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การให้ความช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมายของมาเลเซีย 

  การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนในมาเลเซียมีทั้งการให้ความช่วยเหลือโดย
หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานที่ไม่ใช่ของรัฐ โดยรวมทั้งหมดมี ๔ โครงการ คือ ๑. โครงการทนายความที่
ศาลแต่งตั้ง (Court-Assigned Counsel Scheme: CACS) ซึ่งเป็นกรณีที่จ าเลยถูกฟ้องข้อหาที่มีโทษประหาร
ชีวิต ศาล High Court มีหน้าที่ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่จะต้องแต่งตั้งทนายความให้กับจ าเลย
โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม ๒. กรมให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย (Jab Bantuan Guaman หรือ Legal Aid 
Department: BBG)  ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของรัฐที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ๓. ศูนย์ให้
ความช่วยเหลือทางกฎหมาย (Legal Aid Centre: LAC) ซึ่งเป็นหน่วยงานของเนติบัณฑิตยสภา ซึ่งไม่ใช่
องค์กรของรัฐ และนอกจากนั้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้มีการก่อตั้ง ๔. มูลนิธิในความช่วยเหลือทางกฎหมาย
แห่งชาติ (Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan หรือ National Legal Aid Foundation: NLAF) ซึ่ง
เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกับเนติบัณฑิตยสภาในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย  

  การให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายโดยองค์กรของรัฐ คือ 

๑. Court-Assigned Counsel Scheme: CACS ศาลแต่งตั้งทนายความในคดีที่มีความผิด
ร้ายแรงนั้น เป็นจารีตของระบบ Common law ซึ่งอังกฤษได้น าเอาจารีตนั้นมาไว้ในระบบกฎหมายของ
มาเลเซียตั้งแต่ยังปกครองมาเลเซียอยู่ อย่างไรก็ตาม CACS ในปัจจุบันเป็นการด าเนินการตามประมวล
กฎหมายวิธีการพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๕๕ ที่รับรองสิทธิของจ าเลยในคดีอาญาที่จะมีทนายความ
ช่วยเหลือในการต่อสู้คดี ประกอบกับมาตรา ๖๖ ของข้อคับศาลอุทธรณ์ ๒๕๓๗ (Rules of the Court of 
Appeal ๑๙๙๔) และมาตรา ๙๖ ของข้อบังคับศาลสหพันธรัฐ (Rules of the Federal Court) ที่ก าหนดให้ 
Registrar ของศาลมีหน้าที่แต่งตั้งทนายความให้กับจ าเลยในคดีที่มีโทษประหารชีวิต โดยไม่ต้องค านึงถึงฐานะ
ของจ าเลย ทั้งนี้จ าเลยที่ได้รับการช่วยเหลือจาก CACS จะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมทนายความ โดยทนายความ
เหล่านั้นจะได้รับค่าธรรมเนียมว่าความโดยศาลเป็นผู้รับผิดชอบ โดยอัตราค่าธรรมเนียมล่าสุด ซึ่งปรับปรุงในปี 
พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้นก าหนดว่าทนายความที่ว่าความในชั้น High Court นั้นจะได้ค่าธรรมเนียมตอบแทน ๓,๐๐๐ 
ริงกิต และ ๓,๕๐๐ ริงกิตตามล าดับ เพราะแม้จะเป็นคดีในศาลสูงแต่ทนายความจะท างานน้อยลง 

โดยทนายความที่จะเข้าร่วมโครงการ CACS ต้องว่าความในคดีอาญามาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
ต่อเนื่องกัน และต้องท าคดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิตมาไม่น้อยกว่า ๓ คดีในช่วงเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ในช่วง
ระหว่างปี ๒๕๕๒-๒๕๕๖ มีคดีในศาล High Court ของรัฐมาเลเซียตะวันตกที่ใช้ทนายความจาก CACS แล้ว 
๑,๐๓๗ คดี ขณะที่รัฐมาเลเซียตะวันตกมี ๑๗๐ คดีท่ีใช้ทนายความจาก CACS 

๒. Legal Aid Department: BBG BBG เป็นหน่วยงานส่วนงานนิติการ ส านักนายกรัฐมนตรี
ของมาเลเซีย โดย BBG ก่อตั้งขึ้นในเดือนกันยายน ๒๕๑๔ เดิมชื่อส านักงานให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย 
(Biro Bantuan Guaman หรือ Legal Aid Bureau: LAB) โดยพระราชบัญญัติให้ความช่วยเหลือทาง
กฎหมาย ค.ศ. ๑๙๗๑ (Legal Aid Act ๑๙๗๑) ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นชื่อปัจจุบันเมื่อ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๓ โดย
มีหน้าที่หลักในการให้ความช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนที่มีฐานะยากจน โดยแต่เดิม
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ก่อนที่จะมีพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายโดยรัฐนั้นจะจ ากัดอยู่ที่ ๑. การให้
ความช่วยเหลือเจ้าพนักงานของรัฐในกรณีที่ตกเป็นจ าเลยเนื่องจากการกระท าตามหน้าที่ในนามของรัฐ ๒. การ
ที่ศาลยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลให้กับบุคคลที่มีฐานะยากจนเป็นรายกรณี และ ๓. กรณีที่จ าเลยถูกฟ้องใน
คดีอาญาด้วยข้อหาที่มีระวางโทษประหารชีวิต 

 ปัจจุบัน BBG เป็นองค์กรหลักของรัฐในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย โดย
การให้ค าปรึกษาทางกฎหมายและว่าความให้กับคู่ความ โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม โดยช่วยเหลือทั้งคดีแพ่งและ
คดีชารีอ่ะห์ ส าหรับคดีอาญานั้น โดยหลัก BBG ถูกจ ากัดอ านาจโดยมาตรา ๑๐ และตารางแนบท้ายที่ ๒ ของ 
Legal Aid Act ๑๙๗๑ ท าให้ไม่สามารถรับว่าความให้กับจ าเลยในคดีอาญาได้ เว้นแต่ ๑.จ าเลยรับสารภาพว่า
กระท าความผิดจริงตามที่ถูกฟ้อง หรือ ๒. จ าเลยเป็นเยาวชน (Jenayah kanak-kanak) ตาม Child 
Protection Act ๑๙๙๑ หรือ ๓. จ าเลยถูกฟ้องในความผิดลหุโทษ (Kesalahan kecil jenayah) ตาม Minor 
Offences Act ๑๙๕๕ 

 การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนโดยองค์กรเอกชน คือ 
๑. Legal Aid Centre: LAC  
    LAC เป็นหน่วยงานของเนติบัณฑิตยสภาของมาเลเซีย ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ

ทางกฎหมาย ๑๙๗๖ โดยให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายโดยไม่คิดค่าธรรมเนียมแก่ประชาชนในเขตมาเลเซีย
ตะวันตก โดยไม่รวมประชาชนในรัฐซาราวัก และซาบาห์ ซึ่งมีระบบกฎหมายแยกต่างหาก โดยในปัจจุบัน LAC 
มีส านักงานอยู่ในทุกรัฐของมาเลเซียตะวันตก  

  LAC บริหารจัดการโดยไม่ยอมรับเงินสนับสนุนจากรัฐแต่อาศัยเงินบริจาคและการ
ท างานของทนายความที่เป็นสมาชิกของเนติบัณฑิตยสภา โดยในแต่ละปีมีเงินบริจาคประมาณ ๑.๓ ล้านริงกิต
หรือประมาณ ๑๓ ล้านบาทไทย ด้วยข้อจ ากัดทางงบประมาณ และการท างานในลักษณะอาสาสมัครเท่านั้น 
ท าให้ LAC จะสามารถช่วยประชาชนที่มีความยากล าบากในการต่อสู้คดีอย่างแท้จริงเท่านั้น โดยก าหนดว่า
บุคคลที่จะได้รับความช่วยเหลือจาก LAC นั้นต้องเป็นผู้ที่มีรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นแล้วไม่เกินเดือนละ 
๖๕๐ ริงกิต หรือประมาณ ๖,๕๐๐ บาท ส าหรับคนโสด และกรณีที่สมรสต้องมีรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายรวมกัน
ไม่เกินเดือนละ ๙๐๐ ริงกิต หรือ ๙,๐๐๐ บาท โดยที่ค่าใช้จ่ายจ าเป็นที่ LAC อนุญาตให้หักออกได้ ได้แก่ ค่า
เช่าบ้าน ค่าสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ค่ายารักษาโรค ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และเงินที่ให้แก่ครอบครัว นอกจากนั้น 
LAC จะพิจารณาจากทรัพย์สินอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ผู้ร้องต้องมีบ้านราคาไม่เกิน ๓๕,๐๐๐ ริงกิต มีรถราคา
ไม่เกิน ๗,๐๐๐ ริงกิต มีรถจักรยานยนต์ราคาไม่เกิน ๔,๐๐๐ ริงกิต และมีเงินเก็บไม่เกิน ๕,๐๐๐ ริงกิต เป็นต้น 

ทั้งนี้ LAC ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คดีเกือบทุกประเภท ยกเว้น คดีอุบัติเหตุ
รถยนต์ คดีทวงหนี้ คดีหมิ่นประมาท คดีหนังสือจัดการมรดก และคดีที่มีโทษประหารชีวิต โดยคดีประเภท
สุดท้ายนั้นจ าเลย สามารถรับความช่วยเหลือจาก CACS ได้อยู่แล้ว โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ LAC มีศูนย์กระจาย
ในมาเลเซียตะวันตก ๑๖ ศูนย์ และมีทนายความอาสาสมัครอยู่ ๙๓๒ คน โดยมีลูกความที่อยู่ ในความ
ช่วยเหลือ ๒๑,๘๓๑ คน 
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๒. National Legal Aid Foundation: NLAF  
     ด้วยข้อจ ากัดของ LAC ท าให้ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๓ ประธานของเนติบัณฑิตย

สภา ได้หารือกับนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียว่าจ าเลยมากกว่าร้อยละ ๘๐ ของมาเลเซีย ถูกด าเนินคดีอาญา
โดยไม่มีทนายความว่าความให้ น าไปสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๓ และก่อตั้ง NLAF 
ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ร่วมมือระหว่างรัฐและเนติบัณฑิตยสภาในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายในคดีอาญาแก่
ประชาชนทั้งมาเลเซียตะวันตกและตะวันออก โดยเริ่มด าเนินการตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๔ โดยในส่วน
ของมาเลเซียตะวันตกนั้น NLAF จะตั้งศูนย์อยู่ที่เดียวกับ LAC ในขณะที่ฝั่งมาเลเซียตะวันออก NLAF จะ
ท างานผ่าน BBG โดยความร่วมมือกับองค์กรเอกชนอีกสองหน่วยงานคือ Sabah Law Association และ 
Advocates Association of Sarawak  

  NALF ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายโดยไม่คิดค่าธรรมเนียมในคดีอาญา ทั้ง
คดีอาญาทั่วไป และคดีชารีอะห์ โดยช่วยเหลือทุกคดีเว้นแต่คดีที่มีโทษประหารชีวิต ตั้งแต่ขั้นจับกุม คุมขัง แจ้ง
ข้อหา การให้ประกันตัว การพิจารณาคดีไปจนถึงการอุทธรณ์คดี ทั้งนี้ NLAF จ ากัดความช่วยเหลือเฉพาะ
ประชาชนมาเลเซียเท่านั้น และถ้าประสงค์จะรับความช่วยเหลือในชั้นศาลต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน ๓๖,๐๐๐ 
ริงกิตต่อปี โดยรัฐบาลมาเลเซียให้งบประมาณสนับสนุน NLAF ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖ จ านวน ๕ ล้านริงกิต 
๑๐ ล้านริงกิต และ ๒๐ ล้านริงกิต ตามล าดับ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ NLAF ได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนไป
แล้วเกือบหนึ่งแสนคดี1 

                                                           
1 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ. (2559). โครงการพัฒนากลไกและข้อเสนอด้านการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายเพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน.  


