียบัตรควรเปนทนายความได และเปนสมาชิกแหงเนติบัณฑิตยสภา

                                                       
22 “พระบรมราโชวาท.” (2540, กุมภาพันธ – มีนาคม). วารสารสภาทนายความ, 5, 26. หนา 2.
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4) ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี
และไมเปนผูไดกระทํ าการใดซึ่งแสดงใหเห็นวาไมนาไววางใจในความซื่อสัตยสุจริต

5) ไมอยูระหวางตองโทษจํ าคุกโดยคํ าพิพากษาถึงที่สุดใหจํ าคุก
6) ไมเคยตองโทษจ ําคกุโดยค ําพพิากษาถงึทีสุ่ดใหจ ําคกุในคดทีีค่ณะกรรมการ

เหน็วาจะนํ ามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ
7) ไมเปนบุคคลผูตองคํ าพิพากษาถึงที่สุดใหลมละลาย
8) ไมเปนโรคติดตอซ่ึงเปนที่รังเกียจแกสังคม
9) ไมเปนผูมกีายพกิารหรอืจติบกพรองอนัเปนเหตใุหเปนผูหยอนสมรรถภาพ

ในการประกอบอาชีพทนายความ
10) ไมเปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน ซ่ึงมีเงินเดือนและ

ต ําแหนงประจํ า เวนแตขาราชการการเมือง
11) ไมเปนผูตองหามมิใหยื่นคํ าขอจดทะเบียน และรับใบอนุญาตตาม

มาตรา 7123

พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 มาตรา 3824 ไดกํ าหนดคุณสมบัติ
เพิ่มเติม ในการพจิารณารับจดทะเบียนและออกใบอนุญาตการเปนทนายความ  คือ

“ในกรณีที่ผู ยื่นคํ าขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนทนายความ  
เปนผูที่ไมเคยเปนทนายความ หรือไมเคยดํ ารงตํ าแหนงเปนผูพิพากษา ตุลาการ ศาลทหาร พนักงาน
อัยการ อัยการทหาร หรือทนายความตามกฎหมายวาดวยธรรมนญูศาลทหารมากอน คณะกรรมการ  
จะรับจดทะเบียนและออกใบอนุญาตใหก็ตอเมื่อผูยื่นคํ าขอไดผานการฝกอบรมมรรยาททนายความ
หลักปฏบิตัเิบือ้งตนในการวาความและการประกอบวิชาชีพทางกฎหมายแลว เวนแตผูยื่นคํ าขอจะได
ผานการฝกหัดงานในสํ านักงานทายความมาแลวไมนอยกวาหนึ่งป

เมือ่เหน็เปนการสมควร คณะกรรมการจะสัง่ยกเวนใหผูยืน่ค ําขอจดทะเบยีน
และรบัใบอนญุาตซึง่มคีณุสมบตัติามที่กํ าหนดในขอบังคับไมตองเขารับการฝกอบรมตามวรรคหนึ่ง
กไ็ด

การฝกอบรมตามวรรคหนึง่ใหเปนไปตามหลกัสตูร วธีิการ และระยะเวลา
ทีก่ํ าหนดในขอบังคับ”

                                                       
23 พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528, มาตรา 35.
24 แหลงเดิม. มาตรา 38.
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งานดานทนายความที่มีผลกระทบตอประโยชนไดเสียของประชาชน 
ตามมาตรา 3325 ในกรณทีีก่ารประกอบวิชาชีพทนายความดานใดมีผลกระทบตอประโยชนไดเสีย
ของประชาชน หรือเพื่อประโยชนที่จะใหมีการคุมครองประชาชนและพัฒนาหรือจัดระเบียบ     
การประกอบวิชาชีพทนายความในดานนั้นๆ จะตองถูกควบคุมโดยตองไดรับใบอนุญาตหรือ     
ตองขึน้ทะเบยีนไวกับสภาทนายความ ดังนั้นจึงเห็นไดวาผูประกอบวิชาชีพทนายความจะตองเขามา
เปนสมาชิกของสภาทนายความหรือตองขึ้นทะเบียนไวกับสภาทนายความไมเชนนั้นจะประกอบ
วชิาชพีทนายความในดานดงักลาวไมได กฎหมายจะไมรับรอง นอกจากนีต้ามมาตรา 8226 มบีทก ําหนดโทษ
สํ าหรับผูที่ประกอบวิชาชีพโดยไมไดรับอนุญาตหรือไมไดขึ้นทะเบียนไวกับสภาทนายความ     
ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ

ปจจบุนัผูประกอบวชิาชพีทนายความทีม่อียูประมาณ 40,000 – 50,000 ราย
เมื่อพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 มีผลใชบังคับผูประกอบวิชาชีพดังกลาวจะตองเขามา 
เปนสมาชิกของสภาทนายความทั้งหมด และตามพระราชบัญญัติทนายความ  พ.ศ. 2528 มาตรา 4227

ไดก ําหนดใหผูประกอบวิชาชีพทนายความจะตองขึ้นทะเบียนไวกับสภาทนายความ

3.2.1.4 องคกรท่ีควบคุมผูประกอบวิชาชีพทนายความ
วิชาชีพทนายความเปนกิจการที่จํ าเปนแกประชาชน ผูประกอบวิชาชีพ

ตองมคีวามรูความชํ านาญเปนพิเศษ สภาพอาชีพจึงเปนการผูกขาด การผูกขาดหากไมมีการควบคุม
ยอมน ําไปสูการแสวงหาประโยชนเกินขอบเขต ดังนั้น เพื่อมิใหมีการเอารัดเอาเปรียบเกินขอบเขต  
หรือมใิหมีความประพฤติอันไมชอบไมควร จึงตองจัดใหมีองคกรเพื่อควบคุมผูประกอบวิชาชีพ28

แตเดิมผูประกอบวิชาชีพทนายความไมมีการควบคุมโดยกฎหมายและ
องคกรใดๆ การประกอบอาชีพเปนไปในลักษณะตางคนตางกระทํ า จนในบางครั้งมีผูแอบแฝง   
อางตนวารูกฎหมายรับเขาวาความใหประชาชน ทํ าใหประชาชนผูมีอรรถคดีไดรับความเดือดรอน
และเสียหาย การควบคุมวิชาชีพจึงเริ่มปรากฏขึ้นตามลํ าดับ ดังนี้

                                                       
25 พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528, มาตรา 33.
26 แหลงเดิม. มาตรา 82.
27 แหลงเดิม. มาตรา 42.
28 มารุต บุนนาค. (2536). การวาความและการประกอบธุรกิจทางกฎหมาย. หนา 191.
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1) ควบคุมโดยศาล
การควบคมุวชิาชพีทนายความเริม่ปรากฏในระยะแรกในพระราชบญัญตัิ

วธีิพจิารณาความแพง ร.ศ. 127 มาตรา 127 ใหศาลมีคํ าส่ังหามทนายความผูประพฤติตนไมสมควร
ไมใหวาความในศาลหนึง่หรือทกุศาลได และมาตรา 128 ใหเสนาบดกีระทรวงยตุธิรรมตัง้กฎขอบงัคบั
เรือ่งผูทีจ่ะเปนทนายความได แมในขณะนัน้ยงัไมมกีฎขอบงัคบัวาดวยมรรยาททนายความ แตปรากฏวา
ศาลใชอํ านาจควบคุมมรรยาททนายความ  ดังจะเห็นไดจากคํ าพิพากษาศาลฎีกาที่ 168/2454 (โวหาร
กรมสวัสดิ์ 192) วินิจฉัยวา “ความประพฤติของหมอมราชวงศเชย ปรากฏในสํ านวนหาเลี้ยงชีพ  
ทางทนายความวา ความกช็อบแตจะรักษาหนารักษาสัตย สุจริต เชดิชูราชนิติสาร แตนี่กลับพยายาม
กระทํ าพยานเท็จ ทํ าลายลางยุติธรรม ดงันัน้ เห็นควรดวยเกลาฯ วาไมควรอนุญาตใหหมอมราชวงศ
เชยเปนทนายความวาความของราษฎร ไดในศาลยุติธรรมตอไป”

การควบคุมวิชาชีพทนายความโดยองคกรศาลนั้น  ยังปรากฏตอมา
ในพระราชบญัญตัทินายความ พ.ศ. 2475  ดงัทีบ่ญัญตัไิวในมาตรา 6 ความวา “บคุคลใดมคีวามปรารถนา
จะเขาหาเลี้ยงชีพทางทนายความใหทํ าเรื่องราวยื่นแกอธิบดีผูพิพากษาศาลอุทธรณ กรุงเทพฯ      
ตามแบบที ่2 ตอทายพระราชบญัญตันิี ้ เมือ่อธิบดผูีพพิากษาศาลอทุธรณกรงุเทพฯ ไดพจิารณาสอบสวน
เหน็วา ผูนัน้ประกอบดวยคุณวฒุแิละความประพฤตอัินสมควรแลวไซรกจ็ะไดค ําสัง่อนญุาตใหจดชือ่
ผูนั้นลงในฐะเบียนทนายความแลจะไดออกใบสํ าคัญใหผูนั้นถือเปนคูมือวาไดลงชื่อในฐะเบียน
ทนายความแลว แลจะไดออกใบอนุญาตทนายความตามวิธีแลแบบที่ 3 ตอทายพระราชบัญญัตินี้” 
และมาตรา 9 ของพระราชบัญญัติทนายความฉบับดังกลาว บัญญัติวา “อธิบดีผูพิพากษาศาลอุทธรณ
กรุงเทพฯ มีอํ านาจออกคํ าส่ังหามมิใหทนายความคนใดคนหนึ่งวาความในศาลยุติธรรมมีกํ าหนด 
ไมเกนิกวา 3 ป ฤาจะออกค ําสัง่ใหลบชือ่ทนายความคนใดคนหนึง่ออกเสยีจากฐะเบยีนได โดยมาอาศรยั
พจิารณาเห็นเหตุความผิดดังจะวาตอไปนี้…..”

การควบคมุวชิาชพีทนายความโดยศาลนัน้เปนการควบคมุแบบเบด็เสรจ็
ตั้งแตการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความ การปฏิบัติและความประพฤติของทนายความ
ในศาล ตลอดจนการใหโทษทนายความดวย โดยอํ านาจดังกลาวเปนอํ านาจของอธิบดีผูพิพากษา
ศาลอุทธรณเทานั้น

2) ควบคุมโดยเนติบัณฑิตยสภา
เนตบิณัฑติยสภาถอืก ําเนดิสบืเนือ่งมาจากโรงเรยีนกฎหมาย ซ่ึงตัง้ขึน้

เมื่อ ร.ศ. 116 (พ.ศ. 2440) ซ่ึงโรงเรียนกฎหมายมีกํ าเนิดแตพระบรมราโชบายแหงพระบาทสมเด็จ
พระจลุจอมเกลาเจาอยูหัวที่จะทรงยังใหราชการยุติธรรมเปนไปดวยดีตามความตองการของประเทศ
จงึทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานมอบใหเปนพระภาระของพระเจาลูกยาเธอ พระองคเจา
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รพีพฒันศักดิ์ (กรมหลวงราชบุรีดเิรกฤทธิ์) ทรงจัดตั้งโรงเรียนกฎหมาย อันเปนผลใหไดเนติบัณฑิต
เขารับราชการเปนกํ าลังของศาลหลวงกระทรวงยุติธรรม29

          เนตบิณัฑติยสภาไดมกีารรองรบัฐานะโดยกฎหมายตามพระราชบญัญตัิ
เนตบิณัฑติยสภา พ.ศ. 2507 ใหมฐีานะเปนนติบิคุคลตัง้ขึน้โดยบทบญัญตัขิองกฎหมายมวีตัถุประสงค
ตามความในมาตรา 4 คือ

มาตรา 4  “เนติบัณฑิตยสภามีวัตถุประสงคตอไปนี้
(1) สงเสริมการศึกษานิติศาสตร และประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย

รวมท้ังจัดใหมีทุนเพื่อการนั้น
(2) ควบคมุมรรยาททนายความตามกฎหมายวาดวยทนายความ
(3) สงเสรมิความสามคัคแีละผดงุเกยีรตขิองสมาชกิและการด ําเนนิการ

ตามที่กฎหมายอื่นกํ าหนด”
นบัแตมีกฎหมายรับรองฐานะของเนติบัณฑิตยสภาในป พ.ศ. 2507 

ซ่ึงมีวัตถุประสงคประการหนึ่งในมาตรา 4 คือ ควบคุมมรรยาททนายความตามกฎหมายวาดวย 
ทนายความ การควบคมุทนายความโดยองคการศาลจงึเปลีย่นไปเปนการควบคมุโดยเนตบิณัฑติยสภาแทน
ซ่ึงพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2508 ไดบัญญัติในมาตรา 7 ความวา “การขอจดทะเบียนและ 
รับใบอนุญาตเปนทนายความใหยื่นคํ าขอตอเนติบัณฑิตยสภา” และในมาตรา 5 หรือมาตรา 6 ไมวา
จะขาดคุณสมบัติกอนหรือหลังจดทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนทนายความใหเนติบัณฑิตยสภา   
มีอํ านาจถอนชื่อทนายความผูนั้นออกเสียจากทะเบียนทนายความ” นอกจากนั้นยังมีบทบัญญัติ     
ใหทนายความตองปฏิบตัติามมรรยาททนายความทีเ่นตบิณัฑติสภาก ําหนดและใหมกีรรมการคณะหนึง่
เรียกวาคณะกรรมการมรรยาททนายความ30 และใหเนตบิณัฑติยสภาพจิารณาความเหน็ของคณะกรรมการ
มรรยาททนายความและใหมีอํ านาจและทํ าคํ าส่ังชี้ขาดอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา 31 ที่บัญญัติวา 
“เมื่อเนติบัณฑิตยสภาไดรับความเห็นและสํ านวนการพิจารณาที่คณะกรรมการมรรยาททนายความ
สงมาตามมาตรา 28 แลว ใหเนติบัณฑิตยสภาพจิารณาความเห็นและสํ านวนการพิจารณานั้น และ
ใหมอํี านาจวินิจฉัยและทํ าคํ าส่ังชี้ขาดอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้

(1) ยกคํ ากลาวหา
(2) ภาคทัณฑ

                                                       
29 เนติบัณฑิตยสภา. (2538). 80 ป เนติบัณฑิตยสภา. หนา 70-71.
30 พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2508, มาตรา 18.
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(3) หามท ําการเปนทนายความมกี ําหนดเวลาตามทีเ่หน็สมควร แตมใิห
เกิน 3 ป

(4) ลบชือ่ออกจากทะเบียนทนายความ
3) ควบคุมโดยสภาทนายความ

จากบทบญัญตัขิองพระราชบญัญตัทินายความ พ.ศ. 2508 มกีารแบง
ทนายความออกเปนสองชัน้ จงึเปนการจ ํากดัสทิธิของทนายความชัน้สอง และสทิธิของผูจบการศกึษา
ช้ันปรญิญาตรนีติศิาสตรโดยส้ินเชงิ ทัง้นี ้ เพราะทนายความชัน้สอง คอื ผูทีส่อบไดนติศิาสตรบณัฑติ
อนปุริญญา และอ่ืนๆ มีสิทธิวาความในศาลตางๆ ใน 10 จังหวัด ตามที่ระบุไวในใบอนุญาตและ     
มีสิทธิวาความในศาลอุทธรณ ศาลฎีกา เฉพาะคดีที่ศาลชั้นตนในเขตจังหวัดดังกลาวไดพิจารณา  
หรือส่ังและมีสิทธิตามประเด็นในศาลอื่นดวยเทานั้น

นอกจากนีก้ารควบคมุทนายความการออกใบอนญุาตและการจดทะเบยีน
ตลอดจนการสอบสวนมรรยาททนายความ พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2508 ใหโอนอํ านาจ
จากอธบิดีผูพิพากษาศาลอุทธรณมาเปนของเนติบัณฑิตยสภาเปนผูมีอํ านาจเด็ดขาด

ดังนั้น ผูประกอบวิชาชีพทนายความจึงเคลื่อนไหวใหมีสถาบัน
ทนายความเปนผูควบคุมผูประกอบอาชีพทนายความเอง โดยใหเปนเชนเดียวกับอาชีพแพทย         
ทีแ่พทยควบคุมกันเอง

ในทีสุ่ด จงึไดมกีารประกาศใชพระราชบญัญตัทินายความ พ.ศ. 2528
เมือ่วนัที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2528 (ประกาศราชกิจจานเุบกษา  ฉบับพิเศษ เลมที่ 102 ตอนที่ 129 วันที่ 
19 กนัยายน 2528) โดยใหเหตผุลทีม่กีารประกาศใชพระราชบญัญตัฉิบบันี ้คอื “โดยทีก่ฎหมายวาดวย
ทนายความไดใชบังคับมานานแลวและบทบัญญัติบางประการที่สมควรปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม 
เพื่อควบคุมและสงเสริมการประกอบอาชีพทนายความ เชน ใหมีสภาทนายความเพื่อควบคุม
มรรยาททนายความใหมกีองทนุสงเคราะหทนายความเพือ่ชวยเหลือทนายความ เปนตน และสมควร
ใหมีกฎหมายวาดวยการชวยเหลือประชาชนทางกฎหมายโดยตรง เพื่อใหการชวยเหลือประชาชน  
ผูยากไร สามารถกระทํ าไดอยางกวางขวาง และทันกับความตองการ”

การถือกํ าเนิดของพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 เปนผลให
มกีารกอตัง้สภาทนายความขึน้ โดยมสีถานะเปนนติบิคุคลของผูประกอบวชิาชพีทนายความทีป่กครอง
ทนายความโดยทนายความเอง มคีณะผูบริหารทีเ่รียกวา “คณะกรรมการสภาทนายความ” โดยการเลอืกตัง้
จากทนายความทั่วประเทศ ซ่ึงสามารถเชิดชูและดํ ารงไวอันเกียรติภูมิของทนายความ และเปนที่พึ่ง
ของประชาชนอยางแทจริง
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วตัถปุระสงคของสภาทนายความ
สภาทนายความมวีตัถุประสงคตามมาตรา 7 ซ่ึงบญัญตัวิา “สภาทนายความ

มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
(1) สงเสริมการศึกษาและการประกอบอาชีพทนายความ
(2) ควบคุมมรรยาทของทนายความ
(3) สงเสรมิความสามคัคแีละผดงุเกยีรตขิองสมาชกิสภาทนายความ
(4) สงเสริมและจัดสวสัดกิารใหแกสมาชิกสภาทนายความ
(5) สงเสรมิ ชวยเหลือ แนะน ํา เผยแพร และใหการศกึษาแกประชาชน

ในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย”
สาระสํ าคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงตามพระราชบัญญัติทนายความ 

พ.ศ. 2528
พระราชบญัญตัทินายความไดเปลีย่นแปลงสาระส ําคญัหลายประการ

เกีย่วกับวิชาชีพทนายความ คือ
(1) บัญญัติใหมี “สภาทนายความ” ซ่ึงเปนสถาบันนิติบุคคลซึ่ง     

ผูประกอบวิชาชีพทนายความสามารถปกครองทนายความดวยกันเอง31

(2) เปลีย่นอํ านาจในการจดทะเบยีนและควบคมุมรรยาททนายความ
จากเดมิเปนของเนตบิณัฑติยสภาใหมาเปนของสภาทนายความ โดยใหสภาทนายความเปนผูมอํี านาจ
จดทะเบยีนออกใบอนุญาตวาความและควบคุมมรรยาททนายความ32

(3) กํ าหนดคุณสมบัติของผูที่จะขอจดทะเบียนและใบอนุญาต  
เปนทนายความโดยเพิ่มเติมวา จะตองเปนผูสํ าเร็จปริญญาตรีทางนิติศาสตรและผานการฝกอบรม  
วาดวยการฝกอบรมวชิาวาความ นอกจากนีแ้ลวพระราชบญัญตัฉิบบันีม้ผีลใหไมมทีนายความชัน้สองดวย

(4) ก ําหนดใหมีคณะกรรมการสภาทนายความ โดยคณะกรรมการ
สภาทนายความประกอบดวยผูแทนกระทรวงยตุธิรรม 1 คน ผูแทนเนตบิณัฑติยสภา 1 คน เปนกรรมการ
และนายกและกรรมการอื่นอีกไมเกิน 23 คน ซ่ึงสมาชิกสภาทนายความทั่วประเทศไดเลือกตั้งขึ้น  
โดยกรรมการดงักลาวไมนอยกวา 9 คน จะตองมสํี านกังานประจ ําอยูตามภาคตางๆ ตามพระราชกฤษฎกีา
ตัง้อธิบดีผูพิพากษาภาค ภาคละ 1 คน33 ทัง้นี ้คณะกรรมการซึ่งมาจากการเลือกตั้งจะดํ ารงตํ าแหนง

                                                       
31 พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2508, มาตรา 6.
32 กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2528.
33 พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528, มาตรา 10.
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นายก อุปนายก เลขาธิการ นายทะเบียน เหรัญญิก สวสัดิการ ประชาสัมพันธ และตํ าแหนงอ่ืนตาม
ความเหมาะสม ดงันัน้ คณะกรรมการสภาทนายความจงึมจี ํานวนทัง้สิน้ไมเกนิ 26 คน โดยมรัีฐมนตรี
วาการกระทรวงยุติธรรมเปนสภานายกพิเศษแหงสภาทนายความ34

- วาระการดํ ารงตํ าแหนงของคณะกรรมการสภาทนายความ
วาระการด ํารงต ําแหนงของคณะกรรมการสภาทนายความ ซ่ึงมาจาก

การเลือกตั้งมีวาระการดํ ารงตํ าแหนง 3 ป แตจะดํ ารงตํ าแหนงเกินกวาสองสาระติดตอกันไมได    
คุณสมบัติของผูที่มสิีทธสิมัครรับเลือกตั้ง จะตองเปนผูที่ไดจดทะเบียนและรับใบอนุญาตวาความมา
แลวไมนอยกวา 5 ป35

- อํ านาจหนาที่ของคณะกรรมการสภาทนายความ
คณะกรรมการสภาทนายความมีอํ านาจหนาที่ดังตอไปนี้  คือ
ก. บริหารกิจการของสภาทนายความตามวัตถุประสงคที่บัญญัติ

ไวในมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528
ข. แตงตัง้คณะอนกุรรมการเพือ่ท ํากจิการหรอืพจิารณาเรือ่งตางๆ

อันอยูในขอบเขตวัตถุประสงคของสภาทนายความ เวนแตกิจการซึ่งมีลักษณะหรือสภาพที่ไมอาจ
มอบหมายใหกระทํ าการแทนกันได

ค. ออกขอบงัคบัสภาทนายความเกีย่วกบัเรือ่งตางๆ ตามทีก่ ําหนด
ไวในพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 และขอบังคับวาดวย

ก) การเปนสมาชกิและการขาดจากสมาชกิของสภาทนายความ
ข) การเรียกเก็บและชํ าระคาบํ ารุงและคาธรรมเนียม
ค) การแจงยายสํ านักงานของทนายความ
ง) การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
จ ) เรื่องอื่นๆ อันอยู ในขอบเขตแหงวัตถุประสงคของ    

สภาทนายความหรืออยูในอํ านาจหนาที่ของสภาทนายความตามกฎหมายอื่น รวมทั้งการแตงตั้ง  
การบงัคบับัญชา  การรักษาวินัย การออกจากตํ าแหนงของพนักงานสภาทนายความ

                                                       
34 พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528, มาตรา 16.
35 แหลงเดิม. มาตรา 19.
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นอกจากนี้ คณะกรรมการสภาทนายความซึ่งไดรับเลือกตั้ง
จากสมาชกิจะตองท ําหนาทีบ่ริหาร และควบคมุดแูลการด ําเนนิการของบคุลากร และหนวยงานในสงักดั
ใหด ําเนนิไปโดยเรียบรอยตามวัตถุประสงค อํ านาจหนาที่ และนโยบายที่แถลงไวตอสมาชิก และ
เพื่อเปนการเปดโอกาสใหสมาชิกไดมีสวนรวมในการควบคุมดูแลการบริหารงานของคณะ
กรรมการสภาทนายความ คณะกรรมการจะตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจํ าป  ภายใน
เดอืนเมษายนของทุกป และจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญเมื่อใดก็ไดตามความจํ าเปน

(5) กํ าหนดใหมีคณะกรรมการมรรยาททนายความ โดยมีอํ านาจ
พิจารณาคดีมรรยาทของทนายความเพื่อพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดสั่งจํ าหนายคดีหรือยกคํ ากลาวหา 
หรือส่ังลงโทษตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 มาตรา 52 ซ่ึงบัญญัติวา “โทษผิดมรรยาท
ทนายความมี 3 สถาน คือ

1. ภาคทัณฑ
2. หามท ําการเปนทนายความมีกํ าหนดไมเกิน 3 ป หรือ
3. ลบชือ่ออกจากทะเบียนทนายความ
ในกรณปีระพฤตผิิดมรรยาททนายความเลก็นอยและเปนความผดิ

คร้ังแรก ถาผูมีอํ านาจสั่งลงโทษตามมาตรา 66 มาตรา 67 หรือมาตรา 68 แลวแตกรณีเห็นวามีเหตุ
อันควรงดโทษ จะงดโทษใหโดยวากลาวตักเตือน หรือใหทํ าทัณฑบนเปนหนังสือไวกอนก็ได”

ในกรณทีีม่กีารถอนค ํากลาวหา คณะกรรมการมรรยาททนายความ
จะพจิารณาอนญุาตใหถอนค ํากลาวหาไดนัน้ กฎหมายบญัญตัใิหตองมกีรรมการมรรยาททนายความ
มีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํ านวนกรรมการมรรยาททนายความที่มาประชุม      
จงึจะใหถอนคํ ากลาวหาได36

กรณีทนายความตองโทษจํ าคุกตามคํ าพิพากษาของศาลถึงที่สุด
เวนแตในความผดิอนัไดกระท ําโดยประมาท หรือความผดิลหโุทษ ใหศาลชัน้ตนทีไ่ดอานค ําพพิากษา
อันถึงทีสุ่ดแจงไปยงัประธานกรรมการมรรยาททนายความ เมือ่ประธานกรรมการมรรยาททนายความ
ไดรับหนงัสอืแจงแลวจะเสนอเรือ่งตอคณะกรรมการมรรยาทนายความพจิารณาสัง่ลบชือ่ของทนายความ
ผูนั้นออกจากทะเบียนทนายความซึ่งคณะกรรมการมรรยาททนายความจะไมส่ังลบชื่อออกจาก
ทะเบยีนทนายความก็ไดถาเห็นวาความผิดของทนายความผูนั้น ไมเปนการกระทํ าความผิดที่ช่ัวราย 
ไมเปนการกระทํ าที่แสดงใหเห็นวาทนายความผูนั้นไมนาไววางใจในความซื่อสัตยสุจริต และ     
ไมเปนการกระทํ าที่เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ แตการที่คณะกรรมการมรรยาททนายความ   

                                                       
36 พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528, มาตรา 64.
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จะมีคํ าสั่งไมลบชื่อเชนนี้ จะตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบไมนอยกวาสองในสามของคณะกรรมการ
มรรยาททนายความทั้งหมด37

เมือ่คณะกรรมการมรรยาททนายความไดพจิารณาวนิจิฉยัช้ีขาดแลว
ประธานกรรมการมรรยาททนายความจะตองด ําเนนิการแจงมตขิองคณะกรรมการมรรยาททนายความ
ตอนายกสภาทนายความ โดยทํ าเปนคํ าส่ังชี้ขาดภายในกํ าหนด 30 วัน นับแตวันที่คํ าส่ังชี้ขาดให
คณะกรรมการสภาทนายความไดพิจารณาตอไป

การพจิารณาคดมีรรยาททนายความของคณะกรรมการสภาทนายความ
คณะกรรมการสภาทนายความ มีอํ านาจที่จะพิจารณาสั่งยืนตามคํ าส่ังของคณะกรรมการมรรยาท
ทนายความ หรือจะสั่งแก หรือกลับหรือส่ังลงโทษ หรือดํ าเนินการกับทนายความผูถูกกลาวหา 
อยางใดอยางหนึ่ง ตามมาตรา 52 ตามที่เห็นสมควรได โดยกอนที่จะมีคํ าส่ังดังกลาวคณะกรรมการ
สภาทนายความอาจสั่งใหคณะกรรมการมรรยาททนายความทํ าการสอบสวนเพิ่มเติมก็ได หลังจาก
นายกสภาทนายความมิไดวินิจฉัยและแจงความวินิจฉัยมายังประธานกรรมการมรรยาททนายความ
ภายใน 60 วนันบัแตวนัทีไ่ดรับส ํานวน เวนแตกรณทีีม่กีารสอบสวนเพิม่เตมิ ระยะเวลา 60 วนั นบัตัง้แต
วนัทีไ่ดรับสํ านวนการสอบสวนเพิ่มเติม

คํ าส่ังของคณะกรรมการสภาทนายความที่ยืนตามคํ าสั่ง       
ของคณะกรรมการมรรยาททนายความที่ใหจํ าหนายคดีหรือยกคํ ากลาวหาใหเปนที่สุด จะอุทธรณ
ไมได38 นอกจากนีก้ฎหมายยังบัญญัติใหนายทะเบียนทนายความจดแจงคํ าส่ัง อันถึงที่สุดใหลงโทษ
ทนายความทีป่ระพฤติผิดมรรยาททนายความ หรือกรณีใหลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความไวใน
ทะเบียนทนายความ นายทะเบียนทนายความจะตองแจงคํ าสั่งดังกลาวนั้นใหศาลทั่วราชอาณาจักร 
และเนติบัณฑิตยสภาทราบดวย39

ทนายความซึง่ถูกลงโทษในคดมีรรยาททนายความ อาจอทุธรณ
คํ าส่ังดังกลาวตอสภานายกพิเศษแหงสภาทนายความภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคํ าสั่ง   
โดยยืน่อุทธรณผานสํ านักงานคณะกรรมการมรรยาททนายความ

ค ําสัง่ของสภานายกพิเศษแหงสภาทนายความใหเปนที่สุด40

                                                       
37 พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528, มาตรา 69.
38 แหลงเดิม. มาตรา 67.
39 แหลงเดิม. มาตรา 70.
40 แหลงเดิม. มาตรา 68.
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4) ควบคุมโดยศาลปกครอง
ค ําวนิจิฉยัของคณะกรรมการสภาทนายความหรอืค ําวนิจิฉยัของรฐัมนตรี

วาการกระทรวงยุติธรรมในฐานะสภานายกพิเศษแหงสภาทนายความ ลวนเปนคํ าส่ังในการบริหาร
ซ่ึงเปนค ําสัง่ทางปกครอง แมวาพระราชบญัญตัทินายความ พ.ศ. 2528 จะบญัญตักิ ําหนดใหค ําวนิจิฉยั
หรือค ําส่ังของสภานายกพเิศษแหงสภาทนายความใหเปนทีสุ่ด กค็งถือไดวาเปนค ําสัง่ในทางการปกครอง
อยาง หนึ่งเทานั้น ซ่ึงหมายความวาเมื่อคณะกรรมการสภาทนายความ หรือสภานายกพิเศษแหง  
สภาทนายความมคี ําส่ังอยางใดแลว ถือเปนค ําสัง่ทางปกครองทีผู่ไดรับผลกระทบหรอืไดรับความเสยีหาย 
มสิีทธยิืน่ฟองเปนคดตีอศาลปกครองได เพราะถอืวาสภาทนายความนัน้เปนหนวยงานทีไ่ดรับมอบหมาย
ใหใชอํ านาจทางปกครองหรือใหดํ าเนินกิจการทางปกครองที่ “เจาหนาที่ของรัฐ” ตามความหมาย
ของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ตามที่พระราชบัญญัติ
ทนายความ พ.ศ. 2528 กํ าหนดใหคณะกรรมการสภาทนายความมีอํ านาจในการออกขอบังคับ    
สภาทนายความหลายฉบับ ไดแก ขอบังคับสภาทนายความวาดวยการเรียกเก็บคาธรรมเนียมตางๆ 
พ.ศ. 2535 ขอบังคับสภาทนายความวาดวยมรรยาททนายความ พ.ศ. 2529 ขอบังคับสภาทนายความ
วาดวยการสอบสวนคดีมรรยาททนายความ พ.ศ. 2535 ขอบังคับสภาทนายความวาดวยการอุทธรณ
ค ําส่ังคดีมรรยาททนายความ พ.ศ. 2535 ขอบังคับสภาทนายความวาดวยการประชุมคณะกรรมการ
มรรยาททนายความ พ.ศ. 2535 ขอบังคับสภาทนายความวาดวยการเก็บรักษาเงินและเบิกจายเงิน 
พ.ศ. 2529 ขอบังคับสภาทนายความวาดวยใบอนุญาตใหเปนทนายความ พ.ศ. 2529 ขอบังคับ    
สภาทนายความวาดวยการชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย พ.ศ. 2529 ขอบังคับสภาทนายความ  
วาดวยการเก็บรักษาและเบิกจายเงินกองทุนชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย พ.ศ. 2530 ขอบังคับ
สภาทนายความวาดวยสวัสดิการสภาทนายความ พ.ศ. 2529 ขอบังคับสภาทนายความวาดวย       
การพนกังานสภาทนายความ พ.ศ. 2530 ขอบงัคบัสภาทนายความวาดวยการพนกังานสภาทนายความ
(ฉบบัที ่ 6) พ.ศ. 2538 ขอบังคับสภาทนายความวาดวยการฝกอบรมวิชาวาความ พ.ศ. 2529 และ    
ขอบงัคับสภาทนายความวาดวยการฝกหัดงานในสํ านักงานทนายความ พ.ศ. 2535

ซ่ึงการออกและการดํ าเนินตามขอบังคับตางๆ เหลานี้เปนการใช
อํ านาจในฐานะเจาหนาทีข่องรฐัทัง้ส้ิน ไมวาจะเปนกรณกีารเกบ็คาธรรมเนยีมตางๆ การเกบ็รักษาเงนิ
และการเบิกจายเงิน การจัดฝกอบรมวิชาวาความ หรือการออกใบอนุญาตใหเปนทนายความและ 
การออกบตัรประจ ําตวัใหกบัทนายความ การควบคมุมรรยาททนายความ ทีค่ณะกรรมการสภาทนายความ
หรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมในฐานะสภานายกพิเศษแหงสภาทนายความมีอํ านาจตัดสิน
คดมีรรยาทและมอํี านาจทีจ่ะลงโทษทนายความได การท ําหนาทีใ่นการชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
หรือการกํ าหนดจัดสวสัดกิารใหทนายความ รวมทั้งการควบคุมบริหารบุคลากรซึ่งเปนพนักงานสภา
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ทนายความ และสามารถตดัสนิความดคีวามชอบหรอืใหคณุใหโทษแกพนกังานของสภาทนายความได
มติหรือคํ าสั่งของคณะกรรมการมรรยาททนายความ หรือของรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม   
ในฐานะสภานายกพิเศษแหงสภาทนายความซึ่งเปนเจาหนาที่ของรัฐ จึงเปนคํ าส่ังในทางปกครอง

ดังนั้น ไมวาทนายความหรือประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากมติ
หรือคํ าสัง่ของคณะกรรมการสภาทนายความหรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมในฐานะสหภาพ
นายกพเิศษแหงสภาทนายความยอมมีสิทธินํ าคดีขึ้นสูศาลปกครองได

3.2.2 บทบญัญัติของกฎหมายที่เก่ียวของกับผูประกอบวิชาชีพทนายความ

3.2.2.1 พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528
พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 เปนกฎหมายหลักที่ใชควบคุม

ก ํากบัดแูลผูประกอบวชิาชพีดานทนายความ โดยใหเหตผุลทีม่กีารประกาศใชพระราชบญัญตัฉิบบันี้
คือ “โดยที่กฎหมายวาดวยทนายความไดใชบังคับมานานแลวและบทบัญญัติบางประการที่สมควร
ปรับปรงุแกไขใหเหมาะสม เพือ่ควบคมุและสงเสรมิการประกอบอาชพีทนายความ เชน ใหมสีภาทนายความ
เพือ่ควบคมุมรรยาททนายความใหมีกองทุนสงเคราะหทนายความเพื่อชวยเหลือทนายความ เปนตน 
และสมควรใหมกีฎหมายวาดวยการชวยเหลือประชาชนทางกฎหมายโดยตรง เพื่อใหการชวยเหลือ
ประชาชนผูยากไร สามารถกระทํ าไดอยางกวางขวาง และทันกับความตองการ”

การถือกํ าเนิดของพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 เปนผลใหมี
การกอตัง้สภาทนายความขึน้ โดยมสีถานะเปนนติบิคุคลของผูประกอบวชิาชพีทนายความทีป่กครอง
ทนายความโดยทนายความเอง มคีณะผูบริหารทีเ่รียกวา “คณะกรรมการสภาทนายความ” โดยการเลอืกตัง้
จากทนายความทั่วประเทศ ซ่ึงสามารถเชิดชูและดํ ารงไวอันเกียรติภูมิของทนายความ และเปนที่พึ่ง
ของประชาชนอยางแทจริง

สาระส ําคญัท่ีมีการเปล่ียนแปลงตามพระราชบญัญัตทินายความ พ.ศ. 2528
พระราชบัญญัติทนายความไดเปล่ียนแปลงสาระสํ าคัญหลายประการ

เกีย่วกับวิชาชีพทนายความ คือ
(1) บญัญตัใิหม ี “สภาทนายความ” ซ่ึงเปนสถาบนันติบิคุคลซึง่ผูประกอบ

วชิาชพีทนายความสามารถปกครองทนายความดวยกันเอง
(2) เปลี่ยนอํ านาจในการจดทะเบียนและควบคุมมรรยาททนายความ

จากเดมิเปนของเนตบิณัฑติยสภาใหมาเปนของสภาทนายความ โดยใหสภาทนายความเปนผูมอํี านาจ
จดทะเบยีนออกใบอนุญาตวาความและควบคุมมรรยาททนายความ
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(3) ก ําหนดคณุสมบตัขิองผูทีจ่ะขอจดทะเบยีนและใบอนญุาตเปนทนายความ
โดยเพิม่เตมิวา จะตองเปนผูสํ าเรจ็ปรญิญาตรทีางนติศิาสตรและผานการฝกอบรมวาดวยการฝกอบรม
วชิาวาความ นอกจากนี้แลวพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลใหไมมีทนายความชั้นสองดวย

(4) กํ าหนดใหมีคณะกรรมการสภาทนายความ โดยคณะกรรมการ  
สภาทนายความประกอบดวยผูแทนกระทรวงยตุธิรรม 1 คน ผูแทนเนตบิณัฑติยสภา 1 คน เปนกรรมการ
และนายกและกรรมการอื่นอีกไมเกิน 23 คน ซ่ึงสมาชิกสภาทนายความทั่วประเทศไดเลือกตั้งขึ้น 
โดยกรรมการดงักลาวไมนอยกวา 9 คน จะตองมสํี านกังานประจ ําอยูตามภาคตางๆ ตามพระราชกฤษฎกีา
ตัง้อธิบดีผูพิพากษาภาค ภาคละ 1 คน ทัง้นี ้ คณะกรรมการซึ่งมาจากการเลือกตั้งจะดํ ารงตํ าแหนง
นายก อุปนายก เลขาธิการ นายทะเบียน เหรัญญิก สวสัดิการ ประชาสัมพันธ และตํ าแหนงอ่ืนตาม
ความเหมาะสม ดงันัน้ คณะกรรมการสภาทนายความจงึมจี ํานวนทัง้สิน้ไมเกนิ 26 คน โดยมรัีฐมนตรี
วาการกระทรวงยุติธรรมเปนสภานายกพิเศษแหงสภาทนายความ

3.2.2.2 พระราชบัญญัติเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2507
พระราชบัญญัติเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2507 เปนกฎหมายอีกฉบับหนึ่ง

ที่ใชควบคุมการกํ ากับดูแลผูประกอบวิชาทนายความ แตเดิมกฎหมายที่ควบคุมและกํ ากับดูแล        
ผูประกอบวชิาชพีเนตบิณัฑติยสภาไดมกีารรองรบัฐานะโดยกฎหมายตามพระราชบญัญตัเินตบิณัฑติยสภา
พ.ศ. 2507 ใหมีฐานะเปนนิติบุคคลตั้งขึ้นโดยบทบัญญัติของกฎหมายมีวัตถุประสงคตามความ     
ในมาตรา 4 คือ

มาตรา 4  “เนติบัณฑิตยสภามีวัตถุประสงคตอไปนี้
(1) สงเสรมิการศกึษานติศิาสตร และประกอบวชิาชพีทางกฎหมาย รวมทัง้

จดัใหมีทุนเพื่อการนั้น
(2) ควบคมุมรรยาททนายความตามกฎหมายวาดวยทนายความ
(3) สงเสรมิความสามคัคแีละผดงุเกยีรตขิองสมาชกิ และการด ําเนนิการตาม

ทีก่ฎหมายอื่นกํ าหนด”
นับแตมีกฎหมายรับรองฐานะของเนติบัณฑิตยสภาในป พ.ศ. 2507    

ซ่ึงมีวัตถุประสงคประการหนึ่งในมาตรา 4 คือ ควบคุมมรรยาททนายความตามกฎหมายวาดวย 
ทนายความ การควบคมุทนายความโดยองคการศาลจงึเปลีย่นไปเปนการควบคมุโดยเนตบิณัฑติยสภาแทน
ซ่ึงพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2508 ไดบัญญัติในมาตรา 7 ความวา “การขอจดทะเบียนและ 
รับใบอนุญาตเปนทนายความใหยื่นคํ าขอตอเนติบัณฑิตยสภา” และในมาตรา 5 หรือมาตรา 6 ไมวา
จะขาดคุณสมบัติกอนหรือหลังจดทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนทนายความใหเนติบัณฑิตยสภา   
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มีอํ านาจถอนชื่อทนายความผูนั้นออกเสียจากทะเบียนทนายความ” นอกจากนั้นยังมีบทบัญญัติ     
ใหทนายความตองปฏิบตัติามมรรยาททนายความทีเ่นตบิณัฑติสภาก ําหนดและใหมกีรรมการคณะหนึง่
เรียกวาคณะกรรมการมรรยาททนายความ และใหเนตบิณัฑติยสภาพจิารณาความเหน็ของคณะกรรมการ
มรรยาททนายความและใหมีอํ านาจและทํ าคํ าส่ังชี้ขาดอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา 31 ที่บัญญัติวา 
“เมื่อเนติบัณฑิตยสภาไดรับความเห็นและสํ านวนการพิจารณาที่คณะกรรมการมรรยาททนายความ
สงมาตามมาตรา 28 แลว ใหเนติบัณฑิตยสภาพจิารณาความเห็นและสํ านวนการพิจารณานั้น และ
ใหมอํี านาจวินิจฉัยและทํ าคํ าส่ังชี้ขาดอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้

(1) ยกคํ ากลาวหา
(2) ภาคทัณฑ
(3) หามท ําการเปนทนายความมกี ําหนดเวลาตามทีเ่หน็สมควร แตมใิหเกนิ 3 ป
(4) ลบชือ่ออกจากทะเบียนทนายความ

3.2.2.3 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
เนื่องจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเปนกฎหมายที่บังคับใชกับ

เอกชนทั่วไป ดังนั้น หากการดํ าเนินคดีของทนายความไปละเมิดผูอ่ืน และทํ าใหผูนั้นเสียหาย  
ทนายความตองรับผิดตามหลักวาดวยละเมิดในกฎหมายฉบับนี้ดวยโดยการชดใชคาเสียหาย

ในสวนการเรียกคาจางวาความ โดยวิธีการแบงเอาสวนจากทรัพยสิน   
ทีเ่ปนมูลพิพาทในคดีอันพึงไดจากตัวความ แมจะไมขัดตอพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 
และขอบงัคบัสภาทนายความวาดวยมรรยาททนายความ พ.ศ. 2529 ทีจ่ะท ําใหสัญญาการจางวาความ 
ตกเปนโมฆะ ซ่ึงนติกิรรมทีเ่ปนโมฆะนัน้ แมจะไมเปนการตองหามโดยชดัแจงตามกฎหมายทีบ่ญัญตัไิว
แตนิติกรรมดังกลาว ก็อาจเปนโมฆะได ถาเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี  
ของประชาชน ดงันัน้การเรยีกคาจางวาความจากทรพัยสินทีเ่ปนมลูพพิาทในคดอัีนจะพงึไดจากตวัความ
เปนการท ําใหทนายความเขาไปมสีวนไดเสยียยุงชวยเหลือสงเสรมิใหบคุคลอืน่เปนความกนัวตัถุประสงค
ของสัญญาจึงขัดขวางตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชนยอมตกเปนโมฆะ  
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 15041

                                                       
41 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 150.
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3.2.2.4 ประมวลกฎหมายอาญา
กฎหมายอาญาเปนกฎหมายที่ใชบังคับกับเอกชนทั่วไปเชนเดียวกับ

กฎหมายแพงและพาณชิย เพยีงแตกฎหมายอาญาระบคุวามรบัผิดของทนายความไวชัดในเรือ่งความผดิ
ฐานเปดเผยความลับ วาหากทนายความกระทํ าผิดดังกลาว ทนายความตองรับผิดทางอาญา

     3.2.3 ความรับผดิตามกฎหมายของผูประกอบวิชาชีพทนายความ
กอนที่จะไดทราบถึงความรับผิดตามกฎหมายของผูประกอบวิชาชีพทนายความ

วาเปนอยางไรนั้น ควรจะไดทราบถึงแนวความคิดและเหตุผลที่จะตองมีการควบคุมการประกอบ
วชิาชีพกอน

3.2.3.1 แนวความคิดของการควบคุมการประกอบวิชาชีพ
1) แนวความคิดวาดวยการปกปองคุมครองสาธารณประโยชน (Public 

Welfare Argument) แนวความคดิของทฤษฎนีีม้คีวามเชือ่วา รัฐมคีวามจ ําเปนทีจ่ะตองเขามาด ําเนนิการ
เพื่อแทรกแซงควบคุมอาชีพบางประเภท ใหมีการแขงขันภายใตขอบเขตและเงื่อนไขบางประการ 
ดวยเหตุผลที่วารัฐตองการจะปกปองคุมครองสังคมโดยสวนรวม ใหรอดพนจากผลเสียทั้งทางดาน
การไรประสิทธิภาพ และการขาดความเสมอภาค อันอาจจะเกิดขึ้นจากการแขงขันที่ไรขอบเขต  
แหงวชิาชพี หรืออาจจะเปนกรณีที่ผูประกอบวิชาชีพนั้น ไมประกอบวิชาชีพใหอยูภายใตขอบเขต
แหงหลักวชิาชพีของตนเอง หรือปฏิบตัตินไมถูกตองกบัมรรยาท รวมทัง้ขอปฏิบตัติางตามจารตีประเพณี
อันดงีามเหลานี้ ผลเสียหายที่เกิดขึ้นอาจจะกระทบตอสังคมโดยทั่วไป จึงจํ าเปนที่รัฐจะอางเหตุผล
ดงักลาวเขามาแทรกแซงและควบคมุการประกอบวชิาชพีนัน้เพือ่สวนรวม หากเปรยีบเทยีบเปนกรณี
ของผูประกอบวิชาชีพทนายความ เชน การเปดเผยขอมูลของทั้งผูกูและผูใหกูในธรุกรรมเดียวกัน 
สามแีละภรรยา หุนสวนตางๆ กรรมการและผูถือหุนในบรษิทัเดยีวกนั และสมาชกิตางๆ ในครอบครวั
เดียวกันและในเวลาตอมาทนายความดังกลาวก็ไดรับเชิญใหเปนทนายใหกับฝายดังกลาวหนึ่งราย 
หรือมากกวานั้นอันเปนปรปกษตอฝายตางๆ ดังกลาวหนึ่งฝาย หรือมากกวานั้น

ในกรณทีีท่นายความรบัเปนทนายใหกบัทางผูใหกูและผูกูในธรุกรรม
กูยมืเงนิเดยีวกนันัน้ถือวา ทนายความดงักลาวอยูในสภาพการณทีม่คีวามเปนไปไดทีจ่ะเกดิการขดัแยง
ทางผลประโยชน แมวาจะไดรับความยินยอมที่ลูกความทั้งสอง หรือทุกฝายไดใหโดยรับทราบ    
ขอมูลทุกประการ (informed consent) แลวก็ตาม ถาหากมีการบังคับคดีตอผูกูยืมทนายดังกลาว     
ไมควรทีจ่ะยงัคงเปนทนายใหกบัทัง้สองฝาย หรือทกุฝายอกีตอไป ในบางกรณเีพือ่ความเหมาะสมแลว
ทนายความอาจไมควรรับเปนทนายใหกับทั้งผูกูยืม หรือผูใหกู (ไมวาจะเปนบริษัทที่ไดรับแตงตั้ง
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ใหกระทํ าแทน หรืออ่ืนใดก็ตาม) หรือฝายอื่นใด อาทิ ผูคํ้ าประกัน เมื่อมีการบังคับคดีเกิดขึ้น       
จากตวัอยางจงึเหน็ไดวาลักษณะการท ํางานของผูประกอบวชิาชพีทนายความ อาจกอใหเกดิผลกระทบ
ตอประชนในสังคมได รัฐจึงมีความจํ าเปนที่จะตองเขามาควบคุมการประกอบวิชาชีพดังกลาว

2) แนวความคิดเกี่ยวกับผลประโยชนทางเศรษฐกิจ แนวความคิด  
ของทฤษฎนีี้เชื่อวา กลุมผลประโยชนทางเศรษฐกิจนั้น รัฐมีเหตุผลและความจํ าเปนที่จะตองเขามา
แทรกแซง เพื่อควบคุมการประกอบวิชาชีพในฐานะตัวแทนของประชาชนในสวนรวม โดยเหตุที่   
ผูประกอบวิชาชีพมีการรวมกลุมบุคคลในอาชีพเดียวกัน มีการเรียกรอง ชักจูงใหรัฐตรากฎหมาย 
เพือ่รับรองเอกสิทธิพิเศษในการปกครองตนเอง มีกฎระเบียบตางๆเฉพาะ มอบสิทธิเด็ดขาดใหแก
สถาบนัวชิาชพีนัน้ วาจะเลอืกบคุคลใดเปนสมาชกิของสถาบนัวชิาชพีหรือไมกไ็ด เชน ตามพระราชบญัญตัิ
วชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 2528 กํ าหนดใหมีสภาทนายความ มีอํ านาจในการรับรองคุณวุฒิการศึกษา ความรู 
ความช ํานาญ ในการประกอบวิชาชีพและรับขึ้นทะเบียน ออกใบอนุญาต พักใช หรือ เพิกถอน      
ใบอนญุาตผูประกอบวชิาทนายความ ดงันัน้วตัถุประสงคของหลักการรวมกลุมบคุคลในวชิาชพีเดยีวกนั
กค็อื การลมเลกิการแขงขนัระหวางผูประกอบวชิาชพีเดยีวกนัใหมากทีสุ่ด เพือ่จะกอใหเกดิการผกูขาด
ในวชิาชพี เพือ่คงไวซ่ึงประโยชนของมวลสมาชกิในวชิาชพีทีม่ารวมตวักนั การรวมกลุมของผูประกอบ
วิชาชีพจึงเปนการรวมกลุมผลประโยชนทางเศรษฐกิจ ซ่ึงรัฐจะตองเขามาแทรกแซงเพื่อควบคุม  
การประกอบวิชาชีพดังกลาว

3) แนวความคิดวาดวยความไมสมดุลของขอมูล แนวความคิดนี้มีที่มา
จากรฐัมคีวามจ ําเปนทีจ่ะตองด ําเนนิการเขาไปแทรกแซง เพือ่ใหขอมลูเพิม่เตมิทีจ่ ําเปนแกประชาชน
หรือผูใชบริการจากผูประกอบวิชาชีพ ถาพิจารณาในแงของผูใชบริการทางวิชาชีพแลว จะเห็นวา   
ผูใชบริการจะไมสามารถทราบถึงคุณภาพหรือความสามารถของผูใหบริการเลยวา มีความสามารถ
ขนาดไหนเพียงใด เงินคาบริการที่จายไปคุมคากับการบริการที่ผูวาจางไดรับหรือไม ในขณะที่ผูให
การบรกิารสามารถทราบสมรรถนะหรอืความสามารถของตนเองวาการใหบรกิารของตนเองดเีพยีงใด
มมีาตรฐานเพยีงใด ดงันัน้การรบัทราบขอมลูของทัง้สองฝายไมเทาเทยีมกนั ผลของความไมเทาเทยีมกนั
กจ็ะเกดิปญหาตามมาอกีวา จะสามารถท ําการลดความไมสมดลุดงักลาวนัน้ไดอยางไร ในแนวความคดินี้
เหน็วา นาจะท ําการแกปญหาโดยวธีิการใหกลุมของสถาบนัวชิาชพีนัน้ๆ ท ําการออกใบอนญุาตใหมสิีทธิ
ในการประกอบวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรรับรองทางวิชาชีพใหแกผูจะเขามาประกอบวิชาชีพนั้น 
ซ่ึงในสวนนี้ ก็ถือวาการไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนั้นมีการรับประกันขั้นตนถึงมาตรฐาน 
ขั้นพื้นฐานของผูใหบริการในวิชาชีพนั้นเทานั้น การที่รัฐไดมอบอํ านาจใหแกบุคคลผูมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามเงื่อนไขที่วางไว ถือวารัฐไดมีการใหขอมูลเพิ่มเติมแกประชาชนวาผูที่ใหบริการ     
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จากวิชาชีพนั้น จะไดรับการประกันคุณภาพมาตรฐานแหงวิชาชีพในขั้นตํ่ าระดับหนึ่ง และยังเปน
การลดภาระความเสีย่งจากการใชบริการจากผูประกอบวชิาชพีทีไ่รความสามารถไดอีกสวนหนึง่ดวย

เมือ่ไดทราบแนวความคดิทีจ่ะตองมกีารควบคมุการประกอบวชิาชพี
ทนายความแลว ก็จะศึกษาถึงประเภทของความรับผิดของผูประกอบวิชาชีพทนายความตอไป

3.2.3.2 ประเภทของความรับผิดของผูประกอบวิชาชีพทนายความ
ผูประกอบวิชาชีพทนายความจะมีความรับผิดตามกฎหมายอยางไรบาง 

พิจารณาจากนิติสัมพันธที่เกิดขึ้นระหวางผูประกอบวิชาชีพกับผูวาจางหรือผูใชบริการทางวิชาชีพ 
โดยทัว่ไปมักจะเปนนิติสัมพันธในทางสัญญา (Privity of Contract) หนาที่ความรับผิดเปนอยางไร
พจิารณาตามกฎหมาย สัญญาลกัษณะนัน้ ในกรณทีีผู่ประกอบวชิาชพีทนายความกอใหเกดิความเสยีหาย
ตอบุคคลอื่นที่ไมใชคู สัญญากับผูประกอบวิชาชีพก็อาจตองรับผิดตามกฎหมายลักษณะละเมิด      
ซ่ึงสามารถสรุปประเภทของความรับผิดของผูประกอบวิชาชีพทนายความไดดังตอไปนี้

1) ละเลยโดยไมปฏิบัติตามขอตกลง (Breach of Contract)
การปฏบิตังิานด ําเนนิคดีนัน้ตองเริม่ตนดวยขอตกลงระหวางทนายความ

กับตัวความ ซ่ึงถือเปนหลักในการกํ าหนดความรับผิดชอบของทนายความ ขอตกลงดังกลาวนี้    
อาจทํ าเปนลายลักษณอักษร หรืออาจจะตกลงกันดวยวาจาก็ได ในกรณีเชนนี้แมวามิไดเขียนไว  
เปนลายลักษณอักษรก็ตาม ทนายความยอมตองปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่รับรองทั่วไป เพียงแต 
การทีท่นายความกระท ําการตกลงกบัตวัความเปนลายลักษณอักษรยอมท ําใหตวัความไมเกดิการเขาใจผิด
เกี่ยวกับขอตกลงภายหลังได แตหากทนายความกระทํ าความตกลงกับลูกคาดวยวาจา ทนายความ
ควรจะท ําการยนืยนัขอตกลงดวยวาจานัน้ โดยสง “ หนงัสอืจางวาความ ” ไปใหตวัความลงลายมอืช่ือ
รับรอง แลวสงกลับมายังทนายความเพื่อปองกันขอกลาวหา หรือการโตแยงจากตัวความในภายหลัง

ขอตกลงระหวางทนายความและตวัความ ยอมเปนขอผูกพนัเกีย่วกบั
ความรบัผิดชอบตามกฎหมายของทนายความตอตวัความ ถาหากวาทนายความละเลยตอการปฏบิตังิาน
ตามเงือ่นไขในขอตกลงนัน้เกีย่วกบัการเสนอบรกิารทางวชิาชพีทนายความ ทนายความตองรับผิดชอบ
ตอลูกคาในฐานละเมิดโดยไมปฏิบัติตามขอตกลง

2) ความประมาทเลนิเลอโดยฝาฝนหนาท่ีท่ีจะตองระมดัระวงั (Negligence)
การฝาฝนหนาทีท่ีจ่ะตองระมดัระวงัเยีย่งผูประกอบวชิาชพีในการปฏบิตังิาน

ตามขอตกลงนั้น ยอมผูกมัดตัวผูประกอบวิชาชีพทนายความและตองรับผิดในกรณีประมาทเลินเลอ
โดยทัว่ๆ ไป คอื ผูกระท ํา (ผูประกอบวชิาชพี) กระท ําการหรอืไมกระท ําการโดยมไิดใชความระมดัระวงั
ตามมาตรฐานทีว่ญิชูนในวสัิยและพฤตกิารณเชนนัน้ควรปฏบิตั ิ หรือกลาวอกีนยัหนึง่ผูประกอบวชิาชพี
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ซ่ึงปฏิบัติงานดวยความรูความสามารถทางวิชาชีพยอมตองแสดงพฤติกรรมที่เปนลักษณะเยี่ยง        
ผูประกอบวิชาชีพ อยางไรก็ตาม ระดับความรับผิดชอบของผูประกอบวิชาชีพทนายความตอลูกคา
ในกรณีประมาทเลินเลอโดยฝาฝนหนาที่ที่จะตองระมัดระวังจะมากหรือนอยข้ึนอยูกับเงื่อนไข   
ตามขอตกลงเกี่ยวกับการดํ าเนินคดีและขึ้นอยูกับความเสียหายที่ตัวความไดรับ

3) ความประมาทเลินเลออยางรายแรง (Gross Negligence)
หากผูประกอบวชิาชพีไมไดท ํางานดวยความระมดัระวงัตามมาตรฐาน

ทางการดํ าเนินคดีทั่วไป หรือทนายความดํ าเนินคดีโดยปราศจากความระมัดระวังและไมคํ านึงถึง 
ขอเท็จจริง ในกรณีเชนนี้ผูประกอบวิชาชีพทนายความยอมตองรับผิดตามที่ตัวความกลาวหาวา      
มีความผิดฐานละเมิดโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง ตัวอยางเชน ในคดีแพงสามัญทนายความ   
มไิดยืน่ค ําใหการภายในก ําหนด เนือ่งจากลมืวนัครบก ําหนดยืน่ค ําใหการ ท ําใหคดคีวามของตวัความ
เสียหาย เปนตน

3.2.3.3 บคุคลท่ีเก่ียวของกับความรับผิดของผูประกอบวิชาชีพทนายความ
บุคคลที่เกี่ยวของกับความรับผิดของผู ประกอบวิชาชีพทนายความ   

แบงออกเปน 3 กลุม คือ
1) คูสัญญา (Clients)

เปนไปตามหลกัในเรือ่ง นติสัิมพนัธทางสญัญา (Privity of Contract)
คอื ผูประกอบวชิาชพีทนายความไมวาดานใด หากมคีวามสมัพนัธทางสญัญาตามกฎหมายในเรือ่งใด
ยอมตองผูกพันรับผิดตอบุคคลที่เปนคูสัญญากับผูประกอบวิชาชีพ

2) คูกรณีท่ีมีสวนไดเสีย (Foreseen third parties)   
คอื บคุคลทีผู่วาจางผูประกอบวชิาชพีทนายความน ําขอมลูทางคดคีวาม

ในลักษณะที่เปนเท็จไปใชบางเพื่อทํ าธุรกิจดวย และตองเปนกรณีที่ผูประกอบวิชาชีพทนายความรู 
หรือ คาดวาจะไดรูวา ผูวาจางใหท ําคดขีองตนจะน ําขอมลูทีต่นรูหรือท ําขึน้ หรือขอมลูอ่ืนๆ อันจ ําเปน
ไปใชกับบุคคลอื่น เพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ เชน นํ าขอมูล ไปท ําธุรกรรมทางการเงินไปใหธนาคาร
พิจารณาอนุมัติสินเชื่อเงินกู ดังนั้นหากนํ าขอมูลอันเปนเท็จ ทํ าใหธนาคารเชื่อและปลอยสินเชื่อ   
ใหกบัผูวาจาง ตอมาหากธนาคารไดรับความเสียหายไมไดรับชํ าระหนี้เงินกู หรือกลายเปนหนี้สูญ 
ถือวาธนาคารเปนคูกรณีที่มีสวนไดเสียที่ผูประกอบวิชาชีพตองรับผิดชอบดวย
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3) บคุคลท่ีสาม (Foreseeable third parties)
คือ บุคคลภายนอกที่ไดรับความเสียหายจากการประกอบวิชาชีพ

ทนายความ จะแตกตางจากคูกรณทีีม่สีวนไดเสีย (Foreseen third parties) กลาวคอื คูกรณทีีม่สีวนไดเสีย
ตองเปนบุคคลที่ประกอบวิชาชีพทนายความรูหรือควรจะไดรูวาขอมูลอันเปนเท็จ หรือรายงานที่ตน
ทํ าขึ้น จะถูกผูวาจางนํ าไปใชอางหรือทํ าธุรกิจดวย แตบุคคลที่สามนี้ผูประกอบวิชาชีพไมจํ าเปน 
ตองรูวาแตบุคคลที่สามนี้ เปนบุคคลใด เพียงแตการปฏิบัติหนาที่ของผูประกอบวิชาชีพกอใหเกิด
ความเสียหายกับบุคคลนั้น ถือวาเปนบุคคลที่สามที่ผูประกอบวิชาชีพตองรับผิดชอบตอเขาดวย

ในตางประเทศบุคคลที่สามจะไดรับชดใชความเสียหายจากการเชื่อถือ
ขอมลูเทจ็หรือรายงานทางเทจ็ทีผู่ประกอบวชิาชพีไดจดัท ําขึน้ ตองประกอบไปดวยขอเทจ็จรงิ 4 ประการ
ดังนี้

1) ทนายความนั้นมีหนาที่ใชความระมัดระวังตอบุคคลที่สามนั้น 
(ประเดน็หนาที่ใชความระมัดระวัง)

2) ทนายความประมาทเลินเลอในการดํ าเนินคดีความ (ประเด็น
ประมาทเลินเลอ)

3) บุคคลที่สามนั้นไดรับความเสียหายจากความประมาทเลินเลอ   
ของทนายความ(ประเด็นผลยอมเกิดจากเหตุ)

4)  บคุคลที่สามไดรับความเสียหายที่สมควรจะไดรับชดใชคืน

3.2.4 สาระส ําคัญของการประกันภัยความรับผิดของผูประกอบวิชาชีพทนายความ
เมื่อพิจารณาถึงความรับผิดทางละเมิดในการประกอบวิชาชีพทนายความแลว  

จะเหน็ไดวาโดยสวนใหญ ความเสยีหายจะเกดิจากการกระท ําละเมดิโดยตวัของผูเปนทนายความนัน้เอง
ซ่ึงในประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย มาตรา 420 ไดบญัญตัใิหผูละเมดิจ ําตองใชคาสนิไหมทดแทน
ไมวากระท ําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ ดังนั้น ถาหากลูกความพิสูจนไดวาทนายความไดกระทํ า
โดยจงใจหรอืประมาทเลินเลอใหตนไดรับความเสียหาย ทนายความก็จะตองรับผิดชดใชคาสินไหม
ทดแทน

เมื่อมีความเสียหายอันเกิดจากการกระทํ าโดยละเมิดเกิดขึ้นก็ตองมีการชดใช    
คาสนิไหมทดแทน ซ่ึงค ําวา “คาสนิไหมทดแทน” คอือะไรนัน้ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย
มาตรา 438 วรรคสอง ไดบญัญตัวิา “อนึง่ คาสินไหมทดแทนนัน้ไดแกการคนืทรพัยสินอนัอาจตองเสยีไป
เพราะละเมดิ หรือใชราคาทรพัยนัน้ รวมทัง้คาเสยีหายอนัจะพงึบงัคบัใหใชเพือ่ความเสยีหายอยางใดๆ
อันกอข้ึนนัน้ดวย” ดังนั้น คาสินไหมทดแทนจึงหมายความวา การคืนทรัพยอันผูเสียหายไดเสียไป 
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ค ําวา เสียไป ในมาตรานี้ คอื ถูกเอาไปโดยไมมอํี านาจจงึเปนการสญูเสยีทรัพยนัน้ไป42 การคนืทรพัย
ทีเ่สยีไปยอมแสดงวาทรัพยนั้นถูกเอาไปจึงใหเอากลับคืนมา ถาคืนไมไดจึงใหใชราคาทรัพย

สวนค ําวา “คาเสยีหายอนัพงึบงัคบัใหใช” หมายความวา การบงัคบัใหชดใชเปนเงนิ
เพือ่ใหความเสยีหายทีเ่กดิขึน้นัน้หมดสิน้ไป ซ่ึงความเสยีหายทีจ่ะตองชดใชนัน้ตองเปนผลของการละเมดิ
จงึจะถอืวาเปนความเสยีหายทีก่ารละเมดิกอใหเกดิและจ ําตองใชคาสนิไหมทดแทนตามมาตรา 42043

ทีไ่ดกลาวไวแลว
ความเสยีหายทีก่อขึน้แยกไดเปนสองอยาง คอื อยางทีห่นึง่เสยีหายเปนเงนิเปนทอง

เชน ทํ าใหตัวทรัพยเสียหายคิดเปนมูลคาได เปนคาซอมใหคืนดี คาเสื่อมราคา หรือเสียหายจาก    
การขาดประโยชนอันจะพงึได คาขาดไรอุปการะ คาขาดของตนซึง่ค ํานวณเปนราคาได สวนความเสยีหาย
อีกอยาง คอื ความเสียหายที่ไมเปนเงินทองตีราคาไมได เชน ทํ าใหรางการพิการถูกตัดขาตัดแขน 
เพราะกระดูกหักเนื่องจากถูกรถชน ทํ าใหเสียอนามัย ทนทุกขทรมาน เสียเสรีภาพโดยถูกขัง         
ถูกหมิน่ประมาท ถูกประณาม เปนตน เหลานีไ้มมรีาคาทีจ่ะค ํานวณเปนตวัเงนิได แตกเ็ปนความเสยีหาย
ทีบ่ังคับใหชดใชได

ดังนั้น ในกรณีของทนายความเมื่อทนายความกระทํ าการละเมิดไมวาโดยจงใจ
หรือประมาทเลินเลอตอตัวความ จนทํ าใหตัวความไดรับความเสียหาย ซ่ึงความเสียหายที่เกิดขึ้นนี้
เปนความเสยีหายที่ไมอาจคํ านวณเปนราคาได เนื่องจากทนายความทํ างานบางครั้งเกี่ยวกับชีวิตและ
รางกายหรือช่ือเสียง เสรีภาพ ของตัวความ ซ่ึงชีวิตและรางกายไมอาจตีราคาเปนเงินไดวาเทาใด    
แตกเ็ปนความเสียหายที่บังคับใหชดใชได

ปญหามวีาเมือ่เกดิความเสยีหายขึน้มาแลวกบัชวีติหรือรางกายของผูเปนทนายความ
จะตองรับผิดชอบชดใชคาสินไหมทดแทนเปนเงินเทาใด ทั้งนี้เนื่องจากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ
ชีวติและรางกายเปนความเสยีหายทีไ่มอาจค ํานวณเปนราคาเงนิไดนัน้ ในการชดใชคาสนิไหมทดแทน
ไดมีบัญญัติไวในมาตรา 438 วรรคแรก แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะละเมิด
บญัญตัไิววา “คาสนิไหมทดแทนจะพงึใชโดยสถานใดเพยีงใดนัน้ใหศาลวนิจิฉยัตามควรแกพฤตกิารณ
และความรายแรงแหงละเมิด” ซ่ึงการใชใหโดยสถานใด มิใชบังคับไดเพียงแคการใหคืนหรือใช
ราคาทรัพยเทานั้น แตยังมีวิธีบังคับใหกลับสูสภาพเดิมหรือทํ าใหความเสียหายส้ินไป โดยวิธี       
อันตามสภาพของสิทธินั้นๆ ศาลก็มีอํ านาจบังคับไดตามที่กฎหมายใหอํ านาจไวอยางกวางขวาง 

                                                       
42 พจน ปุษปาคม. (ม.ป.ป.). คํ าอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยละเมิดแกไขเพิ่มเติม

(พิมพครั้งที่ 3). หนา 523.
43 แหลงเดิม. หนา 523.
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รวมทัง้บงัคบัใหใชคาเสยีหายดวยหรือไมใหใชกไ็ด ถาไมมวีธีิอ่ืนทีจ่ะบงัคบัใหความเสยีหายกลบัคนืดี
ศาลจะบงัคบัใหชดใชเปนเงนิแทนกไ็ด และการใหใชเพยีงใดนัน้ ตามมาตรา 438 วรรคหนึง่ บญัญตัวิา
กใ็ชไดแคในทางใหชดใชคาเสียหาย คอื ก ําหนดใหใชเพียงใดก็ไดตามสมควรแกพฤติการณ และ
ความรายแรงแหงละเมิดแตมิใชวาศาลจะกํ าหนดตามความพอใจโดยไมมีหลักเกณฑ เพราะมีคํ าวา 
“ตามสมควร” และ “แหงละเมดิ” ก ํากบัอยู ความเสยีหายนัน้จะตองเกดิจากการละเมดิของทนายความ
และทนายความจะตองรบัผิดในผลของการละเมดิ ดงันัน้ศาลจะตองวนิจิฉยัความรบัผิดของทนายความ
ผูกระทํ าเสียกอน เมื่อทนายความตองรับผิดแลวจึงจะบังคับใหชดใชแตจะชดใชเพียงใดก็ตองดู
ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ พฤตกิารณและความรายแรงของการละเมดิมาประกอบกนัแลวก ําหนดใหสมควร
แกกรณ ี การก ําหนดไมจ ําตองใหเทากบัความเสยีหายและกฎหมายใหอํ านาจศาลทีจ่ะก ําหนดความรายแรง
แหงละเมิด ศาลจึงกํ าหนดเปนการลงโทษใหใชมากกวาที่เสียหายจริงก็ไดหรือตามพฤติการณ    
ควรใหชดใชนอยกวาความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยทนายความไมควรรับผิดในความเสียหายทั้งหมด 
ศาลจะใหใชบางสวนกไ็ดหรือศาลอาจก ําหนดเปนการประมาณความเสยีหายที่ทนายความตองรับผิด
ก็ได

สรุปไดวา ในกรณทีีท่นายความไดกระท ําความผดิหลักการชดใชคาสนิไหมทดแทน
ในการละเมดินัน้ จะตองพจิารณาถงึความรบัผิดของทนายความเสยีกอน โดยจะตองดวูาความเสยีหาย
ทีเ่กดิขึน้เกดิจากการกระท ําโดยละเมดิของทนายความ เมือ่ทนายความรบัผดิและจงึจะบงัคบัใหชดใช
ตามหลกัการแหงละเมดิ   ผูประกอบวชิาชพีทนายความทกุคนมคีวามเสีย่งอนัเกดิจากการใหค ําแนะน ํา
หรือเขาไปดํ าเนินคดีใหตัวความที่ผิดพลาด เมื่อความผิดพลาดเกิดขึ้นไมวาจะเปนโดยจงใจหรือ
ประมาทเลินเลออันถือไดวาเปนการละเมิดตอตัวความแลวแตกรณี ซ่ึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ
ชีวิตและรางการของตัวความที่ยากจะคํ านวณเปนราคาเงินได แลวถาหากทนายความตองถูกฟอง
รองเรียกคาสนิไหมทดแทนกจ็ะตองสญูเสยีเงนิทองเพือ่จายเปนคาสินไหมทดแทน บางครัง้กม็ากกวา
เงินเดือนที่ทนายความไดรับอันเปนผลรายของผูประกอบวิชาชีพทนายความ หนทางที่จะเยียวยา
หรือบรรเทาผลรายอันเนือ่งมาจากการกระท ําโดยประมาทเลนิเลอของทนายความ กค็อื การประกนัภยั
ความรับผิด ซ่ึงผูเขียนไดทํ าการศึกษาทั้งระบบที่ใชอยูในปจจุบันนี้ คือ ระบบประกันภัยภายใต
บริษัทประกันภัยซ่ึงจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย กับระบบใหมคือระบบประกันภัยภายใตระบบกองทุน
ประกันความเสี่ยง
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3.2.4.1 ระบบประกันภัยภายใตบริษัทประกันภัยซ่ึงจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
บริษทัประกนัภยัในประเทศไทยมอียูหลายบรษิทัซึง่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย

หลายประเภท คอื ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะ 20 และตามกฎหมายอื่น อันไดแก 
พระราชบญัญตัปิระกนัวนิาศภยั พระราชบญัญตัปิระกนัชวีติ เปนตน ซ่ึงตามกฎหมายลกัษณะประกนัภยั
ไดบญัญตัไิวในมาตรา 861 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวา “อันวาสัญญาประกันภัยนั้น คือ 
สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งตกลงจะใชคาสินไหมทดแทน หรือใชเงินจํ านวนหนึ่งใหในกรณีวินาศภัย
หากมขีึน้หรือในเหตุอยางอื่นในอนาคต ดังไดระบุไวในสัญญา และในการนี้บุคคลอีกคนหนึ่งตกลง
จะสงเงนิซึ่งเรียกวา “เบี้ยประกันภัย” เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา 861 แลวจะเห็นไดวาสัญญา
ประกนัภัยจะตองประกอบดวยคูสัญญาอยางนอย 2 ฝาย คือ ผูเอาประกันภัย และผูรับประกันภัย 
นอกจากนี้ ยังมีผูรับประโยชนซ่ึงอาจจะเขามามีฐานะเปนคูสัญญาในสัญญาประกันภัยได ดังนั้น 
ในสญัญาประกันภัยจึงประกอบดวยบุคคล 3 ฝาย คือ

1) ผูรับประกันภัย (Insurer) หมายถึง คูสัญญาฝายที่ตกลงจะชดใช    
คาสินไหมทดแทนหรือใหเงินจํ านวนหนึ่งใหแกผูเสียหายในกรณีวินาศภัยหากมีขึ้นในเหตุอยางอื่น
ในอนาคตดังไดระบุไวในสัญญานั้น ซ่ึงผูรับประกันภัยมีสิทธิหนาที่และความรับผิด ดังตอไปนี้

สทิธิของผูรับประกันภัย
(1) สิทธิที่จะไดรับเบี้ยประกันภัย สิทธิดังกลาวในขอนี้เกิดขึ้น    

ในทันทีที่สัญญาประกันภัยเกิดและคูสัญญาไดตกลงกํ าหนดจํ านวนเบี้ยประกันภัยตลอดจนวิธีการ
ในการสงเบี้ยประกันภัยแลว44 โดยไมตองคํ านึงวาจะเกิดวินาศภัยหรือจะตองจายคาสินไหมทดแทน
ตามสญัญาประกนัภยัตอบแทน ผูเอาประกนัภยัหรือไมเพราะหนีข้องผูรับประกนัภยัเปนหนีใ้นอนาคต
อันไมแนนอน ไมใชหนี้ตางตอบแทนที่จะเกิดขึ้นในทันที หากผูเอาประกันเพิกเฉยไมยอมชํ าระ  
เบีย้ประกนัภยั ผูรับประกนัภยัมสิีทธติดิตามฟองรองไดภายในอายคุวาม 2 ป นบัแตวนัทีสั่ญญาประกนัภยั
อยูนัน้เกดิมีวินาศภัยขึ้นตามสัญญา ผูรับประกันภัยชอบที่จะปฏิเสธไมยอมชํ าระคาสินไหมทดแทน
ใหแกผูเอาประกันภัยไดจนกวาผูเอาประกันภัยจะยอมชํ าระเบี้ยประกันให ทั้งนี้เพราะสัญญาประกัน
วนิาศภัยเปนสัญญาตางตอบแทนนั่นเอง

                                                       
44 จํ ารัส เขมะจารุ. (2539). คํ าอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยประกันภัย

(พิมพครั้งที่ 2). หนา 72.
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(2) สิทธิปฏิเสธความรับผิดตามสัญญา สิทธิของผูรับประกันภัย      
ขอนี้เปนสิทธิตามกฎหมายที่เกิดขึ้นเนื่องจากวินาศภัยนั้นไดเกิดขึ้น เนื่องจากความทุจริตหรือ   
ความประมาทเลนิเลออยางรายแรงของผูเอาประกนัภยันัน้ ในลกัษณะในทางศลีธรรม (Moral Hazard)
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย มาตรา 879 ซ่ึงถือวาเปนขอกฎหมายอนัเกีย่วกบัความเรยีบรอย
และศลีธรรมอันดีของประชาชนคูสัญญาประกันภัยจะตกลงแกไขเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่นไมได

(3) สิทธิเลิกสญัญา สิทธิของผูรับประกนัภยัในขอนีแ้บงเปน 2 กรณี
คอื สิทธเิลิกสัญญาตามกฎหมายกบัสทิธเิลิกสัญญาตามเงือ่นไขของสญัญาประกนัภยั ซ่ึงสทิธเิลิกสญัญา
ตามกฎหมายมบีญัญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 2 ลักษณะ 2 หมวด 4 วาดวย
เลิกสญัญาและในบรรพ 3 ลักษณะ 20 หมวด 2 วา ดวยรับประกันวินาศภัยซ่ึงอยูในมาตรา 876 
วรรค 245 ซ่ึงผูรับประกันภัยไมมีสิทธิเลิกสัญญาประกันภัยเมื่อผูเอาประกันภัยตองคํ าพิพากษา      
ใหลมละลาย แตถาผูเอาประกนัภยัไดจดัหาหลักประกนัอนัสมควรใหผูรับประกนัภยัได ผูรับประกนัภยั
อาจไมใชสิทธิดังกลาวในขอนี้ได แตในกรณีที่ผูเอาประกันภัยไดชํ าระเบี้ยประกันภัยลวงหนาไว
เพื่อคุมครองภัยในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ผูรับประกันภัยจะใชสิทธิเลิกสัญญากอนครบกํ าหนดนั้น
ไมได

สวนสิทธิเลิกสัญญาตามเงื่อนไขของสัญญาประกันภัยนั้น  
ยอมเปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุไวในกรมธรรมประกันภัยวา ผูรับประกันภัยจะมีสิทธิเลิกสัญญาได
ในกรณีใดบาง

หนาท่ีและความรับผิดของผูรับประกันภัย มดีังตอไปนี้
(1) หนาที่ใชความระมัดระวัง ผูรับประกันภัยซ่ึงประกอบธุรกิจ 

อันเปนการคาที่ตองอาศัยความรูตามหลักวิชาการประกันภัยมีหนาที่จะตองใชความระมัดระวัง     
ในการรบัประกนัภยัของคน ซ่ึงในตางประเทศเรยีกผูรับประกนัภยันีว้า “ผูรับประกนัภยั ผูมคีวามฉลาด
รอบคอบ” (A Prudent  Insurer)46 ถาผูรับประกันภัยทราบวาขอความจริงที่ผูเอาประกันเปดเผยหรือ
แถลงในขณะขอทํ าประกันภัยเปนความเท็จไมวาจะโดยจงใจ สํ าคัญผิด หรือรูเทาไมถึงการณ หรือ
ไมทราบความจริงในเรื่องนั้นเปนอยางไรก็ตาม ผูรับประกันภัยจะเชื่อตามนั้นไมได ผูรับประกันภัย
จะตองปฏิบตัติามหลกัสจุริตอยางยิง่ในการท ําสญัญาประกันภัยดวยการไมรับฟงขอความอันเปนเท็จ
แตควรจะไดรูหากไดใชความระมดัระวงัในระดบัความรอบรูของผูรับประกนัภยัคนอืน่ในการรบัฟงขอ

                                                       
45 ไชยยศ เหมรัชตะ. (2529). กฎหมายวาดวยประกันภัย. หนา 182.
46 Marine Insurance Act 1909, Section 18 (2).
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ความจรงิชนดิเดยีวกนั มฉิะนัน้ ผูรับประกนัภยัจะตองอางวาสญัญาประกนัภยัเปนโมฆยีะ เนือ่งจากผู
เอาประกันภัยปกปดขอความจริงหรือแถลงขอความอันเปนเท็จไมได

(2) หนาที่สงมอบกรมธรรม กรมธรรมประกันภัย คือ เอกสาร
แสดงการรับประกันภัยหรือหลักฐานเปนหนังสือ ซ่ึงผูรับประกันภัยลงลายมือช่ือมอบไวใหแก       
ผูเอาประกันภัยเกี่ยวกับขอสัญญาและเงื่อนไขการประกันภัย47 ในทางกฎหมายถือวากรมธรรม   
เปนหลักฐานของการประกนัภยัทีผู่เอาประกนัภยัและผูรับประกนัภยัตางรบัรองตองกนั เพราะในกรณี
ที่ผูเอาประกันภัยฟองรองเรียกคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยนั้นยอมตองอางกรมธรรม
ประกนัภยัเปนหลักฐานและในกรณกีลับกนัเมือ่ผูรับประกนัภยัจะฟองเรยีกรองเบีย้ประกนัภยัตามสญัญา
กต็องอางกรมธรรมประกันภัย เปนหลักฐานของสัญญาประกันภัย เชนเดียวกัน ฉะนั้น การสงมอบ
กรมธรรมประกันภัยนี้ถึงแมจะไมใชตัวสัญญาประกันภัยแตก็เปนหลักฐานที่แสดงถึงการประกันภัย
ตามสญัญาทีไ่มตองมีหลักฐานเปนหนังสือนั้นได ทั้งนี้เนื่องจากกรมธรรมประกันภัยไดระบุรายการ
ตามทีก่ฎหมายไดบญัญตัไิวในมาตรา 867 วรรค 3 อนมุาตรา (1) ถึง (11) ประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย
อันเปนขอสาระสํ าคัญของสัญญาประกันภัยไวทั้งหมดแลว

(3) หนาที่สํ ารวจคาเสียหาย การสํ ารวจความเสียหายเปนวิธีการ
อันส ําคัญของการจายคาสินไหมทดแทนตามความเปนจริง ตามหลัก  Indemnity ทัง้นีก้็เพื่อกํ าหนด
จํ านวนคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย ซ่ึงผูรับประกันภัยมีหนาที่จะตองพิสูจนจํ านวน
ของความเสียหายที่เกิดขึ้นตามสัญญาประกันภัยและการชดใชคาสินไหมทดแทนไปตามจํ านวน
ของวินาศภัยนั้น

(4) หนาทีช่ดใชคาสนิไหมทดแทนหนาทีข่องผูรับประกนัภยั ในขอนี้
นบัวาเปนขอสาระสํ าคัญ เพราะเปนจุดมุงหมายของการทํ าสัญญาประกันภัยหนาที่นี้แมจะขึ้นอยูกับ
เหตกุารณในอนาคตอันไมแนนอน คือ อาจจะเกิดขึ้นหรือไมก็ได แตเมื่อเกิดความเสียหายดังที่ได
ระบไุวในสญัญาขึ้นแลวผูรับประกันภัยจะมีหนาที่ดังกลาวในขอนี้ทันที การจายคาสินไหมทดแทน
จะจายตามจํ านวนวินาศภัยจริงที่เกิดขึ้นเทานั้นไมไดรับตามจํ านวนเงินที่ไดเอาประกันภัยไว ทั้งนี้
เพือ่เปนการหลีกเลี่ยงการกระทํ าที่เปนการพนันขันตอและการแสวงหากํ าไรจากการเกิดวินาศภัย

                                                       
47 สิทธิโชค ศรีเจริญ. (2524). กฎหมายพาณิชย 2: บุคคลผูเก่ียวของในสัญญาประกันภัย. หนา 678.
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2) ผูเอาประกันภัย (Insured) หมายถึงคูสัญญาฝายซ่ึงมีความเสี่ยงภัย
ไดเสนอใหผูรับประกนัภยัเขารบัความเสีย่งภยัแทนตนโดยตกลงวาจะสงเงนิซึง่เรยีกวาเบีย้ประกันภัย
ใหเปนการตอบแทนการที่ผูรับประกันภัยตกลงเขารับเสี่ยงภัยให

สทิธิของผูเอาประกันภัย
(1) สิทธิในการลดเบี้ยประกันภัย สาระสํ าคัญในกรณีนี้ คือ     

ความรบัผดิตามกฎหมายของผูเอาประกนัภยั ซ่ึงเปนทีต่ัง้แหงสวนไดเสยีอันอาจเอาประกนัภยัไดนัน้
มโีอกาสเปลีย่นแปลงสภาพใหเส่ียงภยันอยลงหรือเปลีย่นแปลงมลูคาจนไมสัมพนัธกบัเบีย้ประกนัภยั
ทีเ่สยีไป ผูเอาประกันภัยยอมขอลดเบี้ยประกันภัยไดตามกฎหมาย

(2) สิทธใินการเลกิสญัญา การเลกิสญัญาเปนสทิธิเดด็ขาดทีก่ฎหมาย
ใหผูเอาประกันภัยไวเพื่อใหสอดคลองกับความเปนจริงของธุรกิจประกันภัย ซ่ึงผูเอาประกันภัย  
เปนผูน ําการเสีย่งภยัของงานไปใหผูรับประกนัภยัรับเสีย่งแทน ฉะนัน้หากผูเอาประกนัภยัไมประสงค
จะเอาการเสีย่งภยันัน้ไปใหผูรับประกนัภยัอีกตอไป ผูเอาประกนัภยัยอมมสิีทธิบอกเลกิสญัญาไดเสมอ
แตการเลิกสัญญานั้นตองไมกระทบตอหลักการปฏิบัติในทางธุรกิจของผูรับประกันภัยดวย เพราะ
ถือวาสัญญาประกันภัยเปนสัญญาทางการคา (Commercial Contract) การจะใหสิทธิผูเอาประกันภัย
บอกเลิกสัญญาประกันภัยเมื่อใดก็ตาม ยอมเปนการกระทบกระเทือนถึงสิทธิในทางการคาของผูรับ
ประกันภัย โดยเฉพาะในกรณีเมื่อผูรับประกันภัยไดเอาการประกันภัยสามารถบอกเลิกสัญญา    
ประกันภัยไดเมื่อกอนเริ่มเสี่ยงภัย และถาในการบอกเลิกสัญญาของผูเอาประกันภัยในกรณีใด    
เปนเหตใุหผูรับประกันภัยจํ าตองคืนเบี้ยประกันภัยทั้งหมดหรือแคบางสวน ผูรับประกันภัยก็จะตอง
ชํ าระดอกเบีย้ในเงินเบี้ยประกันภัยในสวนที่ตองคืนใหแกผูเอาประกันภัยอีกโสดหนึ่งดวย

(3) สิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทน สิทธิของผูเอาประกันภัย  
ตามขอนี้ถือวาเปนสิทธิอันสํ าคัญที่สุด เพราะเปนจุดมุงหมายในการเขาทํ าสัญญาประกันภัย        
ของผูเอาประกันภัย ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อมีวินาศภัยเกิดขึ้น และเปนวินาศภัยที่อยูในเงื่อนไข  
ของสญัญาประกนัภยั และผูเอาประกนัภยัไดแจงและมกีารแจงคาเสยีหายแลว เรียกวา คาสินไหมทดแทน
จะเรยีกวาเกดิวนิาศภยัไมได วินาศภัยจะมีเพียงใดก็ตีราคา ณ สถานที่และในเวลาซึ่งเหตุวินาศภัยนั้น
ไดเกิดขึ้น

หนาท่ีของผูเอาประกันภัย
โดยทั่วไปแลวหนาที่ของผูเอาประกันภัยในฐานะคูสัญญาประกัน

วนิาศภยันัน้ มตีัง้แตกอนเกดิสญัญาประกนัภยั  ไปจนถงึสญัญาประกนัภยัระงบัในกรณทีีไ่มมวีนิาศภยั
ตามสญัญาประกันภัยเกิดขึ้นถือวายังไมมีหนี้ของผูรับประกันภัยที่จะตองชํ าระตามสัญญา ซ่ึงหนาที่
ของผูเอาประกันภัยตามสัญญาประกันภัยมีขอสาระสํ าคัญดังตอไปนี้
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(1) หนาทีเ่ปดเผยความจรงิ (Disclosure) ขอนีเ้ปนหนาทีอั่นส ําคญัทีสุ่ด
ของสัญญาประกันภัย ซ่ึงผูเอาประกันภัยจะตองเปดเผยขอความจริงไมแสดงขอความอันเปนเท็จ 
การเปดเผยขอความจรงิและไมแสดงขอความอนัเปนเทจ็นีเ้ปนหลักสจุริตอยางยิง่ของสญัญาประกนัภยั
(Principle of Utmost good faith) เปนหลักเกณฑอันส ําคญัทีจ่ะท ําใหสัญญาประกนัภยัอาจถกูบอกลาง
ไดตามกฎหมาย

(2) หนาที่ชํ าระเบี้ยประกันภัย ผูเอาประกันภัยมีหนาที่ที่จะตอง
ชํ าระคาเบี้ยประกันภัย ซ่ึงเปนหนี้ตางตอบแทนตามสัญญาประกันภัยของผูเอาประกันภัย ขอสังเกต
ในการช ําระเบีย้ประกนัภยั กค็อื การช ําระเบีย้ประกนัภยัมใิชสาระส ําคญัในการเกดิสญัญาประกนัภยั
สัญญาประกันภัยอาจเกิดขึ้นแลวจึงเรียกรองเบี้ยประกันภัยกันไดในภายหลังหรือผูรับประกันภัย
อาจบอกเลิกสัญญาประกันภัยนั้นเสียไดแตการตกลงกํ าหนดจํ านวนเงินคาเบี้ยประกันภัยนั้น       
เปนสาระส ําคญั ในการเกดิสญัญาประกนัภยัตามมาตรา 866 ตราบใดทีม่กีารเสนอท ําสญัญาประกนัภยั
และสนองรบัการท ําสญัญาประกนัภยัโดยยงัไมไดตกลงจ ํานวนเงนิเบีย้ประกนัภยัแลว ถือไดวายงัมไิด
ตกลงจะสงเงินซึ่งเรียกวาเบี้ยประกันภัยตามมาตรา 861 สัญญาประกันภัยยังไมเกิด

(3) หนาที่บอกกลาวเมื่อเกิดเหตุการณ (Notice of Occurrence) 
เมื่อผูเอาประกันไดตระหนักวาอันตรายไดเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของทนายความกับตัวความ     
ผูเอาประกันจะตองแจงเหตุใหผูรับประกันภัยทราบ โดยไมชักชาหรือเมื่อทนายความผูเอาประกัน
ไดรับคํ ารองเรียกคาเสียหายหรือคํ าฟอง ทนายความก็จะตองแจงใหผูรับประกันทราบทันทีเชนกัน 
ทั้งนี้เพื่อใหผูรับประกันภัยเขาไปสํ ารวจและตรวจสอบขอเท็จจริง และประเมินราคาความเสียหาย  
ทีเ่กดิขึน้กับผูปวยและจายคาสินไหมทดแทนให

(4) หนาที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาประกันภัย นอกเหนือจาก
หนาที่และความรับผิดตามกฎหมายดังกลาวขางตนแลว ทนายความผูเอาประกันภัยยังตองมีหนาที่
จะตองปฏิบัติตามขอกํ าหนดทั้งหลายในกรมธรรมประกันภัยอีกดวย  การละเวนปฏิบัติตามเงื่อนไข
เชนวานัน้  อาจทํ าใหผูรับประกันภัยหลุดพนจากความรับผิดได หากวาเงื่อนไขดังกลาวไดกํ าหนด
ไวเปนขอสัญญาอยางชัดแจง

3) ผูรับประโยชน (Beneficiary) คือ บคุคลที่ผูเอาประกันภัยกํ าหนด
ใหเปนผูรับประโยชนตามสัญญาประกันภัยที่ไดทํ าขึ้น สํ าหรับผูรับประโยชนในวิทยานิพนธฉบับนี้ 
คือตัวความที่ไดรับอันตรายจากการประทํ าโดยประมาทเลินเลอจากความผิดพลาดหรือบกพรอง
ของทนายความผูเอาประกันภัยนี้ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 867 ที่ไดบัญญัติ  
ใหมสิีทธเิรียกรองคาสนิไหมทดแทนตามสญัญาประกนัภยักบัผูรับประกนัภยัโดยตรง แตคาสนิไหมทดแทน
ที่ตัวความจะมีสิทธิเรียกรองเอาจากผูรับประกันภัยไดจะตองไมเกินวงเงินที่กํ าหนดไวในสัญญา
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ประกันภัย หากคาสินไหมทดแทนเกินไปจากที่กรมธรรมระบุไว ตัวความจะตองเรียกรองเอาจาก
ทนายความผูเอาประกันภัยเอง

หลักฐานแหงสัญญาประกันภัย
หลักฐานแหงสัญญาประกันภัย คือ กรมธรรมประกันภัย การที่กฎหมาย

กํ าหนดใหเปนหนาที่ของผูรับประกันภัยที่จะตองออกกรมธรรมใหผูเอาประกันภัยยึดถือไวก็เพื่อให
ความคุมครองผูเอาประกันภัย เพราะโดยลักษณะของสัญญาประกันภัยแลวการชดใชเงินหรือ       
คาสินไหมทดแทนของผูรับประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัยเปนเรื่องในอนาคต โดยมีรายละเอียด  
ทีจ่ ําเปนตางๆ อยูโดยครบถวนในทางปฏิบัติบริษัทผูรับประกันภัยจะพิมพขอสัญญา ซ่ึงโดยทั่วไป
เรียกวา เงื่อนไขกรมธรรมประกันภัยดวย ซ่ึงจะจัดพิมพไวคร้ังละเปนจํ านวนมากเปนมาตรฐาน  
ของการรบัประกันภัยแตละแบบไว ซ่ึงรายการในกรมธรรมประกันภัยมีดังตอไปนี้

1) วตัถุทีเ่อาประกันภัย ในที่นี้หมายถึง  ความรับผิดจากการกระทํ า
โดยจงใจหรือประมาทเลินเลอของทนายความ

2) ภยัซ่ึงผูรับประกันภัยรับเสี่ยง
3) ราคาแหงมลูประกนัภยัถาหากไดก ําหนดกนัไว หมายถึง การก ําหนด

มลูคาของวตัถุทีเ่อาประกนัภยัไว หรือไมก ําหนดไวกไ็ด การประกนัภยัทีก่ ําหนดราคาแหงมลูประกนัภยั
ไวนี้ภาษาอังกฤษเรียกวา Valued Policy เมือ่เกดิภยัขึ้นตามที่เอาประกันภัย ผูรับประกันภัยตองชดใช
คาสินไหมทดแทนใหผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนตามมูลคาที่ไดกํ าหนดกันไว

4) จ ํานวนเงนิซึง่เอาประกนัภยั จ ํานวนเงนิซึง่เอาประกนัภยันี ้ความหมาย
ตางกบัราคาแหงมลูประกนัภยั กลาวคอื หมายถงึจ ํานวนเงนิทีผู่เอาประกนัภยัไดตกลงขอท ําประกนัภยั
ไวกับผูรับประกันภัย และผูรับประกันภัยความคุมครองไมเกินจํ านวนซึ่งเอาประกันภัย กลาวคือ     
ผูรับประกนัภยัจะชดใชความเสยีหายใหตามความเสยีหายทีแ่ทจรงิ แตไมเกนิจ ํานวนเงนิซึง่เอาประกนัภยัไว

5) จ ํานวนเบีย้ประกนัภยั และวธีิสงเบีย้ประกนัภยั เบีย้ประกนัภยัเปนเงนิ
ซ่ึงผูเอาประกนัภยัจะตองจายใหแกผูรับประกนัภยัเปนการตอบแทน ในการทีผู่รับประกนัภยัรับเสีย่งภยั
ใหความคุมครองแกผูเอาประกนัภยั ในวนัทีเ่อาประกนัภยักบัวตัถุทีเ่อาประกนัภยั วธีิสงเบีย้ประกนัภยั
อาจจะสงใชคร่ึงเดียวเมื่อตกลงทํ าสัญญากัน หรืออาจจะสงเปนรายสัปดาห รายเดือน สามเดือน   
หกเดอืน หรือรายปสุดแลวแตจะตกลงกันและประเภทของการประกันภัย

6) ถาหากสญัญาประกนัภยัมกี ําหนดเวลาตองเริม่ตนและเวลาสิน้สุดไวดวย
7) ช่ือหรือยี่หอของผูรับประกันภัย
8) ช่ือหรือยี่หอของผูเอาประกันภัย
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9) ช่ือของผูรับประโยชน (ถาพึงจะมี)
10) วนัทํ าสัญญาประกันภัย
11) สถานที่และวันที่ไดทํ ากรมธรรมประกันภัย สถานที่ทํ ากรมธรรม

หมายถึง สถานทีท่ีอ่อกกรมธรรมใหแกผูเอาประกันภัยนั่นเอง สวนวันที่ไดทํ ากรมธรรมประกันภัย
คือ วนัทีผู่รับประกันภัยออกกรมธรรมประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย

กรมธรรมประกันภัยกับขอสัญญาท่ีไมเปนธรรม
เปนทีท่ราบกันดีอยูแลววาหลักฐานแหงสัญญาประกันภัย คือ กรมธรรม 

อันเปนสัญญาระหวางผูประกอบธุรกิจการคาหรือวิชาชีพกับผูบริโภค ซ่ึงในทางปฏิบัติ บริษัท    
ประกันภัยตางๆ จะพิมพขอสัญญาที่เรียกวาเงื่อนไขกรมธรรมอยูในตัวกรมธรรมประกันภัยดวย
โดยจะจดัพมิพกรมธรรมไวเปนจํ านวนมากเปนมาตรฐานของการรับประกันภัยแตละแบบไว เมื่อมี
ผูมาขอเอาประกนัภยัและบรษิทัพจิารณารบัแลวกเ็พยีงแตเติมขอความลงในชองวางที่เวนไวเทานั้น48  
สัญญาเชนนี้ มช่ืีอเรยีกวา “สัญญาส ําเรจ็รูป”49 หมายถึง สัญญาทีท่ ําเปนลายลักษณอักษรโดยมกีารก ําหนด
ขอสัญญาที่เปนสาระสํ าคัญไวลวงหนา โดยคูสัญญาในที่นี้หมายถึงผูเอาประกันภัยไมมีโอกาส       
ทีจ่ะขอแกไขหรือไมรับขอสัญญาขอใดขอหนึ่งได ซ่ึงถือวาเปนการเอารัดเอาเปรียบกันทางสัญญา

ขอสัญญาที่ไมเปนธรรม
หลักกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยนิติกรรมสัญญาของไทยยึดหลัก

ความศกัดิ์สิทธิ์แหงการแสดงเจตนาและหลักเสรีภาพแหงสัญญาอยางเครงครัด กลาวคือ เมื่อคูกรณี
ไดแสดงเจตนาท ํานติกิรรมสญัญากนัโดยชอบดวยกฎหมายและโดยใจสมคัรแลว คูกรณจีกัตองถูกผูกพนั
ใหตองปฏิบัติตามที่ไดตกลงกันไวอยางเครงครัดถึงแมผลของการทํ านิติกรรมสัญญานั้น จะทํ าให
ฝายหนึง่ไดเปรียบอีกฝายหนึ่งก็ตาม เนื่องจากไมมีผูใดถูกบังคับใหตองทํ าสัญญา บุคคลทุกคนยังมี
เสรีภาพเต็มที่ที่จะไมเขาทํ าสัญญาที่มีเนื้อหาสาระเอารัดเอาเปรียบตนเฉพาะแตผูที่สมัครใจเลือก  
เขาท ําสญัญาเองเทานัน้ทีต่องถูกกฎหมายบงัคบัใหผูกพนัตามเนือ้ความแหงสญัญานัน้ การทีป่ระชาชน
ถูกเอารดัเอาเปรยีบจากการท ําสัญญากบับคุคลทีม่อํี านาจตอรองเหนอืกวาคนทัว่ๆ ไป ซ่ึงอยูในฐานะ
ทีไ่ดเปรยีบในการท ําสญัญา เพือ่เปนการคุมครองประชาชนหรอืผูบริโภคทีถู่กเอารดัเอาเปรยีบทางสญัญา
รัฐบาลจงึไดออกกฎหมาย คอื พระราชบญัญตัวิาดวยขอสัญญาทีไ่มเปนธรรม พ.ศ. 2540 มาเพือ่แกไข

                                                       
48 มานพ นาคทัต. (2524). กฎหมายพาณิชย 2: ลักษณะทั่วไปของสัญญาประกันภัย. หนา 573.
49 พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม พ.ศ. 2540, มาตรา 3.
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ปญหาบรรเทาความเดอืดรอนของประชาชนผูบริโภค มใิหถูกเอารดัเอาเปรยีบในทางสญัญา โดยมุงทีจ่ะให
ศาลเปนผูตรวจสอบสญัญาทีอ่ยูในขอบเขตของพระราชบญัญตันิีว้ามลัีกษณะของการเอารดัเอาเปรยีบกนั
มากเกนิไปหรอืไม  หากเปนการเอารดัเอาเปรยีบกนัเกนิไปกใ็หศาลมอํี านาจทีพ่พิากษาใหมผีลบงัคบักนัได
เพยีงเทาที่เปนธรรมและสมควรแกกรณี

บริษทัประกนัภัยตางๆ กอนที่จะรับประกันภัยประเภทใดได จะตองนํ า
แบบกรมธรรมประกันภัยไปขอรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนจากกรมการประกันภัยกอน    
เมือ่ไดรับความเหน็ชอบแลวในเรือ่งแบบของตวักรมธรรม เงือ่นไขของสญัญาและอตัราเบีย้ประกนัภยัแลว
ผูรับประกนัภยัจงึจะรบัประกนัภยัตามแบบทีไ่ดรับอนญุาตนัน้กบับคุคลทัว่ๆ ไปได ถือไดวาเปนขอสัญญา
ทีถู่กตรวจสอบความเปนธรรมตามกฎหมาย

ถึงแมวาขอสัญญาในกรมธรรมประกนัภยัจะถกูตรวจสอบความเปนธรรม
จากกรมการประกนัภยั (กระทรวงพาณชิย) ซ่ึงเปนหนวยงานของรฐัทีม่หีนาทีด่แูลก ํากบับรษิทัประกนัภยั
โดยเฉพาะ ซ่ึงทั่วไปจะไมตองถูกตรวจสอบความเปนธรรมตามพระราชบัญญัติวาดวย ขอสัญญา   
ที่ไมเปนธรรมนี้อีก ความซํ้ าซอนหรือความขัดแยงกันระหวางกฎหมายเฉพาะกับพระราชบัญญัติ  
วาดวยขอสัญญาทีไ่มเปนธรรม จงึมไีมมากนกักต็าม แตในความเปนจรงิกย็งัปรากฏวายงัมขีอสัญญา
บางขอบางลกัษณะในกรมธรรมประกนัภยัทีย่งัมแีงมมุของการเอารดัเอาเปรยีบและความไมเปนธรรมอยู
หากมีขอพิพาทเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากเงื่อนไขหรือขอความรับผิดของกรมธรรมประกันภัยแลว  
การทีก่รมธรรมจะถกูตรวจสอบมาแลวคร้ังหนึง่จากหนวยงานของรฐัมาแลวกต็ามกไ็มสามารถชีน้ ําศาล
ไดวาจะตองถูกตองและเปนธรรมเสมอไป หากมีขอพิพาทอันเกี่ยวกับกรมธรรมก็ไมสามารถ    
บอกไดวาสัญญานี้เปนธรรมหรือบริษัทประกันภัยจะอางไดวาสัญญานี้เปนธรรมโดยอางวา
กรมธรรมนีไ้ดถูกตองตรวจสอบมาแลว ซ่ึงศาลไมจ ําเปนตองวนิจิฉยัตาม ดงันัน้ กรมธรรมประกนัภยั
หรือสัญญาประกันภัยจึงตองอยูในขอบเขตของการตรวจสอบตามพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญา
ทีไ่มเปนธรรมนี้ดวย

3.2.4.2 ระบบประกันภัยภายใตระบบกองทุนประกันความเสี่ยง
ระบบประกันภัยภายใตระบบกองทุนประกันความเสี่ยงนี้เปนความใหม

ทีต่องการจะใหทนายความมีประกัน  เนื่องจากทนายความในประเทศไทยไมนิยมที่จะทํ าประกันภัย
เนื่องจากปญหาความไมมั่นใจในบริษัทประกันภัยที่มีขอดีขอเสียแตกตางกันไป การจัดตั้งกองทุน
สํ าหรับประกันความเสี่ยงของทนายความในกรณีที่ทนายความไดทํ าการเขาดํ าเนินคดีใหตัวความ
หรือใหคํ าปรึกษาและแนะนํ าแลวเกิดความผิดพลาดขึ้นเปนการจัดตั้งขึ้นมาเพื่อชวยรับภาระในเรื่อง
การชดใชคาสินไหมทดแทนของทนายความ การตั้งกองทุนประกันความเสี่ยงของทนายความนี้     
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มีลักษณะคลายๆ กับกองทุนประกันสังคมหรือกองทุนเงินทดแทนก็จะทํ าใหเกิดความมั่นคงและ
สรางความนาเชื่อถือสํ าหรับทนายความมากขึ้น

1) ลักษณะของกองทนุประกนัความรบัผดิหรอืความเสีย่งของทนายความ
เพือ่ใหเปนแนวทางทีชั่ดเจนในการก ําหนดรปูแบบของการประกนัภยั

ความรบัผดิของทนายความ โดยการจดัตัง้กองทนุประกนัความรบัผิดหรือความเสีย่งของทนายความ
จงึควรก ําหนดหลักเกณฑกวางๆ ซ่ึงตอไปอาจจัดตั้งขึ้นเปนรูปธรรมไดในอนาคตอันใกลนี้ คือ

(1) กองทุนประกันความรับผิดของทนายความควรเปนกองทุน    
ที่ เกิดจากการเก็บเงินสมทบจาททนายความและสํ านักงานกฎหมายที่ทนายความทํ างานอยู           
ฝายละเทาๆ กนั ซ่ึงเสมือนคลายกับวาเปนเบี้ยประกัน

(2) กํ าหนดใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุนอันประกอบดวย   
ตวัแทน 3 ฝาย คือ สภาทนายความ สํ านักงานกฎหมาย และรัฐบาล  ซ่ึงเปนบุคคลผูทรงคุณวุฒิ        
มคีวามเชีย่วชาญในดานกฎหมาย การประกันภัย การประกันสังคม เพื่อทํ าหนาที่ดังตอไปนี้

ก) ก ําหนดนโยบายการบริหารกองทุนและพิจารณาคาเสียหาย
ข) พจิารณาออกกฎกระทรวงและระเบียบวิธีปฏิบัติตางๆ เพื่อ

ผลักดันใหมีการจัดตั้งออกเปนพระราชบัญญัติ
ค) กํ าหนดระเบียบรูปแบบวิธีการเก็บเงิน จายเงินตลอดจน   

ดแูลรักษาประโยชนของเงินกองทุน
ง) ใหค ําปรึกษาแกทนายความ สํ านักงานกฎหมายหรือแมแต

ตวัความหรือบุคคลที่สามที่ไดรับผลเสียหายจากการกระทํ าของทนายความ
2) การเรียกเก็บเงินเขากองทุน

ในการจัดตั้งกองทุนประกันความรับผิดของทนายความขึ้นมา      
ส่ิงซ่ึงสํ าคญัจะขาดไมได กค็อื เงนิทีจ่ะตองเรยีบเกบ็ ซ่ึงคลายๆ กบัเบีย้ประกนัภยันัน่เอง ในการจดัเกบ็เงนิ
เขากองทุนนี้ สมควรใหคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นมาเปนผูกํ าหนดและควรยึดแนวการเรียกเก็บ    
เงินสมทบของกองทุนประกันสังคมเปนเกณฑ หลัก คือ จายเปนรายเดือนโดยหักจากเงินเดือน   
ของทนายความ 1สวน ของสํ านักกฎหมายที่ทนายความสังกัด 1 สวน  และภาครัฐใหเงินอุดหนุน
อีก 1 สวน

3) ประโยชนทดแทนที่จะไดรับ
ในกรณทีีท่นายความไมไดท ําความเสยีหายใหเกดิขึน้เลยเมือ่ครบ 1 ป

ทนายความเหลานี้ควรจะไดรับเงินปนผลจากกองทุนนี้ดวย เพราะถูกหักเงินเขากองทุนทุกเดือน 
และในความเปนจริงกองทุนนี้ก็ตองเอาเงินไปลงทุนเพื่อแสวงหากํ าไรเชนกัน
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การสงเงินเขากองทุนจะมีผลประโยชนในรูปแบบของ
1) ในรูปของตัวเงิน จะจายใหแกตัวความหรือบุคคลที่สามหรือญาติ

ซ่ึงไดรับความเสียหายจากทนายความผูทํ าการผิดพลาด
2) ในรูปของบริการของทนายความ ในกรณีที่ตัวความหรือญาติ    

รองขอใหทนายความรับผิดชอบดูแลใหคํ าแนะนํ าและปรึกษาของตัวความที่ไดรับความเสียหาย
จากการเขามาดํ าเนินการที่ผิดพลาดของทนายความ  ใหกลับเปนปกติหรือดีขึ้นกวาที่เปนอยู ซ่ึงจะมี
คาใชจายเกดิขึน้ กองทนุจงึใหการบรกิารใหค ําปรกึษาและแนะน ําโดยกองทนุเปนผูรับผิดชอบคาใชจายเอง
อาจจะกํ าหนดสํ านักงานกฎหมายที่จะใหไดรับการบริการหรือใหคํ าปรึกษาและแนะนํ าแกตัวความ 
รวมถึงการบริการดานอื่นๆ ดวย

3) ผูที่ไดรับประโยชนจากกองทุนประกันความรับผิดหรือความเสี่ยง  
ของทนายความ

กองทนุประกนัความเสีย่งจากการใหค ําแนะน ําหรอืปรกึษาหรอืเขาด ําเนนิคดี
ทีผิ่ดพลาดของทนายความจะเขามารบัภาระ หากตวัความไดรับความเสยีหาย ดงันัน้ผูทีไ่ดรับประโยชน
จากกองทุนนี้ จะไดแก

1) ทนายความผูทํ าการแนะนํ าหรือใหคํ าปรึกษาหรือเขาดํ าเนินคดี 
เมื่อทนายความคนใดทํ าการผิดพลาดเกิดความเสียหายตอตัวความแลว ทนายความจะไดไมตอง
กงัวลถงึการชดใชคาเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากมีกองทุนเขามารับภาระในเรื่องนี้ แตทั้งนี้ตองให
คณะกรรมการกองทนุพจิารณาถงึความรนุแรงในความผดิพลาดและความถีใ่นการเกดิความผิดพลาด
ซ่ึงควรจะมีเกณฑการปรับเพิ่มเงินสมทบจากทนายความผูนั้นดวย

2) ตัวความ หากตัวความไดรับผลเสียหายจากการเขามาดํ าเนินคดี     
ทีผิ่ดพลาดของทนายความ ตวัความจะไดรับคาชดเชยความเสยีหายอนัเกดิจากการด ําเนนิการทีผิ่ดพลาดนัน้
และการรับบริการทางดานกฎหมาย หรือแกไขขอผิดพลาดรวมทั้งไดรับการดูแลแกไขจากบริการ
ทางดานกฎหมายดวย

3) ญาติของตัวความหรือผูเสียหาย ในกรณีที่ทนายความทํ าใหเกิด  
การผดิพลาด ทํ าใหตัวความตองไดรับความเสียหายและเกิดการฟองรองตอศาล กรณีนี้หากพิสูจน
ไดวาเปนความผิดพลาดของทนายความแลว ญาติของตัวความนั้นก็จะไดรับการชดเชยคาเสียหาย 
คาขาดไรอุปการะ เปนตน
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บทที่ 4
วเิคราะหปญหามาตรการทางกฎหมายการประกันภัยความรับผิด

ของผูประกอบวชิาชพีทนายความ และก ําหนดแนวทางการประกนัภยัความรบัผดิ

ในบทนี้จะศึกษาวิเคราะหถึงปญหาและกํ าหนดแนวทางการประกันภัยความรับผิด         
ทางละเมดิของผูประกอบวิชาชีพทนายความ  เนื่องจากที่ผานมาธุรกิจในการใหบริการดานกฎหมาย
ไดขยายและพัฒนาเพื่อรองรับระบบธุรกิจประเภททุนนิยมที่มีนักลงทุนจากตางชาติเขามาลงทุน          
ในประเทศไทยเปนจํ านวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในกรณีที่สํ านักงานกฎหมายจากตางประเทศ 
อาท ิประเทศสหรัฐอเมริกา และอังกฤษ เปนตน ไดเขามาตั้งสํ านักงานสาขาของตน เพื่อใหบริการ
ดานกฎหมายในประเทศไทย ก็ไดนํ าวิธีการใหบริการดานกฎหมายแบบตะวันตกเขาถายทอด ใหแก
ทนายความไทย  ก็ทํ าใหทนายความไทยไดเรียนรูวิธีการใหบริการดานกฎหมายที่ทันสมัยและเปนที่
ตองการของตัวความชาวตางประเทศ โดยเฉพาะตัวความชาวตะวันตกเมื่อโลกทางธุรกิจดานอื่นๆ  
มีความซับซอนขึ้น  โลกทางธุรกิจดานกฎหมายรวมถงึในประเทศไทยเองก็เชนกัน ไดพัฒนาตนเอง
และปรบัตวั เพือ่ใหมคีวามสามารถทีจ่ะใหบรกิารดานกฎหมายตอธุรกจิขนาดใหญและสลบัซบัซอน 
ไดดวย ตวัความประเภทนิติบุคคลก็เร่ิมมีมากขึ้น ตัวความเหลานั้นก็เร่ิมมีขนาดที่ใหญโตขึ้นเรื่อยๆ 
ธุรกิจของตัวความดังกลาวนี้เอง ทีท่ํ าใหมีโอกาสที่ตัวความจะเกิดขอพิพาททางสัญญา ขอกฎหมาย
หรือทางคดีความกับบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นไดงาย ขอพิพาทเหลานี้จึงเปนที่มาของงานดาน
กฎหมายของทนายความ และก็จะมีโอกาสยิ่งขึ้นที่บรรดาตัวความเหลานี้จะมีผลประโยชนขัดแยง
กบัผลประโยชนของทนายความ ไมวาในแงใดๆ เชน ทนายความ หรือสํ านักงานกฎหมายของตน 
หรือที่ตนทํ างานอยูนั้น เปนทนายใหตัวความหลายราย และตัวความเหลานั้นเกิดมีผลประโยชน             
ทีข่ดีแยงกันเอง หรือขัดแยงกับทนายความ เปนตน

ดวยเหตผุลดงัอางขางตน  หากไมมมีาตรการ หรือขอบงัคบั หรือกฎหมายทีด่ทีีจ่ะน ํามาใช
จดัการกบัประเดน็ปญหาการขดัแยงทางผลประโยชนระหวางทนายความกบัตวัความแลวความขดัแยง
ทางผลประโยชนดังกลาวจะสงผลกระทบ คือ การขัดแยงดังกลาวเกิดขึ้นไมวาในรูปแบบใดก็ตาม  
กอ็าจกอใหเกิดความเสียหายตอตัวความนัน้ๆ เชน ทนายความอาจทํ าใหตัวความดังกลาวแพคดีได 
เพราะทนายความไดลวงรูขอมูลและจดุออนตางๆ ของตวัความนัน้ทัง้หมดแลว หรืออาจท ําใหตวัความ
ดงักลาวเสียเปรียบในการทํ าสัญญาได เพราะอาศัยความที่ตนเปนทนายความให จึงใชอิทธิพลของ
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ทนายความ เพือ่โนมนาวจงูใจใหตวัความดงักลาวไวเนือ้เชือ่ใจ จงึลงนามในสญัญาทีต่นเองเสยีเปรยีบ
โดยรูเทาไมถึงการณก็ได การปองกันหรือการเอาผิดกับผูประกอบวิชาทนายความก็มีบทบัญญัติทาง
กฎหมายทีเ่กีย่วของกบัผูประกอบวชิาชพีทนายความม ี3 ลักษณะ คอื บทบญัญตัขิองกฎหมายทีเ่กีย่วของกบั
พระราชบญัญตัทินายความ พ.ศ. 2528 และขอบงัคบัสภาทนายความวาดวยมรรยาทนายความ พ.ศ. 2529
บทบญัญตัขิองกฎหมายอาญาทีเ่กีย่วของกบัผูประกอบวชิาชพีทนายความตามประมวลกฎหมายอาญา
และบทบัญญัติของกฎหมายทางแพงที่เกี่ยวของกับผูประกอบวิชาชีพทนายความตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยตามที่กลาวมาแลว เมื่อเกิดความเสียหายจากการใชวิชาชีพทนายความแลว 
บทบัญญตัิติตามกฎหมายดังกลาวจะสามารถบังคับใชอยางไดผลเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับผูนํ ามาใช          
แตการคุมครองความเสยีหายทางดานการเงนิของทนายความทีถู่กฟองรองใหตองชดใชคาสนิไหมทดแทน
จากการกระท ําโดยประมาทนัน้ ปจจบุนัยงัไมมอีงคกรใดเขามารบัผิดชอบดแูลรับภาระของทนายความ  
คงมแีตบริษทัประกนัภยับางบรษิทัทีรั่บประกนัแตกไ็มกาวหนามากทีค่วร เนือ่งจากผูประกอบวชิาชพี
ทนายความในประเทศไทยไมนยิมทีจ่ะท ําประกนัภยั เพราะปญหาความไมมัน่ใจในบรษิทัประกนัภยั  
ทีม่ขีอดขีอเสียแตกตางกันไป  โดยผูเขียนจะไดทํ าการศึกษาวิเคราะหถึงปญหาตางๆ ตอไป

4.1 วิเคราะหปญหาการทํ าประกันภัยของทนายความ

ปจจุบันการทํ าประกันภัยตางๆ ไมวาจะเปนการประกันชีวิตหรือประกันวินาศภัย          
หรือการประกันภัยเบ็ดเตล็ดจะมีบริษัทประกันภัยที่จดทะเบยีนอยางถูกตองตามกฎหมาย และไดรับ
อนญุาตจากกรมการประกนัภยัใหรับประกนัภยัไดเปนผูรับประกนัภยั โดยทนายความผูเอาประกนัภยั
จะเปนผูจายคาเบี้ยประกัน และเมื่อเกิดเหตุการณทนายความทํ าประมาทเลินเลอ บริษัทประกันภัย         
ก็จะเปนผูรับผิดชอบชดใชคาสินไหมทดแทนให ซ่ึงลักษณะของการประกันภัยความรับผิดของ
ทนายความมีรายละเอียดดังนี้

4.1.1 ลักษณะของการประกันภัย
ลักษณะของการประกนัภยัความรบัผิดทางละเมดิของผูประกอบวชิาชพีทนายความ

ก็มีลักษณะเปนการประกันภัยคํ้ าจุน กลาวคือ เปนการประกันวินาศภัยที่มีวัตถุที่เอาประกันภัย        
ที่เปนชีวิต รางกาย ทรัพยสิน สิทธิหรือการสูญเสียประโยชน ดงัเชน ประกันวินาศภัยทั่วๆ ไป           
แตเปนความรับผิดชอบของผูเอาประกนัภยัที่มีตอบุคคลภายนอก ซ่ึงภัยที่ผูรับประกันภัยรับเสี่ยงใน
การประกนัภยัคํ ้าจนุก ็คอื ความรบัผิดตามกฎหมายของผูเอาประกนัภยัทีจ่ะตองชดใชคาสนิไหมทดแทน
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ใหแกผูทีไ่ดรับความเสยีหายจากการกระท ําของผูเอาประกนัภยั ดงัทีบ่ญัญตัไิวในประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยตามมาตรา 8871  กลาวคือ

บคุคลภายนอกผูตองเสยีหายมสิีทธเิรียกรองคาสินไหมทดแทนจากผูรับประกนัภยั
ไดโดยตรงของตนเอง โดยผลของกฎหมายตามมูลหนี้ของสัญญาประกันภัยคํ้ าจุนโดยไมตองแสดง
เจตนาเขาถือเอาประโยชนตามสัญญานั้น

ความรบัผิดตามสัญญาประกันภัยคํ้ าจุนแยกพิจารณาไดดังนี้
1) ความรับผิดของผูเอาประกันภัยตอผูรับประกันภัย นอกจากความรับผิดใน

ฐานะคูสัญญาประกันภัยแลว ยังมีความรับผิดในกรณีที่ผูเอาประกันภัยรับคาสินไหมทดแทนจาก            
ผูรับประกนัภยัแลว ยงัมคีวามรบัผิดในกรณทีีผู่เอาประกนัภยัรับคาสนิไหมทดแทนจากผูรับประกนัภยั
แลวไมชํ าระใหบุคคลภายนอกผูตองเสียหายดวยในกรณีนี้ผูเอาประกันมีความรับผิดตองคืนคา            
สินไหมทดแทนแกผูรับประกันภัย

2) ความรับผิดของผูเอาประกันภัยตอบุคคลภายนอก กรณีนี้ไมใชความรับผิด
ตามสญัญาประกนัภยัค้ํ าจนุ แตเปนความรบัผิดโดยผลของกฎหมาย ซ่ึงเกดิจากการจดัการงานนอกสัง่
ลาภมิควรได หรือละเมิด หรืออาจเกิดจากความรับผิดตามสัญญาก็ได

3) ความรบัผิดของผูรับประกนัภยัตอผูเอาประกนัภยั ผูรับประกนัภยัมคีวามรบัผิด
ตอผูเอาประกันภัยคํ้ าจุน ผูรับประกันภัยมีความรับผิดตอผูเอาประกันภัยในคาสินไหมทดแทน                
ที่ผูรับประกันภัยจะตองชดใชแกบุคคลภายนอกผูไดรับความเสียหาย แตจะรับไวเพื่อตนหรือตอง
สงมอบใหกับบุคคลภายนอกผูตองเสียหายยอมแลวแตขอเท็จจริงเปนรายๆ ไปวาผูเอาประกันภัยได
ชํ าระคาสินไหมทดแทนใหแกบุคคลภายนอกแลวหรือไม

                                                       
1 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 887 อันวาประกันภัยคํ้ าจุนนั้น คือสัญญาประกันภัย                 

ซึ่งผูรับประกันภัยตกลงวา จะใชคาสินไหมทดแทนในนามของผูเอาประกันภัยเพื่อความวินาศภัยอันเกิดขึ้น                 
แกบุคคลอีกคนหนึ่ง และซึ่งผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบ

บคุคลผูตองเสยีหายชอบทีจ่ะไดรบัคาสนิไหมทดแทนตามทีต่นควรจะไดรบัจากผูรบัประกนัภัยโดยตรง
แตคาสินไหมทดแทนเชนวานี้หาอาจจะคิดเกินไปกวาจํ านวนอันผูรับประกันภัยจะพึงตองใชตามสัญญานั้นไดไม 
ในคดรีะหวางบคุคลผูตองเสยีหายกบัผูรบัประกนัภัยนัน้ ทานใหผูตองเสยีหายเรยีกผูเอาประกนัภัยเขามาในคดดีวย

อน่ึงผูรับประกันภัยนั้นแมจะไดสงคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัยแลว ก็ยังหาหลุดพนจาก
ความรับผิดตอบุคคลผูตองเสียหายนั้นไม  เวนแตตนจะพิสูจนไดวาคาสินไหมทดแทนนั้น ผูเอาประกันภัยไดใช
ใหแกผูตองเสียหายแลว
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4) ความรับผิดของผู รับประกันภัยตอบุคคลภายนอกเปนวัตถุแหงหนี้ตาม
สัญญาประกันภัยค้ํ าจุนบุคคลภายนอกผูไดรับความเสียหายจากการกระทํ าของผูเอาประกันภัย               
มีสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากผูรับประกันภัยไดโดยตรงโดยไมตองไดรับความยินยอมจาก
ผูเอาประกันภัยกอน และไมตองแสดงเจตนาตอผูรับประกันภัยวาจะถือเอาประโยชนจากสัญญา
ประกันภัยคํ้ าจุนนั้น

ความรับผิดของผู เอาประกันภัยที่มีตอบุคคลภายนอกมีความสํ าคัญกับ
สัญญาประกันภัยคํ้ าจุน คือ ความรับผิดของผูเอาประกันภัยตามกฎหมายนั้นถือวาเปนวินาศภัย  
อยางหนึง่ของผูเอาประกนัภยั และเปนวตัถุทีเ่อาประกนัภยัตามสญัญาประกนัภยัค้ํ าจนุ เมือ่ผูเอาประกนัภยั
มีความรับผิดตอบุคคลภายนอกจํ าตองชดใชคาสินไหมทดแทนตามกฎหมาย ถือวาไดเกิดวินาศภัย
ตามสัญญาประกันภัยคํ้ าจุนแลว ผูรับประกันภัยจํ าตองชดใชคาสินไหมทดแทนใหบุคคลภายนอก  
ผูตองเสียหาย สาระสํ าคัญของสัญญาประกันภัยค้ํ าจุนความรับผิดของผูรับประกันภัยที่มีตอบุคคล
ภายนอกเปนความรับผิดอยางเครงครัด กลาวคือ หากปรากฏวาผูเอาประกันภัยไมตองรับผิดตาม
กฎหมายแลว ผูรับประกันภัยก็ไมตองรับผิดดวย และความรับผิดของผูรับประกันภัยคํ้ าจุนตอบุคคล
ภายนอกตองเปนความรับผิดตามมูลหนี้ของสัญญาประกันภัยไมใชรับผิดอยางลูกหนี้รวม ลูกหนี้กับ
ผูเอาประกันภัย

จงึกลาวไดวา ลักษณะของการประกนัภยัความรบัผิดทางละเมดิของผูประกอบ
วิชาชีพทนายความมีลักษณะเปนการประกันภัยค้ํ าจุน โดยที่ทนายความก็คือบุคคลผูเอาประกันภัย
บริษทัรับประกนัภยั กค็อื ผูรับประกนัภยั และบคุคลผูไดรับความเสยีหายจากการกระท ําของทนายความ
คอื ตวัความ  สวนภยัทีบ่ริษทัผูรับประกนัภยัรับเสีย่งกค็อืการด ําเนนิการทางดานกฎหมายของทนายความ
ใหตัวความโดยการรักษาผลประโยชนใหตัวความและมีความเสียหายเกิดขึ้นไมวาจะประมาท
เลินเลอก็ตาม

4.1.2 การพิจารณาชดใชคาสินไหมทดแทน
สัญญาประกันภัยเปนสัญญาที่อาศัยเหตุการณที่ไมแนนอนในอนาคตมาเปน

ปจจยัในการชํ าระหนี้ของฝายผูรับประกันภัย (Aleatory Contract) กลาวคือ ผูรับประกันภัยตกลง  
จะใชคาสนิไหมทดแทนใหในกรณทีีเ่กดิวนิาศภยั หากมขีึน้ในอนาคตดงัไดระบไุวในสญัญา  ซ่ึงสญัญา
ประกนัภยัมลัีกษณะทีเ่ดนชดัและแตกตางกบัสัญญาชนดิอืน่ๆ โดยทัว่ไปกค็อื เปนสญัญาเพือ่การชดใช
คาสินไหมทดแทน ซ่ึง Loed Lustice Brett ไดกลาวไวในคดี Costellain V.Preston (1883) วา 
“สัญญาประกันภัยทางทะเลและสัญญาประกันอัคคีภัยเปนสัญญาเพื่อการชดใชคาสินไหมทดแทน
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และเพื่อความเสียหายที่แทจริงเทานั้น”2 หมายความวา ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยไดรับความเสียหาย
เขาจะไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทนเต็มตามจํ านวนที่เสียหายไปจริง แตตองไมเกินไปกวานั้น 
จากคํ าวินนัจฉัยคดี Costellain V.Preston ของ  Loed  Lustice Brett นี ้จงึเปนการวางหลักการชดใช
คาเสยีหายตามความเปนจริงตามสัญญาประกันภัยไวอยางชัดเจน

จากหลกัการนีท้ํ าใหเห็นไดวา กรณีที่เกิดความเสียหายตามกรมธรรมเกิดขึ้นแลว  
ผูเอาประกนัภยัจะไดรับการชดใชคาเสยีหายเตม็จ ํานวนทีไ่ดรับจากวนิาศภยันัน้ๆ แตตองไมเกนิไปกวา
ทีเ่สียหายจรงิ ซ่ึงจะตองไมมสีวนทีเ่ปนก ําไรกบัผูเอาประกนัภยัและไมเกนิสวนไดเสียทีผู่เอาประกนัภยัมอียู  
ส่ิงนี้คือหลักพื้นฐานของการประกนัภยั ซ่ึงอาจกลาวไดวาคํ าพิพากษาในคดีนี้เปนการวางหลักเกณฑ
อันสํ าคัญของสัญญาประกันภัยในระบบกฎหมายคอมมอนลอวของอังกฤษมาจนปจจุบันนี้และไม
เพยีงแตจะใชในหลักกฎหมายอังกฤษเทานั้น บรรดาประเทศที่มีกฎหมายประกันภัยใชบังคับ ตางนํ า
หลักเกณฑในขอนี้ใชบังคับในกฎหมายประกันภัยของตน ในประเทศไทยเราก็มีบทบัญญัติ                   
ในประมวลกฎหมายแพงและพาณชิยลักษณะประกนัภยัทีไ่ดบญัญตัไิวในมาตรา 877 วา “ผูรับประกนัภยั
จ ําตองใชคาสินไหมทดแทนดังจะกลาวตอไปนี้ คือ

(1) เพือ่จ ํานวนวินาศภัยอันแทจริง
(2) เพื่อความบุบสลายอันเกิดแกทรัพยสินซึ่งไดเอาประกันภัยไว เพราะได              

จดัการตามสมควรเพื่อปองปดความวินาศภัย
(3) เพือ่บรรดาคาใชจายอันสมควร ซ่ึงไดเสียไปเพือ่รักษาทรพัยสิน ซ่ึงเอาประกนัภยั

ไวนั้นมิใหวินาศ
อันจ ํานวนวินาศจริงนั้น ทานใหตีราคา ณ สถานที่และในเวลาซึ่งเหตุวินาศภัย

นัน้ไดเกดิขึน้ อนึง่ จ ํานวนเงนิซึง่ไดเอาประกนัภยัไวนัน้ทานใหสันนษิฐานไวกอนวาเปนหลักประมาณ
อันถูกตองในการตีราคาเชนวานั้น

ทานหามมิใหคิดคาสินไหมทดแทนเกินไปกวาจํ านวนเงนิซึ่งเอาประกันภัยไว”
 จากบทบัญญัติของกฎหมาย มาตรา 877 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยนี้
การคํ านวนคาเสียหายตามจํ านวนวินาศภัยที่แทจริงนั้น กฎหมายไดกํ าหนดใหตีราคา ณ สถานที่ 
และในเวลาที่เกิดเหตุวินาศภัยโดยไมตองคํ านึงวาในขณะที่เอาประกันภัยนั้นวัตถุที่เอาประกันภัย  
จะมรีาคาเทาใด และจะไดเอาประกนัภยัไวเปนจ ํานวนเทาใด เพราะผูเอาประกนัภยัมสิีทธิเอาประกนัภยั
เกินสวนไดเสียของตนที่มีอยูในทรัพยที่เอาประกันภัยนั้นไดหรือที่เรียกวา Over Insurance ทั้งนี้ 
เนื่องจากเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นกับทรัพยที่เอาประกันภัย ผูรับประกันภัยจะชํ าระคาสินไหมทด

                                                       
2E.R. Hardy Ivamy and Paul Iatimer. (1979). Casebook on Commercial Law (3 rd ed.).  p. 305.
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แทนตามจ ํานวนความเสียหายของตนหรือที่เรียกวา  Under  Insurance ผูเอาประกันภัยก็จะจายคา
สินไหมทดแทนไมเกินจํ านวนเงินที่เอาประกันภัยไว ทั้งนี้ เนื่องจากในวรรคสุดทายของมาตรา 877 
ไดบญัญตัวิา “ทานหามมิใหคิดคาสินไหมทดแทนเกินไปกวาจํ านวนเงินซึ่งเอาประกันไว” ซ่ึงอาจ
กลาวไดวา จํ านวนเงินที่เอาประกันภัยไวนั้นเปนจํ านวนสูงสุดที่ผูรับประกันภัยจะตองรับผิดชดใช
ใหตามความรับผิดของสญัญาประกันภัยภายใตหลักการจายคาสินไหมทดแทนตามความจริง

4.1.2.1  ความหมายของคํ าวา คาสินไหมทดแทน
ค ําวา “คาสินไหมทดแทน” หรือ Indemnity นั้น มีความหมายเฉพาะตัว

นัน่คอื มลูคาทีแ่ทจริงของความสญูเสยีหรือความเสยีหายจากภยัทีท่ ําประกนัภยัไว ซ่ึงผูเอาประกนัภยั  
มีสิทธิเรียกรองจากผูรับประกันภัยและผูรับประกันภัยพึงชดใชใหแกผูเอาประกันภัย ทั้งนี้ตองเปน
ไปตามขอสัญญาและเงื่อนไขแหงกรมธรรมประกันภัย

ความมุงหมายของคาสินไหมทดแทน คือการกระทํ าใหผูเอาประกันภัย 
ซ่ึงไดประสบการณสูญเสียหรือเสียหาย (ความวินาศ) กลับคืนสูสถานะทางการเงินดังเชนที่เคยเปน
อยูกอนเกดิความเสียหาย การชดใชคาสินไหมทดแทนนั้นนอกจากจะจายตามความเสียหายที่แทจริง
แลวยังครอบคลุมถึงความเสียหายจากการปองกันรักษาทรัพยสิน และคาใชจายที่ผูเอาประกันภัย         
ไดเสียไปเพื่อรักษาทรัพยสินที่เอาประกันภัยไวมิใหวินาศโดยมีหลักเกณฑวา

1) จะตองประมาณราคาความเสียหาย ณ เวลาและสถานที่ที่เกิดภัย
2) จะตองไมเกินกวาความเสียหายที่แทจริง
3) จะตองไมเกินจํ านวนเงินที่เอาประกันภัย

4.1.2.2 หลกัการชดใชคาเสียหายตามความเปนจริง
การชดใชคาเสียหายตามความเปนจริงนี้ยึดหลักปฏิบัติ เพื่อให                 

ผูเอาประกันภัยกลับคืนสูสภานะเดิมเหมือนเมื่อกอนเกิดวินาศภัยโดยเร็วท่ีสุดเทาที่จะกระทํ าไดโดย
มวีิธีการดังตอไปนี้ คือ

1) การจายเปนตัวเงิน (Cash  Payment) วิธีการจายคาสินไหมทดแทน
เปนตัวเงินเปนวิธีที่นิยมใชกันแพรหลายมาก เพราะความเสียหายที่แทจริง สวนมากถูกประมาณ
ราคาไวเปนตัวเงิน การชํ าระคาเสียหายดวยวิธีนี้เปนวิธีที่งายที่สุด โดยเฉพาะอยางยิ่งในสัญญา          
ประกนัภยัคํ ้าจนุ (Liability  Insurance) ผูรับประกนัภยัจะตองช ําระคาสนิไหมทดแทนใหบคุคลภายนอก 
ผูตองเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทํ าผิดของผูเอาประกันภัยนั้น ผูรับประกันภัยจะจายคา                
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สินไหมทดแทนเปนตัวเงินใหบุคคลภายนอกรับไปเพื่อทดแทนความเสียหายที่เขาไดรับเนื่องมาจาก
วนิาศภัยนั้นเสมอ

2) การซอมแซม (Repair) วิธีนี้ใชสํ าหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ
ทรัพยทีเ่อาประกันภัยเพียงบางสวน และอยูในวิสัยที่จะซอมแซมใหกลับคืนสูสภาพเดิมได

3) การหาของแทน  (Replacement) การจายคาสนิไหมทดแทนดวยวธีินี้
จะทํ ากันในกรณีที่มีการตกลงกันไวเปนพิเศษเปนเงื่อนไขในสัญญาประกันภัย ซ่ึงเรียกวา 
Replacement Clause  เมือ่เกดิวนิาศภยักับทรัพยที่เอาประกันภัยแลว  ผูรับประกันภัยจะตองชดใช 
คาสนิไหมทดแทนใหดวยวธีิการหาสิง่ทีเ่ปนชนดิ ประเภท และคณุภาพเดยีวกบัทรพัยทีเ่อาประกนัภยั  
มาทดแทนใหโดยจะไมจายเปนตัวเงินใหผูเอาประกันภัยไปหาซื้อเองหรือจะไมซอมแซมให          
เพราะทรัพยที่เอาประกันภัยชนิดนั้นไมอาจเปนทรัพยที่โดยสภาพและปกติในการใชสอย                      
ไมสามารถซอมแซมใหกลับคืนสภาพเดิมได หรือผูรับประกันภัยกับผูเอาประกันภัยอาจตกลงกัน
ภายหลังเกิดวินาศภัยใหผูรับประกันภัยหาสิ่งที่มีสภาพอยางเดียวกับทรัพยที่เอาประกันภัยมาเปลี่ยน
ของเดิมที่เสียหายได

4) การกลบัคืนสภาพเดิม (Reinstatement) การจายคาสินไหมทดแทน
ดวยวิธีนี้เปนการทํ าใหทรัพยที่เอาประกันภัยกลับคืนสูสภาพเดิมเหมือนกอนเกิดวินาศภัย ซ่ึงไม
สามารถกระทํ าไดโดยวิธีซอมแซมหรือหาของแทน และเปนกรณีที่ผูรับประกันภัยมีความรับผิด
ตามเงื่อนไขของสัญญาประกันภัยเปนพิเศษใหดํ าเนินการใหผูเอาประกันภัยไดกลับคืนสูสภาพเดิม
เหมอืนกอนการเกิดวินาศภัย

สํ าหรับการพจิารณาการชดใชคาสนิไหมทดแทนของบรษิทัประกนัภยันัน้
เมื่อทนายความผูเอาประกันภัยกระทํ าละเมิดเสียหายใหแกตัวความไมวาโดยจงใจหรือประมาท
เลินเลอ และตัวความใชสิทธิเรียกรองใหทนายความชดใชคาสินไหมทดแทนความเสียหาย                   
ทีต่วัความไดรับเพือ่ความเสยีหายนัน้ได หากทนายความผูนัน้มปีระกนัความรบัผดิตอบคุคลภายนอก
ทนายความกจ็ะเปนผูแจงใหบริษทัผูรับประกนัภยัทราบโดยบรษิทัประกนัภยักจ็ะพจิารณาตามเงือ่นไข
ทีร่ะบุไวในกรมธรรม

ความแตกตางระหวางคาสินไหมทดแทนในคดลีะเมดิกบัคาสินไหมทดแทน
ในสญัญาประกนัภัย  “คาสินไหมทดแทนในคดีละเมิดวา หมายถึง การคืนทรัพยอันผูเสียหายไดเสีย
ไปเพราะละเมิด หรือใชราคาทรัพยสินนั้นรวมทั้งคาเสียหายอันจะพึงบังคับใหใชเพื่อความเสียหาย
อยางใดๆ อันไดกอนขึน้นัน้ดวย สวนคาสนิไหมทดแทนในสญัญาประกนัภยั หมายถงึมลูคาทีแ่ทจริง
ของความสญูเสียหรือความเสียหายจากภัย และผูรับประกันภัยพึงชดใชใหผูเอาประกันภัย
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4.1.3 กรมธรรมประกันความรับผิดของผูประกอบวิชาชีพทนายความ
ในการประกันภัยความรับผิดของทนายความ  บริษัทผูรับประกันภัยจะมี

กรมธรรมสํ าหรับทนายความโดยมีรายละเอียดดังนี้

ผูเอาประกันภัย:  ทนายความ
4.1.3.1  ความคุมครอง

 กรมธรรมจะคุมครองความรับผิดตามกฎหมายของผูเอาประกันภัย            
ซ่ึงไดแก การท ําใหตวัความของตนไดรับความเสยีหายจากการรบัเปนทนายความในระหวางปฏบิตังิาน
ในอาชีพ หรือตามใบอนุญาตวาความของผูเอาประกันภัย

4.1.3.2 จํ านวนเงินจํ ากัดความรับผิด
บริษัทผูรับประกันภัยจะจํ ากัดความรับผิดเอาไวโดยกํ าหนดไววา             

ไมเกิน…………. บาทตอหนึ่งครั้ง และสูงสุดไมเกิน………… บาท ตลอดระยะเวลาประกัน

4.1.3.3 ขอยกเวนความรับผิดของบริษัทผูรับประกัน
1) มมีลูเหตุ เกิดจาก หรือเปนผลของการกระทํ าหรือละเวนการกระทํ า

การใดๆ ของบุคคลผูเอาประกันภัยดังกลาว ที่เปนการฉอฉลโดยเจตนา หรือเปนการฝาฝนหรือ
กระท ําผิดโดยซึ่งกฎหมายหรือระเบียบใดๆ ในกรณีที่การกระทํ า ละเวนการกระทํ า หรือการฝาฝน
ดงักลาวไดรับการพิสูจนตามขอเท็จจริงแลว

2) มมีลูเหตุจาก เกิดจาก หรือเปนผลจากการที่บุคคลผูเอาประกันภัย
ดงักลาวไดรับผลกํ าไร ผลตอบแทนหรือประโยชนสวนตัวใดๆ ซ่ึงบุคคลผูเอาประกันภัยดังกลาวไม
มสิีทธิไดรับโดยชอบดวยกฎหมาย

3) การยนิยอมใดๆ ซ่ึงทํ าใหผูเอาประกันภัยตองรับผิด ซ่ึงถาหากมิใช
การยนิยอมดังกลาวแลว ผูขอเอาประกันภัยก็ไมตองรับผิดชอบ

4) ผลใด  ๆ อันสืบเนือ่งจากสงคราม การรกุรานการกระท ําของศตัรูตางดาว
การกระทํ าอันเปนปฏิปกษ สงครามกลางเมือง การแข็งขอ การกบฏ หรือการใชกํ าลังทหาร               
ปราบปราม ฯลฯ
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4.1.3.4 เงือ่นไขของกรมธรรมประกันความรับผิดของทนายความ
เมื่อบริษัทรับประกันภัยไดรับแจงเกี่ยวกับทนายความกระทํ าละเมิด           

ตอตัวความ บริษทัผูรับประกันภัยจะมีพนักงานที่เรียกวาฝายสํ ารวจความเสียหายตรวจสอบความผิด
ทีท่นายความผูเอาประกนัภยักระท ําความเสยีหายตอตวัความ โดยทนายความจะเปนผูใหรายละเอยีด    
ทัง้หมดเกีย่วกบัขั้นตอนการดํ าเนินคดีความผิดพลาดนั้น  เกิดจากจุดไหนของขั้นตอนการดํ าเนินคดี 
เมื่อฝายสํ ารวจของบริษัทประกันไดรับทราบขอมูลข้ันตอนและความผิดพลาดในการดํ าเนินคดีแลว
กจ็ะด ําเนนิการสงเรือ่งใหกบัผูจดัการฝายคาสนิไหมทดแทนพจิารณารวมกบัทนายความของบรษิทัวา
การกระทํ าของทนายความผูเอาประกันภัยผิดหรือไม  ถาทนายความผูเอาประกันมีความผิดพลาด 
ในการด ําเนนิคดจีริง บริษทัประกนักจ็ะอนมุตักิารชดใชคาสนิไหมทดแทนใหตามเงือ่นไขความรบัผิด
ทีร่ะบุไวในกรมธรรม

4.1.3.5 การจายคาสินไหมทดแทน
การจายคาสินไหมทดแทนของบริษัทประกันภัยนั้น  บริษัทประกันภัย

จะยดึหลักการชดใชคาเสียหายตามความเปนจริงเสมอ  โดยจะดูวาตัวความที่ไดรับความเสียหายจาก
การกระทํ าไมวาโดยประมาทเลินเลอของทนายความผูเอาประกันนั้นไดรับความเสียหายจาก              
การกระทํ าของทนายความ บริษัทผูรับประกันภัยจะใหตัวความผูไดรับความเสียหายไดรับการดูแล
ใหกลับคืนสูสภาพเดิมเหมือนกอนที่จะไดรับการดํ าเนินคดี กรณีเชน ตัวความมาใหทนายความ
ดํ าเนินการฟองรองดํ าเนินคดีเงินกู  ถาทนายความผูเอาประกันภัยที่รับดํ าเนินคดีใหตัวความ                
โดยความประมาทเลินเลอมิไดใชความระมัดระวังตามสมควรปรากฏวา ทนายความลืมดูวา                   
ในสัญญาเงินกูวายังไมถึงกํ าหนดที่ลูกหนี้ผิดนัดแตไดฟองและศาลไดยกคํ าฟองของทนายความ             
ผูเอาประกนั ท ําใหตวัความตอเสียคาธรรมเนยีมทีจ่ายไป และจะตองรอใหอายคุวามถงึจงึจะฟองรอง
ใหมได เมือ่ทนายความถูกเรียกรองคาสินไหมทดแทน บริษัทผูรับประกันภัยก็จะจายคาธรรมเนียม
ในการดํ าเนินคดีเพื่อใหตวัความไดรับการชดเชยใหกลับคืนสูสภาพเดิม เปนตน

1) ประโยชนของการที่ทนายความทํ าประกันภัย
ผูเขียนไดกลาวมาแลววา การทํ างานของทนายความมีโอกาส        

ที่จะเกิดความผิดพลาดได ซ่ึงถือวาเปนความเสี่ยงอยางหนึ่งไมวาจะโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ  
แตเดมิความสมัพนัธระหวางทนายความกบัตวัความนัน้ คอื ทนายความ คอื ผูท ําหนาทีใ่หความเปนธรรม
และอ ํานาจความยุติธรรมใหกับประชาชนทั่วไป อันเปนจุดมุงหมายของวิชาชีพทนายความ โดยไม
ค ํานงึถึงคาตอบแทนในทางธุรกิจเพื่อแสวงหากํ าไร ดังนั้น ทนายความจึงไดรับความนับถือจากผูคน
โดยทัว่ไป ประชาชนทกุคนยอมตองการผลคดทีีเ่ปนประโยชนแกตนเองเปนส ําคญั การใหทนายความ
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เปนตัวแทนของตนในการรักษาสิทธิและประโยชนสวนบุคคล จึงเปนสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคน       
มสิีทธพิงึกระท ําได ประกอบกบัเพือ่ใหกระบวนการการใชกฎหมายเปนระบบและชอบธรรมแกทกุฝาย
“ทนายความ” จึงเปนผูทํ าหนาที่ในการใชกฎหมาย เปนตัวแทนของผูมีอรรถคดีโดยการทํ าหนาที่
ของทนายความตองซ่ือสัตยสุจริตและตองรักษาไวซ่ึงสิทธิและประโยชนของตัวความใหไดรับ
ความเปนธรรมจากการใชกฎหมายเปนสํ าคัญ ความสัมพันธระหวางทนายความกับตัวความ จึงเปน
ความสมัพนัธทีม่คีวามนบัถือไววางใจในตวับคุคลซึง่มคีวามเหมอืนกบักรณแีพทยกบัคนไข ทีเ่รียกวา
Fiduciary relationship3 แตปจจุบันทุกอยางกํ าลังเปลี่ยนแปลงไป การทํ าหนาที่ของทนายความ            
ไมไดเปนเหมือนในอดีตทนายความสวนหนึ่งไดนํ าวิชาชีพทนายความไปทํ ากํ าไรในเชิงธุรกิจ               
นักธุรกิจสวนหนึ่งก็ไดแสวงหากํ าไรจากความเดือดรอนของมนุษยดวยกัน ความสัมพันธที่ดี
ระหวางทนายความกบัตวัความจงึไดคอยๆ เปลีย่นไปกลายเปนความสมัพันธในเชงิกฎหมายเขามาแทนที่
ดงันัน้ หากทนายความกระท ําการเปนตวัแทนของตวัความไมถูกตองท ําใหตวัความไดรับความเสยีหาย
ไมวาจงใจหรอืประมาทเลนิเลอ ตวัความจงึไม ลังเลใจทีจ่ะฟองทนายความใหรับผิดและเรียกคาเสยีหาย
ในการกระทํ าของทนายความ ซ่ึงถาหากตัวความสามารถพิสูจนไดวาทนายความกระทํ าการแทน 
ในการด ําเนนิคดโีดยประมาทเลนิเลอท ําใหเกดิความเสยีหายกบัตวัความจรงิ ทนายความกต็องรับผิด 
ชดใชคาเสียหายใหแกตัวความ ซ่ึงบางครั้งก็เปนเงินจํ านวนมาก ทํ าใหทนายความมีเงินจายก็มี            
แตถาทนายความทํ าประกันความรับผิดทางละเมิดเอาไวบริษัทประกันก็จะเขามารับผิดชอบดูแล          
ในเรือ่งคาสนิไหมทดแทนแทนทนายความ  ดังนั้นประโยชนของการที่ทนายความทํ าประกันภัย คือ

(1) เปนการสรางหลักประกนั  ความมัน่คงทางดานการเงนิ กลาวคอื
จากทนายความถูกตวัความฟองเรยีกคาสินไหมทดแทนจากการท ําละเมดิในจ ํานวนทีสู่ง ทนายความ           
ก็จะไดไมตองนํ าเงินของตนเองที่ไดสะสมมานานออกมาเพื่อจายใหแกตัวความ แตบริษัทประกัน
จะเขามาดูแลรับผิดชอบเรียกคาสินไหมทดแทนนี้เอง

(2) เปนการสรางความมั่นใจในการดํ าเนินคดีใหแกทนายความ 
กลาวคอื ทนายความจะไดไมตองมาเปนกังวลวา หากรบัดํ าเนินคดีใหกับตัวความแลวเกิดความผิด
พลาดขึ้นทนายความก็สามารถชดใชคาเสียหายใหแกตัวความได ทํ าใหครอบครัวไมตองเดือดรอน
และทนายความก็สามารถทํ างานตอไปได

                                                       
3 แสวง บุญเฉลิมวิภาส และอเนก ยมจินดา. (2540). กฎหมายการแพทย. หนา 24.
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2) สาเหตุท่ีทนายความในประเทศไทยไมนิยมทํ าประกันภัย
ผูเขยีนไดกลาวมาแลวถึงประโยชนของการทีท่นายความท ําประกนัภยั

ความรับผิดในกรณีถาหากทนายความถูกฟองเรียกคาสินไหมทดแทนอันเกิดจากการกระทํ า              
โดยประมาทในการดํ าเนินคดีใหตัวความ บริษัทประกันภัยจะจายคาสินไหมทดแทนให ซ่ึงถือวา
เปนสวนหนึง่ของการชดใชใหกบัผูเสียหายแทนทนายความ แตปรากฏวาทนายความในประเทศไทย 
ไมนยิมทีจ่ะท ําประกนัภยัไวทัง้ๆ ทีโ่อกาสทีจ่ะถกูฟองรองใหชดใชคาเสยีหายไดแตการทีท่นายความ
ไมนิยมที่จะประกันภัยเพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบวิชาชีพทนายความก็เพราะมีไดหลาย
สาเหตุ กลาวคือ

(1) จากการที่ความสัมพันธระหวางทนายความกับตัวความนั้น 
มีพื้นฐานทางจิตใจที่ดีตอกันจึงทํ าใหมีคดีขึ้นสูศาลนอยมาก เพราะตัวความหรือประชาชนมักคิด         
อยูเสมอวาทนายความ คือ เปนสวนหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมที่ตองรับใชทางสังคม และให
ความเปนธรรมตอบคุคลในสงัคมเชนเดยีวกบั ศาล อัยการ หรือต ํารวจ  ดงันี ้ เมือ่ทนายความด ําเนนิคดี
ใหกบัตวัความแลวเกดิผิดพลาดตวัความทีค่ดิวาทนายความมบีญุคณุจงึไมคดิทีจ่ะฟองรองใหทนายความ
ตองรับผิด และ/หรือ เปนเพราะไมมีความรู และ/หรือ ไมอยากเสียคาใชจายและเสียเวลาใน                  
การประกอบวิชาชีพทํ าใหทนายความบางทานเขาใจวาหากกระทํ าการดํ าเนินคดีและเกิด                    
การประมาทเปนเหตุใหตัวความไดรับความเสียหายแกกาย หรือทรัพยสิน ก็จะไมถูกดํ าเนินคดี             
ใหตองชดใชคาเสียหาย  หรือเมื่อถูกดํ าเนินคดีก็สามารถใชความรูทางวิชาชีพทนายความแกตัวได

(2) คํ าพิพากษาของศาล ที่ใหทนายความและสํ านักงาน            
ทนายความตองรับผิดตอตวัความนัน้มไีมมาก ซ่ึงสวนใหญแลวศาลจะยกฟองโจทก ในกรณทีี่ตวัความ
หรือทายาทของตัวความฟองทนายความฐานะกระทํ าละเมิดซ่ึงการที่ศาลยกฟองนั้นมีสาเหตุ                 
ไดหลายประการดวยกันคือ

ระบบการพิสูจนความประมาทตามประมวลกฎหมาย     
วิธีพิจารณาความแพง ซ่ึงในเรื่องละเมิดนี้หนาที่นํ าสืบ หรือภาระการพิสูจนตกอยูแกฝายโจทก       
ที่จะตองนํ าพยานเขาสืบเพื่อใหศาลเห็นหรือเชื่อวาจํ าเลยซึ่งเปนทนายความไดกระทํ าดวยการจงใจ 
หรือประมาทเลินเลอและโจทกไดรับความเสียหายจากการกระทํ าดังกลาว ตามประมวลกฎหมาย 
วธีิพจิารณาความแพง มาตรา 84  ซ่ึงเปนการยากทีโ่จทกหรือผูเสียหายจะพสูิจนใหศาลเหน็ไดอยางชดัเจน
ถึงความจงใจ หรือประมาทเลินเลอของทนายความ เพราะขอเท็จจริงสวนใหญเปนไปในเชิงวิชาการ
ทางดานกฎหมาย ซ่ึงโจทกไมมีความรูอีกทั้งการที่โจทกจะขอความรวมมือจากทนายความ หรือ     
ผูมีความรูทางดานกฎหมายก็ไมไดรับความรวมมือจากบุคคลดังกลาว เพราะไมอยากมีสวนเขาไป
เกีย่วของทีจ่ะทํ าใหเพื่อนทนายความดวยกันตองคํ าพิพากษาของศาลใหชดใชคาเสียหาย  ส่ิงเหลานี้
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เปนสาเหตทุีท่ ําใหศาลยกฟองโจทกได จงึท ําใหทนายความเหน็วาไมมคีวามจ ําเปนทีจ่ะตองท ําประกนั
แตอยางไรก็ตาม ถึงแมโจทกจะมีอุปสรรคดังกลาวแตก็มิใชโจทกไมสามารถพิสูจนไดทีเดียว  
เพราะสิ่งที่ปรากฏตามเอกสาร ตัวความสามารถฟองถึงการกระทํ าของทนายความไดวาไดใช   
ความระมดัระวังเชนอยางวิญูทนายความหรือไม ในเรื่องนี้ในทางกฎหมายอังกฤษนั้นศาลอังกฤษ
ไดวนิจิฉยัและพพิากษาใหทนายความตองชดใชคาเสยีหายใหแกตวัความโดยอาศยัหลักทีว่า “ส่ิงทีป่รากฏ
ตามเอกสารมันฟอง” ซ่ึงในเรือ่งนีศ้าลไทยก็ไดพิจารณาและพิพากษาโดยอาศัยหลักนี้บางเหมือนกัน

(3) บริษทัประกนัภยั เนือ่งจากประกนัภยัในปจจบุนันี ้จดัตัง้ขึน้
ในรปูของบรษิทัเอกชนทีม่นีโยบายท ําธรุกจิมุงแสวงก ําไร โดยท ําเปนการคาทีต่องการหาผลตอบแทน
ในอัตราที่สูงสุดถึงแมวาบริษัทประกันภัยจะอยู ภายใตการกํ ากับดูแลของกรมการประกันภัย 
กระทรวงพาณชิย กต็ามแตบริษทัประกนัภยักย็งัมจีดุบกพรองในสายตาของประชาชน ซ่ึงหมายรวมถงึ
ทนายความดวยอยูหลายประการทํ าใหทนายความสวนใหญไมอยากที่จะทํ าประกันภัยคือ

1. เรื่องความพรอมและความตองการในการที่จะรับ
ประกันของบริษัทผูรับประกันภัยเอง ในสวนนี้บริษัทที่รับประกันภัยในประเทศไทยที่มีอยูหลาย
บริษัทยังไมมีความพรอม และ/หรือ ยังไมตองการที่จะรับประกันภัยความเสี่ยงของทนายความ            
กเ็นือ่งมาจาก ผูประกอบวชิาชพีทนายความมนีอย  เงนิเบีย้ประกนัทีไ่ดจากทนายความกน็อยตามไปดวย
ท ําใหการเฉลีย่ภยัไมคุมกบัคาใชจายและคาสนิไหมทดแทนทีบ่ริษทัจะตองชดใช ไมเหมอืนกบัการรบั
ประกันชีวิตหรือประกันวินาศภัยอยางอื่นที่มีตลาดที่ใหญและมีผูทํ าประกันเปนจํ านวนมาก จึงเปน
สาเหตุหนึ่งที่บริษัทรับประกันภัยอาจนยิมทีจ่ะรับประกันความเสี่ยงของทนายความ

2. เรือ่งการจายคาสินไหมทดแทนของบริษัทผูรับประกัน  
การที่ทนายความตองการทํ าประกันภัยก็เนื่องจากความตองการที่จะโอนความเสี่ยงภัยไปให               
กับบริษัทรับประกันภัยเปนผูรับความเสี่ยงแทนและใหความคุ มครองตามสัญญาประกันภัย                  
หากเกิดเหตุหรือภัยตามสัญญาประกันภัยแลวก็หวังที่จะไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทนตามที่ได
ตกลงกนัไว  แตปรากฎวาเมือ่มกีารเรยีกคาสินไหมทดแทนอนัเกดิจากความผดิพลาดจากภยัท่ีไดรับเสีย่งไว
บริษัทประกันภัยก็อาจจะประวิงหรือไมจายคาสินไหมทดแทนหรือตองการจายคาสินไหมทดแทน
ใหนอยทีสุ่ด โดยอางสาเหตตุางๆ นานาจนในทายทีสุ่ดจงึท ําใหทนายความผูเอาประกนัตองถูกผูเสยีหาย
(ตวัความ) ด ําเนนิคดเีรยีกคาสนิไหมทดแทนโดยไมสามารถหลกีเลีย่ง ท ําใหประชาชนรวมทัง้ทนายความ
เกดิความเบื่อหนายในการใชบริการของบริษัทประกันภัย
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3. เรือ่งความมั่นคงของบริษัทประกันภัย  ความมั่นคงใน
ฐานะการเงินของบริษัทประกันภัยเปนปจจัยที่สํ าคัญที่จะทํ าใหประชาชนเกิดความเชื่อถือศรัทธา 
ตอธุรกิจประกันภัย การประกอบธุรกิจของบริษัทประกันภัยตองมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงเพราะ
เมือ่บรษิทัไมมคีวามมัน่คงทางการเงนิจะเปนเหตใุหมปีญหากบัการจายคาสินไหมทดแทน ดงัจะเหน็
ไดจากในอดีตที่ผานมาบริษัทประกันภัยมีอันตองเลิกกิจการหรือลมละลายอันเนื่องมาจากการทุจริต
ภายในบรษิทัหรือนํ าเงินที่ไดจากการเรียกเก็บเบี้ยประกันไปลงทุนในกิจการอยางอื่น

4. สภาทนายความ สภาทนายความเปนสาเหตุหนึ่งที่
ทนายความไมนยิมท ําประกนัเนือ่งจากตามพระราชบญัญตัทินายความ พ.ศ. 2528 นอกจากจะก ําหนดให
สภาทนายความมีอํ านาจหนาที่ในทางปกครองตอผูประกอบวิชาชีพทนายความแลว ยังกํ าหนดให
สภาทนายความมีอํ านาจหนาที่คลายกับตลุาการดวย กลาวคือ ในกรณีที่มีการกลาวหาวาทนายความ
ประพฤติผิดมรรยาททนายความ (จรรยาบรรณ) แหงวิชาชีพทนายความหรือทํ าใหตัวความไดรับ
ความเสียหาย สภาทนายความก็มีอํ านาจในการพิจารณาไตสวนถึงขอกลาวหานั้นและมีคํ าตัดสิน
ออกมา ซ่ึงองคกรสภาทนายความมคีวามเปนอสิระในการวนิจิฉยัช้ีขาดโดยใชรูปแบบของคณะกรรมการ
มติที่ประชุมของคณะกรรมการใหถือเสียงขางมากเปนเกณฑคํ าตัดสินของสภาทนายความที่
พจิารณาคดเีกีย่วกบัประพฤตผิิดมรรยาททนายความแหงวชิาชพีทนายความโดยมตขิองคณะกรรมการ
สามารถลงโทษตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 มาตรา 52  ไดดังตอไปนี้  คือ

(1) ภาคทัณฑ
(2) หามทํ าการเปนทนายความมีกํ าหนดไมเกิน 3 ป 

หรือ
(3) ลบชือ่ออกจากทะเบียนทนายความ
ในกรณีประพฤติผิดมรรยาททนายความเล็กนอยและ

เปนความผิดครั้งแรก  ถาผูมีอํ านาจสั่งลงโทษตามมาตรา 66  มาตรา 67 หรือมาตรา 68 แลวแตกรณี
เห็นวามีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษใหโดยวากลาวตักเตือน หรือใหทํ าทัณฑบนเปนหนังสือไว
กอนก็ได

ซ่ึงคณะกรรมการที่พิจารณาในเรื่องนี้ประกอบไปดวย
ผูประกอบวิชาทนายความ ซ่ึงเปนสาเหตุอันทํ าใหประชาชนเกิดความไมเช่ือมั่นตอคํ าตัดสินของ
คณะกรรมการวาจะเปนไปดวยความบรสุิทธิย์ตุธิรรมและเปนทีพ่ึง่ของประชาชนทีไ่ดรับความเดอืดรอน
จากทนายความได นอกจากนี้หากสภาทนายความมีคณะกรรมการสวนใหญที่เห็นแกพวกพอง 
ความหยอนยานในการสอบสวนและไมลงโทษหรือลงโทษแตเพียงสถานเบาตอทนายความ                    
ผูกระทํ าผิดมรรยาททนายความ ตัวความบางรายที่ไดรับความเสียหายอันเกิดจากการกระทํ าโดย
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ประมาทของทนายความจึงนิยมเลือกแนวทางการดํ าเนินกระบวนพิจารณาในทางศาลโดยไมผาน
กระบวนการสอบสวนสภาทนายความ  เพราะในปจจุบันบทบาทของสภาทนายความในการที่จะให
ความคุ มครองตัวความที่ไดรับความเสียจากการประพฤติผิดมรรยาททนายความยังไมชัดเจน              
และโดดเดนเพียงพอ อีกทั้งมีมติที่ประชุมของคณะกรรมการสภาทนายความมีคํ าวินิจฉัยที่มีคุณแก
ทนายความก็อาจจะมีสวนทํ าใหศาลคลอยตามมติดังกลาว

5. ขอ 13 ของขอบังคับสภาทนายความวาดวยมรรยาท
ทนายความ พ.ศ. 2529 ไดก ําหนดเอาไววา  หามมิใหทนายความที่ไดรับปรึกษาหารือ หรือไดรูเร่ือง
กรณีแหงคดีใดโดยหนาที่อันเกี่ยวของกับคูความฝายหนึ่งไดรับเปนทนายความ หรือใชความรูที่ได
มานัน้ชวยเหลือคูความอีกฝายหนึ่งไปรับเปนทนายความ หรือใชความรูที่ไดมานั้นชวยเหลือคูความ
อีกฝายหนึง่ซึ่งเปนปรปกษอยูในกรณีเดียวกันในภายหลัง4 ซ่ึงบทบัญญัตินี้มีลักษณะกวางและทั่วไป
มากเมือ่เทยีบเคียงกับกฎหมายของตางประเทศตางๆ ที่ไดกลาวถึงมาตอนตนแลว ดังนั้น จึงอาจมอง
เหน็ชองทางทีท่นายความจะหลดุพนความรบัผิดจากขอผิดมรรยาททนายความวา เชนนีค้อนขางจะงาย
ดวยเหตุดังตอไปนี้

คํ  าว าทนายความมีความหมายในเชิงแคบ  เมื่อ
พเิคราะหจากเจตนามรณของพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 และขอบังคับสภาทนายความ
วาดวยมรรยาททนายความ พ.ศ. 2529 แลว เจตนารมณดังกลาวแสดงใหเห็นวา  ทั้งพระราชบัญญัติ
และขอบังคับสภาทนายความดังกลาวนั้นมีวัตถุประสงคที่จะใชบังคับสํ าหรับทนายความที่วาคดี
ความในศาลเทานั้น โดยมิไดมีความหมายรวมถึง บรรดาทนายความ หรือผูประกอบวิชาชีพ
กฎหมายอื่นๆ อาทิ ที่ปรึกษากฎหมาย นิติกร ทนายความที่ใหบริการรางนิติกรรมสัญญา หรือให
บริการเกีย่วกับการจดทะเบียนอันเกี่ยวเนื่องกับกฎหมายตางๆ เปนตน

ซ่ึงเจตนารมณของกฎหมายไทยดงักลาวมคีวามแตกตาง
ไปจากความหมายของค ําวา ทนายความ ภายใตกฎวาดวยมรรยาททนายความแหงประเทศสาธารณรฐั
ประชาชนจนี ทีม่คีวามหมายรวมถงึบรรดาทนายความทกุประเภท ไมวาจะเปนทนายความวาคดคีวาม
ในชัน้ศาล หรือทนายความทีป่รึกษา นติกิรอืน่ๆ หรือ หลักเกณฑวาดวยมรรยาททนายความ ค.ศ. 2000
แหงประเทศนิวซีแลนดก็ตาม ซ่ึงอยูหรือเคยอยูภายใตระบบคอมมอนลอวของประเทศอังกฤษ             
จงึอาจใชระบบทนายความทีม่ทีัง้ Solicitor ซ่ึงเปนทนายท ํางานใหค ําปรกึษาทางกฎหมายใหกบัลูกความ
นอกศาล และ Barrister ซ่ึงเปนทนายวาคดีความในชั้นศาลเทานั้น แตประเทศเหลานี้ก็จะมีขอบังคับ
วามรรยาททนายความสํ าหรับทั้ง Solicitor และ Barrister เปนการเฉพาะอยูดี

                                                       
4 ขอบังคับของสภาทนายความวาดวยมารยาททนายความ พ.ศ. 2529, ขอ 13.
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ดวยเหตนุี้ ทนายความไทยทีม่ใิชทนายความวาคดคีวาม
ในชัน้ศาลก็อาจจะรอดพนจากขอหาผิดมรรยาททนายความโดยไมยากนัก

4.2  กํ าหนดแนวทางการประกันภัยความรับผิด

จากสภาพความเปนจรงิในปจจบุนั ผูประกอบวชิาชพีทนายความมอัีตราสวนตอพลเมอืง
ที่เพิ่มมากขึ้นไมสมดุลกัน ทํ าใหทนายความมีภาระหนาที่และความรับผิดชอบในการใหคํ าแนะนํ า
ปรึกษาคด ี โดยเฉพาะอยางยิง่ในปจจบุนัรูปแบบในการใหบริการทางกฎหมายเปลีย่นแปลงไปจากเดมิ
โดยเปลี่ยนจากการเปนทนายความที่เสียสละและอุทิศตนเองใหกับสังคมเปนการใหกับสังคม            
เปนการใหบริการทางกฎหมายในรปูแบบของธรุกจิเพือ่แสวงหาก ําไรจากวชิาชพีเปนสวนใหญ  ทัง้นีเ้พือ่
ความอยูรอดอันเปนผลจากสภาวะทางเศรษฐกจิ  ท ําใหทนายความสวนใหญตองหารายไดใหกบัตนเอง
และครอบครัว  ซ่ึงบางครั้งการพยายามหารายไดจํ าเปนที่จะตองใหบริการทางวิชาชีพทนายความ
นอกเวลางานเปนผลท ําใหทนายความตองใหค ําปรกึษาแนะน ําตวัความมากขึน้ จงึท ําใหมโีอกาสผดิพลาด
ในการใหความปรึกษาแนะนํ ามากตามขึ้นดวย

และเนื่องจากในปจจุบันประชาชนมีการศึกษาเพิ่มมากขึ้นบวกดวยความสัมพันธ
ระหวางทนายความกับตัวความมีไมเหมือนเดิม ดังนั้น เมื่อทนายความทํ าการดํ าเนินคดีผิดพลาด           
ท ําใหเกิดความเสียหายกับตวัความ  ตัวความจงึไมรีรอท่ีจะฟองทนายความเพื่อเรียกคาเสียหาย สวน
ทนายความกลัววาหากถูกฟองเรียกคาเสียหายแลวจะทํ าใหตองประสบกับภาวะสูญเสียดาน              
ทรัพยสินเงินทอง  เกียรติยศและชื่อเสียงเชนกัน

ผูเขียนไดกลาวถึงปญหาที่ทนายความไมนิยมทํ าประกันมาแลว ซ่ึงสาเหตุหนึ่งของ           
การทีท่นายความไมนิยมทํ าประกัน  ก็คือ  การจายคาสินไหมทดแทนของบริษัทประกันภัยที่มุงเนน
แสวงหาก ําไรมากกวาตองการที่จะจายคาสินไหมซึ่งเปนจุดบกพรองอยางหนึ่ง  และความไมพรอม
ของบริษัทรับประกันภัยก็เปนอีกสาเหตุหนึ่งเชนกัน ดังนั้น ผูเขียนจึงขอกํ าหนดแนวทางเกี่ยวกับ
การแกปญหาถึงการปองกันความเสี่ยงในการดํ าเนินคดีผิดพลาดของทนายความ นั่นก็คือ การจัดตั้ง
กองทุนเพื่อประกันความเสี่ยงของทนายความซึ่งในเรื่องนี้ทนายความบางทานก็เห็นดวย ดังจะเห็น
ไดจากบทความตางๆ  เชน ควรมีองคกรรองรับหรือคุมครอง  2  อยางคือ

1. การคุมครองตัวความที่ไดรับปฏิบัติจากทนายความดวยความประมาทเลินเลอ             
การปองกนัหรือการเอาผดิกบัผูกระท ําผิดกม็สีภาทนายความ  ศาลแพง และ ศาลอาญา เปนทีพ่ึง่อยูแลว
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2. การคุมครองความเสียหายทางดานการเงิน ปจจุบันยังไมมีองคใดเขามาดูแล               
“นาจะมีการผลักดันตั้งกองทุนประกันความเสี่ยงจากการดํ าเนินคดี เพื่อใหกองทุนนี้เขามารับภาระ
หากตวัความไดรับความเสยีหาย ทนายความจะไดไมตองรบัผดิชอบคนเดยีว แตใหกองทนุเปนผูจาย              
และตัวความจะไดมีที่พึ่งอีกทางหนึ่ง”

สํ าหรับการจัดตั้งกองทุนประกันความเสี่ยงของทนายความที่ผูเขียนเสนอใหมีขึ้น
จะเปนในรูปแบบความรวมมือกันระหวาง ทนายความ สํ านักงานทนายความ สภาทนายความ    
โดยไมตองคํ านึงถึงวาจะเปนทนายความที่ทํ างานในบริษัทเอกชนหรือสํ านักงานกฎหมาย                
หรือจะเรยีกงายๆ คอื ผูทีม่ใีบอนญุาตใหวาความทกุทานจะตองจายเงนิเขากองทนุประกนัความเสีย่ง
ของทนายความในอตัราเฉลีย่เทาๆ กนั  สวนสํ านกังานทนายความกเ็ชนกนัไมวาจะเปนส ํานกังานเลก็
หรือใหญกต็องอยูภายในการบังคับใชที่จะตองจายเงินเขากองทุนนี้เทากัน เปรียบเทียบไดกับการทํ า
ประกนัสังคมที่แตละฝาย คือ นายจาง ลูกจาง และรัฐ ออกเงินสมทบคนละหนึ่งสวนเทาๆ กัน              
เมื่อยามที่ลูกจางประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บปวยตองเขารับการรักษาก็จะมีเงินกองทุนประกันสังคม
เปนผูออกคาใชจายใหกองทุนประกันความเสียงของทนายความก็เชนเดียวกัน หากทนายความ
กระท ําการด ําเนนิคดใีหตวัความผดิพลาดและถกูฟองรองเรยีกคาสนิไหมทดแทน โดยพจิารณาอตัรา
การเรยีกเกบ็เปนรายเดอืนของทนายความแตละคนเปนหลัก แตในกรณทีีท่นายความทีไ่มไดมเีงนิเดอืน
ประจ ําใหพจิารณาจากการจดัเกบ็คาธรรมเนยีมในการตอใบอนญุาตใหเปนทนายความแกพระราชบญัญตัิ
ทนายความ พ.ศ. 2528 มาตรา 39 ในเรื่องการตอใบอนุญาตใหเปนทนายความ โดยไมใหมี                
แบบตลอดชีวิตควรตอใบอนุญาตทุกๆ 2 ป โดยมีการจัดอบรมและสอบความรูเพิ่มเติมเพื่อเสริม
ประสิทธิภาพใหทนายความมากขึ้น กองทุนนี้ก็จะเขามาดูแลใหความชวยเหลือแกทนายความ             
และตวัความใหไดรับการเยยีวยาชดใช ซ่ึงลักษณะของการมกีองทนุประกนัความเสีย่งของทนายความ
นีน้าจะมีประโยชน คือ

(1) ประโยชนของกองทุนที่มีตอทนายความ ทนายความ คือ บุคคลที่ตองจายเงิน
เขากองทนุนีด้วยสวนหนึ่ง  ส่ิงที่ทนายความจะไดรับประโยชนจากกองทุนนี้ คือ ถาทนายความได
กระทํ าโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอตอตัวความทํ าใหตัวความไดรับความเสียหาย กองทุนนี้ก็จะ
เปนผูจายคาสินไหมทดแทนใหแทนอันเปนหลักประกันใหแกทนายความ ซ่ึงจะทํ าใหทนายความ
ทั้งหลายเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงานในหนาที่มากยิ่งขึ้น แตถาทนายความทานใดไมมีการถูก
เรียกรองใหตองจายคาสินไหมทดแทนกองทุนนี้ก็จะมีเงินปนผลใหแกทนายความผูนั้น หรือถา
ทนายความมีความตองการที่จะใชเงินเพื่อไปดํ าเนินกิจการอยางใดๆ ก็ตาม ทนายความก็สามารถ   
ทีจ่ะขอกูเงินจากกองทุนนี้ไปใชไดโดยเสียดอกเบี้ยในอัตราที่ตํ่ า
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(2) ประโยชนกองทุนที่มีตอสํ านักงานทนายความ  สํ านักงานทนายความไมวาจะ
ใหญหรือเล็ก ก็ตองอยูภายใตบังคับใชที่จะตองจายเงินเขากองทุนนี้ดวยเชนกัน ส่ิงที่สํ านักงาน
ทนายความจะไดรับประโยชนตอกองทุนนี้ คือ สามารถกูเงินจากกองทุนนี้เพื่อนํ ามาลงทุนในธุรกิจ
ของส ํานกังานและไดรับเงนิปนผลเชนเดยีวกนักบัทนายความและสิง่ทีสํ่ าคญัทีสุ่ด คอื ไมตองรับภาระ
ในการที่ตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนอยางลูกหนี้รวมในฐานะนายจางลูกจาง โดยมีกองทุน
เปนหลักประกันในการจายคาสินไหมใหแทน

(3) สวนรัฐบาลผูซ่ึงตองจายเงินอุดหนุนเขากองทุนนี้สวนหนึ่งเชนกันสิ่งที่รัฐบาล
จะไดรับ คอื  ทํ าใหสังคมมีหลักประกันวา หากประชาชนถูกทนายความกระทํ าละเมิดทํ าใหไดรับ
ความเสียหายจากการดํ าเนินคดีที่ผิดพลาด ประชาชนผูไดรับความเสียหายนั้นจะไดรับการชดใช
หรือเยยีวยาในความเสียหายจากเงินกองทุน  ทํ าใหประชาชนเห็นวารัฐมิไดทอดทิ้ง การที่ผูเขียนให
ทนายความมีประกันโดยการจัดตั้งเปนกองทุนที่ตองการเงินอุดหนุนจากรัฐบาล สวนหนึ่งและจาก
สํ านักงานทนายความสวนหนึ่งมากกวาที่จะใหทนายความสมัครใจที่จะทํ าประกันเองกับบริษัท     
ทีรั่บประกันภัยก็เนื่องจาก การมีกองทุนทํ าใหทนายความไดรับผลประโยชนตอบแทนสูงสุดตามที่
ผูเขยีนไดกลาวไวแลวขางตนโดยมไิดมุงเนนทางธรุกจิเพือ่แสวงหาก ําไรจากการตัง้กองทนุ อันแตกตาง
กบับรษิทัประกนัภัย แตถาทนายความสมัครใจเขาทํ าประกันภัยเอง นั่นก็หมายความวา ทนายความ
ผูนัน้เปนผูรับผิดชอบตอสังคม ยอมรับในความเปนจริงวาการปฏิบัติงานของทนายความอาจจะเกิด
การท ําผิดพลาดได แตทนายความกจ็ะไมไดรับผลประโยชนจากการสงเบีย้ประกนั เพราะเงนิคาเบีย้ประกนัภยั
ทีท่นายความสงใหกบับรษิทัประกนัภยั หากไมมกีารเรยีกรองคาสินไหมทดแทนทนายความกจ็ะไมไดคนื
แตบริษัทจะนํ าไปเปนรายไดกํ าไรของบริษัทมิไดยอนกลับคืนมาสูทนายความเหมือนดงัเชนกองทุน
ตามที่ผูเขียนเสนอ
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บทที่ 5
สรุปและขอเสนอแนะ

5.1  สรุป

วิชาชีพทนายความไดเร่ิมมีขึ้นในประเทศไทยมานานแลว ไดรับการวิวัฒนาการมา
หลายยคุหลายสมยั เพือ่จดุประสงคในการยกระดบัสถานะทางวชิาชพีของทนายความใหมคีวามทดัเทยีม
กบัสถานะของวชิาชพีอ่ืน และประกอบกบัเพือ่เปนการปกครองตนเองของบรรดาทนายความดวยกนั    
ซ่ึงทนายความก็ประสบความสํ าเร็จ และสามารถกอตั้งสภาทนายความแหงประเทศขึ้นมาควบคุม           
ดแูลทนายความดวยกนั คอืพระราชบญัญตัทินายความ พ.ศ. 2528 ทัง้นีเ้พือ่ประโยชนของทนายความ
และเพื่อประชาชนทั่วไป อาจตองใชบริการดานกฎหมายจากทนายความก็จะไดรับการบริการที่ดี
จากทนายความ และเมื่อไดศึกษาถึงความรับผิดในทางละเมิดของผูประกอบวิชาชีพทนายความแลว
การพจิารณาถึงความรับผิดในทางละเมิดของทนายความในประเทศไทยตองนํ าเอามาตรา 420 แหง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยอันเปนบทบัญญัติโดยทั่วไปในลักษณะละเมิดมาใช ซ่ึงองค
ประกอบมาตรา 420 ไดแก การกระท ําโดยจงใจหรอืประมาทเลนิเลอโดยผิดกฎหมายใหผูอ่ืนเสยีหาย
แกชีวิตรางกายนั้น โจทกหรือตัวความมีหนาที่ที่ตองนํ าสืบใหศาลเห็นถึงองคประกอบดังกลาว          
ซ่ึงทัง้นีเ้ปนไปตามหลักการพิสูจนทั่วไปตามมาตรา 84 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
ทีเ่รยีกวาหลัก “ผูใดกลาวอางผูนัน้น ําสบื” ซ่ึงจะเหน็ไดวาเปนภาระอนัหนกัยิง่ส ําหรบัโจทกหรือตวัความ
เพราะโจทกหรือตัวความไมมีความรูทางดานกฎหมายแตอยางใด

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 ก็ไมมีลักษณะเปนกฎหมายอันมี          
วตัถุประสงคเพือ่จะปกปองตวัความแตอยางใด ทัง้นีเ้นือ่งจากในกฎหมายดงักลาวไมมลัีกษณะชดัเจน
ที่ปกปองตัวความ หากแตเปนเพียงการกํ าหนดขอบเขตหนาที่ของทนายความไวอยางกวางรวมทั้ง
เปนเพียงการกํ าหนดจริยธรรมที่ผูประกอบวิชาชีพทนายความควรจะปฏิบัติตอตัวความเทานั้น            
ซ่ึงอาจกลาวไดวา ส่ิงนี้ทํ าใหเกิดจุดออน หรือชองโหวทางกฎหมาย ซ่ึงจะทํ าใหทนายความที่ไม
สุจริตใจ อาจอาศัยจุดออนหรือชองโหวนั้นเอาเปรียบตัวความ เพื่อเปนประโยชนตอตนเองได            
และกฎหมายมรรยาททนายความของประเทศไทย ซ่ึงก็คือ พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 
และขอบังคับสภาทนายความวาดวยมรรยาททนายความ พ.ศ. 2529 มไีวเพื่อใชบังคับกับทนายความ
ทีว่าคดีความในศาลเทานั้น จะไมบงัคับกับผูประกอบวิชาชีพทนายความทางดานอื่นๆ เชน การให
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การใหค ําปรกึษาทางกฎหมาย การด ําเนนิกระบวนพจิารณาในชัน้อนญุาโตตลุาการ หรือการตรวจสอบ
เอกสารนติกิรรมและสญัญาตางๆ เปนตน ดงันัน้ ทนายความทีใ่หบริการดานกฎหมายในลกัษณะอืน่ก็
จะไมตองอยูภายใตบังคับของกฎหมายทั้งสองแตอยางใด

เมือ่เปนเชนดังที่กลาวขางตนแลว  หากไมหาทางเพื่อปองกันมิใหมีการหาผลประโยชน
หรือปดความรับผิดชอบ โดยที่ทนายความไมตองรับความผิดพลาดอยูเชนนี้ จะทํ าใหตัวความ หรือ
ประชาชนทั่วไปอาจสูญเสียประโยชนของตนอยางใหญหลวง และอาจเปนผลเปนอุปสรรคทํ าให
สถานะทางวิชาชีพทนายความไมอาจจะพัฒนาตอไปใหเทาเทียมกับสถานะของวิชาชีพทนายความ
ของชาตทิีพ่ฒันาแลวได  และสดุทาย ส่ิงเหลานีก้จ็ะสงผลกระทบตอกระบวนการยตุธิรรมทีเ่ปนทีพ่ึง่พงิ
ของประชาชนทั่วไปในประเทศไทยอยางไมอาจหลีกเลี่ยงได

อยางไรก็ตาม การจะปองกันปญหาการถูกฟองในการที่ทนายความกระทํ าโดยละเมิด
ตอตวัความนั้นสามารถทํ าได  ถาทนายความประกอบวิชาชีพอยางถูกตองมีความระมัดระวังในทาง
วชิาชพีใหมากที่สุดตามหลักวิชา มีเหตุผลทางดานกฎหมายและพยานหลักฐาน ที่สามารถอธิบายได
กบัทกุคน แตหากพจิารณาถงึสภาพความเปนจรงิแลวเมือ่เกดิมคีวามผดิพลาดทีเ่กดิโดยความไมตัง้ใจ
ของทนายความผูดํ าเนินคดีขึ้น ยอมเปนความเสียหายแกตัวความเปนความเดือดรอนแกทนายความ  
และกอใหเกิดความไมเขาใจกันระหวางทนายความกับตัวความจนถึงขั้นนํ ามาฟองรองเรียก          
คาสินไหมทดแทน หรือคาเสียหายเอากับทนายความผูกระทํ าละเมิดแกตัวความซึ่งในการเรียกรอง
คาสนิไหมทดแทน หรือคาเสยีหายนัน้  ตวัความยอมเรียกเงนิเปนจ ํานวนทีสู่งแลวคอยลดลงในภายหลงั
ซ่ึงไมวาทนายความจะถูกเรียกรองคาสินไหมทดแทนมากนอยเพียงใดก็เปนการทํ าใหทนายความ
ตองสูญเสียทางดานการเงินเพื่อชดใชเยียวยาใหกับตัวความซึ่งเปนภาระอันหนักของทนายความ
ดวยเหมือนกัน

และเมือ่พจิารณาจากบทบญัญตัขิองกฎหมายในเรือ่งเกีย่วกบัการประกนัภยัแลว จะเหน็วา
มบีทบญัญตัใินเรือ่งการประกนัภยัคํ ้าจนุเอาไวเพือ่ใหบคุคลทีจ่ะตองรบัผิดชอบชดใชคาสนิไหมทดแทน
หรือคาเสยีหายใหแกบคุคลอืน่จะตองท ําประกนัความรบัผิด (Liability Insurance) โดยใหผูรับประกนัภยั
ตกลงจะใชคาสินไหมทดแทนในนามของผูเอาประกันภัยเพื่อความเสียหายอันเกิดกับบุคคลอื่น              
กต็ามแตกฎหมายนีก้ม็ไิดบงัคบัใหทนายความผูซ่ึงเปนผูประกอบวชิาชพีประเภทหนึง่ตองท ําประกนัภยั
คํ ้าจนุไวซ่ึงแลวแตความสมัครใจของทนายความเอง

ดังนั้น เพื่อปองกันปญหาทางดานการเงินที่ทนายความตองถูกฟองรองและตองชดใช
คาสินไหมทดแทนใหแกตัวความนั้น จึงสมควรที่จะตองกํ าหนดแนวทางเพื่อใหทนายความ ผูซ่ึง
ตองเสี่ยงตอการถูกฟองเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพมีหนาที่ตองทํ าประกันโดยจะตองมีการกํ าหนด       
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แกไขปรบัปรงุกฎหมายทีเ่กีย่วกบัทางดานกฎหมายเพือ่ใชบงัคบัแกผูประกอบวชิาชพีทางดานกฎหมาย
โดยเฉพาะ และเพือ่ตวัความจะไดมโีอกาสไดรับการชดใชเยยีวยาเมือ่ถูกท ําละเมดิจากทนายความตอไป

5.2  ขอเสนอแนะ

จากการศกึษาในเรือ่งของการประกนัภยัความรบัผิดของผูประกอบวชิาชพีทนายความแลว  
ผูเขียนเห็นวาการประกอบวิชาชีพทนายความมีโอกาสที่เกิดมีการใหคํ าแนะนํ าและใหคํ าปรึกษา
หรือเขาไปดํ าเนินคดีที่เกิดผิดพลาดได  ดังนั้น เพื่อใหมีการพัฒนามาตรฐานของทนายความและเพื่อ
คุมครองทนายความและตัวความ จึงขอเสนอแนะดังตอไปนี้

5.2.1 ควรแกไขและเพิ่มเติมคํ าจํ ากัดความของคํ าวา ทนายความ ภายใตมาตรา 4 และ
บทบญัญตัิของมาตรา 33 แหงพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 เพื่อทนายความมีความหมาย
รวมทั้งทนายความที่วาความในศาลและผูประกอบวิชาชีพดานกฎหมายอื่นๆ ซ่ึงใหบริการดาน
กฎหมายทางดานอื่นๆ เชน การใหคํ าปรึกษาทางกฎหมาย การดํ าเนินกระบวนการพิจารณาใน           
ช้ันอนญุาโตตลุาการ หรือการตรวจสอบเอกสารนติกิรรมและสญัญาตางๆ หรือรับจดทะเบยีนเกีย่วกบั
กฎหมายตางๆ เปนตน ที่มิไดวาคดีความในชั้นศาลหรือที่มิใชขาราชการ โดยจะตองจดทะเบียนไว
กบัสภาทนายความแหงประเทศไทยเสมือนเปนทนายความดวย มิฉะนั้น หามมิใหประกอบวิชาชีพ
ทนายความตามคํ าจํ ากัดความใหมของทนายความดังกลาวขางตนได ทั้งนี้ ตองอยูภายใตขอบังคับ
สภาทนายความวาดวยมรรยาททนายความดวยเชนกัน เพื่อเปนการควบคุมดูแลเร่ืองมรรยาทและ
จริยธรรมทนายความใหครอบคลุมการปฏิบัติหนาที่ของทนายความทั้งกระบวนการ

5.2.2 ควรแกไขและเพิม่เตมิพระราชบญัญตัทินายความ พ.ศ. 2528  แกไขในเรือ่งการตออายุ
ใบอนญุาต มาตรา 39 โดยไมใหมีใบอนุญาตประเภทตลอดชีพ  ควรตอใบอนุญาตทุกๆ 2 ป โดย
ตองผานการจัดอบรมหรือผานการสอบความรูเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความสามารถในเชิงกฎหมาย          
และเพือ่ ชวยเสริมประสิทธิภาพใหกับทนายความ ตลอดจนพัฒนาวิชาชีพทนายความ

โดยการแกไขและเพิม่เตมินี้ อยางนอยเมือ่โลกทางธรุกจิดานอืน่ๆ มคีวามซบัซอนขึน้
โลกทางธรุกจิดานกฎหมายรวมถึงในประเทศไทยเองก็เชนกัน ไดพัฒนาตนเองและปรับตัว เพื่อให
มีความสามารถที่จะใหบริการดานกฎหมายตอธุรกิจขนาดใหญและสลับซับซอนไดดวย ตัวความ
ประเภทนติบิคุคลกเ็ร่ิมมมีากขึน้ ตวัความเหลานัน้กเ็ร่ิมมขีนาดทีใ่หญโตขึน้เรือ่ยๆ ธุรกจิของตวัความ
ดงักลาวนีเ้องทีท่ ําใหมโีอกาสทีต่วัความจะเกดิขอพพิาททางสญัญา ขอกฎหมายหรอืทางคดกีบับคุคล
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หรือนติบิคุคลอืน่ไดงาย จงึพบวาโอกาสทีท่นายความจ ํานวนไมนอยอาจกอใหเกดิการท ํางานทีผิ่ดพลาด
ทํ าใหตัวความไดรับความเสียหายอันเนื่องมาจากการขาดการพัฒนาองคความรูเพิ่มเติม หากกรณี
ความเสียหายเกิดขึ้นบอยๆ ในวงการวิชาชีพดานกฎหมาย จะทํ าใหผูคน หรือบรรดาตัวความ               
ทัง้หลายเกิดความไมไวเนื้อเชื่อใจที่จะใชบริการของทนายความ

5.2.3 ควรแกไขและเพิ่มเติมพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 ใหทนายความ               
มีประกันในการประกอบวิชาชีพทนายความ โดยทํ าในรูปของกองทุนประกันความเสี่ยง ซ่ึงจะ
ประหยดักวาและเปนประโยชนมากกวาตามทีผู่เขยีนไดกลาวมาแลว โดยรัฐบาลจะตองใหความคุมครอง
แกประชาชนอันเปนสิทธิขั้นมูลฐานที่ประชาชนจะตองไดรับการแนะนํ าและใหคํ าปรึกษาที่ดี              
ผูเขียนจึงใครขอเสนอใหมีการผลักดันใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการประกันความเสี่ยงของทนายความ
ในรปูของกองทุนเพื่อใหมีสภาพบังคับผูประกอบวิชาชีพทนายความทุกทานและสํ านักงานกฎหมาย
ใหตองท ําประกนัภยัภายใตกองทนุประกนัความเสีย่งนี้ และจดัตัง้องคกรทีเ่ปนระบบและมปีระสิทธภิาพ
ภายใตการควบคุมของภาครัฐมาเพื่อกํ ากับดูแลเงินกองทุน เพื่อประโยชนของทนายความ ตวัความ 
และสํ านักงานกฎหมาย

นอกจากนี้ ผูเขียนเห็นวาการพัฒนาและรับรองคุณภาพของทนายความและสํ านักงาน
กฎหมาย กเ็ปนสิง่หนึง่ทีจ่ะตองมกีารพฒันาควบคูไปกบัการท ําประกนัความรบัผิดของทนายความดวย
ไมวาจะเปนสํ านักงานกฎหมายใหญหรือเล็ก หากสํ านักงานกฎหมายและทนายความมีการพัฒนา
ระบบและรับรองคุณภาพที่ดี ส่ิงที่จะเกิดขึ้นมีไดดวยกันหลายสวน เชน ในดานสังคมจะทํ าให             
เกดิความเชือ่ม่ันวาส ํานกังานกฎหมายตางๆ มรีะบบการท ํางานทีไ่วใจได ตวัความจะไดรับการบรกิาร
ที่มีคุณภาพไมเสี่ยงตอการบริการที่ไมไดมาตรฐาน ทนายความหรือบุคลากรทางดานกฎหมาย             
กจ็ะท ํางานภายใตความเสี่ยงในระดับตํ่ าที่สุดดวย
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พระราชบัญญัติทนายความ
พ.ศ. 2528

-----------------------------------------------------
ภมูพิลอดุลยเดช ป.ร.

ใหไว ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2528
เปนปที่ 40 ในรัชกาลปจจุบัน

         พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการ สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยทนายความ    และใหมีกฎหมายวาดวยการชวยเหลือ

ประชาชนทางกฎหมาย
จงึทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ      ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคํ าแนะนํ าและยินยอมของรัฐสภา

ดังตอไปน้ี
          มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2528
          มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกํ าหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป(1)

          มาตรา 3  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2508 และพระราชบัญญัติทนายความ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2514
          บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยง
กบับทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน
          มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้

ทนายความ หมายความวา ผูที่สภาทนายความไดรับจดทะเบียนและออกใบอนุญาตให
เปนทนายความ

สภานายกพิเศษ หมายความวา สภานายกพิเศษแหงสภาทนายความ
          นายก หมายความวา นายกสภาทนายความ
          กรรมการ หมายความวา กรรมการสภาทนายความ
          คณะกรรมการ หมายความวา คณะกรรมการสภาทนายความ
          สมาชิก หมายความวา สมาชิกสภาทนายความ
          ขอบังคับ หมายความวา ขอบังคับสภาทนายความ
          ใบอนุญาต หมายความวา ใบอนุญาตใหเปนทนายความ
          รัฐมนตรี หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

DPU



          มาตรา 5  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และใหมีอํ านาจออกกฎ
กระทรวงกํ าหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้และกํ าหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราช
บัญญัตินี้
          กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได

หมวด 1
สภาทนายความ
                            

          มาตรา 6  ใหมีสภาขึ้นสภาหนึ่งเรียกวา สภาทนายความ ประกอบดวยคณะกรรมการสภาทนายความ
และสมาชิกสภาทนายความ มีวัตถุประสงคและอํ านาจหนาที่ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้
          ใหสภาทนายความเปนนิติบุคคล

          มาตรา 7  สภาทนายความมีวัตถุประสงคดังตอไปน้ี
          (1) สงเสริมการศึกษาและการประกอบวิชาชีพทนายความ
          (2) ควบคุมมรรยาทของทนายความ
          (3) สงเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิกสภาทนายความ
          (4) สงเสริมและจัดสวัสดิการใหแกสมาชิกสภาทนายความ
          (5) สงเสริม ชวยเหลือ แนะนํ า เผยแพร และใหการศึกษาแกประชาชนในเรื่องที่เกี่ยวกับ

  กฎหมาย

          มาตรา 8  สภาทนายความมีอํ านาจหนาที่ดังตอไปน้ี
          (1) จดทะเบียนและออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้
          (2) ด ําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของสภาทนายความ และตามอํ านาจหนาที่ซึ่ง

  ก ําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้

          มาตรา 9 สภาทนายความอาจมีรายไดดังตอไปน้ี
          (1) คาจดทะเบียน คาบํ ารุงและคาธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี้
          (2) เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผนดิน
          (3) รายไดจากทรัพยสินหรือกิจการอื่น
          (4) ทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหเพื่อดํ าเนินการตามวัตถุประสงค
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          มาตรา 10  ใหรัฐมนตรีดํ ารงตํ าแหนงสภานายกพิเศษแหงสภาทนายความ และมีอํ านาจหนาที่ตามพระ
ราชบัญญัตินี้

หมวด 2
สมาชิกสภาทนายความ

                            

          มาตรา 11  สมาชกิสภาทนายความไดแก ทนายความตามพระราชบัญญัตินี้

          มาตรา 12  สิทธิและหนาที่ของสมาชิกสภาทนายความ มีดังนี้
(1)  แสดงความเห็นเปนหนังสือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค  หรืออํ านาจหนาที่

ของสภาทนายความ โดยสงไปยังคณะกรรมการสภาทนายความ     และในกรณีที่สมาชิกรวมกันตั้งแตหาสิบคนขึ้น
ไปเสนอใหคณะกรรมการสภาทนายความพิจารณาเรื่องใดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงคหรืออํ านาจหนาที่
ของสภาทนายความ คณะกรรมการสภาทนายความตองพิจารณาและแจงผลการพิจารณาใหผูเสนอทราบโดยมิ
ชักชา

(2) ซกัถามเกี่ยวกับการดํ าเนินการตามอํ านาจหนาที่ของคณะกรรมการหรือเกี่ยวกับ
การบริหารงานทั่วไปของสภาทนายความ ในการประชุมใหญของสภาทนายความ

           (3)  เลือกหรือรับเลือกตั้งเปนนายกหรือกรรมการสภาทนายความ
           (4)  ผดงุไวซึ่งเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพและปฏิบัติตนตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้

          มาตรา 13  สมาชิกภาพของสมาชิกยอมส้ินสุดลงเมื่อ
          (1) ตาย
          (2) ขาดจากการเปนทนายความตามมาตรา 44

หมวด 3
คณะกรรมการสภาทนายความ

                            

          มาตรา 14  ใหมคีณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา   คณะกรรมการสภาทนายความ   ประกอบดวยผูแทน
กระทรวงยุติธรรมหนึ่งคนและผูแทนเนติบัณฑิตยสภาหนึ่งคน    เปนกรรมการ   และนายกและกรรมการอื่นอีกไม
เกินยี่สิบสามคนซึ่งสมาชิกสภาทนายความทั่วประเทศไดเลือกตั้งขึ้น โดยกรรมการดังกลาวไมนอยกวาเกาคนจะ
ตองมสํี านักงานประจํ าอยูตามภาคตาง ๆ ตามพระราชกฤษฎีกาตั้งอธิบดีผูพิพากษาภาค ภาคละหนึ่งคน

DPU



          มาตรา 15  ใหนายกแตงตั้งกรรมการอื่นตามมาตรา 14 เปนอุปนายกเลขาธิการ นายทะเบียน เหรัญญิก
สวสัดกิาร ประชาสัมพันธและตํ าแหนงอื่นตามความเหมาะสมดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการ   โดยใหมี
อ ํานาจหนาที่ตามที่กํ าหนดในขอบังคับ

          มาตรา 16  ใหนายกและกรรมการที่ไดรับเลือกตั้งมีวาระการดํ ารงตํ าแหนงสาม  ป แตจะดํ ารงตํ าแหนง
เกินกวาสองวาระติดตอกันมิได

          มาตรา 17  ทนายความที่ไดจดทะเบียนและรับใบอนุญาตกอนวันเลือกตั้งนายกหรือกรรมการไมนอยกวา
สามสิบวันมีสิทธิเลือกตั้งนายกและหรือกรรมการ
          ทนายความผูสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกหรือกรรมการจะตองเปนผูซึ่งไดจดทะเบียน     และรับใบอนุญาต
มาแลวรวมกันไมนอยกวาหาปกอนวันเลือกตั้งนายกหรือกรรมการ

          มาตรา 18  การเลือกตั้งนายกและกรรมการตามมาตรา 14 ทนายความตองมาใชสิทธิดวยตนเองโดยการ
ลงคะแนนลับ
          ทนายความที่มีสํ านักงานอยู ณ จังหวัดใด ใหออกเสียงลงคะแนนที่จังหวัดนั้น หรือจะไปออกเสียงลง
คะแนนในที่ประชุม ใหญก็ได
          หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งนายกและกรรมการ ใหเปนไปตามที่กํ าหนดในขอบังคับ

          มาตรา 19  ใหคณะกรรมการมรรยาททนายความ มีอํ านาจหนาที่ควบคุมการเลือกตั้งนายกและกรรมการ
ใหเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับ

          มาตรา 20  เมือ่มีพฤติการณแสดงใหเห็นวาคณะกรรมการ  นายก  หรือกรรมการคนใดคนหนึ่งกระทํ าผิด
วตัถุประสงคของสภาทนายความหรือกระทํ าการอันเปนการเสื่อมเสียอยางรายแรงแกสภาทนายความ  ใหรัฐมนตรี
มอี ํานาจสั่งใหคณะกรรมการ นายก หรือกรรมการคนนั้นออกจากตํ าแหนงได
          ในกรณีที่รัฐมนตรีจะมีคํ าส่ังตามวรรคหนึ่ง ใหรัฐมนตรีแตงตั้งผูแทนกระทรวงยุติธรรมหนึ่งคน  ผูแทนเนติ-
บณัฑิตยสภา  ซึ่งเปนขาราชการอัยการหนึ่งคนและซึ่งเปนทนายความหนึ่งคนกับทนายความอื่นอีกสี่คนเปนคณะ
กรรมการสอบสวนคณะ กรรมการสอบสวนตองรีบทํ าการสอบสวนใหแลวเสร็จโดยเร็ว  แลวเสนอสํ านวนการ
สอบสวนพรอมทั้งความเห็นตอรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการ
          คํ าส่ังของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด

          มาตรา 21  นอกจากการพนจากตํ าแหนงตามวาระ นายกหรือกรรมการ ซึ่งไดรับเลือกตั้งพนตากตํ าแหนง
เปนการเฉพาะตัว เมื่อ
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          (1)   ตาย
          (2)   ลาออก

(3) ขาดคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกหรือกรรมการตามมาตรา 17 วรรค
      สอง

          (4)   รัฐมนตรีมีคํ าส่ังใหออกจากตํ าแหนงเปนการเฉพาะตัวตามมาตรา 20
          (5)   ขาดจากการเปนทนายความตามมาตรา 44

(6) เปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได หรือวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบ

          (7)   ตองคํ าพิพากษาถึงที่สุดใหเปนบุคคลลมละลาย หรือ
          (8)   ตองโทษจํ าคุกโดยคํ าพิพากษาถึงที่สุดใหจํ าคุก

          มาตรา 22 ในกรณีที่คณะกรรมการทั้งคณะพนจากตํ าแหนงและยังไมมีการเลือกตั้งคณะกรรมการใหม
ใหคณะกรรมการนั้นปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน  จนกวาคณะกรรมการใหมจะเขารับหนาที่เวนแตกรณีที่รัฐมนตรีมี
ค ําส่ังใหพนจากตํ าแหนงตามมาตรา 20      ใหคณะกรรมการมรรยาททนายความปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการที่พน
จากต ําแหนงนั้นไปพลางกอนจนกวาคณะกรรมการใหมจะเขารับหนาที่ โดยใหประธานคณะกรรมการมรรยาท
ทนายความปฏิบัติหนาที่นายก
          ในการปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนระหวางที่คณะกรรมการใหมยังไมไดเขารับหนาที่     คณะกรรมการที่พน
จากต ําแหนงหรือคณะกรรมการมรรยาททนายความแลวแตกรณี   มีอํ านาจหนาที่ตามมาตรา 27 (1)     เฉพาะกิจ
การที่มีลักษณะตอเนื่องและเทาที่จํ าเปน เพื่อใหงานประจํ าของคณะกรรมการดํ าเนินไปไดโดยไมเปนที่เสียหาย
หรือหยุดชะงัก กับจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการใหมภายในหกสิบวันนับแตวันที่คณะกรรมการเดิมนั้นพนจาก
ตํ าแหนง  โดยจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นเพื่อชวยเหลือจัดการเลือกตั้งดังกลาวดวยก็ได

          มาตรา 23  เมือ่นายกหรือกรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้งพนจากตํ าแหนงกอนวาระใหเลือกตั้งนายกหรือ
กรรมการแทนตํ าแหนงที่วางภายในหกสิบวันนับแตวันที่ตํ าแหนงนายกหรือกรรมการนั้นวางลง เวนแตวาระที่เหลือ
อยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน
          ใหผูซึ่งเปนนายกหรือกรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้งแทนนั้น อยูในตํ าแหนงตามวาระของนายกหรือกรรมการ
ซึ่งตนแทน

          มาตรา 24  การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด
จงึจะเปนองคประชุม และใหนายกหรือผูรักษาการแทนเปนประธานในที่ประชุม
          มติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนถาคะแนนเสียงเทากัน
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด

DPU



          มาตรา 25  ในกรณีที่นายกพนจากตํ าแหนงกอนวาระ หรือนายกไมอยู   หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
ใหอปุนายกเปนผูรักษาการแทน  ถาอุปนายกพนจากตํ าแหนงกอนวาระ หรืออุปนายกไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ได  ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนผูรักษาการแทน

          มาตรา 26  สภานายกพิเศษหรือผูแทนจะเขาฟงการประชุมและชี้แจงแสดงความเห็นในที่ประชุมคณะ
กรรมการ หรือจะสงความเห็นเปนหนังสือไปยังสภาทนายความในเรื่องใด ๆ ก็ไดแตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

          มาตรา 27  ใหคณะกรรมการมีอํ านาจหนาที่ดังตอไปน้ี
          (1)  บริหารกิจการของสภาทนายความตามวัตถุประสงคที่กํ าหนดในมาตรา 7
    (2)  แตงตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อทํ ากิจการหรือพิจารณาเรื่องตาง ๆ  อันอยูในขอบเขต

    แหงวัตถุประสงคของสภาทนายความ เวนแตกิจการซึ่งมีลักษณะหรือสภาพที่ไมอาจ
    มอบหมายใหกระทํ าการแทนกันได

          (3)  ออกขอบังคับสภาทนายความเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ ตามที่กํ าหนดไวในพระราชบัญญัตินี้
   และขอบังคับวาดวย

              (ก) การเปนสมาชิกและการขาดจากสมาชิกของสภาทนายความ
              (ข) การเรียกเก็บและชํ าระคาบํ ารุงและคาธรรมเนียมตาง ๆ
              (ค) การแจงยายสํ านักงานของทนายความ
              (ง) การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
              (จ) เร่ืองอื่น ๆ อันอยูในขอบเขตแหงวัตถุประสงคของสภาทนายความ หรืออยูใน

       อ ํานาจหนาที่ของภาทนายความตามกฎหมายอื่นรวมทั้งการแตงตั้งการบังคับ
      บญัชาการรักษาวินัย และการออกจากตํ าแหนงของพนักงานสภาทนายความ

          มาตรา 28  ขอบงัคับนั้นเมื่อไดรับความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษและไดประกาศในราชกิจจา
นเุบกษาแลวใหใชบังคับได

          มาตรา 29  ใหนายกเสนอรางขอบังคับตอสภานายกพิเศษโดยไมชักชา สภานายกพิเศษอาจยับยั้งราง
ขอบังคับนั้นไดพรอมทั้งแสดงเหตุผลโดยแจงชัด ในกรณีที่มิไดมีการยับยั้งภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับราง
ขอบังคับที่นายกเสนอใหถือวาสภานายกพิเศษใหความเห็นชอบในรางขอบังคับน้ัน

          มาตรา 30  ถาสภานายกพิเศษยับยั้งรางขอบังคับใด    ใหคณะกรรมการประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่งโดย
พจิารณาเหตุผลของสภานายกพิเศษประกอบดวย ในการประชุมนั้น ถามีเสียงยืนยันถึงสองในสามของจํ านวน
กรรมการทั้งคณะ ใหนายกเสนอรางขอบังคับนั้นตอสภานายกพิเศษอีกครั้งหนึ่ง  ถาสภานายกพิเศษไมใหความ
เห็นชอบในรางขอบังคับหรือไมคืนรางขอบังคับน้ันมาภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับรางขอบังคับที่นายกเสนอ       
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ใหนายกดํ าเนินการประกาศใชขอบังคับนั้นในราชกิจจานุเบกษาตอไปได

          มาตรา 31  ทนายความไมนอยกวาหนึ่งรอยคนมีสิทธิเสนอขอใหคณะกรรมการพิจารณาแกไขขอบังคับได

          มาตรา 32  ในกจิการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ใหนายกมีอํ านาจกระทํ าการแทนสภาทนายความ แตนายก
จะมอบหมายเปนหนังสือใหกรรมการอื่นกระทํ าการแทนตนเฉพาะในกิจการใดก็ได

หมวด 4
การขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตใหเปนทนายความ

                            

          มาตรา 33  หามมใิหผูซึ่งไมไดจดทะเบียนและรับใบอนุญาต หรือผูซึ่งขาดจากการเปนทนายความหรือ
ตองหามทํ าการเปน ทนายความวาความในศาล หรือแตงฟอง คํ าใหการ ฟองอุทธรณ แกอุทธรณ ฟองฎีกา แกฎีกา
ค ํารองหรือคํ าแถลงอันเกี่ยวแกการพิจารณาคดีในศาลใหแกบุคคลอื่น ทั้งนี้เวนแตจะไดกระทํ าในฐานะเปนขาราช
การผูปฏิบัติการตามหนาที่หรือเปนเจาหนาที่ของหนวยงานของรัฐ องคการของรัฐ     หรือรัฐวิสาหกิจ      ผูปฏิบัติ
การตามหนาที่หรือมีอํ านาจหนาที่กระทํ าไดโดยบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาความหรือกฎหมายอื่น

          มาตรา 34  การขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาต การรับจดทะเบียนและออกใบอนุญาตการตออายุใบ
อนญุาต และการขอบอกเลิกจากการเปนทนายความใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กํ าหนดในกฎกระทรวง

          มาตรา 35  ผูขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตตองมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี
          (1)  มีสัญชาติไทย
          (2)  อายไุมตํ่ ากวายี่สิบปบริบูรณในวันยื่นคํ าขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาต
          (3)  สํ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรืออนุปริญญาทางนิติศาสตรหรือประกาศนียบัตร
           ในวชิานิติศาสตร     ซึ่งเทียบไดไมตํ่ ากวาปริญญาตรีหรืออนุปริญญาจากสถาบันการ

    ศกึษา ซึ่งสภาทนายความเห็นวาสถาบันการศึกษานั้น มีมาตรฐานการศึกษาที่ผูไดรับ
    ปริญญาตรีหรืออนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรควรเปนทนายความได และเปน
    สมาชิกแหงเนติบัณฑิตยสภา

(4) ไมเปนผูมีความประพฤติเส่ือมเสีย  หรือบกพรองในศีลธรรมอันดีและไมเปนผูได
     กระท ําการใดซึ่งแสดงใหเห็นวาไมนาไววางใจในความซื่อสัตยสุจริต

           (5) ไมอยูในระหวางตองโทษจํ าคุกโดยคํ าพิพากษาถึงที่สุดใหจํ าคุก
           (6) ไมเคยตองโทษจํ าคุกโดยคํ าพิพากษาถึงที่สุดใหจํ าคุกในคดีที่คณะกรรมการเห็นวาจะ
           น ํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ
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          (7)  ไมเปนบุคคลผูตองคํ าพิพากษาถึงที่สุดใหลมละลาย
          (8)  ไมเปนโรคติดตอซึ่งเปนที่รังเกียจแกสังคม
          (9)  ไมเปนผูมีกายพิการหรือจิตบกพรองอันเปนเหตุใหเปนผูหยอนสมรรถภาพในการ

   ประกอบอาชีพทนายความ
         (10) ไมเปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นซึ่งมีเงินเดือนและตํ าแหนงประจํ าเวนแต

   ขาราชการการเมือง
         (11) ไมเปนผูตองหามมิใหยื่นคํ าขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตตามมาตรา 71

          มาตรา 36  ภายใตบังคับมาตรา 38  เมื่อคณะกรรมการไดรับคํ าขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตแลว
เหน็วาผูยื่นคํ าขอมีคุณสมบัติตามมาตรา 35 ใหคณะกรรมการพิจารณารับจดทะเบียนและออกใบอนุญาตใหผูยื่น
คํ าขอโดยเร็ว
          ในกรณีที่คณะกรรมการไมรับจดทะเบียนและออกใบอนุญาต    ใหแกผูยื่นคํ าขอคณะกรรมการตองแสดง
เหตุผลของการไมรับจดทะเบียนและออกใบอนุญาตดังกลาวไวโดยชัดแจง    ในกรณีเชนนี้ผูยื่นคํ าขอมีสิทธิอุทธรณ
การไมรับจดทะเบียนและออกใบอนุญาตของสภาทนายความตอสภานายกพิเศษได ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กํ าหนดในขอบังคับ
          คํ าวินิจฉัยของสภานายกพิเศษใหเปนที่สุด

          มาตรา 37  ใหผูไดจดทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนทนายความ หรือผูไดรับการตออายุใบอนุญาตแลว
เปนสมาชิกสภาทนายความ

          มาตรา 38  ในกรณีที่ผูยื่นคํ าขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนทนายความเปนผูที่ไมเคยเปนทนาย-
ความ หรือไมเคยดํ ารงตํ าแหนงเปนผูพิพากษา ตุลาการศาลทหาร พนักงานอัยการ อัยการทหารหรือทนายความ
ตามกฎหมายวาดวยธรรมนูญศาลทหารมากอน คณะกรรมการจะรับจดทะเบียนและออกใบอนุญาตใหก็ตอเมื่อ
ผูยืน่ค ําขอไดผานการฝกอบรมมรรยาททนายความ หลักปฏิบัติเบื้องตนในการวาความและการประกอบวิชาชีพ
ทางกฎหมายแลว เวนแตผูยื่นคํ าขอจะไดผานการฝกหัดงานในสํ านักงานทนายความมาแลวไมนอยกวาหนึ่งป
          เมือ่เห็นเปนการสมควร คณะกรรมการจะสั่งยกเวนใหผูยื่นคํ าขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตซึ่งมี
คณุสมบัติตามที่กํ าหนดในขอบังคับไมตองเขารับการฝกอบรมตามวรรคหนึ่งก็ได
          การฝกอบรมตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักสูตร วิธีการ และระยะเวลาที่กํ าหนดในขอบังคับ

          มาตรา 39  ใบอนุญาตใหมีอายุใชไดเปนเวลาสองปนับแตวันออกใบอนุญาต เวนแตใบอนุญาตประเภทที่
เสียคาธรรมเนียมในอัตราตลอดชีพใหมีอายุตลอดชีพของผูไดรับใบอนุญาต
          ทนายความผูใดที่ใบอนุญาตมีอายุใชไดเปนเวลาสองป หากประสงคจะทํ าการเปนทนายความตอไป ให
ยืน่ค ําขอตออายุใบอนุญาตภายในเกาสิบวันกอนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ การตออายุใบอนุญาตคราวหนึ่งใหใชได
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สองปนับแตวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
          ในกรณทีีค่ณะกรรมการไมตออายุใบอนุญาตให ใหนํ าบทบัญญัติมาตรา 36 วรรคสองมาใชบังคับโดย
อนุโลมและคํ าวินิจฉัยอุทธรณของสภานายกพิเศษใหเปนที่สุด

          มาตรา 40  ทนายความที่ขาดตออายุใบอนุญาตตามมาตรา 39 วรรคสอง   มีสิทธิไดรับการตออายุใบ
อนญุาต หากไดยื่นคํ าขอตออายุใบอนุญาตภายในเวลาไมเกินหกสิบวัน  นับแตวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุและยอม
ช ําระเงินคาธรรมเนียมเพิ่มรอยละยี่สิบของ คาธรรมเนียมสํ าหรับใบอนุญาตนั้น

          มาตรา 41  ใบอนญุาตใหเปนไปตามแบบที่กํ าหนดในขอบังคับโดยอยางนอยตองมีชื่อ วัน เดือน ป เกิด ที่
อยูตามทะเบียนบาน ที่ตั้งสํ านักงาน รูปถายของผูถือใบอนุญาต เลขหมายใบอนุญาต วันออกใบอนุญาต และวันที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
          ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายหรือชํ ารุดเสียหายในสาระสํ าคัญ   ใหผูรับใบอนุญาตยื่นคํ าขอรับใบแทนใบ
อนุญาตภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบการสูญหายหรือชํ ารุดเสียหาย

          มาตรา  42 ทนายความตองมีสํ านักงานที่จดทะเบียนเพียงแหงเดียวตามที่ระบุไวในคํ าขอจดทะเบียน
และรับใบอนุญาตหรือตามที่ไดแจงยายสํ านักงานตอนายทะเบียนทนายความในภายหลัง
          ใหนายทะเบียนทนายความจดแจงสํ านักงานทนายความตามวรรคหนึ่งไวในทะเบียนทนายความ

          มาตรา 43  เมือ่ปรากฏตอคณะกรรมการวา ทนายความผูใดเปนผูขาดคุณสมบัติตามมาตรา 35 ไมวาจะ
ขาดคุณสมบัติกอนหรือหลังจากจดทะเบียนและรับใบอนุญาต  ใหทนายความผูนั้นพนสภาพการเปนทนายความ
และใหคณะกรรมการจํ าหนายชื่อทนายความผูนั้นออกจากทะเบียนทนายความ
          บทบญัญัติในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกทนายความ ผูตองโทษจํ าคุกตามคํ าพิพากษาถึงที่สุดหลังจาก
ทนายความผูนั้นไดจดทะเบียนและรับใบอนุญาตแลว
          เมือ่มกีารจํ าหนายชื่อทนายความออกจากทะเบียนทนายความตามวรรคหนึ่ง   ใหนํ าบทบัญญัติมาตรา
36  วรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลมและคํ าวินิจฉัยอุทธรณของสภานายกพิเศษใหเปนที่สุด
          ใหน ําบทบัญญัติมาตรา 70 มาใชบังคับแกการจํ าหนายชื่อทนายความออกจากทะเบียนทนายความตาม
วรรคหนึ่งโดยอนุโลม

          มาตรา 44  ทนายความขาดจากการเปนทนายความ เมื่อ
          (1) ตาย
          (2) ขอบอกเลิกจากการเปนทนายความ
          (3) ขาดตอใบอนุญาตตามมาตรา 39 วรรคสอง
          (4) ถกูจ ําหนายชื่อออกจากทะเบียนทนายความตามมาตรา 43 หรือ
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(5) ถกูลบชือ่ออกจากทะเบียนทนายความตามมาตรา  66 มาตรา 67 มาตรา 68 หรือ
      มาตรา 69

หมวด 5
การประชุมใหญของสภาทนายความ

                            

          มาตรา 45  การประชมุใหญของสภาทนายความ ไดแกการประชุมใหญสามัญประจํ าป และการประชุม
ใหญวิสามัญ

          มาตรา 46  คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจํ าปปละหนึ่งครั้งภายในเดือนเมษายน
ของทุกป

          มาตรา 47  เมือ่มเีหตุอันสมควร คณะกรรมการจะจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญเมื่อใดก็ได
          เมือ่สมาชกิมีจํ านวนรวมกันไมนอยกวาหนึ่งรอยคนเขาชื่อรองขอเปนหนังสือใหมีการประชุมใหญวิสามัญ
คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคํ ารองขอ เวนแตคณะ
กรรมการเห็นวาเรื่องที่ขอใหมีการประชุมใหญวิสามัญเพื่อพิจารณานั้นเปนเรื่องที่ไมเกี่ยวกับสภาทนายความ
หรอืไมมีเหตุอันสมควรที่จะไดรับการพิจารณาโดยที่ประชุมใหญของสภาทนายความ
          หนังสือรองขอตามวรรคสองใหระบุโดยชัดแจงวาประสงคใหเรียกประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องใดและดวยเหตุ
อันสมควรอยางใด

          มาตรา 48  ในกรณทีีค่ณะกรรมการไมจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญเมื่อคณะกรรมการ ไดรับคํ ารองขอ
ตามมาตรา 47 วรรคสอง      คณะกรรมการตองแจงเหตุผลของการไมจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญดังกลาวโดย
ชดัแจงไปยังสมาชิกคนใดคนหนึ่ง  ซึ่งรวมเขาชื่อรองขอภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคํ ารองขอ  ในกรณีเชนนี้
สมาชิกผูรวมเขาชื่อรองขอนั้นทั้งหมดมีสิทธิรวมเขาชื่อคัดคานการไมจัดการประชุมใหญวิสามัญนั้นตอสภานายก
พิเศษไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่กํ าหนดในขอบังคับ

คํ าวินิจฉัยของสภานายกพิเศษใหเปนที่สุดและในกรณีที่สภานายกพิเศษมีคํ าวินิจฉัยเห็นชอบดวยกับคํ า
คดัคานตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคํ า
วินิจฉัยจากสภานายกพิเศษ

          มาตรา 49  ในการประชุมใหญของสภาทนายความ   ตองมีสมาชิกเขารวมประชุมดวยตนเองไมนอยกวา
สามรอยคนจงึจะเปนองคประชุม ถาการประชุมคราวใด นายกไมอยูในที่ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหอุป
นายกเปนประธานในที่ประชุม ถานายกและอุปนายกไมอยูในที่ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหสมาชิกที่มา
ประชมุเลือกสมาชิกคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
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          มติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก สมาชิกคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด

          มาตรา 50  ภายใตบังคับของบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้การประชุมใหญของสภาทนายความใหเปน
ไปตามที่กํ าหนดในขอบังคับ

หมวด 6
มรรยาททนายความ

                            

          มาตรา 51  ทนายความตองประพฤติตนตามขอบังคับวาดวยมรรยาททนายความ การกํ าหนดมรรยาท
ทนายความใหสภาทนายความตราเปนขอบังคับ
          ทนายความผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบังคับที่สภาทนายความตราขึ้นตามวรรคหนึ่ ใหถือวา
ทนายความผูนั้นประพฤติผิดมรรยาททนายความ

          มาตรา 52  โทษผิดมรรยาททนายความมี 3 สถาน คือ
          (1) ภาคทัณฑ
          (2) หามทํ าการเปนทนายความมีกํ าหนดไมเกินสามป หรือ
          (3) ลบชือ่ออกจากทะเบียนทนายความ

          ในกรณีประพฤติผิดมรรยาททนายความเล็กนอยและเปนความผิดครั้งแรกถาผูมีอํ านาจ
ส่ังลงโทษตามมาตรา 66 มาตรา 67 หรือมาตรา 68    แลวแตกรณีเห็นวามีเหตุอันควรงดโทษ  จะงดโทษใหโดยวา
กลาวตักเตือน  หรือใหทํ าทัณฑบนเปนหนังสือไวกอนก็ได

          มาตรา 53  ขอบงัคับวาดวยมรรยาททนายความ ตองประกอบดวยขอกํ าหนดดังตอไปน้ี
          (1) มรรยาทของทนายความตอศาลและในศาล
          (2) มรรยาทของทนายความตอตัวความ
          (3) มรรยาทของทนายความตอทนายความดวยกัน
          (4) มรรยาทของทนายความตอประชาชนผูมีอรรถคดี
          (5) มรรยาทเกี่ยวกับความประพฤติของทนายความ
          (6) การแตงกายของทนายความ และ
          (7) การปฏิบัติตามคํ าส่ังของคณะกรรมการมรรยาททนายความคณะกรรมการหรือ
         สภานายกพิเศษ แลวแตกรณี
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หมวด 7
คณะกรรมการมรรยาททนายความ

                            

          มาตรา 54  ใหมคีณะกรรมการมรรยาททนายความประกอบดวย ประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ และกรรมการมรรยาททนายความอื่นอีกไมนอยกวาเจ็ดคนตามจํ านวนที่คณะกรรมการกํ าหนด
          ใหคณะกรรมการแตงตั้งกรรมการมรรยาททนายความจากทนายความซึ่งมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี

          (1)  เปนทนายความมาแลวรวมกันไมนอยกวาสิบป
          (2)  ไมเคยถูกลงโทษฐานประพฤติผิดมรรยาททนายความ หรือถูกจํ าหนายชื่อออกจาก
                ทะเบียนทนายความ

          มาตรา 55  การแตงตั้งกรรมการมรรยาททนายความตามมาตรา 54 จะสมบูรณก็ตอเมื่อไดรับความเห็น
ชอบของสภานายกพิเศษ

          มาตรา 56  ใหนายกแจงการแตงตั้งกรรมการมรรยาททนายความตามมาตรา 54 ตอสภานายกพิเศษ
โดยไมชักชา ในกรณีที่สภานายกพิเศษไมแจงผลการพิจารณาใหความเห็นชอบกลับมายังนายกภายในสามสิบ
วนันับแตวันที่ไดรับแจงการแตงตั้ง ใหถือวาสภานายกพิเศษใหความเห็นชอบในการแตงตั้งนั้น
          ในกรณีที่สภานายกพิเศษแจงกลับมายังนายกภายในกํ าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง    วาไมใหความเห็นชอบ
ในการแตงตั้งคณะกรรมการมรรยาททนายความหรือกรรมการมรรยาททนายความคนใดคนหนึ่ง ใหคณะกรรมการ
พิจารณาการแตงตั้งนั้นใหมอีกครั้งหนึ่ง   ถาคณะกรรมการลงมติยืนยันการแตงตั้งเดิมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา
สองในสามของจํ านวนกรรมการทั้งคณะ ใหนายกแจงการแตงตั้งนั้นตอสภานายกพิเศษ   ถาสภานายกพิเศษไมให
ความเห็นชอบหรือไมแจงกลับมาภายในสิบหาวันนับ แตวันที่ไดรับแจงจากนายกใหนายกดํ าเนินการแตงตั้งคณะ
กรรมการมรรยาททนายความ หรือกรรมการคนนั้นได

          มาตรา 57  ประธานกรรมการมรรยาททนายความ     มีอํ านาจหนาที่ควบคุมการพิจารณาคดีมรรยาท
ทนายความใหเปนไปโดยรวดเร็วและเที่ยงธรรม และมีอํ านาจหนาที่อื่น ๆ ตามที่กํ าหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือ
ในขอบังคับ

เมือ่ประธานกรรมการมรรยาททนายความไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ใหรองประธานกรรมการ
มรรยาททนายความปฏิบัติหนาที่แทนประธานกรรมการมรรยาททนายความ ถาประธานกรรมการและรองประธาน
กรรมการมรรยาททนายความไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่ไดรับมอบหมายเปนหนังสือจาก
ประธานกรรมการปฏิบัติหนาที่แทนประธานกรรมการมรรยาททนายความ

          มาตรา 58  กรรมการมรรยาททนายความมีวาระการดํ ารงตํ าแหนงสามป และอาจไดรับแตงตั้งใหมได แต
จะดํ ารงตํ าแหนงเกินกวาสองวาระติดตอกันมิได
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          ถาตํ าแหนงวางลงกอนถึงกํ าหนดวาระ ใหคณะกรรมการดํ าเนินการแตงตั้งซอมเวนแตวาระการอยูใน
ต ําแหนงของกรรมการมรรยาททนายความจะเหลือไมถึงเกาสิบวัน คณะกรรมการจะไมดํ าเนินการแตงตั้งซอมก็ได
และใหนํ าบทบัญญัติมาตรา 55 และมาตรา 56 มาใชบังคับแกการแตงตั้งซอมโดยอนุโลม
          กรรมการมรรยาททนายความซึ่งไดรับแตงตั้งซอมใหอยูในตํ าแหนงไดเพียงวาระของผูที่ตนแทน

          มาตรา 59  ในกรณีที่คณะกรรมมรรยาททนายความพนจากตํ าแหนงทั้งคณะ และยังไมมีการแตงตั้งคณะ
กรรมการมรรยาททนายความใหม ใหคณะกรรมการมรรยาททนายความนั้นปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวาคณะ
กรรมการมรรยาททนายความคณะใหมจะเขารับหนาที่
         ใหคณะกรรมการแตงตั้งกรรมการมรรยาททนายความใหมภายในหกสิบวันนับตั้งแตวันที่คณะกรรมการ
มรรยาททนายความคณะเกาพนจากตํ าแหนง

          มาตรา 60  กรรมการมรรยาททนายความพนจากตํ าแหนง เมื่อ
          (1) ครบวาระ
          (2) ตาย
          (3) ลาออก
          (4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 54 วรรคสอง หรือ
          (5) ขาดจากการเปนทนายความตามมาตรา 44

          มาตรา 61  ในการปฏิบัติหนาที่ ใหกรรมการมรรยาททนายความเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญา และใหนํ าบทบัญญัติวาดวยการคัดคานผูพิพากษาตามกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาความแพง  มาใชบังคับ
แกกรรมการมรรยาททนายความดวยโดยอนุโลม

          มาตรา 62  คณะกรรมการมรรยาททนายความมีอํ านาจแตงตั้ง ทนายความคนหนึ่งหรือหลายคนเปน
อนกุรรมการหรือคณะทํ างาน ใหกระทํ ากิจการใดกิจการหนึ่งในขอบอํ านาจของคณะกรรมการมรรยาททนายความ
เวนแตการวินิจฉัยชี้ขาดคดีมรรยาททนายความ

          มาตรา 63  ในการพจิารณาคดีมรรยาททนายความ   ตองมีกรรมการมรรยาททนายความมาประชุมไม
นอยกวากึ่งหนึ่งของจํ านวนกรรมการทั้งหมดของคณะกรรมการมรรยาททนายความจึงจะเปนองคประชุม
          ภายใตบังคับมาตรา 64 วรรคสาม และมาตรา 69 วรรคสาม การประชุมปรึกษา หรือการวินิจฉัยชี้ขาดคดี
มรรยาททนายความของคณะกรรมการมรรยาททนายความใหถือตามเสียงขางมาก แตกรรมการมรรยาททนาย
ความฝายขางนอยมีสิทธิทํ าความเห็นแยงได
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          มาตรา 64  บคุคลผูไดรับความเสียหายหรือทนายความมีสิทธิกลาวหาทนายความวาประพฤติผิด
มรรยาททนายความ โดยทํ าคํ ากลาวหาเปนหนังสือยื่นตอประธานกรรมการมรรยาททนายความ
          สิทธิกลาวหาทนายความตามวรรคหนึ่งเปนอันสิ้นสุดลง  เมื่อพนกํ าหนดหนึ่งปนับแตวันที่ผูมีสิทธิกลาวหา
รูเร่ืองการประพฤติผิดมรรยาททนายความ       และเมื่อรูตัวผูประพฤติผิดแตตองไมเกินสามปนับแตวันประพฤติผิด
มรรยาททนายความ
          การถอนคํ ากลาวหาที่ไดยื่นตามวรรคหนึ่ง จะเปนเหตุใหคดีมรรยาททนายความระงับก็ตอเมื่อคณะ
กรรมการมรรยาททนายความ มีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํ านวนกรรมการมรรยาททนายความที่
มาประชุม อนุญาตใหผูกลาวหาถอนคํ ากลาวหาได
          มาตรา 65  เมือ่ไดรับคํ ากลาวหาตามมาตรา 64  วรรคหนึ่ง หรือเมื่อไดรับแจงจากศาล  พนักงานอัยการ
หรอืพนักงานสอบสวน หรือเมื่อปรากฏแกคณะกรรมการมรรยาททนายความวามีพฤติการณอันสมควรใหมีการ
สอบสวนมรรยาททนายความผูใด ใหคณะกรรมการมรรยาททนายความแตงตั้งทนายความไมนอยกวาสามคนเปน
คณะกรรมการสอบสวนทํ าการสอบสวน เพื่อการนี้ใหคณะกรรมการสอบสวนมีอํ านาจเรียกบุคคลใด ๆ  มาให
ถอยคํ า และมีหนังสือแจงใหบุคคลใด ๆ  สงหรือจัดการสงเอกสารหรือวัตถุเพื่อประโยชนแกการสอบสวนได
          เมือ่คณะกรรมการสอบสวนทํ าการสอบสวนเสร็จแลว ใหเสนอเรื่องตอประธานกรรมการมรรยาททนาย
ความเพื่อพิจารณาสั่งการตามมาตรา 66 ตอไป

          มาตรา 66  ในการพิจารณาคดีมรรยาททนายความ คณะกรรมการมรรยาททนายความมีอํ านาจสั่ง
จํ าหนายคดี ส่ังยกคํ า
กลาวหา หรือส่ังลงโทษหรือดํ าเนินการกับทนายความที่ถูกกลาวหาอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา 52

          มาตรา 67  ในกรณีที่คณะกรรมการมรรยาททนายความมีคํ าส่ังตามมาตรา 66 ใหประธานกรรมการ
มรรยาททนายความสงสํ านวนคดีมรรยาททนายความนั้น  ไปยังนายกภายในสามสิบวันนับแตวันมีคํ าส่ัง  ในกรณี
เชนนี้ใหคณะกรรมการทํ าการพิจารณาและจะสั่งยืน แก หรือกลับคํ าส่ังของคณะกรรมการมรรยาททนายความ
รวมทั้งสั่งลงโทษหรือดํ าเนินการกับทนายความที่ถูกกลาวหาอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา 52 ตามที่เห็นสมควรได
และกอนที่จะมีคํ าส่ังดังกลาวคณะกรรมการอาจสั่งใหคณะกรรมการมรรยาททนายความทํ าการสอบสวนเพิ่มเติมก็
ได
          เมื่อนายกไดรับสํ านวนคดีมรรยาททนายความตามวรรคหนึ่งแลว   หากคณะกรรมการมิไดวินิจฉัยและ
แจงคํ าวินิจฉัยมายังประธานกรรมการมรรยาททนายความภายในหกสิบวันนับแตวันไดรับสํ านวน   ใหถือวาคณะ
กรรมการมีคํ าส่ังยืนตามคํ าส่ังของคณะกรรมการมรรยาททนายความ     เวนแตกรณีที่มีการสอบสวนเพิ่มเติมระยะ
เวลาหกสิบวันใหนับตั้งแตวันที่ไดรับสํ านวนการสอบสวนเพิ่มเติม
          ค ําส่ังของคณะกรรมการที่ยืนตามใหจํ าหนายคดี หรือยกคํ ากลาวหาตามวรรคหนึ่ง หรือวรรคสองใหเปน
ที่สุด
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          มาตรา 68  ทนายความซึ่งถูกสั่งลงโทษหรือดํ าเนินการอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา 52    อาจอุทธรณ
ค ําส่ังดังกลาวตอสภานายกพิเศษไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่กํ าหนดใน  ขอบังคับภายในสามสิบวันนับแตวัน
ไดรับแจงคํ าส่ัง  ในกรณีเชนนี้ใหสภานายกพิเศษทํ าการพิจารณาและมีคํ าส่ัง  และใหนํ าบทบัญญัติในมาตรา 67
วรรคหนึ่งและวรรคสอง   มาใชบังคับแกการพิจารณาและการมีคํ าส่ังของสภานายกพิเศษโดยอนุโลม
          คํ าส่ังของสภานายกพิเศษใหเปนที่สุด

          มาตรา 69  เมือ่ทนายความผูใดตองรับโทษจํ าคุกตามคํ าพิพากษาถึงที่สุดเวนแตในความผิดอันไดกระทํ า
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษใหศาลชั้นตนที่อานคํ าพิพากษาถึงที่สุดนั้น    มีหนังสือแจงการตองโทษจํ าคุกของ
ทนายความผูนั้นใหประธานกรรมการมรรยาททนายความทราบ
          เมือ่ไดรับหนังสือแจงตามวรรคหนึ่งแลว         ใหประธานกรรมการมรรยาททนายความ เสนอเรื่องใหคณะ
กรรมการมรรยาททนายความสั่งลบชื่อทนายความผูนั้นออกจากทะเบียนทนายความ     แตคณะกรรมการมรรยาท
ทนายความจะไมส่ังลบชื่อทนายความผูนั้นออกจากทะเบียนทนายความก็ได หากพิจารณาแลวเห็นวา การกระทํ า
ความผิดของทนายความผูนั้น ไมเปนการกระทํ าที่ชั่วรายไมเปนการกระทํ าที่แสดงใหเห็นวาทนายความผูนั้นไมนา
ไววางใจในความซื่อสัตยสุจริต และไมเปนการกระทํ าที่เส่ือมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ
          ค ําส่ังไมลบชื่อทนายความผูกระทํ าผิดออกจากทะเบียนทนายความตามวรรคสอง ตองมีคะแนนเสียงเห็น
ชอบไมนอยกวาสองในสามของจํ านวนกรรมการทั้งหมดของคณะกรรมการมรรยาททนายความ
          ค ําส่ังลบชื่อหรือไมลบชื่อทนายความออกจากทะเบียนทนายความตามวรรคสอง ใหประธานกรรมการ
มรรยาททนายความแจงตอนายกภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีคํ าส่ัง   และใหคณะกรรมการทํ าการพิจารณา และ
จะสั่งยืนหรือกลับคํ าส่ังของคณะกรรมการมรรยาททนายความก็ได

          มาตรา 70  เมื่อมีคํ าส่ังอันถึงที่สุดลงโทษทนายความที่ประพฤติผิดมรรยาททนายความ หรือมีคํ าส่ังลบ
ชือ่ทนายความออกจากทะเบียนทนายความใหนายทะเบียนทนายความจดแจงคํ าส่ังนั้นไวในทะเบียนทนายความ
และแจงคํ าส่ังนั้น ใหทนายความผูถูกกลาวหาและผูกลาวหาทราบ
          ในกรณีที่คํ าส่ังตามวรรคหนึ่งเปนคํ าส่ังหามทํ าการเปนทนายความหรือคํ าส่ังลบชื่อออกจากทะเบียน
ทนายความ   ใหนายทะเบียนความแจงคํ าส่ังนั้นใหศาลทั่วราชอาณาจักร และเนติบัณฑิตยสภาทราบดวย

          มาตรา 71  บคุคลทีถ่กูลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความจะขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตอีกมิได
เวนแตเวลาไดผานพนไปแลวไมนอยกวาหาปนับแตวันถูกลบชื่อ

          มาตรา 72  ภายใตบังคับของบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้การประชุมปรึกษา การสอบสวน การ
พจิารณา และการวินิจฉัยชี้ขาดคดีมรรยาททนายความ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กํ าหนดในขอบังคับ
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หมวด 8
กองทุนสวัสดิการทนายความ

                            

          มาตรา 73  ใหมีกองทุนสวัสดิการทนายความ ประกอบดวย
          (1) เงินที่สภาทนายความจัดสรรใหเปนประจํ าป
          (2) ทรัพยสินที่มีผูบริจาคให และ
          (3) ดอกผลของ (1) และ (2)

          ทนายความที่ไดรับความเดือดรอนหรือทายาทของทนายความที่ถึงแกความตาย  ซึ่งไดรับความเดือดรอน
มีสิทธิขอรับการสงเคราะหจากเงินกองทุนสวัสดิการทนายความ โดยยื่นคํ าขอตอสวัสดิการสภาทนายความ
          การสงเคราะห การเก็บรักษา และการจายเงินสวัสดิการทนายความใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กํ าหนดในขอบังคับ

หมวด 9
การชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

                            

          มาตรา 74  ใหมคีณะกรรมการชวยเหลือประชาชนทางกฎหมายประกอบดวยนายก อุปนายก เลขาธิการ
และบุคคลอื่นอีกไมเกินแปดคนที่คณะกรรมการแตงตั้งจากผูที่เปนทนายความมาแลวรวมกันไมนอยกวาสิบป
          ใหนายกเปนประธานกรรมการ อุปนายกเปนรองประธานกรรมการและเลขาธิการเปนเลขานุการ

          มาตรา 75  ใหน ําบทบัญญัติมาตรา 58 และมาตรา 60   มาใชบังคับแกกรรมการชวยเหลือประชาชนทาง
กฎหมายที่คณะกรรมการแตงตั้งตามมาตรา 74 วรรคหนึ่ง โดยอนุโลม

          มาตรา 76  คณะกรรมการชวยเหลือประชาชนทางกฎหมายมีอํ านาจหนาที่ดังตอไปน้ี
          (1) ใหการชวยเหลือประชาชนทางกฎหมายตามมาตรา 79
          (2) เกบ็รักษาและจายเงินกองทุนชวยเหลือประชาชนทางกฎหมายตามมาตรา 77
          (3) อ ํานาจหนาที่อื่นตามที่กํ าหนดในขอบังคับ

          มาตรา 77  ใหมกีองทุนชวยเหลือประชาชนทางกฎหมายประกอบดวย
(1) เงนิที่สภาทนายความจัดสรรใหเปนประจํ าปเปนจํ านวนไมนอยกวารอยละสิบของ

 เงนิรายไดของสภาทนายความตามมาตรา 9 (1) ของปที่ลวงมา
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          (2)  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
          (3)  ทรัพยสินที่มีผูบริจาคให และ
          (4)  ดอกผลของ (1) (2) และ (3)

          มาตรา 78  ประชาชนผูมีสิทธิไดรับความชวยเหลือทางกฎหมายตองเปนผูยากไรและไมไดรับความ
เปนธรรม

          มาตรา 79  การชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ไดแก
          (1) การใหคํ าปรึกษา หรือแนะนํ าเกี่ยวกับกฎหมาย
          (2) การรางนิติกรรมสัญญา
          (3) การจัดหาทนายความวาตางแกตาง

          คณะกรรมการชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย จะจัดใหมีทนายความประจํ าคณะกรรมการชวยเหลือ
ประชาชนทางกฎหมายเพื่อทํ าหนาที่ใหความชวยเหลือดังกลาวดวยก็ได โดยใหไดรับคาตอบแทนตามที่กํ าหนดใน
ขอบังคับ

          มาตรา 80  เมือ่มกีารประชุมใหญสามัญประจํ าปของสภาทนายความคณะกรรมการชวยเหลือประชาชน
ทางกฎหมายตองมีหนังสือแจงใหที่ประชุมทราบถึงเงินกองทุนชวยเหลือประชาชนทางกฎหมายที่ยังเหลืออยู    งบ
ดลุและรายรับรายจายของการชวยเหลือประชาชนทางกฎหมายในรอบปที่ผานมา ซึ่งมีคํ ารับรองของผูสอบบัญชี
สภาทนายความ   รวมทั้งผลงานและอุปสรรคขอขัดของของการชวยเหลือประชาชนทางกฎหมายในรอบปที่ผานมา
          ใหประธานกรรมการชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย สงสํ าเนาหนังสือแจงใหที่ประชุมทราบตามวรรค
หนึ่ง ไปยังรัฐมนตรีเพื่อทราบดวย

          มาตรา 81  ภายใตบังคับของบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้   การประชุมของคณะกรรมการชวยเหลือ
ประชาชนทางกฎหมาย การรับเงิน  การจายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุนชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
การดํ าเนินการชวยเหลือประชาชนทางกฎหมายใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กํ าหนดในขอบังคับ

หมวด 10
บทกํ าหนดโทษ
                            

          มาตรา 82  ผูใดฝาฝนมาตรา 33  ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินสองป   หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาทหรือ
ทั้งจํ าทั้งปรับ
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          มาตรา 83  ผูใดไมปฏิบัติตามหนังสือเรียกตามมาตรา 65 วรรคหนึ่งซึ่งใหมาเพื่อใหถอยคํ าหรือใหสงหรือ
จดัการสงเอกสารหรือวัตถุใดหรือมาตามหนังสือเรียกแลวแตไมยอมใหถอยคํ า โดยปราศจากเหตุอันสมควร ตอง
ระวางโทษจํ าคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจํ าทั้งปรับ

บทเฉพาะกาล
                            

          มาตรา 84  ใหผูที่ไดจดทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนทนายความชั้นหนึ่งหรือชั้นสองอยูแลวกอนวันที่
พระราชบญัญัตินี้ใชบังคับ เปนผูที่ไดจดทะเบียนและรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ และใหถือวาใบอนุญาต
เปนทนายความนั้น ๆ เปนใบอนุญาตที่ไดออกใหตามพระราชบัญญัตินี้ แตใหมีอายุใชไดจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม
ของปที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
         ใหผูซึ่งขาดคุณสมบัติตามมาตรา 35 (3) ที่ไดจดทะเบียนและรับใบอนุญาต หรือเคยจดทะเบียนและรับใบ
อนุญาตเปนทนายความชั้นสองอยูแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับมีสิทธิขอตออายุใบอนุญาตตามมาตรา 
39 และมาตรา 40 หรือขอจดทะเบียน  และรับใบอนุญาตไดและใหถือวาผูนั้นเปนทนายความตาม พระราชบัญญัติ
นี้
          ใหน ําบทบญัญตัติามมาตรา 35 (1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) และ (11) มาใชบังคับแกทนายความ
ตามวรรคสองดวย

          มาตรา 85  ใหเนติบัณฑิตยสภาสงมอบทะเบียนทนายความและบรรดาเอกสารที่เกี่ยวกับการจดทะเบียน
และรบัใบอนุญาตเปนทนายความการตออายุใบอนุญาตเปนทนายความ และการควบคุมมรรยาททนายความ เวน
แตสํ านวนคดีมรรยาททนายความที่ยังคางพิจารณาอยูใหแกสภาทนายความ ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

          มาตรา 86  ใหคณะกรรมการออกขอบังคับวาดวยมรรยาททนายความตามมาตรา 53 ภายในหนึ่งปนับ
แตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
          ในระหวางที่คณะกรรมการยังมิไดออกขอบังคับวาดวยมรรยาททนายความตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาบท
บญัญตัติามมาตรา 12 (1) (2) (3) และ (4)   แหงพระราชบัญญัติทนายความ พุทธศักราช 2477   และขอบังคับ
ของเนติบัณฑิตยสภาวาดวยมรรยาททนายความและการแตงกายของทนายความที่ใชบังคับอยูกอนวันที่พระราช
บญัญตันิีใ้ชบังคับ เปนเสมือนขอบังคับวาดวยมรรยาททนายความตามพระราชบัญญัตินี้จนกวาจะมีขอบังคับวา
ดวยมรรยาททนายความตามวรรคหนึ่ง

          มาตรา 87  ใหมคีณะกรรมการมรรยาททนายความตามมาตรา 54 ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่มีขอ
บงัคับวาดวยมรรยาททนายความตามมาตรา 86 วรรคหนึ่ง
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          ใหบรรดาคดีมรรยาททนายความที่คางพิจารณาอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และคดีมรรยาท
ทนายความที่เกิดขึ้นในขณะที่ยังไมมีคณะกรรมการมรรยาททนายความตามวรรคหนึ่ง  อยูในบังคับของบทบัญญัติ
แหงกฎหมายวาดวยทนายความที่ใชอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับจนกวาจะเสร็จการ
          เพือ่ประโยชนแหงบทบัญญัติวรรคสองใหคณะกรรมการมรรยาททนายความและบุคคล ซึ่งมีอํ านาจหนาที่
เกี่ยวกับคดีมรรยาททนายความอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับหรือท่ีจะไดรับการแตงตั้งเพื่อการปฏิบัติตาม
บทบัญญัติวรรคสองมีอํ านาจกระทํ าการตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยทนายความที่ใชอยูกอนวันที่พระราช-
บญัญัตินี้ใชบังคับตอไปน้ีกวาจะเสร็จการ

          มาตรา 88  ในวาระเริ่มแรกใหรัฐมนตรีแตงตั้งทนายความซึ่งมีคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้งเปน
กรรมการตามมาตรา  17  วรรคสอง    จํ านวนสิบหาคน    ซึ่งในจํ านวนนี้ตองเปนกรรมการบริหารของสมาคม
ทนายความแหงประเทศไทยไมนอยกวาหนึ่งในสามเปนคณะกรรมการตามมาตรา 14   ทั้งนี้ ภายในเกาสิบวัน
นบัแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

          มาตรา 89  ใหคณะกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งตามมาตรา 88 เลือกและแตงตั้งกรรมการดวยกันเองคน
หนึ่งเปนนายกตามมาตรา 14 ทั้งนี้ ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่รัฐมนตรีแตงตั้ง
          ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งจัดใหมีการเลือกตั้งคณะกรรมการตามมาตรา 14 ภายในเกาสิบวันนับแต
วันที่ไดรับแตงตั้ง

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ป. ติณสูลานนท

นายกรัฐมนตรี

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หมายเหตุ :- เหตผุลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยที่กฎหมายวาดวยทนายความไดใชบังคับมา
นานแลวและมีบทบัญญัติบางประการที่สมควรปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมเพื่อควบคุมและสงเสริมการประกอบ
อาชพีทนายความ เชน ใหมีสภาทนายความเพื่อควบคุมมรรยาทของทนายความใหมีกองทุนสงเคราะหทนายความ
เพือ่ชวยเหลือทนายความ เปนตน    และสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการชวยเหลือประชาชนทางกฎหมายโดยตรง
เพือ่ใหการชวยเหลือประชาชนผูยากไรสามารถกระทํ าไดอยางกวางขวางและทันกับความตองการ  จึงจํ าเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี้
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ของผูประกอบวิชาชีพทนายความ
(Lawyers Professional Liability Policy
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SPECIMEN 

 
THIS IS A CLAIMS MADE AND REPORTED POLICY WITH 

DEFENSE EXPENSES INCLUDED IN THE LIMIT OF LIABILITY. 
PLEASE READ THE ENTIRE POLICY CAREFULLY. 

 
EXECUTIVE RISK INDEMNITY INC. 

 
LAWYERS PROFESSIONAL LIABILITY POLICY 

 
Executive Risk Indemnity Inc. (the "Underwriter") and the Insureds, subject to all of the 
terms, conditions and limitations of this Policy, agree as follows: 
 
I.   INSURING AGREEMENT 
 
The Underwriter will pay on behalf of the Insureds Loss in excess of the applicable retention 
resulting from Claims first made against any Insured and reported to the Underwriter during the 
Policy Period or, if applicable, the Extended Reporting Period, for Wrongful Acts occurring 
before the expiration of the Policy Period. 
 
II.   DEFINITIONS 
 
(A) "Application" means the application attached to and forming part of this Policy, including 

any materials submitted in connection with such application, all of which are on file with 
the Underwriter and are a part of this Policy, as if physically attached. 

 
(B) "Claim" means:  
 
 (1)  any written notice received by an Insured that it is the intention of any person or 

entity to hold any Insured responsible for the results of a Wrongful Act; 
 
 (2)  any written request to toll or waive a statute of limitations relating to a potential 

Claim against an Insured; and  
 
  (3)  any judicial, administrative or other proceeding (other than a disciplinary or 

grievance proceeding before a court or bar association) against any Insured. 
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SPECIMEN 

(C) "Defense Expenses" means reasonable legal fees and expenses incurred in the 
investigation, defense or appeal of any Claim; provided, that Defense Expenses will not 
include remuneration, salaries, wages, fees, overhead or benefit expenses of any 
Insured except with the prior written consent of the Underwriter. 

 
(D) "Firm" means the organization(s) engaged in the practice of law under the name first set 

forth in ITEM 1 of the Declarations, whether as a partnership, professional corporation or 
association or otherwise, and will also include its predecessors as set forth in ITEM 1 of 
the Declarations.   

 
(E) "Insured" means the Firm and each person who was, is or becomes:  
 
 (1) a partner, principal, director, officer or shareholder of the Firm; 
 
 (2) a full-time or part-time, salaried employee of the Firm or of an incorporated partner 

of the Firm; or 
 
 (3) "counsel" or "of counsel" to the Firm. 
 
(F) "Loss" means any damages, settlements and Defense Expenses which an Insured is 

legally obligated to pay as a result of a Claim; provided, that Loss will not include fines, 
sanctions, taxes or penalties, punitive or exemplary damages, the multiplied portion of 
any multiplied damage award, or matters which are uninsurable under the law pursuant 
to which this Policy is construed. 

 
(G) "Policy Period" means the period from the Inception Date to the Expiration Date in ITEM 

2 of the Declarations or to any earlier cancelation date. 
 
(H) "Professional Services" means services provided to others by an Insured: 
 
 (1) as an attorney or notary public, but only if such services are performed or to be 

performed in the name or on behalf of the Firm; or  
 
 (2) as an administrator, conservator, executor, trustee, guardian or committee or in 

any similar fiduciary capacity incidental to the practice of law by the Firm, but only 
if some or all of the fee, if any, accruing from such services (regardless of whether 
such fee is actually collected) inures to the benefit of the Firm. 

 
(I) "Related Claims" means all Claims based on, arising out of, directly or indirectly 

resulting from, in consequence of, or in any way involving the same or related facts, 
circumstances, situations, transactions, events or Wrongful Acts or the same or related 
series of facts, circumstances, situations, transactions, events or Wrongful Acts. 

 
(J) "Wrongful Act" means any actual or alleged act, error, omission, breach of contract or 

duty, libel or slander committed by an Insured or by any person other than an Insured 
for whose actions the Firm is legally responsible, but only in connection with the 
performance of, or actual or alleged failure to perform, Professional Services. 

 

DPU



 

4 

SPECIMEN 

III.   EXCLUSIONS  
 
The Underwriter will not pay Loss, including Defense Expenses, for Claims: 
 
(A) resulting from or contributed to: 
 
 (1) by any fraudulent, dishonest or criminal action or omission on the part of any 

Insured, or by the gaining by any Insured of any personal profit, gain or 
advantage to which such Insured was not legally entitled, and  

 
 (2) that is admitted by the Insured, or that is determined by any judgment, decree, 

finding or other final adjudication by any court, disciplinary board, or other tribunal, 
whether in the same proceeding in which the Claim against the Insured is 
adjudicated or in a separate proceeding; 

 
provided, however, that this EXCLUSION (A) is subject to the Protection For Innocent 
Insureds provisions of CONDITION (N). 

 
(B) for any actual or alleged act, error, omission, breach of contract or duty, libel or slander 

committed by:  
 
 (1) any individual Insured before such person became a partner, principal, director, 

officer, shareholder, "counsel" or "of counsel" or employee of the Firm or of an 
incorporated partner of the Firm, or 

 
 (2) any Insured as a fiduciary under the Employee Retirement Income Security Act of 

1974 and any amendments thereto or any regulations or orders promulgated 
thereunder; 

 
(C) for any actual or alleged bodily injury to, or sickness, disease or death of, any person, or 

damage to or destruction of any property, including the loss of use thereof; 
 
(D) with respect to property as to which an Insured is or is alleged to be an owner or 

operator in a fiduciary or any other capacity, based on or directly or indirectly arising out 
of or resulting from:  

 
 (1) any actual, alleged or threatened exposure to, or generation, storage, 

transportation, discharge, emission, release, dispersal, escape, treatment, removal 
or disposal of, any smoke, vapors, soot, fumes, acids, alkalis, toxic chemicals, 
liquids or gases, waste materials (including materials which are intended to be or 
have been recycled, reconditioned or reclaimed) or other irritants, pollutants or 
contaminants, or 

 
 (2) any regulation, order, direction or request to test for, monitor, clean up, remove, 

contain, treat, detoxify or neutralize any of the foregoing, or any action taken in 
contemplation or anticipation of any such regulation, order, direction or request; 

 
(E) by or on behalf of, or in the name or right of, any Insured;  
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(F) based on or directly or indirectly arising out of or resulting from the service of any 

individual Insured in his or her capacity as a partner, member principal, director, officer, 
shareholder, counsel, of counsel, or employee of any entity other than the Firm; 

 
(G) by or on behalf of, or in the name or right of, or based on or directly or indirectly arising 

out of or resulting from any action or omission on the part of any Insured in connection 
with any Controlled Enterprise, provided, that this EXCLUSION (G) shall not apply to the 
extent that the ownership, control, operation or management of such Controlled 
Enterprise was exclusively in a fiduciary capacity incidental to the practice of law by the 
Firm; for purposes of this EXCLUSION (G), "Controlled Enterprise" means any business 
enterprise other than an Insured if: 

 
 (1) such enterprise is a publicly traded company and five percent (5%) or more of its 

issued and outstanding voting stock is or was owned or controlled, individually or 
collectively, by the Firm or by one or more other Insureds, or  

 
 (2) such enterprise is not a publicly traded company and twenty-five percent (25%) or 

more of its issued and outstanding voting stock is or was owned or controlled, 
individually or collectively, by the Firm or by one or more other Insureds, or  

 
(3) such business enterprise is or was otherwise controlled, operated or managed by 

the Firm or by one or more other Insureds; 
  
(H) based on or directly or indirectly arising out of or resulting from any Claim or fact, 

circumstance, situation, transaction, event or Wrongful Act which, before the Inception 
Date of this Policy as set forth in ITEM 2 of the Declarations, was the subject of any 
notice given under any other insurance policy, including but not limited to any policy of 
which this Policy is a renewal or replacement, or which was identified in any summary or 
statement of Claims or potential Claims submitted in connection with the Application or 
an Application for any policy of which this Policy is a renewal or replacement. 

 
IV.  CONDITIONS 
 
(A) TERRITORY: 
 

This Policy applies to Wrongful Acts occurring and Claims made anywhere in the world. 
 

(B) REPORTING OF CLAIMS AND WRONGFUL ACTS: 
 
 (1) If a Claim is made against any Insured, the Insureds or the Firm shall 

immediately forward to the Underwriter every demand, notice, summons, 
complaint or other process received by the Insureds or their representatives. 

 
 (2) If during the Policy Period an Insured becomes aware of a Wrongful Act which 

may subsequently give rise to a Claim, and the Insureds: 
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  (a) give the Underwriter written notice of such Wrongful Act, including a 
description of the Wrongful Act in question, the identities of the potential 
claimants, the consequences which have resulted or may result from such 
Wrongful Act, the damages which may result from such Wrongful Act and 
the circumstances by which the Insureds first became aware of such 
Wrongful Act, and  

 
  (b)  request coverage under this Policy for any subsequently resulting Claim for 

such Wrongful Act;  
 
  then the Underwriter will treat any such subsequently resulting Claim as if it had 

been made against the Insureds during the Policy Period and, if written notice of 
such Claim is then given to the Underwriter as soon as practicable after it is first 
made, as if such Claim had also been reported to the Underwriter during the 
Policy Period. 

 
(3) All notices of Claims required under CONDITION (B)(1) and notices of Wrongful 

Acts required under CONDITION (B)(2) must be sent by certified mail to the 
address set forth in the Declarations. 

 
 (C) ADDITIONAL TIME IN WHICH TO REPORT CLAIMS MADE AT THE END OF THE 

POLICY PERIOD: 
 

If a Claim is first made against an Insured during the last fourteen (14) calendar days of 
the Policy Period, such Claim will be treated as if it had been reported to the 
Underwriter during the Policy Period if: 
 

 (1) the Insureds make reasonable efforts to report such Claim immediately, and 
 
 (2) the Insureds give the Underwriter written notice of such Claim no later than 

fourteen (14) calendar days after the end of the Policy Period. 
 
 (D) TIMING AND INTERRELATIONSHIP OF CLAIMS: 
 

(1) A Claim as defined in DEFINITIONS (B)(1) and (2) is first made when any 
Insured receives a written notice or request as set forth therein, and a Claim as 
defined in DEFINITION (B)(3) is first made when any Insured first becomes 
aware, through service of process or otherwise, of the filing of a complaint, motion 
for judgment or similar document or pleading commencing a judicial, 
administrative or other proceeding against an Insured. 

 
 (2) All Related Claims will be treated as a single Claim made at the time the first of 

such Related Claims was made in accordance with CONDITION (D)(1), or when 
the first of such Related Claims is treated as having been made in accordance 
with CONDITION (B)(2), whichever is earlier. 
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(E) DEFENSE AND SETTLEMENT OF CLAIMS: 
 

(1) The Insureds will have the right and duty to defend claims and to retain qualified 
counsel of their choosing to represent them in the defense or appeal of Claims, 
but no Defense Expenses may be incurred without the Underwriter's consent, 
such consent not to be unreasonably withheld.  It shall not be unreasonable for the 
Underwriter to withhold its consent to the representation of any Insured by 
another Insured or, if more than one Insured is involved in a Claim, to withhold its 
consent to separate counsel for one or more of such Insureds unless there is a 
material actual or potential conflict of interest among such Insureds. 

 
 (2) The Underwriter will, upon written request, pay Defense Expenses owed under 

this Policy on a current basis.  As a condition of any payment of Defense 
Expenses before the final disposition of a Claim, the Underwriter may require a 
written undertaking on terms and conditions satisfactory to it guaranteeing the 
repayment of any Defense Expenses paid on behalf of any Insured if it is finally 
determined that this Policy would not cover Loss incurred by such Insured in 
connection with such Claim.  Except for Defense Expenses paid in accordance 
with this CONDITION (E)(2), the Underwriter will have no obligation to pay any 
Loss before the final disposition of a Claim. 

 
 (3) No Insured may admit any liability for or settle any Claim without the 

Underwriter's consent.  The Underwriter will have the right to make investigations 
and conduct negotiations and, with the consent of the Insureds, enter into such 
settlement of any Claim as the Underwriter deems appropriate.  If the Insureds 
refuse to consent to a settlement acceptable to the claimant in accordance with 
the Underwriter's recommendation, the Underwriter's liability for such Claim will 
not exceed the amount for which the Claim could have been settled plus any 
Defense Expenses incurred with the Underwriter's consent up to the date the 
Insureds refused to settle such Claim. 

 
(F) LIMIT OF LIABILITY; RETENTION: 
 
 (1) The amount stated in ITEM 3 of the Declarations will be the maximum Limit of 

Liability of the Underwriter under this Policy for all Loss from all Claims for which 
this Policy provides coverage, regardless of the number of Claims, the number of 
persons or entities included within the definition of "Insured" or the number of 
claimants who make Claims against the Insureds.  Defense Expenses will be 
part of and not in addition to such Limit of Liability, and payment of Defense 
Expenses by the Underwriter will reduce, and may exhaust, the Limit of Liability. 

 
 (2) The obligation of the Underwriter to pay Loss, including Defense Expenses, in 

connection with any Claim will only be in excess of the retention, the amount of 
which must be borne by the Insureds at their own expense.  The Underwriter will 
have no obligation whatsoever, either to the Insureds or to any other person or 
entity, to pay all or any portion of the retention amount on behalf of any Insured.  
The Underwriter will, however, at its sole discretion, have the right and option to do 
so, in which event the Insureds will repay the Underwriter any amounts so paid. 
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 (G) OTHER INSURANCE: 
 

All Loss payable under this Policy will be excess of, and will not contribute with, other 
insurance, including but not limited to any insurance under which there is a duty to 
defend, unless such other insurance is specifically in excess of this Policy.  This Policy 
will not be subject to the terms of any other insurance. 
 

 (H) CHANGES IN RISK: 
 
 (1) If, during the Policy Period, the total number of attorneys in the Firm increases by 

more than five percent (5%) as the result of the Firm's merger with or acquisition 
of any other law firm or any group of attorneys who practiced together at another 
law firm, the Firm must promptly give the Underwriter written notice thereof, and 
the Underwriter will be entitled to impose such additional coverage terms and 
charge such additional premium in connection therewith as the Underwriter, in its 
sole discretion, may require. 

 
 (2) In the event of the death, incapacity or bankruptcy of an Insured, a Claim against 

the estate, heirs, legal representatives or assigns of such Insured for a Wrongful 
Act by such Insured will be deemed to be a Claim against such Insured. 

 
 (3) Bankruptcy or insolvency of an Insured or an Insured's estate will not relieve the 

Underwriter of any of its obligations hereunder. 
 
(I) CANCELATION: 
 
 (1) The Underwriter may cancel this Policy for non-payment of premium in the event 

that the required premium is not remitted by the date set forth in ITEM 5 of the 
Declarations.  The Underwriter shall mail or deliver to the Insureds written notice 
of such cancelation as soon as practicable following the premium due date. 

 
 (2) The Insureds may cancel this Policy by surrendering this Policy or by mailing or 

delivering to the Underwriter notice stating when thereafter such cancelation will 
be effective.  If this Policy is canceled by the Insureds, the earned premium will be 
computed in accordance with the customary short rate table and procedure. 
Premium adjustment may be made either at the time cancelation is effective or as 
soon as practicable after cancelation becomes effective.  

 
(J) EXTENDED REPORTING PERIOD:  
 

The coverage otherwise afforded under this Policy will be extended to apply, subject to all of its 
terms, conditions, limitations and endorsements, to Loss from Claims against the Insureds first 
made and reported to the Underwriter during the Extended Reporting Period set forth in ITEM 6 
of the Declarations, but only if: 
 

 (1) the Underwriter fails or refuses to renew this Policy, or the Insureds cancel or 
decline to renew this Policy, and  
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 (2) within thirty (30) days of the end of the Policy Period the Insureds pay the 

additional premium set forth in ITEM 6 of the Declarations, and 
 
 (3) such Claims are for Wrongful Acts committed before the effective date of the 

cancelation or non-renewal of the Policy.   
 

The Insureds shall not be entitled to purchase an Extended Reporting Period in the 
event that the Policy is canceled by the Underwriter for non-payment of premium. 
 

(K) EXHAUSTION: 
 

If the Limit of Liability is exhausted by the payment of Loss, all obligations of the 
Underwriter under this Policy will be completely fulfilled and exhausted and the 
Underwriter will have no further obligations of any kind or nature whatsoever under this 
Policy, and the premium will be fully earned. 
 

(L)  COOPERATION AND SUBROGATION: 
 
 (1) In the event of a Claim, or after giving the Underwriter notice of a Wrongful Act 

which may subsequently give rise to a Claim, the Insureds must provide the 
Underwriter with all information, assistance and cooperation as the Underwriter 
may reasonably request.   

 
 (2) The Insureds may do nothing to prejudice the Underwriter's position or the 

Underwriter's potential or actual rights of recovery in the event of a Claim.   
 
 (3) In the event of payment under this Policy, the Underwriter will be subrogated to, 

and entitled to an assignment of, all of the rights of recovery therefor of the 
Insureds.  The Insureds shall execute all papers and do everything that may be 
necessary to secure such rights, including the execution of such documents as 
may be necessary to enable the Underwriter effectively to pursue and enforce 
such rights and to bring suit in the name of the Insureds. 

 
 (4) The obligations of the Insureds under this CONDITION (L) will survive the Policy. 
 
(M) REPRESENTATIONS; SEVERABILITY: 
 

The Insureds represent that the particulars and statements contained in the Application 
are true, accurate and complete, and agree that this Policy is issued in reliance on the 
truth of that representation, and that such particulars and statements, which are deemed 
to be incorporated into and to constitute a part of this Policy, are the basis of this Policy.  
No knowledge or information possessed by any Insured will be imputed to any other 
Insured except for material facts or information known to the person or persons who 
signed the Application.  In the event that any of the particulars or statements in the 
Application are untrue, this Policy will be void with respect to any Insured who knew of 
such untruth or to whom such knowledge is imputed. 
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(N) PROTECTION FOR INNOCENT INSUREDS: 
 
 (1) If coverage under any provision of this Policy would be excluded under 

EXCLUSION (A) because of any fraudulent, dishonest or criminal action or 
omission on the part of any individual Insured, or because of the gaining by any 
individual Insured of any personal profit, gain or advantage to which he or she 
was not legally entitled, the coverage otherwise afforded under this Policy shall 
continue to apply to the Firm and to any individual Insured who neither 
committed, personally knew of or acquiesced in, nor was adjudged liable for such 
fraudulent, dishonest or criminal action or omission or such gaining of such 
improper personal profit, gain or advantage. 

 
 (2) The Underwriter shall be liable to pay Loss as to which coverage shall apply as a 

result of CONDITION (N)(1) only in excess of the full extent of the assets in the 
Firm of any individual Insured who is not entitled to a continuation of coverage 
thereunder, and any assets of such Insured recovered by the Firm (or any other 
Insured) shall inure, to the extent of the amount paid by this Policy, to the benefit 
of the Underwriter. 

 
(O) NO ACTION AGAINST THE UNDERWRITER: 
 

(1) No action may be taken against the Underwriter unless, as conditions precedent 
thereto, there has been full compliance with all of the terms of this Policy and the 
amount of the obligation of the Insureds to pay has been finally determined either 
by judgment against the Insureds after adjudicatory proceedings, or by written 
agreement of the Insureds, the claimant and the Underwriter. 

 
(2) No person or entity will have any right under this Policy to join the Underwriter as a 

party to any Claim against any Insured to determine the liability of such Insured; 
nor may the Underwriter be impleaded by any Insured or any Insured's legal 
representative in any such Claim.   

 
(P) AUTHORIZATION AND NOTICES: 
 

The person or entity first named in ITEM 1 of the Declarations will act on behalf of the Insureds 
with respect to all matters under this Policy, including but not limited to giving and receiving 
notices and other communications, effecting or accepting any endorsements to or cancelation of 
this Policy, the payment of premium and the receipt of any return premiums, and the purchase of 
any Extended Reporting Period. 
 

(Q) CHANGES: 
 

Notice to any agent or knowledge possessed by any agent or other person acting on 
behalf of the Underwriter will not effect a waiver or change in any part of this Policy or 
estop the Underwriter from asserting any right under its terms, conditions and limitations. 
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(R) NO TRANSFER OR ASSIGNMENT OF INSURED INTEREST: 
 

No transfer or assignment of interest under this Policy or of any cause of action against 
the Underwriter arising out of its performance of, or alleged failure to perform in 
accordance with, the terms and conditions of this Policy will be effective without the 
Underwriter's written consent. 
 

(S) HEADINGS: 
 

The descriptions in the headings and sub-headings of this Policy are solely for convenience, and 
form no part of the terms, conditions and limitations of the Policy. 
 

(T) ENTIRE AGREEMENT: 
 

The Insureds agree that this Policy, including the Application and any endorsements, 
constitutes the entire agreement existing between the Insureds and the Underwriter or 
any of its agents relating to this insurance, and that the terms, conditions, limitations and 
endorsements of this Policy may not be waived or changed except by written 
endorsement issued to form a part of this Policy.   
 

In witness whereof the Underwriter has caused this Policy to be executed by its 
authorized officers, but this Policy will not be valid unless countersigned on the 
Declarations Page by a duly authorized representative of the Underwriter. 

   
_____________________________  _____________________________ 

        Secretary     Co-Chairman 
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