
 
 

แนวทางพฒันากฎหมายเกีย่วกบัการข้ึนทะเบยีนทนายความผูทํ้าคํารบัรอง

ลายมือช่ือและเอกสาร ภายใตพ้ระราชบญัญติัทนายความ พ.ศ.2528 

                

 

       นวพล วิชยัคํามาตย์


  รองศาสตราจารยพ์นิจิ ทิพยม์ณี


 

 

บทคดัย่อ 

  วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือทาํการศึกษาถึงปัญหาการดาํเนินงานของ

ทนายความผู้ทาํคาํรับรองลายมือช่ือและเอกสาร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงวิวัฒนาการของ

ทนายความไทยและวิวัฒนาการของทนายความผู้ทาํคาํรับรองลายมือช่ือและเอกสารในประเทศ

ไทย และโนตารีปับลิกในต่างประเทศ เพ่ือศึกษาถึงการดาํเนินงานของทนายความผู้ทาํคาํรับรอง

ลายมือช่ือและเอกสาร (Notarial Service Attorney ) ภายใต้พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.

2528 โดยเปรียบเทยีบกับการดาํเนินงานของโนตารีปับลิกในต่างประเทศ ทั้งในระบบกฎหมาย 

Common Law และ Civil Law เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติ

ทนายความ พ.ศ.2528 ที่เกี่ยวกับการดาํเนินงานของทนายความผู้ทาํคาํรับรองลายมือช่ือและ

เอกสาร           

  จากการศึกษาพบว่าข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยการขึ้นทะเบียนทนายความ

ผู้ทาํคาํรับรองลายมือช่ือและเอกสาร พ.ศ.2551 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ที่ออกโดยอาศัยอาํนาจ

ตามความในพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2528 ยังขาดความชัดเจน ไม่ว่าจะเป็น 

กระบวนการขั้นตอนการออกข้อบังคับ ตลอดทั้งรายละเอียดเน้ือหาของข้อบังคับและระเบียบที่

เกี่ยวข้องอยู่หลายประการ ได้แก่ ปัญหาเกี่ยวกับการออกข้อบังคับที่เกินกว่าวัตถุประสงค์และ

อํานาจหน้าที่ของสภาทนายความ ตลอดจนเกินกว่าอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสภา

ทนายความตามบทบัญญัติมาตรา 7, 8 และ มาตรา 27 (3)  ปัญหาความไม่ถูกต้องครบถ้วนของ

สภาพบังคับในข้อบังคับที่จะมีผลสมบูรณ์ตามหลักการออกกฎหมาย เพราะข้อบังคับไม่มีการ

กาํหนดรายละเอยีดเกี่ยวกบัสทิธ ิหน้าที่ ความรับผดิชอบ และประโยชน์ตอบแทน อกีทั้งหากมีการ

ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏบิัติตามข้อบังคับ อนัก่อให้เกดิความเสยีหายแก่คู่ความหรือประชาชน กไ็ม่มีบท

กาํหนดโทษ หรือขั้นตอนการสอบสวนความผิด  ปัญหาเกี่ยวกบัคุณสมบัติของทนายความที่ขอขึ้น

ทะเบียนเป็นทนายความผู้ทาํคาํรับรองลายมือช่ือและเอกสาร ซ่ึงได้กาํหนดคุณสมบัติของผู้ขอขึ้น

                                                            

 นักศึกษาหลักสตูรนิติศาสตมหาบัณฑติ คณะนิติศาสตร์ ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 


 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลัก 
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ทะเบียนไว้ว่า “ ต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ ” แต่ไม่มีความชัดเจนว่าหมายถึงผู้

ประกอบวิชาชีพทนายความตามความเป็นจริง หรือหมายความรวมถึงบุคคลผู้ซ่ึงได้รับใบอนุญาต

ให้เป็นทนายความแต่ไม่ได้ประกอบวิชาชีพทนายความตามความเป็นจริงด้วย ปัญหาเกี่ยวกับ

หลักสูตรการฝึกอบรมทนายความผู้ทําคํารับรองลายมือช่ือและเอกสาร ที่ไม่เป็นไปตาม

มาตรฐานสากล ตลอดทั้งปัญหาเกี่ยวกบัการออกข้อบังคับและระเบียบเพ่ือกาํหนดค่าธรรมเนียม

ต่างๆ และการกาํหนดหลักเกณฑก์ารขึ้นทะเบียนและการต่ออายุใบอนุญาต ที่ไม่มีกฎหมายแม่บท

ให้อาํนาจไว้อย่างชัดเจน         

  จากการศึกษาปัญหาดังกล่าว ผู้ เขียนจึงขอเสนอแนะแนวทางการแก้ไข

พระราชบัญญัติทนายความ  พ.ศ.2528 ในส่วนของวัตถุประสงค์และอาํนาจหน้าที่ของสภา

ทนายความ ตามมาตรา 7 และมาตรา 8 และแก้ไขอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสภา

ทนายความตามมาตรา 27 (3)  รวมทั้งเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขเพ่ิมหมวดว่าด้วย                

“ทนายความผู้ทาํคาํรับรองลายมือช่ือและเอกสาร” เพ่ือรองรับการดาํเนินงานของทนายความผู้ทาํ

คาํรับรองลายมือช่ือและเอกสารให้เกิดความชัดเจนในทุกมิติ เฉกเช่นการดาํเนินงานของโนตารี

ปับลิกในนานาอารยะประเทศ ต่อไป 

 

1. บทนาํ 

   การพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมในประเทศไทย ได้พัฒนาอย่างรวดเรว็ โดยเฉพาะ

ในปลายปี พ.ศ.2558 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็นหน่ึงในประเทศประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน  ( Asean Economic Community –AEC ) ส่งผลให้การประกอบธุรกจิการค้า การลงทุน 

หรือความสัมพันธ์ติดต่อระหว่างบุคคลมีความจาํเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องมีการแสดงและรับรอง

เอกสาร สญัญา เพ่ือแสดงถงึฐานะ อาํนาจ สทิธ ิหน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

ไม่ว่าการค้า การลงทุน หรือฐานะส่วนบุคคลเพ่ือให้กิจการต่าง ๆ ดาํเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

สะดวก รวดเรว็ ในต่างประเทศจึงมีวิชาชีพหน่ึงที่เข้ามารับผดิชอบงานด้านการรับรองเอกสาร และ

การรับรองลายมือช่ือ ถึงความถูกต้อง และความสมบูรณ์ให้แก่ประชาชน เพ่ือให้เอกสารเหล่าน้ัน

เป็นหลักฐานที่เช่ือถอื และเป็นที่ยอมรับในหน่ายงานภาครัฐ และเอกชน ไม่ว่าภายในประเทศและ

ต่างประเทศ ผู้ที่มาประกอบวิชาชีพน้ีเรียกว่า “ โนตารีปับลิก ” (Notary Public)  ซ่ึงเป็นวิชาชีพ

ของนักกฎหมายที่มีความเก่าแก่และมีมายาวนานแล้ว ซ่ึงแต่เดิมในประเทศไทยมีบุคคลประกอบ

วิชาชีพและให้บริการแก่สาธารณชนเช่นเดียวกบัโนตารีปับลิก แต่ยังไม่มีกฎหมายมารองรับ ทาํให้

การดาํเนินการต่างๆ เป็นไปอย่างไม่มีระบบ และไม่มีการควบคุมดูแลที่ถูกต้อง  

  ด้วยสภาพปัญหาดังกล่าว ส่งผลให้สภาทนายความ ในฐานะสภาวิชาชีพอิสระ 

อาศัยอาํนาจตามความในพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2528 ออกข้อบังคับสภาทนายความ 

ว่าด้วยการขึ้ นทะเบียนทนายความผู้ทาํคํารับรองลายมือช่ือและเอกสาร พ.ศ.2551 และออก

ระเบียบการขึ้นทะเบียนทนายความผู้ทาํคาํรับรองลายมือช่ือและเอกสาร พ.ศ.2552 ซ่ึงจากการ
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ออกข้อบังคับและระเบียบของสภาทนายความดังกล่าว ยังฟังไม่ได้ชัดเจนเพียงพอว่า การทาํหน้าที่

ของทนายความผู้ทาํคาํรับรองลายมือช่ือและเอกสาร น้ัน มีบทบัญญัติของกฎหมายรองรับการทาํ

หน้าที่ไว้อย่างชัดเจน อกีทั้งข้อบังคับและระเบียบดังกล่าวออกโดยสภาทนายความที่มิได้ผ่านความ

เหน็ชอบของสภานิติบัญญัติของประเทศ จึงจาํเป็นต้องทาํการศึกษาเพ่ือหาแนวทางแก้ไขเพ่ือให้มี

กฎหมายมารองรับการทาํหน้าที่ของทนายความผู้ทาํคาํรับรองลายมือช่ือและเอกสาร ต่อไป   

 

2. การดําเนินงานของทนายความผู ้ทําคํารับรองลายมือช่ือและเอกสาร

เปรียบเทียบกบัการดาํเนนิงานของโนตารีปับลิกในต่างประเทศ    

 2.1 การดําเนนิงานของทนายความผูทํ้าคํารบัรองลายมือช่ือและเอกสาร  

  เม่ือปี พ.ศ.2551 สภาทนายความได้อออกข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยการ

ขึ้ นทะเบียนทนายความผู้ทาํคํารับรองลายมือช่ือและเอกสาร พ.ศ.2551โดยรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงยุติธรรม ในฐานะสภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความได้ลงนามให้ความเหน็ชอบกับ

ข้อบังคับสภาทนายความดังกล่าว และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่

วันที่ 9 มกราคม 2552 เป็นต้นมา  ต่อมาสภาทนายความ ได้ออกระเบียบสภาทนายความ ว่าด้วย

การขึ้นทะเบียนทนายความผู้ทาํคาํรับรองลายมือช่ือและเอกสาร พ.ศ. ประกาศและมีผลบังคับใช้

เม่ือวันที่ 30 พฤษภาคม 2552 โดยมีสาระสาํคัญดังต่อไปน้ี    

  ก) การขึ้นทะเบียน ( Registration )      

  ตามข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนทนายความผู้ทาํคาํรับรอง

ลายมือช่ือและเอกสาร พ.ศ.2551 ข้อ 4 ได้กําหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะขึ้ นทะเบียนเป็น

ทนายความผู้ทาํคาํรับรองลายมือช่ือและเอกสารไว้ ดังน้ี.-     

  (1) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ     

  (2) ผ่านการอบรมหลักสตูรการรับรองลายมือช่ือและเอกสาร ตามระเบียบและ

หลักเกณฑท์ี่สภาทนายความกาํหนด       

  (3) ไม่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษฐานประพฤติผิดมรรยาททนายความ ตามมาตรา 

52(2)           

  (4)ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสยี หรือบกพร่องในศีลธรรมอนัดี และไม่เป็น

ผู้ได้กระทาํการใด ซ่ึงแสดงให้เหน็ว่าไม่น่าไว้วางใจในความซ่ือสตัย์สจุริต   

  ข) การต่ออายุใบอนุญาต ( Renewel )      

  ทนายความผู้ได้รับการขึ้ นทะเบียนทนายความผู้ทาํคํารับรองลายมือช่ือและ

เอกสาร จะดาํรงสถานภาพทางทะเบียน มีกาํหนดคราวละสองปีนับแต่วันขึ้นทะเบียน ทนายความ

ที่ประสงค์จะรักษาสถานภาพทางทะเบียนต่อไป จะต้องย่ืนคาํขอต่ออายุต่อผู้อาํนวยการสาํนักงาน

ทะเบียนแบบการรับรองลายมือช่ือและเอกสารล่วงหน้าก่อนหมดอายุเก้าสบิวัน โดยใช้แบบ ทรอ.

2 ในการปฏบิัติหน้าที่ของทนายความผู้รับการขึ้นทะเบียน จะได้รับการรับรองสถานภาพ ตราที่ใช้

ประทบั และลายมือช่ือจากสภาทนายความ การขึ้นทะเบียน การต่ออายุ อตัราค่าธรรมเนียม จะ
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เป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่ผู้อาํนวยการสาํนักทะเบียนแบบการรับรองลายมือช่ือและเอกสารกาํหนด 

โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการสภาทนายความ 

 ค) การพ้นสภาพ ( Cassation )       

  ทนายความผู้ทาํคาํรับรองลายมือช่ือและเอกสารที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอาจ

พ้นสภาพและถูกจาํหน่ายช่ือออกจากทะเบียนได้ดังน้ี .-     

  (1) ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยการขึ้ นทะเบียน

ทนายความผู้ทาํคาํรับรองลายมือช่ือและเอกสาร พ.ศ.2551 ข้อ 4    

  (2) ขาดต่ออายุหนังสอืรับรอง     

  (3) ทาํการรับรองลายมือช่ือหรือเอกสารหรือคาํรับรองใดอนัเป็นเทจ็ 

 ง) หลักสตูรการฝึกอบรมทนายความผู้ทาํคาํรับรองลายมือช่ือและเอกสาร 

  สภาทนายความได้ออกระเบียบ ว่าด้วยการขึ้ นทะเบียนทนายความผู้ทาํคาํ

รับรองลายมือช่ือและเอกสาร พ.ศ.2552 ได้กาํหนดให้อาํนาจสาํนักงานทะเบียนแบบการรับรอง

ลายมือช่ือและเอกสารกาํหนดหลักสูตรการฝึกอบรมทนายความผู้ทาํคาํรับรองลายมือช่ือและ

เอกสาร และจัดให้มีการฝึกอบรมทนายความผู้ทาํคาํรับรองลายมือช่ือและเอกสารเป็นประจาํทุกปี 

ปีละไม่น้อยกว่า 1 คร้ัง       

 หลักสตูรการรับรองลายมือช่ือและเอกสารเป็นการอบรมเชิงปฏบิัติการ ซ่ึงอย่าง

น้อยจะต้องมีระยะเวลาและรายละเอยีดที่สาํคัญ ดังน้ี .-     

 (1) หลักการและอาํนาจหน้าที่ (1 ช่ัวโมง)ประกอบด้วยหลักการ ความสาํคัญ

และประโยชน์ของการรับรองลายมือช่ือและเอกสาร  อาํนาจหน้าที่ในการทาํคาํรับรอง 

 (2) ประเภทและแบบของการรับรองลายมือช่ือและเอกสาร (2  ช่ัวโมง)

ประกอบด้วย  การรับรองสาํเนาเอกสาร  การรับรองลายมือช่ือ การทาํคาํสาบาน การรับรอง

บุคคล การบันทึกคาํให้การที่ต้องมีการสาบาน การทาํคาํคัดค้าน วิธีการรับรองและตราประทับ

 (3) ขอบเขตและหน้าที่ในการรับรอง  (1 ช่ัวโมง)    (4)

 การขึ้นทะเบียน การต่ออายุ การใช้ตราประทบั สติ๊กเกอร์ หลักการและ

สาระสาํคัญของข้อกาํหนดฯ  (1 ช่ัวโมง)         

 (5) เปรียบเทยีบการรับรองกบั Notary public ในต่างประเทศ (2 ช่ัวโมง) 

 (6) จรรยาบรรณ ข้อควรระมัดระวัง และความรับผิดในการรับรอง(2 ช่ัวโมง)

   ก. ความรับผดิทางแพ่ง      

   ข. ความรับผดิทางอาญา      

   ค. การประพฤติผดิมรรยาททนายความ    

 (7) คุณสมบัติและการพ้นสภาพจากการเป็นทนายความผู้ทาํคาํรับรองลายมือช่ือ

และเอกสาร  (1 ช่ัวโมง)         (8)

 กรณศีึกษา  (2 ช่ัวโมง)       (9)

 การทดสอบ  (3 ช่ัวโมง)  
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2.2 การดําเนนิงานของโนตารีปับปิกในต่างประเทศ    

  ก) องค์กรกาํกบัดูแลและความรับผดิชอบของโนตารีปับลิก   

  เม่ือพิจารณาถึงการกาํกับดูแลในเร่ืองจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพโนตารี

ปับลิกในต่างประเทศ ทั้งในองักฤษ สาธารณรัฐสงิคโปร์ สหพันธส์าธารณรัฐเยอรมนี และญ่ีปุ่น จะ

พบว่า แต่ละประเทศมีองค์กรกาํกับดูแลการทาํหน้าที่ของโนตารีปับลิกที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นศาล

สภาวิชาชีพโนตารีของอังกฤษ สภาวิชาชีพโนตารีของสหพันธ์สาธารรัฐเยอรมนี และของญ่ีปุ่น 

หรือ Senate ของสาธารณรัฐสงิคโปร์ ตลอดจนการกาํกบัดูแลโดยสภาทนายความของสาธารณรัฐ

ฟิลิปปินส ์ ในต่างประเทศโนตารีจะต้องรับผิดชอบในความเสยีหายที่ก่อให้เกดิขึ้นจากการปฏบิัติ

หน้าที่ที่ขัดต่อกฎหมาย และเป็นการกระทาํที่บกพร่องต่อการปฏิบัติหน้าที่ ต้องรับผิดชดใช้ค่า

สนิไหมทดแทนแก่คู่สัญญาหรือบุคคลที่สาม นอกจากน้ียังต้องรับผิดทางวินัย ซ่ึงขึ้นอยู่กับความ

ร้ายแรงของความผดิ ซ่ึงมีโทษตั้งแต่ตักเตือน ถงึขั้นถอนใบอนุญาต     

  ข) คุณสมบัติของโนตารี       

  คุณสมบัติของผู้ที่จะประกอบวิชาชีพโนตารีในต่างประเทศในส่วนของผู้เป็น

ทนายความโดยเฉพาะ ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้กําหนดคุณสมบัติของโนตารีปับลิกที่เป็น

ทนายความ จะต้องประกอบวิชาชีพทนายความมาไม่น้อยกว่า 7 ปี ส่วนในสาธารณรัฐฟิลิปปินส ์

ได้กําหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะประกอบวิชาชีพโนตารีปับลิก จะต้องเป็นสมาชิกของสภา

ทนายความฟิลิปปินส ์( Philippine  Bar ) มีสาํนักงานในการประกอบวิชาชีพทนายความ ส่วนใน

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้กาํหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นโนตาร์ว่า จะต้องเป็นผู้เรียนจบ

กฎหมายจากมหาวิทยาลัย เป็นทนายความมาไม่น้อยกว่า 5 ปี อนัเป็นหลักประกนัให้ประชาชนผู้

จะมาใช้บริการในการรับรองเอกสาร และจัดทาํเอกสารต่าง ๆ เกิดความม่ันใจได้ว่าจะได้รับการ

ดูแลรักษาผลประโยชน์จากทนายความที่ประกอบวิชาชีพทนายความตามความเป็นจริง และมี

สาํนักงานในการประกอบวิชาชีพเป็นหลักแหล่งแน่นอน     

  ค) หลักสตูรการฝึกอบรม      

  หลักสูตรการฝึกอบรมโนตารีปับลิกในต่างประเทศ โดยเฉพาะในสาธารณรัฐ

ฝร่ังเศส ผู้ที่จะประกอบวิชาชีพโนแตร์ (Notaire ) จะต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่โนแตร์ไม่น้อย

กว่า 2-3 ปี และสอบผ่านได้รับประกาศนียบัตรจากสภาวิชาชีพโนแตร์ ส่วนในสหพันธส์าธารณรัฐ

เยอรมนี ผู้ที่จะประกอบวิชาชีพโนตาร์( Notar ) ต้องผ่านการฝึกงานในหน้าที่โนตาร์ไม่น้อยกว่า 3 

ปี  ในองักฤษ มีการแบ่งโนตารีออกเป็น 2 ประเภท คือ โนตารีปับลิกทั่วไป ( Public Notary ) 

และ สไครเวเนอร์ โนตารี (Scrivener Notary ) คือโนตารีที่เช่ียวชาญกจิการต่างประเทศ ต้องผ่าน

การสอบวิชากฎหมายและแนวปฏิบัติช้ันสูง มีความรู้ กฎหมายต่างประเทศ ผ่านการฝึกหัดทาํ

หน้าที่ สไครเวเนอร์โนตารีอย่างน้อย 2 ปี หรือเป็นโนตารีทั่วไปและทาํงานภายใต้สไครเวเนอร์โน

ตารีอย่างน้อย 5 ปี  และมีความรู้ ภาษาต่างประเทศเป็นอย่างดี อย่างน้อย 2 ภาษา ส่วนใน

สาธารณรัฐสงิคโปร์ มีโนตารี 2 ประเภท คือ โนตารีปับลิก (Notary Public ) กบั Commissioner 
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for 0ath คือโนตารีที่มีหน้าที่ทาํคําสาบาน มีอาํนาจกระทาํการต่าง ๆ กับเอกสารที่ใช้ภายใน 

ประเทศ ส่วนโนตารีปับลิก มีอาํนาจกระทาํการต่างๆ กบัเอกสารที่นาํไปใช้ในต่างประเทศ 

    เม่ือพิจารณาการกาํหนดการฝึกอบรมและการแบ่งประเภทของโนตารีปับลิกใน

ต่างประเทศ ดังกล่าวแล้ว จะเห็นได้ว่ามาตรฐานหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพโนตารีปับลิกใน

ต่างประเทศมีมาตรฐานสงูเทยีบเท่าวิชาชีพทนายความ และมีการแบ่งประเภทของโนตารีเพ่ือทาํ

หน้าที่ได้อย่างชัดเจน ต่างกบัการทาํหน้าที่ของทนายความผู้ทาํคาํรับรองลายมือช่ือและเอกสาร ซ่ึง

ไม่มีความชัดเจนในการทาํหน้าที่ และมาตรฐานในการฝึกอบรมที่ไม่ได้มาตรฐานสากล             

 

3. ปัญหาและการวิเคราะหปั์ญหาการดําเนินงานของทนายความผูทํ้าคํารบัรอง

ลายมือช่ือและเอกสาร  

  เ ม่ือได้ทําการพิจารณาข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยการขึ้ นทะเบียน

ทนายความผู้ทาํคาํรับรองลายมือช่ือและเอกสาร พ.ศ.2551 แล้ว ยังพบว่า ข้อบังคับของสภา

ทนายความดังกล่าว ยังขาดความชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการข้ันตอนในการออกข้อบังคับ 

ตลอดทั้งรายละเอยีดเน้ือหาของข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้องอยู่หลายประการ ดังที่ผู้เขียนจะ

ได้นาํเสนอสภาพปัญหา เพ่ือเป็นแนวทางในการเสนอแนะแก้ไขกฎหมายเพ่ือให้สอดคล้องกบัการ

ดาํเนินงานของทนายความผู้ทาํคาํรับรองลายมือช่ือและเอกสารต่อไป ดังน้ี  

 ส่วนที่ 1 ปัญหาเกี่ยวกบักระบวนการ ขั้นตอน การออกขอ้บงัคบัของสภาทนายความ 

มีประเดน็ปัญหาที่ผู้เขยีนจะนาํเสนอ จาํนวน 3 ประเดน็ปัญหา ดังน้ี    

 ประเด็นปัญหาที่ 1 การออกข้อบังคับของสภาทนายความ ว่าด้วยการขึ้ นทะเบียน

ทนายความผู้ทาํคํารับรองลายมือช่ือและเอกสาร พ.ศ.2551 เป็นการออกข้อบังคับเกินกว่า

วัตถุประสงค์ และอาํนาจหน้าที่ตามมาตรา 7 และมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.

2528 หรือไม่ เพราะตามมาตรา 7 บัญญัติให้สภาทนายความที่จัดตั้งขึ้ นตามพระราชบัญญัติมี

วัตถุประสงค์ 5 ประการตาม (1)-(5) และบัญญัติให้มีอาํนาจหน้าที่ 2 ประการ ตามมาตรา 8 

(1),(2) ซ่ึงตามวัตถุประสงค์ และอาํนาจหน้าที่ของสภาทนายความทั้ง 2 บทบัญญัติมาตรา

ดังกล่าว ไม่ได้ให้อาํนาจสภาทนายความในการออกข้อบังคับว่าด้วยการขึ้นทะเบียนทนายความ

ผู้ทาํคํารับรองลายมือช่ือและเอกสารเอาไว้แต่อย่างใด อีกทั้งเม่ือพิจารณาอาํนาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการสภาทนายความตามบทบัญญัติมาตรา 27  จะพบว่ามาตรา 27 (1) บัญญัติให้

คณะกรรมการมีอาํนาจหน้าที่บริหารกิจการของสภาทนายความตามวัตถุประสงค์ที่กาํหนดไว้ใน

มาตรา 7 และตามมาตรา 27 (3) บัญญัติให้คณะกรรมการมีอาํนาจหน้าที่ ออกข้อบังคับสภา

ทนายความเกี่ยวกับเร่ืองต่างๆ ที่กาํหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ี และออกข้อบังคับว่าด้วยหน้าที่

ตาม (ก) – (จ) ซ่ึงเม่ือหากพิจารณาถึงบทบัญญัติ ต่าง ๆ ที่พระราชบัญญัติน้ีกาํหนดให้อาํนาจ

คณะกรรมการสภาทนายความออกข้อบังคับได้ นอกเหนือจากบทบัญญัติตาม (ก) – (จ) แล้ว จะ

พบเพียงบทบัญญัติว่าด้วยมรรยาททนายความ ที่กาํหนดให้อาํนาจสภาทนายความตราเป็น

149



 
 

ข้อบังคับไว้ในมาตรา 51 หากแต่ไม่มีบทบัญญัติมาตราใด ให้อาํนาจสภาทนายความ และ

คณะกรรมการสภาทนายความ ออกข้อบังคับว่าด้วยการขึ้ นทะเบียนทนายความผู้ทาํคาํรับรอง

ลายมือช่ือและเอกสารไว้เลย ดังน้ันผู้เขียนจึงตั้งเป็นข้อสังเกตว่า การที่สภาทนายความ ตรา

ข้อบังคับว่าด้วยการขึ้นทะเบียนทนายความผู้ทาํคาํรับรองลายมือช่ือและเอกสาร พ.ศ.2551 น้ัน 

เป็นการออกข้อบังคับเกินไปกว่าที่พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2528 ให้อาํนาจไว้หรือไม่ 

เพียงใด           

  ประเด็นปัญหาที่ 2 นอกจากจะมีข้อสงัเกตว่า การออกข้อบังคับสภาทนายความ

ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนทนายความผู้ทาํคาํรับรองลายมือช่ือและเอกสาร พ.ศ.2551 ไม่ได้อยู่ใน

ขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์และอาํนาจหน้าที่ของสภาทนายความตามมาตรา 7(1)-(5) และมาตรา  

8 (1),(2) จึงไม่ทาํให้คณะกรรมการสภาทนายความมีอาํนาจออกข้อบังคับว่าด้วยการขึ้นทะเบียน

ทนายความผู้ทาํคาํรับรองลายมือช่ือและเอกสารตามมาตรา 27 (3) ดังกล่าวแล้ว หากพิจารณาถึง

ข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนทนายความผู้ทาํคาํรับรองลายมือช่ือและเอกสาร 

พ.ศ.2551 แล้วจะพบว่า ข้อบังคับดังกล่าวมีเพียงการกาํหนดขั้นตอนการขึ้นทะเบียน และการพ้น

จากการเป็นทนายความผู้ทาํคาํรับรองลายมือช่ือและเอกสารเท่าน้ัน ข้อบังคับดังกล่าวยังไม่มี

รายละเอยีดเกี่ยวกบัการกาํหนดสทิธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และประโยชน์ของทนายความที่ขึ้น

ทะเบียน นอกจากน้ีหากมีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏบิัติตามข้อบังคับ ตามข้อบังคับและระเบียบกห็าได้

มีบทกาํหนดโทษแก่ทนายความผู้ฝ่าฝืนแต่อย่างใด อีกทั้งกระบวนการขั้นตอนการสอบสวน

ความผิดกไ็ม่ได้กาํหนดเอาไว้ ในกรณีที่ปฏิบัติหน้าที่อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่คู่ความ และ

ประชาชน คร้ันจะอ้างเอาบทลงโทษตามข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยมรรยาททนายความ 

พ.ศ.2529 และบทกาํหนดโทษตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2528 หมวดที่ 6 มาตรา 52 

มาลงโทษแก่ผู้กระทาํความผิด หรือฝ่าฝืนข้อบังคับสภาทนายความดังกล่าว กจ็ะประสบปัญหาว่า 

ฐานความผิดแตกต่างกัน และที่สาํคัญไม่มีข้อบังคับข้อใด หรือระเบียบข้อใด ที่กาํหนดให้นํา

บทบัญญัติดังกล่าวมาใช้บังคับ ดังน้ันข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนทนายความ

ผู้ทาํคาํรับรองลายมือช่ือและเอกสาร พ.ศ.2551 จึงขาดลักษณะสาํคัญของการออกข้อบังคับ

โดยทั่วไป ซ่ึงเป็นกฎหมายลาํดับรองในอนัที่จะใช้บังคับได้สมดังเจตนารมณข์องกฎหมายได้ 

  ประเด็นปัญหาที ่3 ข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนทนายความ

ผู้ทาํคํารับรองลายมือช่ือและเอกสาร พ.ศ.2551 ข้อ 12 ที่กาํหนดให้อาํนาจสภาทนายความ 

กาํหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขอขึ้ นทะเบียนเป็นทนายความผู้ทาํคาํรับรองลายมือช่ือและ

เอกสาร และสภาทนายความได้ออกระเบียบว่าด้วยการขึ้ นทะเบียนทนายความผู้ทาํคาํรับรอง

ลายมือช่ือและเอกสาร พ.ศ.2552 โดยส่วนที่ 6 ข้อ 30 ได้กาํหนดค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียน  

ค่าธรรมเนียมหนังสอืรับรองฯ  ค่าธรรมเนียมการต่ออายุหนังสอืรับรอง ฯลฯ อาจมีปัญหาว่า สภา

ทนายความและคณะกรรมการสภาทนายความมีอาํนาจในการออกข้อบังคับและระเบียบในการ

กาํหนดและเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมดังกล่าวน้ันหรือไม่ เพราะตามพระราชบัญญัติทนายความ 
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พ .ศ .2528 มาตรา  5 บัญญัติให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  ซ่ึ ง รักษาการตาม

พระราชบัญญัติน้ี เป็นผู้มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้าย

พระราชบัญญัติ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ออกกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.

2535) ซ่ึงออกตามความในพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2528 เพ่ือกาํหนดค่าธรรมเนียม

ตามมาตรา 5 ไว้ก่อนหน้าน้ีแล้ว  ดังน้ัน อาํนาจในการกาํหนดค่าธรรมเนียมของรัฐมนตรีว่า

กระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ โดยอาศัยตามมาตรา 5 กับการออก

ข้อบังคับ และระเบียบของสภาทนายความดังกล่าวมาแล้ว อาจก่อให้เกดิปัญหาเกี่ยวกับฐานแห่ง

อาํนาจทางกฎหมายระหว่างคณะกรรมการสภาทนายความ กบั รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 

ในฐานะผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ ได้      

 ส่วนที่ 2 สภาพปัญหาในส่วนของเนื้ อหาของขอ้บงัคบัสภาทนายความ ว่าดว้ยการข้ึน

ทะเบยีนทนายความผูทํ้าคํารบัรองลายมือช่ือและเอกสาร พ.ศ.2551 และระเบียบที่เกีย่วขอ้ง 

ผู้เขยีนขอหยิบยกมาเพ่ือทาํการศึกษา 3 ประเดน็ปัญหา  ดังน้ี    

  ประเด็นปัญหาที่ 1 ตามข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยการขึ้ นทะเบียน

ทนายความผู้ทาํคาํรับรองลายมือช่ือและเอกสาร พ.ศ.2551 ข้อ 4 (1) ประกอบกับคุณสมบัติ

ของผู้ที่จะขอขึ้ นทะเบียนเป็นทนายความผู้ทาํคาํรับรองลายมือช่ือและเอกสารตาม ข้อ 19 ของ

ระเบียบว่าด้วยการขึ้นทะเบียนทนายความผู้ทาํคาํรับรองลายมือช่ือและเอกสาร พ.ศ.2552 ที่ระบุ

ว่า  ผู้ขอขึ้ นทะเบียนเป็นทนายความผู้ทาํคํารับรองลายมือช่ือและเอกสารจะต้องมีคุณสมบัติ       

“เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพทนายความ”  ซ่ึงคาํว่า “ผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ” ตามข้อบังคับข้อ 

4 (1) น้ีไม่ได้ให้คาํนิยามความหมายไว้ว่า หมายถึง ผู้ประกอบวิชาชีพทนายความตามความเป็น

จริง หรือหมายความรวมถึง บุคคลผู้ซ่ึงได้รับใบอนุญาตให้เป็นทนายความ ตามหมวด 4 แห่ง

พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2528 ด้วยหรือไม่ เพราะบุคคลผู้ซ่ึงได้รับใบอนุญาตให้เป็น

ทนายความ อาจมิได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทนายความตามความเป็นจริง กไ็ด้ ซ่ึงหากเป็นเช่นน้ัน

แล้ว ผู้ซ่ึงมิได้ประกอบว่าวิชาชีพทนายความตามความเป็นจริง อาจถูกสภาทนายความมีคาํสั่งให้

บุคคลน้ันพ้นการจากเป็นทนายความผู้ทาํคาํรับรองลายมือช่ือและเอกสารตาม ข้อ 10 (1) และ

อาจเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการขอขึ้นทะเบียนเป็นทนายความผู้ทาํคาํรับรองลายมือช่ือและเอกสาร

ตาม ข้อ 19 ของระเบียบว่าด้วยการขึ้นทะเบียนทนายความผู้ทาํคาํรับรองลายมือช่ือและเอกสาร 

พ.ศ. 2552 ได้           

  ประเด็นปัญหาที่ 2 ในส่วนของคุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นทนายความ

ผู้ทาํคํารับรองลายมือช่ือและเอกสารตามข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยการขึ้ นทะเบียน

ทนายความผู้ทาํคาํรับรองลายมือช่ือและเอกสาร พ.ศ.2551  ข้อ 4 (2) ที่กาํหนดว่า ผู้ขอขึ้ น

ทะเบียนต้อง “ ผ่านการอบรมหลักสูตรการรับรองลายมือช่ือและเอกสารตามระเบียบและ

หลักเกณฑท์ี่สภาทนายความกาํหนด  ” ซ่ึงตามข้อบังคับข้อน้ีน้ัน เม่ือพิจารณาประกอบระเบียบว่า

ด้วยการขึ้ นทะเบียนทนายความผู้ทาํคาํรับรองลายมือช่ือและเอกสาร พ.ศ.2552 ส่วนที่ 2 ข้อ 
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14,15 จะพบว่า หลักสตูรการฝึกอบรมทนายความผู้ทาํคาํรับรองลายมือช่ือและเอกสารของสภา

ทนายความ มีหลักสตูรการฝึกอบรมรวมกนัเพียง 15 ช่ัวโมง ใช้เวลาการฝึกอบรมเพียง 2 วัน ซ่ึง

ถือว่าเป็นหลักสตูรการฝึกอบรมที่รวบรัด ไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลของนานาอารยะประเทศ 

ที่ได้กาํหนดหลักสูตรที่มีมาตรฐานสูง โดยถือว่าวิชาชีพ  “โนตารีปับลิก” เป็นวิชาอาชีพที่มี

ความสําคัญต่อการรับรองเอกสารระหว่างประเทศ และเป็นเอกสารสําคัญในทางคดี จึงมี

ความสาํคัญไม่ย่ิงหย่อนไปกว่าวิชาชีพ  “ทนายความ”      

  นอกจากน้ีเม่ือพิจารณาแล้วจะเหน็ว่า หลักสตูรการฝึกอบรมไม่มีความสอดคล้อง

กบัอาชีพทนายความ หรือไม่มีความสอดคล้องกบัหลักสตูรการฝึกอบรมวิชาว่าความ ที่ได้กาํหนด

หลักสตูรการฝึกอบรมแบ่งเป็น 2 ภาค คือภาคทฤษฎ ีและภาคปฏบิัติ ซ่ึงมีระยะเวลาการฝึกอบรม

รวมกนัมากกว่า 6 เดือน         

  ประเด็นปัญหาที่ 3 ระเบียบว่าด้วยการขึ้ นทะเบียนทนายความผู้ทาํคาํรับรอง

ลายมือช่ือและเอกสาร พ.ศ.2552 ซ่ึงออกโดยสภาทนายความ ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ

ทนายความ พ.ศ.2528 มาตรา 34 ที่บัญญัติให้การขึ้ นทะเบียน และรับใบอนุญาตภายใต้

พระราชบัญญัติฉบับน้ี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่กาํหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงโดยอาศัย

อาํนาจตามมาตรา 34 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ออกกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.

2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2528 เพราะฉะน้ันการจดทะเบียน 

และรับใบอนุญาต การรับจดทะเบียน และการออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต ภายใต้

พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2528 จะต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2528) ซ่ึง

หากเป็นเช่นน้ีแล้ว จะพบว่าแนวปฏิบัติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2528) ซ่ึงออกโดย

อาศัยอาํนาจตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2528 กับระเบียบว่าด้วยการขึ้ นทะเบียน

ทนายความผู้ทาํคาํรับรองลายมือช่ือและเอกสาร พ.ศ.2552 ซ่ึงออกโดยสภาทนายความ น้ัน มี

แนวปฏบิัติที่แตกต่างกนัโดยสิ้นเชิง  

 

4. บทสรุปและขอ้เสนอแนะ        

 4.1 บทสรุป         

  ในต่างประเทศน้ัน การที่มีโนตารีปับลิก เท่ากับกฎหมายได้ยอมรับและยินยอม

ให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมด้วย โดยเฉพาะในกิจการหรือธุรกิจระหว่าง

เอกชนกบัเอกชน ซ่ึงมีอยู่มากมายหลายชนิด และที่ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงพัฒนาอย่างรวดเรว็ ที่จะ

ออกกฎหมายมาบังคับใช้ หรือจะแก้กฎหมายเดิมที่มีอยู่แล้วให้ปรับตามทนัท่วงทน้ัีนเป็นการยาก 

ดังน้ันการให้เอกชนเข้ามาทาํหน้าที่แทนรัฐในบางเร่ือง เช่นการรับรองความถูกต้องของเจตนาของ

คู่สัญญา การรับรองความถูกต้องของลายมือช่ือของคู่สัญญา หรือแม้แต่การรับรองความถูกต้อง

ความมีผลทางกฎหมายของเอกสารบางชนิด โดยการควบคุมกาํกับดูแลของรัฐผ่านทางตัวบท

กฎหมายเฉพาะ โดยให้โนตารีปับลิกหรือทนายความที่ทาํหน้าที่ในการรับรองลายมือช่ือ และ
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เอกสาร ได้เป็นผู้มีหน้าที่จัดทาํเอกสารสัญญาต่างๆ ที่เอกชนกับเอกชนด้วยกันต้องการจัดทาํขึ้น 

และให้โนตารีปับลิกหรือทนายความผู้ทาํคาํรับรองลายมือช่ือและเอกสารเป็นผู้รักษาผลประโยชน์

ของทั้งสองฝ่าย รับรองความถูกต้องของเจตนาของคู่สญัญา อกีทั้งรับรองความถูกต้องของลายมือ

ช่ือของคู่สัญญาที่ลงนามต่อหน้าด้วย เช่นน้ีเท่ากับโนตารีปับลิก หรือทนายความผู้ทาํคาํรับรอง

ลายมือช่ือและเอกสาร ได้เข้ามามีบทบาทช่วยรัฐให้ลดจาํนวนข้อพิพาทที่อาจจะเกิดขึ้ นระหว่าง

คู่สัญญา เช่น  คู่สัญญาไม่อาจปฏิเสธเจตนาที่เข้าทาํสัญญา และไม่อาจปฏิเสธความถูกต้องของ

ลายมือช่ือในสญัญาที่โนตารีปับลิก หรือทนายความผู้ทาํคาํรับรองลายมือช่ือและเอกสารได้ทาํขึ้น 

เป็นต้น เช่นน้ีแล้วจํานวนคดีที่จะขึ้ นสู่ศาลกจ็ะลดลง หน้าที่ในการพิสูจน์หรือนําสืบเกี่ยวกับ

พยานหลักฐานที่เป็นสญัญาต่างๆ กจ็ะลดลงหรือหมดไปในที่สดุ ในกรณีที่หลีกเล่ียงไม่ได้ในการ

นาํคดีมาสู่ศาลและมีการนาํสบืพยานหลักฐานเกี่ยวกบัสญัญาต่างๆ ศาลกจ็ะได้ทาํการพิจารณาได้

ถูกต้อง และรวดเรว็ เพราะเอกสารที่พิพาทน้ันได้จัดทาํขึ้นโดยโนตารีปับลิก หรือทนายความผู้ทาํ

คาํรับรองลายมือช่ือและเอกสารที่มีกฎหมายกาํหนดอาํนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน ทั้งมีองค์กร

อย่างเช่นสภาทนายความเป็นผู้กาํกับดูแลในเร่ืองจรรยามรรยาท ที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติ

ทนายความที่บัญญัติอาํนาจหน้าที่เกี่ยวกบัการดาํเนินงานของโนตารีปัลลิก หรือทนายความผู้ทาํคาํ

รับรองลายมือช่ือและเอกสารไว้อย่างชัดเจนเช่นกนั    

4.2  ขอ้เสนอแนะ        

  ด้วยสภาพปัญหาความไม่ชัดเจนต่อกฎหมายที่จะมารองรับการทาํหน้าที่ของ

ทนายความผู้ทาํคาํรับรองลายมือช่ือและเอกสาร หรือการทาํหน้าที่อย่างเช่นโนตารีปับลิก ดังน้ัน

ผู้เขยีนจึงมีข้อเสนอแนะต่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังน้ี.-     

 1. ปัญหาเกี่ยวกบักระบวนการขั้นตอนในการออกขอ้บงัคบัสภาทนายความ 

ว่าดว้ยการข้ึนทะเบยีนทนายความผูทํ้าคํารบัรองลายมือช่ือและเอกสาร พ.ศ.2551 ผู้เขียนขอ

เสนอแนวทางการแก้ไขพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2528 ในส่วนน้ี ดังน้ี  

   ก) เสนอแก้ไขเพ่ิมพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2528 ในส่วนของ

วัตถุประสงค์สภาทนายความตามมาตรา 7 โดย เพ่ิมเติมให้สภาทนายความมีอาํนาจจัดฝึกอบรม

วิชาชีพทางกฎหมายอื่น ๆ ซ่ึงเกี่ยวข้องกบัวิชาชีพทนายความ( วิชาชีพโนตารีปับลิก)  

  ข) เสนอแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2528 ในส่วนของ

อาํนาจหน้าที่ของสภาทนายความตามมาตรา 8 โดยเพ่ิมเติมให้สภาทนายความมีอาํนาจจด

ทะเบียนและออกใบอนุญาต หรือออกหนังสือรับรองต่างๆ ตามหลักสูตรการฝึกอบรมภายใต้

วัตถุประสงค์ของสภาทนายความตามมาตรา 7       

  ค)  เสนอแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2528 มาตรา 27 

โดยกาํหนดให้คณะกรรมการสภาทนายความมีอาํนาจออกข้อบังคับเกี่ยวกับการฝึกอบรมวิชาชีพ

ทางกฎหมายอื่นๆซ่ึงเกี่ยวข้องกับวิชาชีพทนายความ ( วิชาชีพโนตารีปับลิก ) ตามวัตถุประสงค์

ของสภาทนายความที่กาํหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ี     
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 ง) เสนอแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2528 โดยใหเ้พิม่เติม

หมวดว่าดว้ย ทนายความผูทํ้าคํารบัรองลายมือช่ือและเอกสาร(Notarial Services Attoneys)  

หรือช่ืออื่นตามความเหมาะสม โดยหมวดว่าด้วยทนายความผู้ทาํคาํรับรองลายมือช่ือและเอกสาร 

กาํหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ และสภา

ทนายความ มีอาํนาจหน้าที่ดังน้ี.-        

  1. กาํหนดให้อาํนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้รักษาการ

ตามพระราชบัญญัติ ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระเบียบการฝึกอบรมและระเบียบการขอจดทะเบียน

และรับใบอนุญาต การรับจดทะเบียนและการออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการบอก

เลิกใบอนุญาตทนายความผู้ทาํคาํรับรองลายมือช่ือและเอกสาร และกาํหนดอตัราค่าธรรมเนียม

การจดทะเบียนต่างๆ ตลอดจนอตัราค่าบริการที่จะต้องเรียกเกบ็จากประชาชน  

  2. กาํหนดให้สภาทนายความมีอาํนาจออกข้อบังคับสภาทนายความ กาํหนด

หลักสูตรการฝึกอบรมทนายความผู้ทําคํารับรองลายมือช่ือและเอกสาร ให้เป็นไปตาม

มาตรฐานสากล โดยยึดนาํเอาแบบอย่างการดาํเนินงานของโนตารีปับลิกในต่างประเทศ ทั้งใน

ประเทศที่ใช้ระบบกฎหมาย Common Law และในระบบกฎหมาย  Civil Law มาปรับ

ประยุกต์ใช้ให้เหมาะกบัสภาพสงัคม เศรษฐกจิ ประเพณีวัฒนธรรม และการปกครองของประเทศ

ไทย โดยให้ข้อบังคับ ฯ กําหนดให้ครอบคลุม ถึงสิทธิ หน้าที่ ประโยชน์ตอบแทน ความ

รับผิดชอบ ของทนายความผู้ทาํคาํรับรองลายมือช่ือและเอกสาร กรณีประพฤติผิด หรือฝ่าฝืน

ข้อบังคับ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน และบุคคลภายนอก ให้ได้รับชดใช้ค่าสินไหม

ทดแทน กาํหนดโทษความรับผดิทางจริยธรรม/มรรยาท ทั้งทางแพ่ง และทางอาญา  

  3. กาํหนดให้สภาทนายความมีอาํนาจออกข้อบังคับว่าด้วย จรรยามรรยาท

ของทนายความผู้ทาํคาํรับรองลายมือช่ือและเอกสาร โดยกาํหนดเป็นฐานความผิดที่แตกต่างจาก

ข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ เน่ืองจากบริบทการทาํหน้าที่ของทนายความ

ใน 2 รูปแบบน้ีแตกต่างกัน แต่กาํหนดให้นําเอาบทกาํหนดโทษตามหมวด 6 มาตรา 52 ของ

พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2528 มาใช้กบัทนายความผู้ทาํคาํรับรองลายมือช่ือและเอกสาร

ได้ โดยอนุโลม             

 กําหนดให้อํานาจคณะกรรมการมรรยาททนายความตามหมวด 7 แห่ง

พระราชบัญญัติทนายความ  พ.ศ.2528 เป็นผู้มีอาํนาจหน้าทใีนการสอบสวนความผิดและลงโทษ

ทนายความผู้ทาํคํารับรองลายมือช่ือและเอกสารเฉกเช่นทนายความผู้ประพฤติผิดมรรยาท

ทนายความ โดยอนุโลม           

2. ปัญหาในส่วนของเนื้ อหาของขอ้บงัคบัสภาทนายความ ว่าดว้ยการข้ึนทะเบียน

ทนายความผูทํ้าคํารบัรองลายมือช่ือและเอกสาร พ.ศ.2551 และระเบียบ ผู้เขียนขอเสนอ

แนวทางการแก้ไขสภาพปัญหาดังกล่าวน้ี ดังน้ี       

  

154



 
 

 ก) เสนอแนะ ให้ประเทศไทยควรแบ่งการทาํหน้าที่ของทนายความผู้ทาํครับรอง

ลายมือช่ือและเอกสารออกเป็น 2 ประเภท คือ      

   1.ทนายความผู้ทาํคาํรับรองเอกสารทั่วไป(General Notarial Service 

Attorney )   ให้มีอาํนาจหน้าที่ทาํคาํรับรองลายมือช่ือและเอกสารสญัญาต่างๆ และจัดทาํเอกสาร

สิทธิ และนิติกรรม ที่ใช้อ้างอิง เป็นพยานหลักฐานภายในประเทศ โดยผู้ทาํคาํรับรองเอกสาร

ประเภทน้ี กาํหนดให้เฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพทนายความเท่าน้ันที่ขอขึ้นทะเบียนได้  

   2.ทนายความผู้ทาํคํารับรองเอกสารระหว่างประเทศ( International 

Notarial Service Attorney )  มีหน้าที่รับรองเอกสารที่นาํไปใช้ในต่างประเทศ หรือเอกสารที่

เกี่ยวข้องกบัต่างประเทศโดยเฉพาะ  รับรองคาํแปลภาษาต่างประเทศ และกฎหมายต่างประเทศ 

โดยผู้ทาํคํารับรองเอกสารประเภทน้ี จะต้องกาํหนดคุณสมบัติพิเศษเฉพาะ คือเป็นบุคคลที่มี

ความรู้ทางกฎหมาย และมีความรู้ความเช่ียวชาญภาษาต่างประเทศ อย่างน้อย 2 ภาษา และ 1 ใน 

2 ภาษาคือภาษาองักฤษ          

  โดยผู้มีสิทธิ์ขอขึ้ นทะเบียนเป็นผู้รับรองเอกสารประเภทน้ี นอกจากจะเป็น

ทนายความแล้ว ยังเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรอง

เอกสารประเภทน้ีได้ด้วย         

  ข.) เสนอแนะว่า ควรกาํหนดให้ทนายความที่จะเข้ารับการฝึกอบรม และขอขึ้น

ทะเบียนเป็นทนายความผู้ทาํคาํรับรองลายมือช่ือและเอกสาร ตามหลักสตูร ทั้ง 2 ประเภท จะต้อง

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทนายความตามความเป็นจริงติดต่อกันถึงวันฝึกอบรม อย่างน้อย 3 ปี 

ยกเว้น ผู้ทาํคาํรับรองเอกสารระหว่างประเทศ ที่ไม่ได้เป็นทนายความ ( กาํหนดคุณสมบัติ

เพ่ิมเติม )          

  ค.) เสนอแนะว่า หลักสูตรการฝึกอบรมการทาํคาํรับรองลายมือช่ือและเอกสาร  

อย่างน้อยต้องมีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 6 เดือน โดยแบ่งการฝึกอบรมเป็น 2 ภาค คือ

ภาคทฤษฎ ีและภาคปฏบิัติ  ดังน้ี.-       

   1. ภาคทฤษฎี อย่างน้อยเน้ือหาหลักสตูรการฝึกอบรมต้องประกอบด้วย 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความเป็นมาของโนตารีปับลิกในต่างประเทศ ในกฎหมายทั้ง 2 ระบบ

(ระบบ Common Law และ Civil Law )  กฎหมายและข้อบังคับ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกบัการ

รับรองลายมือช่ือและเอกสารของประเทศไทย  จรรยา/มรรยาทของการทาํหน้าที่ ผู้ทาํคาํรับรอง

ลายมือช่ือและเอกสาร         

   2. ภาคปฏบิัติ ศึกษาเกี่ยวกับการทาํคาํรับรองเอกสาร  การทาํคาํรับ

รับรองลายมือช่ือ  การทาํคาํสาบาน และอื่น ๆ       

   3. กาํหนดให้มีการสอบวัดผล เพ่ือขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต 

   4. กาํหนดให้ผู้ผ่านการสอบวัดผล ก่อนจะขึ้นทะเบียนเป็นทนายความ

ผู้ทาํคาํรับรองลายมือช่ือและเอกสารทั้ง 2 ประเภท ต้องผ่านการฝึกหัดงานการรับรองลายมือช่ือ

และเอกสารไม่น้อยกว่า 2 ปี         
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 ง.) เสนอแนะ ให้อาํนาจการกาํกบั ดูแล และการพิจารณาสอบสวนโทษทางวินัย

ของทนายความผู้ทําคํารับรองลายมือช่ือและเอกสาร ทั้ง 2 ประเภท  เป็นอํานาจของสภา

ทนายความ และคณะกรรมการมรรยาททนายความ โดยกาํหนดให้สภาทนายความออกข้อบังคับ

สภาทนายความ ว่าด้วย “จรรยามรรยาทของทนายความผูทํ้าคํารบัรองลายมือช่ือและเอกสาร” 

โดยให้นําเอาโทษฐานความผิดมรรยาททนายความ ในหมวด 6 มาตรา 52 มาบังคับใช้กับผู้

ประพฤติผิดจรรยามรรยาท และให้นําเอาขั้นตอนการสอบสวนความผิดของคณะกรรมการ

มรรยาททนายความตามหมวด 7 มาบังคับใช้โดยอนุโลม     

  จ.) เสนอแนะ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้รักษาการตาม

พระราชบัญญัติ เป็นผู้มีอาํนาจกาํหนดค่าธรรมเนียมต่างๆ เกี่ยวกบัผู้ทาํคาํรับรองลายมือช่ือและ

เอกสาร โดยตราเป็นกฎกระทรวง        

  ทั้งน้ี เพ่ือให้เกิดความชัดเจนต่อการดาํเนินงาน และมีกฎหมายรองรับการทาํ

หน้าที่ของทนายความผู้ทาํคํารับรองลายมือช่ือและเอกสาร ที่เป็นสากลเฉกเช่นนานาอารยะ

ประเทศ จึงจาํเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2528 ให้ก้าวทนัต่อ

ความเปล่ียนแปลงของโลกต่อไป 
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