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การให้ความช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมายของสิงคโปร์ 

  ประชาชนในฟิลิปปินส์ร้อยละ ๔๐ ยังคงเผชิญปัญหายากจนและอาศัยในชุมชนแออัด รวมทั้ง
ปัญหาการเข้าถึงการบริการทางกฎหมาย การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนนั้นถูกให้
ความส าคัญเห็นได้จาก รัฐธรรมนูญ รวมถึงประมวลว่าด้วยการรับผิดชอบในวิชาชีพทนายความ (Code of 
Professional  Responsibility for Lawyers) รับรองการหลักการการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ไม่
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 

  รัฐธรรมนูญ Article ๓ Section ๑๑ ก าหนดว่า “บุคคลใดจะต้องไม่ถูกปฏิเสธในการเข้าถึง
ศาลหรือองค์กรกึ่งตุลาการโดยได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายที่เพียงพอ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมเพียง
เพราะเหตุผลของความยากจน” 

  ประมวลว่าด้วยความรับผิดชอบในวิชาชีพทนายความ ก าหนดว่า  

กฎข้อ ๑๔.๐๑ ทนายความต้องไม่ปฏิเสธที่จะเป็นตัวแทนของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงเพราะ
เชื้อชาติ เพศ วรรระ หรือสถานะของชีวิตของลูกความ หรือเพียงเพราะความเห็นของทนายความว่าลูกความ
ของตนเป็นผู้กระท าผิด 

กฎข้อ ๑๔.๐๒ เว้นแต่มีเหตุผลที่ร้ายแรงและส าคัญเพียงพอ ทนายความต้องไม่ปฏิเสธเมื่อ
ได้รับแต่งตั้งจากเนติบัณฑิตยสภาให้เป็นทนายความของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม 

กฎข้อ ๑๔.๐๓ ทนายความต้องไม่ปฏิเสธที่จะว่าความให้แก่ผู้มีฐานะยากจน เว้นแต่ 

ก. ทนายความผู้นั้นไม่อยู่ ในสถานะที่จะสามารถท าคดี ให้ เสร็จได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ หรืออย่างสมบูรณ์  

ข. ทนายความผู้นั้นมีส่วนได้เสียระหว่างตัวทนายและลูกความ หรือระหว่าง
ลูกความปัจจุบัน และผู้ที่จะเข้ามาเป็นลูกความ 

กฎข้อ ๑๔.๐๔ ทนายความที่รับว่าความให้กับบุคคลที่ไม่สามารถจ่ายค่าธรรมเนียมได้ต้อง
ปฏิบัติวิชาชีพด้วยมาตรฐานเดียวกับท่ีตนท าหน้าที่ให้กับลูกความที่จ่ายค่าธรรมเนียม 

  ทั้งนี้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ด าเนินการด้านการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่
ประชาชนในฟิลิปปินส์  
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การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนโดยองค์กรของรัฐ 

  ฟิลิปปินส์มีหน่วยงานรัฐหลายหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนที่มี
ฐานะยากจนทั้งในคดีอาญา คดีแพ่ง คดีแรงงาน คดีปกครอง และคดีกึ่งตุลาการอ่ืนๆ โดยมีส านักงาน
ทนายความสาธารณะ (Public Attorney’s Office: PAO) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของรัฐที่ด าเนินการในด้านนี้
โดยมีชื่อเดิมว่า ส านักงานให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (Citizen’s Legal Assistance Office: 
CLAO) ก่อนเปลี่ยนเป็น PAO เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๙ ทั้งนี้มีการเปลี่ยนโครงสร้างและการด าเนินงานของ PAO ด้วย
รัฐบัญญัติล าดับที่ ๙๔๐๖ (Republic Act No. ๙๔๐๖: RA ๙๔๐๖) โดยมาตรา ๒ ในรัฐบัญญัติดังกล่าวได้
ก าหนดให้แก้ไขประมวลกฎหมายปกครอง ๑๙๘๗ บรรพ ๔ ลักษณะ ๓ หมวด ๕ มาตรา ๑๔ โดยสาระส าคัญ
คือ ก าหนดให้ PAO มีสถานะเป็นองค์กรอิสระของกระทรวงยุติธรรม โดยการยึดโยงกระทรวงยุติธรรมนั้น
เป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์ในการก าหนดนโยบายและการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนๆของรัฐเท่านั้น PAO 
มีอิสระในการว่าความ ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย และให้ค าปรึกษาโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม โดยภายใต้
กฎหมายและข้อบังคับอ่ืนๆในการด าเนินการดังกล่าว PAO สามารถร้องขอให้หน่วยงานอ่ืนของรัฐด าเนินการ
ใดเพ่ือเป็นการช่วยเหลือประชาชนได้  

  นอกจากการด าเนินการด้านคดีความแล้ว PAO มีอ านาจครอบคลุมส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดี
ความ เช่น ให้ค าปรึกษาหรือท าเอกสารทางกฎหมาย การเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การออกเยี่ยมเยื่อน
ประชาชนห่างไกลที่อยู่ภายใต้การควบคุมหรือระหว่างถูกสอบสวน รวมถึงการเยี่ยมเยือนในเรื อนจ า และการ
สัมภาษณ์ประชาชนชนบทด้วย 

  หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือของ PAO มี ๒ ประการ คือ ความยากจน และ เนื้อหาคดี  

  ในทุกคดีเกณฑ์ความยากจนจะถูกใช้ ส่วนเกณฑ์เนื้อหาคดีใช้ทุกประเภทคดี ยกเว้นกรณี
คดีอาญาที่ไม่พิจารณาเนื้อหาแต่พิจารณาความยากจนเท่านั้น เพราะจ าเลยทุกคนได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้
บริสุทธิ์ตามรัฐธรรมนูญและในเนื้อหาคดีที่รับดูแลนั้น PAO ได้ประเมินจากพยานหลักฐานเห็นสมควร
ช่วยเหลือไม่เพียงแต่คู่ความเท่านั้น แต่จะเป็นการช่วยเหลือสังคมให้เกิดความเป็นธรรม ส่วนของความยากจน
PAO จะพิจารณาจากรายได้ของผู้ร้องเป็นหลัก โดยแบ่งเกณฑ์รายได้ผู้ยากจนแปรผันตามภูมิล าเนา ดังนี้ กรณี
ภูมิล าเนาเขตเมืองมะนิลาต้องรายได้ไม่เกินเดือนละ ๑๔,๐๐๐ เปโซ (ประมาณ ๑๐,๘๐๐ บาท) แต่หากเขต
เมืองอ่ืนต้องรายได้ไม่เกินเดือนละ ๑๓,๐๐๐ เปโซ (ประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท) แต่หากอยู่มิใช่เขตเมืองต้อง
รายได้ไม่เกินเดือนละ ๑๒,๐๐๐ เปโซ (ประมาณ ๙,๒๐๐ บาท) โดยรายได้ที่ระบุคือรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย
จ าเป็นที่รัฐระบุ เช่น ภาษี ประกันสุขภาพ ประกันสังคม เป็นต้น 

  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ PAO มีส านักงานใหญ่ ๑ แห่ง ส านักงานภูมิภาค ๑๗ แห่ง ส านักงานระดับ
เขต ๒๙๓ แห่ง และส านักงานย่อยอีก ๕ แห่ง โดยมีทนายความสาธารณะ ๑,๕๕๒ คน โดยมกราคม – 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ มีประชาชนได้รับความช่วยเหลือมากกว่า ๗ ล้านราย โดยมากกว่า ๗๘๐,๐๐๐ คดี โดย
มีคดีร้อยละ ๗๔.๐๗ จากคดีที่สิ้นสุด เป็นผลลัพธ์คดีที่ PAO ต้องการทางกฎหมาย 
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  นอกจาก PAO ในฟิลิปปินส์ยังมีหน่วยงานอ่ืนๆที่เชี่ยวชาญด้านการให้ความช่วยเหลือทาง
กฎหมายแก่ประชาชน เช่น กรมปฏิรูปที่ดินที่จ าด าเนินการให้ความช่วยเหลือทางด้านที่ดิน เป็นต้น นอกจากนี้
ศาลอาญายังสามารถตั้งทนายความแก่จ าเลยที่ฐานะยากจนได้ โดยด าเนินการร่วมกับเนติบัณฑิตยสภา 

การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนโดยองค์กรเอกชน 

  นอกจากองค์กรหลักของรัฐอย่าง PAO แล้วยังมีองค์กรเอกชนที่ให้ความช่วยเหลือทาง
กฎหมายแก่ประชาชน มีการรวมตัวของสภาทนายความหลายแห่งเพื่อช่วยเหลือคนด้อยโอกาส และคนยากจน 
เช่นกลุ่ม Alternative Law Group (ALG) โดยกลุ่มนี้จะร่วมมือกับคณะนิติศาสตร์หลายๆมหาวิทยาลัย ซึ่ง
นักศึกษากฎหมายจะได้ท างานช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ด้อยโอกาสและคนยากจน ทั้งนี้นักศึกษาที่อยู่ในมหา
ลัยที่มีโครงการ “ศูนย์ช่วยเหลือทางกฎหมาย”ของมหาวิทยาลัย และเรียนหน่วยกิตเพียงพอจะสามารถว่า
ความแทนลูกความได้ ซึ่งช่วยเหลือโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม ทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีปกครอง1  

                                                           
1 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ. (2559). โครงการพัฒนากลไกและข้อเสนอด้านการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายเพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน.  


