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บทความเคร่ืองหมายการคา้  
 

การมอบอ านาจให้จดทะเบยีนเคร่ืองหมายการค้า 
ตอนที ่2 

การมอบอ านาจโดยนิติบุคคลต่างประเทศ 
 

 การจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้นั้น หากตวัการซ่ึงเป็นเจา้ของเคร่ืองหมายการคา้ไม่อาจ
ไปด าเนินการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ดว้ยตนเองได ้ จะท าหนงัสือมอบอ านาจให้บุคคลใดไป
จดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้แทนตนก็ได ้ การมอบอ านาจใหบุ้คคลอ่ืนไปจดทะเบียนเคร่ืองหมาย
การคา้ในกรณีน้ีเป็นการมอบอ านาจใหบุ้คคลอ่ืนนั้น ไปยืน่ขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ในนาม
ของตวัการวา่เป็นผูมี้สิทธิเป็นเจา้ของเคร่ืองหมายการคา้ โดยมีตนเองเป็นตวัแทน  มิใช่มอบหมาย
ใหต้วัแทนไปจดทะเบียนเป็นเจา้ของเคร่ืองหมายการคา้ในนามของตวัแทนเองเป็นเจา้ของ 
 
 ผูเ้ขียนเคยทราบมาวา่ ในการท าธุรกิจระหวา่งคนไทยกบัคนต่างประเทศนั้น ในบางคร้ังจะ
เกิดปัญหาวา่ เคร่ืองหมายการคา้นั้นเป็นของคนต่างประเทศ แต่คนไทยกลบัยืน่ขอจดทะเบียน
เคร่ืองหมายการคา้ในนามของคนไทย ซ่ึงทราบมาภายหลงัวา่ คนไทยไดบ้อกคนต่างประเทศวา่ การ
จดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ในนามของคนไทย จะดีกวา่ เพื่อสามารถยืน่ค  าขดจดทะเบียนได้
สะดวกและรวดเร็วการยืน่ค  าขอจดทะเบียนในนามของคนต่างประเทศ  ซ่ึงกรณีน้ีผูเ้ขียนขอเรียนวา่ 
การยืน่ค  าขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ในนามของคนไทยเอง หรือในนามของคนต่างประเทศ
ไม่มีความแตกต่างกนัหรือไดเ้ปรียบหรือเสียเปรียบอยา่งไร เพราะกระบวนการพิจารณาเคร่ืองหมาย
การคา้ตอ้งเป็นไปตามกฎหมายเคร่ืองหมายการคา้อยูแ่ลว้ 
 
 ส าหรับกรณีท่ีบุคคลธรรมดาท่ีมีภูมิล าเนาอยูต่่างประเทศ เม่ือจะท าหนงัสือมอบอ านาจให้
คนไทยในประเทศไทยเป็นตวัแทนจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ หรือกรณีเป็นนิติบุคคล
ต่างประเทศ มอบอ านาจใหค้นไทยเป็นตวัแทน จะตอ้งด าเนินการดงัน้ี 

1. การยืน่ค  าขอท่ีกระท าโดยตวัแทนหรือผูรั้บมอบอ านาจ ให้แนบภาพถ่ายหนงัสือตั้ง
ตวัแทนหรือหนงัสือมอบอ านาจ และบตัรประจ าตวัของตวัแทนหรือผูรั้บมอบอ านาจ
มาพร้อมกนัดว้ย (กฎกระทรวง (พ.ศ.2535) ขอ้ 4) 

  
 ฉะนั้น ตวัแทนหรือผูรั้บมอบอ านาจ จะตอ้งแนบหลกัฐานคือบตัรประจ าตวัของบุคคลผู ้
เป็นตวัแทนหรือผูรั้บมอบอ านาจมาประกอบการจดทะเบียน  ถา้ผูรั้บมอบอ านาจเป็นนิติบุคคล 
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จะตอ้งแนบหนงัสือรับรองนิติบุคคลท่ีนายทะเบียนหุน้ส่วนบริษทัออกใหไ้ม่เกินหกเดือนแนบมา
ดว้ยเช่นกนั 
 

2. ในกรณีท่ีการตั้งตวัแทนหรือมอบอ านาจนั้นไดก้ระท าในต่างประเทศ  หนงัสือตั้ง
ตวัแทนหรือมอบอ านาจนั้นตอ้งมี 

 2.1 ค  ารับรองลายมือช่ือ โดยเจา้หนา้ท่ีของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย 
หรือหวัหนา้ส านกังานสังกดักระทรวงพาณิชยซ่ึ์งประจ าอยู ่ณ ประเทศท่ีผูต้ ั้งตวัแทนหรือผู ้
มอบอ านาจมีถ่ินท่ีอยู ่หรือเจา้หนา้ท่ีผูไ้ดรั้บมอบหมายให้กระท าการแทนบุคคลดงักล่าว   
หรือ 
 2.2 มีค ารับรองของบุคคลซ่ึงกฎหมายของประเทศนั้น ๆ ใหมี้อ านาจรับรองลายมือ
ช่ือ (กฎกระทรวง (พ.ศ.2535) ขอ้ 5)  ซ่ึงปัจจุบนัเรียกกนั โนตารีปับลิค 

 
 อยา่ลืมว่า การจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าโดยนิติบุคคลต่างประเทศ จะต้องแนบหนังสือ
รับรองการเป็นนิติบุคคล ซ่ึงผู้มีอ านาจรับรองให้ไม่เกนิหกเดือนนับแต่วนัทีอ่อกหนังสือรับรองน้ัน 
มาดว้ย เว้นแต่กรณีทีเ่ป็นนิติบุคคลทีจั่ดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ ซ่ึงได้ส่งหนังสือมอบอ านาจ
โดยมีการระบุข้อความรับรองการเป็นนิติบุคคลในต่างประเทศไว้ด้วย จึงจะไม่ต้องส่งหนังสือ
รับรองนิติบุคคล  1  
 
 ฉะนั้น การส่งหนงัสือมอบอ านาจของนิติบุคคลต่างประเทศในขณะน้ีมีหลายประเทศท่ีโน
ตารีปับลิครับรองลายมือช่ือผูม้อบอ านาจ โดยไม่ไดร้ะบุการเป็นนิติบุคคลไวด้ว้ย หรือบางกรณีโน
ตารีปับลิค ลงลายมือช่ือไวล้อย ๆ โดยไม่ระบุขอ้ความใด ๆ ไวเ้ลยเช่นน้ี   นายทะเบียนจะสั่งใหส่้ง
หนงัสือมอบอ านาจใหม่ฉบบัท่ีมีการรับรองการเป็นนิติบุคคลไวด้ว้ยเสมอ 
  
 สาเหตุท่ีตอ้งโนตารีปับลิครับรองความมีอ านาจลงนามของผูม้อบอ านาจนั้นก็เพราะวา่ นาย
ทะเบียนจะไม่มีทางทราบไดเ้ลยวา่ บุคคลผูล้งนามมอบอ านาจนั้นเป็นบุคคลท่ีมีอ านาจกระท าการ
แทนนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนไวใ้นต่างประเทศหรือไม่ เพราะไม่มีหนงัสือรับรองของนายทะเบียน
หุน้ส่วนบริษทัในประเทศดงักล่าวมายนืยนั ฉะนั้นโนตารีปับลิคจึงตอ้งรับรองความมีอ านาจของ
บุคคลผูล้งนามในฐานะผูแ้ทนนิติบุคคลในหนงัสือมอบอ านาจนั้น 
 

                                                 
1

 กฎกระทรวง (พ.ศ.2535) ขอ้ 3 (2)  ประกอบขอ้ 5 
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 ค าพิพากษาฎีกาท่ี 101/2536 หนงัสือมอบอ านาจท่ีกระท าในเมืองต่างประเทศ โดยมีโนตารี
ปับลิครับรองวา่ รองประธานบริษทัไดล้งช่ือในหนงัสือมอบอ านาจต่อหนา้ตนนั้น เทียบเคียงไดก้บั
กรณีการเป็นพยาน  ในหนงัสือมอบอ านาจท่ีไดท้  าในเมืองต่างประเทศตามประมวลกฎหมายวธีิ
พิจารณาความแพง่ มาตรา 47 วรรคสาม คือไม่จ  าเป็นตอ้งมีเจา้พนกังานกงสุลไทยหรือสถานทูตไทย
รับรองเป็นพยานอีกชั้นหน่ึง แมเ้จา้หนา้ท่ีสถานทูตไทยจะรับรองหนงัสือมอบอ านาจของโจทกใ์น
ภายหลงั เม่ือไม่ปรากฏเหตุอนัควรสงสัยเก่ียวกบัอ านาจหนา้ท่ีของบุคคลท่ีลงลายมือช่ือในหนงัสือ
มอบอ านาจดงักล่าว ทั้งจ  าเลยก็มิไดน้ าสืบหกัลา้งหรือโตแ้ยง้อยา่งใดแลว้ ศาลก็รับฟังขอ้เทจ็จริงเป็น
ยติุไดว้า่โจทกไ์ดม้อบอ านาจใหฟ้้องคดีตามหนงัสือมอบอ านาจดงักล่าวได ้
 
 ค าพิพากษาฎีกาท่ี 7378/2538 หนงัสือรับรองความเป็นนิติบุคคลของโจทก์ตามกฎหมาย
ต่างประเทศหาใช่ใบมอบอ านาจท่ีท าไดใ้นเมืองต่างประเทศและศาลมีเหตุอนัควรสงสัยวา่ใบมอบ
อ านาจนั้นไม่ใช่ใบมอบอ านาจท่ีแทจ้ริงตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่มาตรา47ไม่ดงัน้ี
แมห้นงัสือรับรองดงักล่าวจะไม่มีกงสุลไทยรับรองก็รับฟังได ้โจทกมี์หนงัสือมอบอ านาจพร้อมค า
แปลเป็นพยานหลกัฐานแสดงวา่โดย ฮ. การมอบอ านาจให ้บ.ฟ้องคดีแทนโจทกโ์ดยมี จ. โนตารีปับ
ลิคแห่งมลรัฐ นิวยอร์ครับรองวา่ผูแ้ทนโจทกด์งักล่าวมีอ านาจลงช่ือในนามของโจทกไ์ด ้น.เสมียน
มณฑลและเสมียนศาลสูงสุดมณฑล นิวยอร์ค ลงช่ือรับรองอ านาจและลายมือช่ือของ จ. และมี ส. 
กงสุลไทยแห่งสถานกงสุลใหญ่นคร นิวยอร์ค ลงช่ือรับรองลายมือช่ือของ น. ดว้ยดงันั้นหนงัสือ
มอบอ านาจของโจทกท่ี์ท าในเมืองต่างประเทศจึงมีการรับรองกนัมาเป็นล าดบัฟังไดว้า่ผูแ้ทนโจทก์
ดงักล่าวในเมืองต่างประเทศไดม้อบอ านาจให ้บ.ฟ้องคดีแทน 
 
 ค าพิพากษาฎีกาท่ี 7833/2538  หนงัสือมอบอ านาจใหฟ้้องคดีมี ค.โนตารีปับลิคแห่งมลรัฐ
นิวเจอร์ซี ประเทศสหรัฐอเมริกาลงลายมือช่ือรับรองและยนืยนัวา่โจทกเ์ป็นนิติบุคคลซ่ึงจดัตั้งข้ึน
ตามกฎหมายแห่งมลรัฐนิวเจอร์ซี ประเทศสหรัฐอเมริกาลายมือช่ือในเอกสารฉบบัน้ีเป็นลายมือช่ือ
ของ ร.ผูช่้วยเลขานุการ ซ่ึงมีอ านาจโดยถูกตอ้งในการลงลายมือช่ือในนามของโจทก ์และ ร.ได้
สาบานตนและลงลายมือช่ือต่อหนา้ตนจริง จ าเลยทั้งสองไม่มีพยานหลกัฐานใดมาน าสืบหกัลา้งให้
เห็นวา่ ร.มิใช่ผูช่้วยเลขานุการผูมี้อ  านาจกระท าการแทนโจทกใ์น การมอบอ านาจให้นายบุญมาฟ้อง
คดีน้ี และโจทกมิ์ใช่นิติบุคคลตามกฎหมายแห่งมลรัฐนิวเจอร์ซี กรณีจึงไม่มีเหตุอนัควรท่ีศาลฎีกา
จะสงสัยวา่หนงัสือมอบอ านาจใหฟ้้องคดีไม่ใช่หนงัสือมอบอ านาจอนัแทจ้ริง ดงัน้ี แมห้นงัสือมอบ
อ านาจดงักล่าวจะไม่มีใบส าคญัของรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาแสดงวา่ ค.เป็น 
โนตารีปับลิคแห่งมลรัฐนิวเจอร์ซีผูมี้อ  านาจเป็นพยานในหนงัสือมอบอ านาจนั้น แต่เม่ือไม่มีเหตุอนั
ควรสงสัยวา่หนงัสือมอบอ านาจไม่ใช่ หนงัสือมอบอ านาจอนัแทจ้ริง หนงัสือมอบอ านาจนั้นจึงไม่
ตอ้งท าตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 47 วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่  
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 โปรดสังเกตวา่  ตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2535) ในเร่ืองการมอบอ านาจของนิติบุคคลท่ีอยู่
ต่างประเทศนั้น ถา้มีการรับรองโดยโนตารีปับลิคแลว้เป็นอนัใชไ้ด ้โดยไม่ตอ้งมีหนงัสือรับรองการ
เป็นโนตารีปับลิคมาประกอบการมอบอ านาจเลย ซ่ึงในทางปฎิบติันายทะเบียนก็ไม่ไดเ้รียกใหต้อ้ง
ส่งใบส าคญัแสดงการเป็นโนตารีปับลิค 
 ค าพิพากษาฎีกาท่ี 9524/2544 หนงัสือมอบอ านาจท่ีท าในเมืองต่างประเทศมีเจา้พนกังานโน
ตารีปับลิคลงช่ือเป็นพยานและมีใบส าคญัของรัฐบาลต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งแสดงวา่บุคคลท่ีเป็น
พยานนั้นเป็นผูมี้อ  านาจกระท าการได ้แมจ้ะไม่มีกงสุลไทยเป็นพยาน ก็ไม่มีเหตุอนัควรสงสัยวา่ใบ
มอบอ านาจนั้นจะไม่ใช่ใบมอบอ านาจอนัแทจ้ริง จึงไม่ตอ้งปฎิบติัตามพระราชบญัญติัจดัตั้งศาล
ทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศและวธีิพิจารณาคดีทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้
ระหวา่งประเทศ พงศ.2539 มาตรา 26 ประกอบดว้ยประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ มาตรา 
47 วรรคสาม การมอบอ านาจนั้นชอบดว้ยกฎหมายแลว้ 
 

3. ในกรณีท่ีหนงัสือตั้งตวัแทนหรือมอบอ านาจซ่ึงผูม้อบอ านาจเป็นบุคคลต่างประเทศได้
กระท าในประเทศไทย โดยผูต้ ั้งตวัแทนหรือผูม้อบอ านาจมิไดมี้ถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศ
ไทย  จะตอ้งส่งภาพถ่ายหนงัสือเดินทาง หรือภาพถ่ายหนงัสือรับรองถ่ินท่ีอยูช่ัว่คราว 
หรือหลกัฐานอ่ืนท่ีแสดงใหน้ายทะเบียนเห็นวา่ในขณะตั้งตวัแทนหรือมอบอ านาจนั้น 
ผูน้ั้นไดเ้ขา้มาในประเทศไทยจริง (กฎกระทรวง (พ.ศ.2535) ขอ้ 5 วรรคสอง) 

 
 กรณีน้ีเป็นการมอบอ านาจโดยบุคคลธรรมดาท่ีมีภูมิล าเนาอยูต่่างประเทศ แต่ไดเ้ดินทางเขา้
มาในประเทศไทยเป็นการชัว่คราว และไดม้อบอ านาจใหค้นไทยเป็นตวัแทนจดทะเบียน
เคร่ืองหมายการคา้ จะตอ้งแนบหลกัฐานประกอบการตั้งตวัแทนตามท่ีไดร้ะบุไว ้ แต่ถา้เป็นกรณีนิติ
บุคคลโดยกรรมการผูมี้อ านาจไดเ้ดินทางเขา้มาในประเทศไทยเป็นการชัว่คราว จะต้องแนบหนังสือ
รับรองการเป็นนิติบุคคลมาด้วยเช่นกนั เพื่อท่ีจะไดท้ราบวา่ บุคคลผูม้อบอ านาจนั้นมีอ านาจ
ด าเนินการแทนนิติบุคคลดงักล่าว 
 
 มีผูถ้ามวา่ หนงัสือมอบอ านาจท่ีบุคคลผูม้อบอ านาจเดินทางเขา้มาในประเทศไทยชัว่คราวน้ี 
ถา้หากใหโ้นตารีปับลิคคนไทยรับรองจะไดห้รือไม่   เน่ืองจากวา่ กฎหมายโนตารีปับลิคของ
ประเทศไทยเวลาน้ียงัไม่มีกฎหมายใชบ้งัคบั ดงันั้น ทนายความท่ีไดข้ึ้นทะเบียนเป็นผูมี้อ  านาจ
รับรองลายมือช่ือ จึงยงัไม่มีฐานะเป็นโนตารีปับลิคเหมือนโนตารีปับลิคของต่างประเทศ  ดงันั้นจึง
ไม่แปลกใจเลยท่ีมีบางท่านกล่าววา่ ท าไมโนตารีปับลิคของคนไทย นายทะเบียนไม่ยอมรับ แต่ใน
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ต่างประเทศยอมรับ ทั้งน้ีก็เพราะวา่ในต่างประเทศนั้นเขาไม่ทราบวา่ประเทศไทยเรายงัไม่มี
กฎหมายในเร่ืองน้ี 2  
 
 ปัจจุบนัผูป้ระกอบธุรกิจสามารถเดินทางไปไดร้อบโลก การมอบอ านาจอาจกระท าข้ึนใน
ต่างประเทศ ซ่ึงมิใช่ประเทศท่ีผูม้อบมีภูมิล าเนาอยูก่็ได ้ ดงันั้น โนตารีปับลิคของประเทศใดท่ีเม่ือ
การมอบอ านาจไดก้ระท าข้ึนในประเทศนั้น ยอ่มมีอ านาจรับรองลายมือช่ือของบุคคลผูม้อบอ านาจ
นั้นได ้เพราะกฎกระทรวง (พ.ศ.2535) ขอ้ 5 วรรคแรก ก าหนดใหเ้จา้หนา้ท่ีผูมี้อ  านาจของสถานทูต
ไทย หรือสถานกงสุลไทย หวัหนา้ส านกังานสังกดักระทรวงพาณิชยซ่ึ์งประจ าอยู ่ณ ประเทศท่ีผู้ตั้ง
ตัวแทน หรือผู้มอบอ านาจมีถิ่นทีอ่ยู่ หรือเจา้หนา้ท่ีผูไ้ดรั้บมอบหมายใหก้ระท าการแทนบุคคล
ดงักล่าว หรือมีค ารับรองของบุคคลซ่ึงกฎหมายของประเทศน้ัน ใหมี้อ านาจรับรองลายมือช่ือ 
 ดงันั้น หาก นาย ก. ประธานบริษทัท่ีจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา เดินไปประเทศฝร่ังเศส 
และไดท้  าหนงัสือมอบอ านาจในประเทศฝร่ังเศส  โนตารีปับลิคของประเทศฝร่ังเศสจะรับรอง
ลายมือช่ือของนาย ก. ก็ได ้แต่อยา่ลืมวา่ จะตอ้งมีขอ้ความรับรองการเป็นนิติบุคคลท่ีนาย ก. มี
อ านาจกระท าการอยูด่ว้ย 
 
ความรับผดิของตัวแทนทีท่ าสัญญาแทนตัวการซ่ึงอยู่ต่างประเทศ 
 ขอ้ความในการท าหนงัสือมอบอ านาจของตวัการท่ีอยูใ่นต่างประเทศ ก็ท  านองเดียวกนักบั
การมอบอ านาจท่ีท ากนัในประเทศไทย จะตอ้งมีขอ้ความท่ีชดัเจนวา่มอบอ านาจใหก้ระท าการใด ๆ 
ไดบ้า้ง การท าสัญญาโดยตวัแทนแทนตวัการท่ีอยูใ่นต่างประเทศและมีภูมิล าเนาอยูใ่นต่างประเทศ
นั้น ตวัแทนสามารถด าเนินการท าสัญญาโอนเคร่ืองหมายการคา้ หรือท าสัญญาอนุญาตใหบุ้คคลใด
ใชเ้คร่ืองหมายการคา้ได ้หากมีขอ้ความดงักล่าวระบุไวใ้นหนงัสือมอบอ านาจ และจะตอ้งรับผิดตาม
สัญญานั้นแต่ล าพงัตนเอง ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 824 ท่ีบญัญติัวา่ “ตวัแทน
คนใดท าสัญญาแทนตวัการซ่ึงอยูต่่างประเทศและมีภูมิล าเนาในต่างประเทศ ท่านตวัแทนคนนั้น
จะตอ้งรับผดิตามสัญญานั้นแต่ล าพงัตนเอง แมท้ั้งช่ือของตวัการจะไดเ้ปิดเผยแลว้ เวน้แต่ขอ้ความ
แห่งสัญญาจะแยง้กนักบัความรับผดิของตวัแทน ” 
 ตวัแทนจะตอ้งรับผดิในการท าสัญญาโอนเคร่ืองหมายการคา้หรือท าสัญญาอนุญาตให้ใช้
เคร่ืองหมายการคา้ แทนตวัการท่ีอยูใ่นต่างประเทศ และมีภูมิล าเนาอยูใ่นต่างประเทศ หากขณะท่ีท า
สัญญานั้น ตวัการอยูต่่างประเทศก็จริง แต่เดินทางเขา้มาในประเทศไทยในขณะนั้น ก็ไม่เขา้ข่าย
มาตราน้ี 
                                                 
2
 ผูเ้ขียนเคยเห็นหนงัสือของสมาคมทนายความท่ีเคยมีไปถึงกระทรวงพาณิชย ์ขอใหย้อมรับเอกสารฉบบัท่ีมีทนายความไทยท่ีข้ึนทะเบียนเป็น

โนตารีปับลิคไวเ้ป็นเอกสารท่ีถูกตอ้ง  
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วนัที่ท าหนังสือมอบอ านาจควรจะต้องระบุไว้ด้วย 
 ผูเ้ขียนพบวา่ บ่อยคร้ังท่ีหนงัสือมอบอ านาจผูข้อจดทะเบียนมิไดร้ะบุวนัท่ีท าหนงัสือมอบ
อ านาจกนัไวเ้ลย การไม่ระบุวนัท่ีท าหนงัสือมอบอ านาจจะส่งผลท าใหเ้กิดปัญหาวา่ การมอบอ านาจ
นั้นสมบูรณ์หรือไม่ ผูม้อบอ านาจมีอ านาจลงนามมอบอ านาจหรือไม่ ซ่ึงเม่ือพบปัญหาเช่นน้ี ผูเ้ขียน
จะเรียกใหผู้ข้อจดทะเบียนไปลงวนัเดือนปีท่ีท าหนงัสือมอบอ านาจพร้อมทั้งลงลายมือช่ือก ากบัใน
หนงัสือมอบอ านาจนั้นดว้ย 
  
 ค าพิพากษาฎีกาท่ี 5480/2540 ท่ีจ  าเลยฎีกาในเร่ืองอ านาจฟ้องวา่ ในชั้นพิจารณาโจทกไ์ม่ได้
น าสืบวา่ขณะท าหนงัสือมอบอ านาจ ศ. ยงัเป็นกรรมการผูมี้อ  านาจของโจทกห์รือไม่ เพราะหนงัสือ
มอบอ านาจมิไดร้ะบุวนัท่ีการท าหนงัสือมอบอ านาจไวน้ั้น ในประเด็นน้ีจ าเลยใหก้ารสู้คดีไวว้า่ การ
มอบอ านาจไม่ชอบดว้ยกฎหมายเพราะมิใช่ลายมือช่ือท่ีแทจ้ริงของ ศ. กรรมการผูมี้อ  านาจกระท า
การแทนโจทก ์จึงไม่มีอ านาจฟ้อง ฎีกาของจ าเลยดงักล่าวจึงเป็นขอ้ท่ีไม่ไดย้กข้ึนวา่กนัมาแลว้โดย
ชอบในศาลชั้นตน้และศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกาไม่รับวนิิจฉยั 
 
 ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1434/2545 บทบญัญติัมาตรา 60 แห่งประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความ
แพง่ไม่ไดบ้งัคบัวา่ในการมอบอ านาจแก่กนันั้น วนัท่ีลงในหนงัสือมอบอ านาจจะตอ้งเป็นวนัท่ี
เดียวกนักบัวนัท่ีมีการมอบอ านาจกนัจริง ทั้งผูม้อบอ านาจ ผูรั้บมอบอ านาจ และพยานผูรู้้เห็นการ
มอบอ านาจก็ยอ่มจะลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบอ านาจในภายหลงัท่ีมีการมอบอ านาจกนัแลว้ได ้
ไม่ถือวา่เป็นการตอ้งหา้มตามบทกฎหมายดงักล่าว 
 
การเปลีย่นแปลงผู้แทนนิติบุคคลภายหลงัการมอบอ านาจ 
 บริษทัเอกชนท่ีจดัตั้งตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์เม่ือจดทะเบียนแปรสภาพเป็น
บริษทัมหาชนจ ากดั ซ่ึงจดัตั้งตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั ยอ่มไดไ้ปทั้งทรัพยสิ์น หน้ี 
สิทธิและความรับผดิของบริษทัเดิมทั้งหมดตามกฎหมาย ไม่ใช่การโอนสิทธิเรียกร้อง จึงไม่ตอ้งแจง้
ใหลู้กหน้ีทราบถึงการจดทะเบียนแปรสภาพ และไม่ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากลูกหน้ี 
 
 ในการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ ถา้เดิมยืน่ค าขอจดทะเบียนในนามนิติบุคคลตาม
ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยแ์ลว้ ต่อมาไดมี้การควบนิติบุคคล หรือไดแ้ปรสภาพเป็นบริษทั
มหาชนจ ากดัในภายหลงัโดยนิติบุคคลนั้นเองแลว้ เพียงแต่ยืน่ค  าร้องขอแกไ้ขนิติฐานะ 3ก็สามารถ
เปล่ียนแปลงช่ือผูเ้ป็นเจา้ของเคร่ืองหมายการคา้ได้ 

                                                 
3

 โดยใชแ้บบค าร้อง ก.06 พร้อมทั้งช าระเงินค่าธรรมเนียมการเปล่ียนแปลงดว้ย – ผูเ้ขียน 
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 เม่ือมีการมอบ อ านาจโดยนิติบุคคลแลว้ ต่อมามีการเปล่ียนแปลงผูแ้ทนของนิติบุคคล 
หนงัสือมอบอ านาจฉบบัเดิมยงัคงมีผลสมบูรณ์หากไม่มีการยกเลิกการเป็นตวัแทน นอกจากนั้นการ
กระท าของตวัแทนก่อนมีการเปล่ียนแปลงผูแ้ทนนิติบุคคลถือวา่ยงัมีผลผกูพนันิติบุคคลนั้น 
  ค าพิพากษาฎีกาท่ี 253/2506 ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยม์าตรา 1249 มีความหมาย
วา่ แมบ้ริษทัไดเ้ลิกแลว้ แต่กฎหมายก็ใหถื้อวา่ยงัคงตั้งอยูใ่นระหวา่งเวลาท่ีจ าเป็นแก่การช าระบญัชี 
ฉะนั้นทนายความท่ีไดรั้บแต่งตั้งจากบริษทัก็ยงัคงถือวา่เป็นบริษทัอยูใ่นขณะช าระบญัชี และยงัคงมี
สิทธิด าเนินคดีได ้
 ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 1259 (1) เป็นบทใหอ้ านาจแก่ผูช้  าระบญัชีท่ีจะวา่
ต่างแกต่้างในนามของหา้งหุ้นส่วนหรือบริษทั มิใช่เป็นบทระงบัสิทธิของทนายความท่ีหา้งหุน้ส่วน
หรือบริษทัไดแ้ต่งตั้งไวแ้ลว้ ทนายท่ีแต่งตั้งไวจ้ะหมดอ านาจด าเนินคดีก็ต่อเม่ือผูช้  าระบญัชีถอนการ
มอบอ านาจ 
 
 ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1230/2508 ผูแ้ทนนิติบุคคลมอบอ านาจใหฟ้้องความแลว้ แมผู้ม้อบ
อ านาจจะตายลง ก็ไม่ท าใหใ้บมอบอ านาจในนามของนิติบุคคลนั้นเสียไป 
 
 ค าพิพากษาฎีกาท่ี 5741/2538 ขณะท าหนงัสือมอบอ านาจ ท. และ ย.มีอ านาจท าการผกูพนั
โจทกจึ์งมีอ านาจกระท าการแทนโจทกไ์ด ้เม่ือ ท. กบั ย. ลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญั
ของโจทกใ์นหนงัสือมอบอ านาจ มอบอ านาจให ้ส.ฟ้องคดีแทนโจทก ์การามอบอ านาจจึงสมบูรณ์ 
แมต่้อมาภายหลงัจะปรากฏวา่ขณะท่ี ส. ผูรั้บมอบอ านาจโจทกย์ืน่ฟ้องคดีน้ี ท. จะพน้จากต าแหน่ง
กรรมการไปแลว้ก็ตาม หนงัสือมอบอ านาจก็ยงัมีผลสมบูรณ์ใชบ้งัคบัได ้ทั้งไม่ปรากฏวา่โจทกไ์ด้
เพิกถอนหนงัสือมอบอ านาจดงักล่าว ส.จึงยงัมีอ านาจฟ้องคดีแทนโจทกไ์ด ้
 
 ค าพิพากษาฎีกาท่ี 7061/2539 โจทกโ์ดย ธ. กรรมการผูมี้อ  านาจกระท าการแทนโจทก ์ไดท้  า
หนงัสือมอบอ านาจเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2534 ให ้ว.ฟ้องคดีแทนโจทก ์ต่อมาวนัท่ี 13 ตุลาคม 2535 ธ.
ไดอ้อกจากต าแหน่งกรรมการบริษทัโจทก ์คร้ังวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2536 ว.ไดฟ้้องคดีน้ีแทนโจทก์
ตามหนงัสือมอบอ านาจนั้นโดยไม่ปรากฏวา่โจทกไ์ดเ้พิกถอนหนงัสือมอบอ านาจดงักล่าว ดงัน้ี
สัญญาตวัแทนท่ีโจทกแ์ต่งตั้ง ว.ใหฟ้้องคดีแทนตามหนงัสือมอบอ านาจนั้นยงัมีผลผกูพนัโจทกแ์ละ 
ว.อยูต่ามกฎหมาย หาไดร้ะงบัส้ินไปเพราะเหตุท่ี ธ. ออกจากต าแหน่งกรรมการบริษทัโจทกไ์ม่ เหตุ
ดงักล่าวคงมีผลแต่เพียงวา่ ธ.ไม่มีอ านาจกระท าการแทนโจทกน์บัแต่วนัท่ี 13 ตุลาคม 2535 เท่านั้น 
ส่วนกิจการอนัไดก้ระท าไปแลว้หามีผลกระทบกระเทือนถึงไม่ ว.จึงมีอ านาจฟ้องคดีแทนโจทกไ์ด้
ตามหนงัสือมอบอ านาจดงักล่าว หนงัสือมอบอ านาจฉบบันั้นหาไดส้ิ้นผลไปก่อนวนัฟ้องไม่ 
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 ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1196/2541 พ.และ ย.ร่วมกนัลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของ
โจทกม์อบอ านาจให ้น. มีอ านาจกระท าการต่าง ๆ ตามท่ีระบุไว ้รวมทั้งมีอ านาจฟ้องและด าเนินคดี
ลม้ละลายทุกศาลแทนโจทกไ์ด ้ขณะ พ.ลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบอ านาจนั้น พ. ยงัเป็นกรรมการ
ผูมี้อ  านาจของโจทก ์ หนงัสือมอบอ านาจดงักล่าวจึงมีผลให ้น. มีอ านาจฟ้องคดีลม้ละลายแทน
โจทกไ์ด ้ทั้งหนงัสือมอบอ านาจปิดอากรแสตมป์ 30 บาท อนัแสดงวา่โจทกม์อบอ านาจใหก้ระท า
การแทนโจทกไ์ดม้อบกวา่คร้ังเดียว  ดงัน้ี ตราบใดโจทกย์งัมิไดย้กเลิกหรือเพิกถอนหนงัสือมอบ
อ านาจดงักล่าว น. ยอ่มมีอ านาจกระท าการต่าง ๆ ตามท่ีระบุไวท้ั้งหมดแทนโจทกไ์ดต้ลอดไป แม้
ต่อมาภายหลงัขณะยืน่ฟ้องนั้น พ.จะมิไดเ้ป็นกรรมการผูมี้อ  านาจของโจทกอี์กต่อไปก็ตาม เพราะ
การท่ี พ.และ ย. ลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของโจทกน์ั้นเป็นการมอบอ านาจในนามโจทก ์
น. จึงมีอ านาจฟ้องและด าเนินคดีน้ีแทนโจทก ์
 
 ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1146/2545 ขณะมอบอ านาจใหผู้รั้บมอบอ านาจเป็นผูมี้อ านาจด าเนิน
กระบวนพิจารณาแทนนั้น ผูม้อบอ านาจยงัเป็นกรรมการผูมี้อ  านาจกระท าการแทนโจทกอ์ยู ่แม้
ภายหลงัผูม้อบอ านาจจะพน้จากต าแหน่งกรรมการผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือกระท าการแทนโจทกก์็
ตาม หาไดท้  าใหฐ้านะของผูรั้บมอบอ านาจใหด้ าเนินคดีแทนโจทกส้ิ์นสุดไปไม่ 
การเปลีย่นช่ือนิติบุคคลภายหลงัการมอบอ านาจ  
 เม่ือนิติบุคคลไดม้อบอ านาจไปแลว้ ต่อมามีการจดทะเบียนเปล่ียนช่ือนิติบุคคลนั้นใหม่ 
หนงัสือมอบ อ านาจท่ีไดก้ระท าไปแลว้นั้น ยงัมีผลสมบูรณ์ผกูพนันิติบุคคลโดยไม่ตอ้งเปล่ียน
หนงัสือมอบอ านาจกนัใหม่อีก แต่ในการขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้นั้น นายทะเบียนจะสั่งให้
ส่งหนงัสือมอบอ านาจใหม่ใหร้ะบุช่ือผูม้อบ อ านาจให้ตรงกบัหนงัสือรับรองนิติบุคคลท่ีแนบ
ประกอบการจดทะเบียนทุกคร้ังไป ยกเวน้ผูม้อบ อ านาจจะยนืยนัใหใ้ชห้นงัสือมอบอ านาจท่ีระบุช่ือ
เดิมนั้น 
 
 ค าพิพากษาฎีกาท่ี 9513/2539 แมข้ณะฟ้องโจทกไ์ดเ้ปล่ียนช่ือจากบริษทั อ. เป็นบริษทั ท. 
แลว้ก็ตาม แต่การท่ีโจทกซ่ึ์งเป็นนิติบุคคลเปล่ียนช่ือใหม่เช่นนั้น ก็ไม่ท าใหค้วามเป็นนิติบุคคลของ
โจทกส้ิ์นสุดลง โจทกย์งัคงเป็นนิติบุคคลมีตวัตนอยูเ่ช่นเดิมต่อไป และไม่วา่โจทกจ์ะท านิติกรรมใน
ช่ือเดิมหรือช่ือท่ีเปล่ียนใหม่แลว้ก็ตาม ก็เป็นการท านิติกรรมโดยนิติบุคคลคนเดียวกนันั้นเอง การท า
นิติกรรมในช่ือเดิมของโจทก์หลงัจากท่ีโจทกไ์ดเ้ปล่ียนช่ือใหม่แลว้ไม่มีผลใหเ้ป็นการท านิติกรรม
โดยส่ิงท่ีไม่มีตวัตนเป็นนิติบุคคล  ดงันั้นแมก้ารมอบอ านาจใหฟ้้องและด าเนินคดีน้ีแทนโจทกเ์ป็น
การมอบอ านาจภายหลงัจากท่ีโจทกไ์ดเ้ปล่ียนใหม่เป็นบริษทั ท.แลว้ โจทกก์็ยงัมอบอ านาจในช่ือ
เดิมของโจทกไ์ด ้
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 ในส่วนของผูข้อจดทะเบียนท่ีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศเปล่ียนช่ือ โดยมากผูเ้ขียนเห็นวา่ 
จะมีการส่งหนงัสือมอบอ านาจฉบบัท่ีมีการเปล่ียนแปลงช่ือแลว้แนบประกอบการขอเปล่ียนช่ือผูข้อ
จดทะเบียนดว้ย  เขา้ใจวา่เพื่อความสะดวกของตวัแทนมากกวา่ 
 
การปิดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบอ านาจ 
 ค าวา่ ปิดแสตมป์ นั้น หมายความวา่ การปิดแสตมป์ทบักระดาษ หรือการมีแสตมป์ดุนบน
กระดาษ ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 118 บญัญติัไวว้า่ “ตราสารใดไม่ปิดแสตมป์บริบูรณ์ จะใช้
ตน้ฉบบั คู่ฉบบั หรือส าเนาตราสารนั้นเป็นพยานหลกัฐานในคดีแพง่ไม่ได ้จนกวา่จะไดเ้สียอากร 
ปิดแสตมป์ครบจ านวนตามอตัราในบญัชีทา้ยหมวดน้ี และขีดฆ่าแลว้ แต่ทั้งน้ีไม่เป็นการเส่ือมเสีย
สิทธิท่ีจะเรียกเงินเพิม่อากรตามมาตรา 113 และมาตรา 114” 
 เม่ือปิดแสตมป์แลว้จะตอ้งขีดฆ่าแสตมป์นั้นโดยประมวลรัษฎากรมาตรา 124 ซ่ึงบญัญติัวา่ 
“ผูใ้ดมีหนา้ท่ีเสียอากร หรือขีดฆ่าแสตมป์ เพิกเฉยหรือปฎิเสธไม่เสียอากร หรือไม่ขีดฆ่าแสตมป์ 
ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท” 
 
 ตามบญัชีอากรแสตมป์ไดร้ะบุไวแ้ลว้วา่ หนงัสือมอบอ านาจแบบใดปิดอากรแสตมป์เท่าใด 
ใครเป็นผูปิ้ดอากรแสตมป์ และใครเป็นผูขี้ดฆ่าแสตมป์ 
 

บญัชีอตัราอากรแสตมป์ 
 

ลกัษณะแห่งตราสาร ค่าอากรแสตมป์ ผูท่ี้ตอ้งเสียอากร ผูท่ี้ตอ้งขีดฆ่าแสตมป์ 

7. ใบมอบอ านาจ คือ ใบตั้งตวัแทนซ่ึงมิไดก้ระท าใน 

รูปลกัษณะตราสารสญัญา รวมทั้งใบตั้งอนุญาโตตุลาการ 
(ก) มอบอ านาจให้บุคคลคนเดียว หรือหลายคนกระท า 
การคร้ังเดียว 
(ข)  การมอบอ านาจให้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนร่วม 

    กระท าการมากกวา่คร้ังเดียว 
(ข) มอบอ านาจให้กระท าการมากกว่าคร้ังเดียวโดยให้ 
บุคคลหลายคนต่างคนต่างกระท ากิจการแยกกนัได ้คิด 
ตามรายตวับุคคลท่ีรับมอบคนละ 
     หมายเหตุ 
ถา้ผูม้อบอ านาจมีหลายคน แต่มิไดเ้ป็นผูมี้อ  านาจร่วม 

กนัแลว้มอบอ านาจในตราสารฉบบัเดียวกนั ตอ้งคิดตาม
รายตวับุคคลผูม้อบคนหน่ึงเป็นเร่ืองหน่ึงตามมาตรา 108 
ยกเวน้ไม่ตอ้งเสียอากร 
(1)ใบแต่งทนายและใบมอบอ านาจซ่ึงทนายความให้ 
แก่เสมียนของตนเพ่ือเป็นตวัแทนด าเนินคดีในศาล 

 

 

 

10 
 

30 
 
 

30 
 

 

 

 

 

ผูม้อบอ านาจ 
 

ผูม้อบอ านาจ 
 

 

 

ผูม้อบอ านาจ 

 

 

 

ผูรั้บมอบอ านาจ 
 

ผูรั้บมอบอ านาจ 
 

 

 

ผูรั้บมอบอ านาจ 
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(2)ใบมอบอ านาจให้โอนหรือให้กระท าการใด ๆ เก่ียว 
ดว้ยสตัวพ์าหนะตามกฎหมายวา่ดว้ยสัตวพ์าหนะ 
(3)ใบมอบอ านาจให้รับเงินหรือส่ิงตอนแทน 

        (4) ใบมอบอ านาจซ่ึงสหกรณ์เป็นผูม้อบและใบมอบ 
        อ  านาจตั้งสหกรณ์เป็นตวัแทนจดัการให้สหกรณ์ไดรั้บ 

        สิทธิในอสงัหาริมทรัพย ์
 

 

 ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1225/2506  การปิดแสตมป์ในตราสารเพื่อใชเ้ป็นพยานหลกัฐานในคดี
แพง่ ประมวลรัษฎากรมิไดบ้ญัญติัวา่ตอ้งปิดก่อนหรือระหวา่งการน าสืบ 
 
 ค าพิพากษาฎีกาท่ี 2509/2544 การจะปิดอากรแสตมป์ลงในใบมอบอ านาจเป็นจ านวนเท่าใด
นั้น บญัชีอตัราอากรแสตมป์ทา้ยหมวด 6 ของประมวลรัษฎากรก าหนดในขอ้ 7 วา่ (ข) การมอบ
อ านาจใหบุ้คคลคนเดียวหรือหลายคนร่วมกนักระท าการมากกวา่คร้ังเดียว ตอ้งเสียค่าอากรแสตมป์ 
30 บาท ส่วน (ค) การมอบอ านาจใหก้ระท าการมากกวา่คร้ังเดียวโดยใหบุ้คคลหลายคนต่างคนต่าง
กระท ากิจการแยกกนัได ้ใหติ้ดตามรายตวับุคคลท่ีรับมอบคนละ 30 บาท 
 เม่ือโจทกม์อบอ านาจให้ผูรั้บมอบอ านาจคือ ส. หรือ ข. คนใดคนหน่ึงฟ้องคดีแพง่ และ
กระท าการอ่ืน ๆ แทนโจทกไ์ด ้จึงเป็นกรณีมอบอ านาจให้กระท าการมากกวา่คร้ังเดียว โดยใหต่้าง
คนต่างกระท าการแยกกนัได ้โจทกจึ์งตอ้งปิดอากรแสตมป์คิดตามรายตวับุคคลท่ีรับมอบอ านาจคน
ละ 30 บาท รวม 60 บาท 
 
ผลของการไม่ปิดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบอ านาจ 
 หนงัสือมอบอ านาจท่ีน าไปประกอบการขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้นั้น ผูเ้ขียนพบวา่
มีหลายรายท่ีไม่ไดปิ้ดอากรแสตมป์เลย  ผลของการไม่ปิดอากรแสตมป์ในหนงัสือมอบอ านาจเป็น
ดงัน้ี 
 ค าพิพากษาฎีกาท่ี 342/2521 หนงัสือมอบอ านาจท่ีโจทกม์อบอ านาจใหบุ้คคลอ่ืนฟ้องคดี
แทนโจทก ์เม่ือไม่ไดปิ้ดอากรแสตมป์ตามนยัประมวลรัษฎากรมาตรา 104 ท่ีบญัญติัให้ปิดอากร
แสตมป์ในตราสารตามบญัชีอากรแสตมป์ขอ้ 7 (ก) ยอ่มรับฟังเป็นพยานหลกัฐานไม่ไดต้าม
ประมวลรัษฎากรมาตรา 118 หนงัสือมอบอ านาจเป็นตราสารอยา่งหน่ึง เม่ือจ าเลยต่อสู้เร่ืองการมอบ
อ านาจและเม่ือรับฟังเอกสารนั้นเป็นพยานหลกัฐานมิไดแ้ลว้ ก็ตอ้งถือวา่บุคคลนั้นไม่มีอ านาจฟ้อง
คดีแทนโจทกไ์ด ้
 ค าพิพากษาฎีกาท่ี 3080/2523 แมห้นงัสือมอบอ านาจจะไม่ไดปิ้ดอากรแสตมป์ จึงไม่
สมบูรณ์เท่ากบัไม่ไดม้อบอ านาจกนันั้น แต่เม่ือจ าเลยยอมรับอยูแ่ลว้า่ไดมี้การามอบอ านาจกนัจริง 
จึงไม่จ  าตอ้งอาศยัใบมอบอ านาจเป็นพยานหลกัฐานในคดีอีก 
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 นายทะเบียนจะสั่งใหส่้งหนงัสือมอบอ านาจท่ีปิดอากรแสตมป์แลว้ไปใหน้ายทะเบียนใหม่ 
เพราะส่วนมากท่ีส่งไปประกอบการขอจดทะเบียนเป็นส าเนาหนงัสือมอบอ านาจ ท าให้การขอจด
ทะเบียนตอ้งล่าชา้ออกไปอีก 
 
ผลของการปิดอากรแสตมป์ไม่ครบถ้วน 
 กรณีท่ีหนงัสือมอบอ านาจปิดอากรแสตมป์ไม่ครบถว้นตามจ านวนคนท่ีรับมอบอ านาจก็
เกิดข้ึนอยูบ่่อยมากเช่นกนั  ผูเ้ขียนเคยพบวา่ เม่ือสั่งใหส่้งหนงัสือมอบอ านาจใหม่ท่ีปิดอากรแสตมป์
ใหค้รบถว้นหรือน าอากรแสตมป์มาปิดในตน้ฉบบัหนงัสือมอบอ านาจท่ีผูข้อจดทะเบียนไดส่้งไป
ประกอบการขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ แทนท่ีผูข้อจดทะเบียนจะน าอากรแสตมป์ไปปิดใน
หนงัสือมอบอ านาจ กลบัส่งหนงัสือมอบอ านาจฉบบัใหม่และปิดอากรแสตมป์ไม่ครบส่งไปให้
ผูเ้ขียนแลว้ขอใหผู้เ้ขียนช่วยลอกอากรแสตมป์ท่ีไดปิ้ดไวใ้นหนงัสือมอบอ านาจฉบบัเก่าไปปิด
เพิ่มเติมในหนงัสือมอบอ านาจฉบบัใหม่ดว้ย ซ่ึงไม่ทราบเหมือนกนัวา่คิดไดอ้ยา่งไร กรณีน้ีผูเ้ขียน
ไดแ้ต่สั่งใหส่้งหนงัสือมอบอ านาจฉบบัท่ีปิดอากรแสตมป์ใหค้รบถว้นใหม่อีกคร้ัง 
 
ผลของการปิดอากรแสตมป์ไม่ครบถ้วนในหนังสือมอบอ านาจคือ 
 ค าพิพากษาฎีกาท่ี 4621/2534 หนงัสือมอบอ านาจของโจทกไ์ม่ไดปิ้ดอากรแสตมป์บริบูรณ์
มาตั้งแต่แรก แต่เม่ือไดมี้การปิดอากรแสตมป์พิจารณาครบถว้นก่อนสืบพยานโจทก ์ก็ยอ่มใชเ้ป็น
หลกัฐานในคดีได ้ส่วนการท่ีจะตอ้งรับผดิเสียอากรเพิ่มข้ึนเป็นส่วนหน่ึงต่างหากนั้นไม่
กระทบกระทัง่ถึงการท่ีจะรับฟังหนงัสือมอบอ านาจดงักล่าว 
 
 ค าพิพากษาฎีกาท่ี 3623/2537 ตราสารท่ีปิดแสตมป์ไม่บริบูรณ์จะใชเ้ป็นพยานหลกัฐาน
ไม่ไดเ้ฉพาะในคดีแพง่เท่านั้น ไม่รวมถึงคดีอาญา แมห้นงัสือมอบอ านาจให้ร้องทุกขจ์ะปิดอากร
แสตมป์ไม่ครบถว้นบริบูรณ์ตามประมวลรัษฎากร ก็เป็นการร้องทุกขท่ี์ชอบดว้ยกฎหมาย พนกังาน
สอบสวนมีอ านาจสอบสวน 
 
 ค าพิพากษาฎีกาท่ี 6982/2543 โจทกปิ์ดอากรแสตมป์ในหนงัสือมอบอ านาจไม่ครบถว้น
ตามกฎหมาย แมโ้จทกไ์ดไ้ปเสียอากรแสตมป์และเงินเพิ่มส าหรับหนงัสือมอบอ านาจดงักล่าว
เพื่อใหมี้ผลเป็นตราสารท่ีปิดแสตมป์บริบูรณ์ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 117 ก็ตาม แต่โจทกไ์ด้
ด าเนินการดงักล่าวภายหลงัจากท่ีศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศกลางได้
พิพากษาคดีไปแลว้ โจทกมิ์ไดปิ้ดแสตมป์ใหบ้ริบูรณ์เสียก่อนหรือในขณะท่ีไดน้ าหนงัสือมอบ
อ านาจนั้นมาอา้งเป็นพยานหลกัฐานในคดีแพง่ ทั้ง ๆ ท่ีจ  าเลยทั้งส่ีก็ไดใ้หก้ารต่อสู้ในประเด็นน้ีไว้
อยา่งชดัแจง้แลว้วา่หนงัสือมอบอ านาจใหฟ้้องคดีน้ีปิดอากรแสตมป์ไม่ถูกตอ้งและไม่ชอบดว้ย



 12 

กฎหมาย หนงัสือมอบอ านาจจึงเป็นตราสารท่ีมิไดปิ้ดแสตมป์ใหบ้ริบูรณ์ในขณะท่ีโจทกอ์า้งเป็น
พยานหลกัฐาน หนงัสือมอบอ านาจดงักล่าวไม่อาจใชเ้ป็นพยานหลกัฐานในคดีน้ีได ้ดงัท่ีบญัญติัไว้
ในประมวลกฎหมายรัษฎากรมาตรา 118 กรณียอ่มฟังไม่ไดว้า่โจทกไ์ดม้อบอ านาจ ส. ใหฟ้้องจ าเลย
เป็นคดีน้ี โจทกย์อ่มไม่มีอ านาจฟ้อง 
 
 ค าพิพากษาฎีกาท่ี 2509/2544 การมอบอ านาจของโจทกเ์ป็นการมอบอ านาจใหก้ระท าการ
มากกวา่คร้ังเดียวโดยใหต่้างคนต่างกระท ากิจการแยกกนัได ้ค่าอากรแสตมป์จึงตอ้งคิดตามรายตวั
บุคคลท่ีรับมอบอ านาจคนละ 30 บาท ตามบญัชีอตัราอากรแสตมป์ ขอ้ 7 (ค) ทา้ยประมวลรัษฎากร 
เม่ือโจทกม์อบอ านาจให้ผูรั้บมอบอ านาจ 2 คน คนใดคนหน่ึงท าการฟ้องคดีแพง่และกระท าการอ่ืน 
ๆ แทนโจทกไ์ด ้โจทกจึ์งตอ้งปิดอากรแสตมป์คิดตามรายตวับุคคลท่ีรับมอบอ านาจคนละ 30 บาท 
รวม 60 บาท แต่โจทกปิ์ดอากรแสตมป์ในหนงัสือมอบอ านาจนั้นเพียงจ านวนเพียง 30 บาท จึงเป็น
การปิดอากรแสตมป์ในเอกสารดงักล่าวไม่ครบถว้นถูกตอ้งตามกฎหมาย เม่ือจ าเลยไดใ้หก้ารต่อสู้
ในประเด็นน้ีไวอ้ยา่งชดัแจง้แลว้วา่หนงัสือมอบอ านาจให้ฟ้องคดีน้ีปิดอากรแสตมป์ไม่ถูกตอ้งและ
ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย หนงัสือมอบอ านาจจึงเป็นตราสารท่ีมิไดปิ้ดอากรแสตมป์ใหบ้ริบูรณ์ในขณะท่ี
โจทกอ์า้งเป็นพยานหลกัฐาน หนงัสือมอบอ านาจดงักล่าวไม่อาจใชเ้ป็นพยานหลกัฐานในคดีน้ีได้
ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 118 เม่ือหนงัสือมอบอ านาจไม่อาจใชเ้ป็นพยานหลกัฐานในคดีน้ีได ้
กรณียอ่มฟังไม่ไดว้า่โจทกไ์ดม้อบอ านาจให ้ส.ฟ้องจ าเลยเป็นคดีน้ี ส. จึงไม่มีอ านาจฟ้องคดีแทน
โจทก ์โจทกย์อ่มไม่มีอ านาจฟ้อง 
 
ผลการปิดอากรแสตมป์เกนิอัตราทีป่ระมวลรัษฎากรก าหนดไว้ 
 ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1126/2537 ปัญหาวา่หนงัสือมอบอ านาจซ่ึงเป็นใบมอบอ านาจตาม
ประมวลรัษฎากรปิดอากรแสตมป์ครบถว้นหรือไม่ เป็นปัญหาเก่ียวกบัความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน แมจ้  าเลยมิไดย้กประเด็นน้ีข้ึนต่อสู้ในศาลชั้นตน้และเพิ่งจะยกข้ึนเป็นขอ้โตเ้ถียงคดัคา้น
ในชั้นอุทธรณ์ก็ตาม จ าเลยก็มีสิทธิยกข้ึนอา้งได ้ปรากฏตามหนงัสือมอบอ านาจวา่ หา้งหุน้ส่วน
สามญั ก.ไดแ้ต่งตั้งให้ น. และหรือ ว. เป็นผูรั้บมอบอ านาจกระท าการต่าง ๆแทนหา้งหุ้นส่วนไดแ้ก่ 
ฟ้องร้อง ต่อสู้คดี ด าเนินคดี และด าเนินการตามกฎหมายทั้งทางแพง่และทางอาญาในศาลทั้งหลาย
ของประเทศไทยหรือองคก์ารใด ๆ ของรัฐบาลในประเทศไทยต่อจ าเลยทั้งหา้ ฟ้องร้องด าเนินคดี
ลม้ละลายแก่ลูกหน้ีในประเทศไทยและกระท าการอ่ืนตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 1 ถึง 5 ดงัน้ี เป็นการมอบ 
อ านาจใหก้ระท าการมากกวา่คร้ังเดียว โดยใหบุ้คคลหลายคนต่างกระท ากิจการแยกกนัได ้ค่าอากร
จึงตอ้งคิดตามรายตวับุคคลท่ีรับมอบอ านาจคนละ 30 บาท ตามบญัชีอตัราอากรแสตมป์ ขอ้ 7(ค) 
ทา้ยประมวลรัษฎากร แมโ้จทกท่ี์3 ท่ี 4 และท่ี 5 จะลงลายมือช่ือเป็นผูม้อบอ านาจในหนงัสือมอบ
อ านาจดงักล่าว แต่ก็เป็นการกระท าในนามของหา้งหุน้ส่วนสามญั ก.หาใช่โจทกท์ั้งสามต่างคนต่าง
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มอบอ านาจเป็นการเฉพาะตวัไม่ เม่ือเป็นการมอบอ านาจใหบุ้คคล 2 คน ต่างคนต่างกระท ากิจการ
แยกกนัไดซ่ึ้งตอ้งปิดอากรแสตมป์ส าหรับผูรั้บมอบอ านาจคนละ 30 บาทหนงัสือมอบอ านาจ
ดงักล่าวจึงตอ้งปิดอากรแสตมป์เพียง 60 บาท เท่านั้น การปิดอากรแสตมป์ไม่ครบถว้นตามประมวล
รัษฎากร มาตรา 113 และ 114ก็ใหอ้  านาจพนกังานเจา้หนา้ท่ีเรียกเก็บเงินอากรจนครบพร้อมเงินเพิ่ม
อากรเท่านั้น เม่ือปรากฏวา่จ าเลยในชั้นสืบพยานโจทกไ์ดปิ้ดอากรแสตมป์เพิ่มเติมอีก 150 บาท จาก
ท่ีปิดอากรแสตมป์ไวเ้ดิมเพียง 30 บาทซ่ึงมากกวา่จ านวนท่ีตอ้งปิดตามกฎหมาย พร้อมทั้งขีดฆ่า
แสตมป์นั้นแลว้แมจ้ะไม่ปรากฏวา่โจทกท่ี์ 3 ท่ี 4 และท่ี 5 ไดเ้สียเงินเพิ่มอากรศาลก็รับฟังหนงัสือ
มอบอ านาจใหด้ าเนินคดีเป็นพยานหลกัฐานไดโ้จทกท์ั้งสามจึงมีอ านาจฟ้อง 
 ค าพิพากษาฎีกาท่ี 5084/2537 ตามหนงัสือมอบอ านาจระบุวา่ โจทกม์อบอ านาจให ้ช. และ
หรือ ว. ฟ้องจ าเลยแทน เป็นการมอบอ านาจใหบุ้คคลคนเดียวหรือหลายคนกระท าการคร้ังเดียว คือ
ฟ้องคดีแทน หนงัสือมอบอ านาจดงักล่าวตอ้งปิดอากรแสตมป์เพียง 10 บาทเท่านั้น ตามบญัชีอตัรา
แสตมป์ ขอ้ 7 (ก) แห่งประมวลรัษฎากร หนงัสือมอบอ านาจของโจทกปิ์ดอากรแสตมป์มา 30 บาท
ซ่ึงเกินกวา่ท่ีกฎหมายก าหนด ถือไดว้า่ครบถว้นสมบูรณ์ตามประมวลรัษฎากรมาตรา 118 แลว้ รับ
ฟังเป็นพยานหลกัฐานได ้
 
 ค าพิพากษาฎีกาท่ี 7268/2538 หนงัสือมอบอ านาจมีขอ้ความวา่ “ ฯลฯ ขา้พเจา้ อ. ในฐานะ
เจา้ของกรรมสิทธ์ิในตึกแถวเลขท่ี 1/11 ซอยวฒันะโยธิน ถนนราชวถีิแขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ี
กรุงเทพมหานคร ขอมอบอ านาจให ้ม.  ฯลฯ เป็นผูรั้บอมอบอ านาจใหมี้อ านาจกระท าการแทน
ขา้พเจา้ในกิจการดงัต่อไปน้ี ขอ้ 1 ใหมี้อ านาจเป็นโจทกฟ้์อง ว. ผูเ้ช่าตึกแถวดงักล่าวเป็นจ าเลยต่อ
ศาลแพง่ รวมทั้งมีอ านาจแกฟ้้องแยง้ของจ าเลย และใหมี้อ านาจด าเนินคดีแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการ 
การมอบอ านาจตามขอ้ความท่ีระบุไวด้งักล่าวจึงเป็นเร่ืองท่ีโจทกม์อบอ านาจใหก้ระท าการคร้ังเดียว 
มิใช่มอบอ านาจทัว่ไปใหแ้ก่ ม. จึงตอ้งปิดอากรแสตมป์เพียง 10 บาทตามประมวลรัษฎากรมาตรา 
104และบญัชีอตัราอากรแสตมป์ขอ้ 7 (ก) ดงันั้นเม่ือปรากฏวา่หนงัสือมอบอ านาจฉบบัน้ีไดปิ้ดอากร
แสตมป์ 10 ครบถว้นแลว้ในวนัยืน่ฟ้อง ศาลจึงรับฟังหนงัสือมอบอ านาจดงักล่าวเป็นหลกัฐานในคดี
ไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย และแมภ้ายหลงัโจทกน์ าหนงัสือมอบอ านาจนั้นไปติดอากรแสตมป์เพิ่ม
อีก 20 บาทโดยไม่ไดรั้บอนุญาตหรือขออนุญาตปิดอากรแสตมป์จากศาล ก็หามีผลท าใหห้นงัสือ
มอบอ านาจนั้นกลบัเป็นหนงัสือมอบอ านาจท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมายแต่อยา่งใดไม่ 
 
 ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1217/2545 การมอบอ านาจใหบุ้คคลคนเดียวหรือหลายคนกระท าการ
คร้ังเดียวซ่ึงตอ้งปิดอากรแสตมป์เพียง 10 บาท ตามบญัชีอตัราอากรแสตมป์ทา้ยประมวลรัษฎากร 
ขอ้ 7 (ก) เม่ือโจทกปิ์ดอากรแสตมป์ในหนงัสือมอบอ านาจจ านวน 30 บาท จึงสมบูรณ์ตามประมวล
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รัษฎากร มาตรา 104 และบญัชีอตัราอากรแสตมป์ทา้ยประมวลรัษฎากร ขอ้ 7 (ก) แลว้ หนงัสือมอบ
อ านาจดงักล่าวจึงใชเ้ป็นหลกัฐานในคดีน้ีได ้
 การปิดอากรแสตมป์เกินอตัรานั้น เกิดข้ึนนอ้ยมากแต่ก็พบอยูเ่ช่นกนั ซ่ึงการปิดอากร
แสตมป์เกินอตัราไม่ส่งผลเสียใด ๆ ต่อการกระท าของตวัแทน 
 
หนังสือมอบอ านาจทีท่ าขึน้ในประเทศไทยจะต้องขีดฆ่าอากรแสตมป์ 
 การขีดฆ่าอากรแสตมป์เป็นหนา้ท่ีหน่ึงท่ีประมวลกฎหมายรัษฎากรไดบ้ญัญติัไวแ้ลว้วา่ผูใ้ด
จะเป็นผูปิ้ดอากรแสตมป์หรือขีดฆ่า  ผลการไม่ขีดฆ่าอากรแสตมป์ในหนงัสือมอบอ านาจถือวา่มี
การมอบอ านาจกนัไมได ้
  ตามประมวลรัษฎากรมาตรา 103 ใหค้  านิยามค าวา่ “ขีดฆ่า” ไวว้า่ “ การกระท าเพื่อมิให้ใช้
แสตมป์ไดอี้ก โดยในกรณีแสตมป์ปิดทบัไดล้งลายมือช่ือหรือลงช่ือหา้งร้านบนแสตมป์ หรีดขีดเส้น
คร่อมฆ่าแสตมป์ท่ีปิดทบักระดาษ และลงวนัเดือนปีท่ีไดก้ระท าส่ิงเหล่าน้ีดว้ย ในกรณีแสตมป์ดุน 
ไดเ้ขียนบนตราสารหรือยืน่ตราสารใหเ้จา้พนกังานเจา้หนา้ท่ีประทบัแสตมป์ดุน ให้แสตมป์ปรากฏ
อยูใ่นดา้นหนา้ของตราสารนั้น ” 
 มาตรา 126 บญัญติัวา่ “ ผูใ้ดจงใจลงวนัเดือนปีท่ีขีดฆ่าแสตมป์เป็นเทจ็ ตอ้งระวางโทษปรับ
ไม่เกินหา้ร้อยบาทหรือจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือทั้งจ  าทั้งปรับ ” 
 
 ค าพิพากษาฎีกาท่ี 2089/2532 โจทกท์ าหนงัสือมอบอ านาจให ้อ.ฟ้องคดีแทน โดยปิดอากร
แสตมป์ครบถว้น แต่ไม่ไดขี้ดฆ่า ยอ่มถือวา่ยงัไม่ปิดอากรแสตมป์บริบูรณ์ตามประมวลกฎหมาย
รัษฎากรมาตรา 118 จะใชห้นงัสือมอบอ านาจดงักล่าวเป็นพยานหลกัฐานฟังวา่โจทกม์อบอ านาจให ้
อ. ฟ้องคดีแทนโจทกไ์ม่ได ้
 
 ค าพิพากษาฎีกาท่ี 808/2533 การระบุวนัเดือนปีพร้อมกบัขีดฆ่าอากรแสตมป์นั้น เพียงมุ่ง
หมายใหท้ราบวา่ไดมี้การปิดและขีดฆ่าเม่ือใดเท่านั้น เม่ือเอกสารไดมี้การขีดฆ่าอากรแสตมป์ก่อนมี
ค าพิพากษาแลว้ แมจ้ะไม่ไดล้งวนัท่ีขีดฆ่าก็รับฟังเป็นพยานหลกัฐานได ้ไม่ตอ้งหา้มตามประมวล
รัษฎากรมาตรา 118  
 
 ค าพิพากษาฎีกาท่ี 3605/2534 โจทกบ์รรยายฟ้องวา่ไดม้อบอ านาจให ้น. เป็นผูรั้บมอบ
อ านาจและแต่งทนายโจทก ์ จ  าเลยมิไดใ้หก้ารปฎิเสธโดยชดัแจง้วา่โจทกมิ์ไดม้อบอ านาจดงักล่าวไว ้
คดีจึงไม่มีประเด็นท่ีจะตอ้งวินิจฉยัเร่ืองการมอบอ านาจ ไม่มีกรณีตอ้งใชห้นงัสือมอบอ านาจเป็น
พยานหลกัฐาน แมห้นงัสือมอบอ านาจจะไม่มีการขีดฆ่าอากรแสตมป์ก็รับฟังได ้คดีจึงตอ้งฟังวา่ น.
เป็นผูรั้บมอบอ านาจจากโจทก ์  
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 ส่วนใหญ่แลว้ เม่ือใชห้นงัสือมอบอ านาจยืน่มาพร้อมกบัค าขอจดทะเบียนเคร่ืองหมาย
การคา้ หากเจา้หนา้ท่ีเห็นวา่ยงัไม่ไดปิ้ดอากรแสตมป์หรือขีดฆ่า จะแนะน าใหปิ้ดอากรแสตมป์ก่อน 
หรือจะขีดฆ่าแสตมป์นั้นใหเ้สียเอง 
 
 การขีดฆ่าอากรแสตมป์นั้น ผูเ้ขียนเคยไดรั้บค าแนะน าจากเจา้หนา้ท่ีสรรพากรท่านหน่ึง
สมยัท่ีผูเ้ขียนรับราชการท่ีกรมทะเบียนการคา้ ประจ าส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัปราจีนบุรีวา่ การปิด
อากรแสตมป์อยา่ปิดอากรแสตมป์หรือปิดเหล่ือมเรียงกนั ใหปิ้ดอากรแสตมป์เรียงเตม็หนา้อากร
แสตมป์ลงในเอกสาร เพราะเจา้หนา้ท่ีสรรพากรอาจถือวา่น าอากรแสตมป์ท่ีช ารุดมาปิดทบัปกปิด
อากรแสตมป์ท่ีใชแ้ลว้ก็ได ้และเม่ือขีดฆ่าอากรแสตมป์ให้ขีดฆ่าเหล่ือมไปถึงกระดาษเอกสารนั้น ๆ 
ดว้ย เพื่อมิใหมี้การลอกอากรแสตมป์นั้นไปใชก้บัเอกสารอ่ืน ๆได ้
 
หนังสือมอบอ านาจทีท่ าขึน้ในต่างประเทศไม่ต้องปิดอากรแสตมป์ 
 หนงัสือมอบอ านาจท่ีท าข้ึนในต่างประเทศไม่ตอ้งปิดอากรแสตมป์ เน่ืองจากประมวล
รัษฎากรไม่ไดบ้ญัญติัไว ้ แต่ในทางปฎิบติัผูเ้ขียนและนายทะเบียนท่านอ่ืน ๆ จะสั่งให้ปิดอากร
แสตมป์ทุกคร้ัง 
 ค าพิพากษาฎีกาท่ี 2928/2543 หนงัสือมอบอ านาจกระท าในต่างประเทศไม่อยูใ่นบงัคบัแห่ง
ประมวลรัษฎากรท่ีจะตอ้งปิดอากรแสตมป์ 
 ค าพิพากษาฎีกาท่ี 9524/2544 ใบมอบอ านาจท่ีท าในเมืองต่างประเทศไม่อยูใ่นบงัคบัให้ตอ้ง
ปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร 
                                                                                                                                                                           
 เหตุท่ีนายทะเบียนจะสั่งใหผู้ข้อจดทะเบียนปิดอากรแสตมป์ในหนงัสือมอบอ านาจท่ีท าข้ึน
ในต่างประเทศก็เพราะวา่ เพื่อป้องกนัการอา้งวา่การมอบอ านาจไม่ถูกตอ้งเพราะปิดอากรแสตมป์ไม่
ครบถว้นหรือไม่ไดปิ้ดอากรแสตมป์ เพราะเวลามีกรณีฟ้องร้องกนัในศาล แมจ้ะมีค าพิพากษาซ่ึง
ผูเ้ขียนไดน้ ามาไว ้ณ ท่ีน้ีก็ตาม คู่กรณีก็ยงัจะอา้งความไม่ถูกตอ้งของหนงัสือมอบอ านาจข้ึนเป็นขอ้
ต่อสู้  ดงันั้น เพื่อมิใหต้อ้งน าสืบขอ้กฎหมายของต่างประเทศวา่มอบอ านาจกนัถูกตอ้งตามกฎหมาย
ของประเทศนั้น ๆ หรือไม่  นายทะเบียนจึงจะสั่งใหปิ้ดอากรแสตมป์ใหค้รบถว้นตามประมวล
รัษฎากร เพื่อเป็นการตดัปัญหาขา้งหนา้ 
 
 อยา่งไรก็ตาม หากผูข้อจดทะเบียนจะยนืยนัความถูกตอ้งในการท าหนงัสือมอบอ านาจใน
ต่างประเทศและไม่ขอปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายไทย  เช่นน้ีผูเ้ขียนจะอนุโลมไม่ตอ้งปิดอากร
แสตมป์ตามความประสงค ์
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ผู้รับมอบอ านาจหรือตัวแทนจะต้องไม่กระท าการเป็นปฎิปักษ์ต่อผู้มอบอ านาจหรือตัวการ 
 ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 805 บญัญติัวา่ “  ตวัแทนนั้น เม่ือไม่ไดรั้บ
ความยนิยอมของตวัการ จะเขา้ท านิติกรรมอนัใดในนามของตวัการท ากบัตนเองในนามของตนเอง 
หรือในฐานะเป็นตวัแทนของบุคคลภายนอกหาไดไ้ม่ เวน้แต่นิติกรรมนั้นมีเฉพาะแต่การช าระหน้ี ” 
 
 มาตรา 805 น้ี บญัญติัไวเ้พื่อประโยชน์ของตวัการโดยเฉพาะ เป็นท านองค าพงัเพยท่ีวา่ 
“ รู้จกัหนา้ รู้จกัตา แต่ไม่รู้จกัใจ “ เป็นการป้องกนัไม่ใหต้วัแทนสมคบกนัท านิติกรรมโดยตวัการไม่
รู้เห็น ฉะนั้น ตวัแทนคนเดียวกนัหรือกลุ่มเดียวกนั หรือตวัแทนต่างกลุ่มกนัแต่มีตวัแทนร่วมคน
เดียวกนั จะท าสัญญาโอนหรือท าสัญญาอนุญาตใหใ้ชเ้คร่ืองหมายการคา้ จะตอ้งส่งหนงัสือยนิยอม
จากตวัการให้ตวัแทนดงักล่าวท าสัญญาในนามของคู่สัญญานั้น ๆ ได ้
 
 มีหลายท่านขอทราบขอ้ความในหนงัสือยนิยอมตามมาตรา 805 ประมวลกฎหมายแพง่และ
พาณิชย ์วา่ควรจะมีขอ้ความอยา่งไรบา้ง ซ่ึงผูเ้ขียนขอยกตวัอยา่งดงัน้ี 
 “ ข้าพเจ้า นาย...............ในฐานกรรมการบริษัท...................และ นาย .................ซ่ึงได้
มอบหมายให้ นายพบูิล  ตันศุภผล เป็นตัวแทนของข้าพเจ้าในการจดทะเบียนโอนสิทธิเคร่ืองหมาย
การค้า ยนิยอมให้เป็นผู้ท านิติกรรมโอนเคร่ืองหมายการค้ารายนีแ้ทนข้าพเจ้าซ่ึงเป็นผู้โอนและผู้รับ
โอนเคร่ืองหมายการค้ารายนี้แทนข้าพเจ้าได้ ” 
 จากนั้นก็ใหล้งลายมือช่ือตวัการทั้งสองฝ่าย อยา่ลืมวา่ถา้เป็นนิติบุคคลจะตอ้งประทบัตรา
ส าคญัตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือรับรองนิติบุคคลดว้ย โปรดสังเกต หากเป็นบุคคลธรรมดามิไดก้ระท า
แทนนิติบุคคลก็ใหใ้ส่ช่ือบุคคลผูม้อบอ านาจ 
 
 ผลการของการท่ีตวัแทนด าเนินการไปโดยไม่ไดรั้บความยนิยอมจากตวัการนั้น ตาม
ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 823 บญัญติัไวว้า่ “ ถา้ตวัแทนกระท าการอนัใดอนัหน่ึง
โดยปราศจากอ านาจก็ดี หรือท านอกท าเหนือขอบอ านาจก็ดี ท่านวา่ยอ่มไม่ผกูพนัตวัการ เวน้แต่
ตวัการจะใหส้ัตยาบนัแก่การนั้น  
 
 ถา้ตวัการไม่ไหส้ัตยาบนั ท่านตวัแทนยอ่มตอ้งรับผดิต่อบุคคลภายนอกโดยล าพงัตนเอง 
เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้า่ บุคคลภายนอกนั้นไดรู้้อยูว่า่ตนท าการโดยปราศจากอ านาจ หรือท านอกเหนือ
ขอบอ านาจ” 
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 ปัญหาท่ีพบกรณีจะเป็นกรณีของส านกักฎหมายท่ีเป็นตวัแทนจดทะเบียนเคร่ืองหมาย
การคา้ใหแ้ก่บุคคลท่ีมีภูมิล าเนาอยูน่อกราชอาณาจกัร  โดยปกติแลว้ส านกังานกฎหมายน้ีจะให้
ตวัการท าสัญญากนัเองโดยมีโนตารีปับลิครับรอง ซ่ึงการจดทะเบียนจะเป็นไปตามปกติ  แต่ในกรณี
เร่งด่วนผูเ้ขียนพบวา่ ตวัแทนจะด าเนินการท าสัญญากนัแทนใหต้วัการด าเนินการ เช่น ท าสัญญา
โอนเคร่ืองหมายการคา้ เช่นน้ีแลว้ หนงัสือมอบอ านาจท่ีไดย้ืน่ประกอบการจดทะเบียนโอน
เคร่ืองหมายการคา้ จะไม่มีขอ้ความตามท่ีประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 805 บญัญติัไว ้
นายทะเบียนจะตอ้งเรียกใหส่้งหนงัสือยนิยอมจากตวัการทั้งสองฝ่ายมาประกอบการพิจารณาดว้ย
หากตวัแทนยนืยนัความมีอ านาจนายทะเบียนก็ตอ้งรับจดทะเบียนโอนให ้แมว้า่ความเป็นจริงการ
นิติกรรมนั้นอาจไม่มีผลผกูพนัตวัการเลยก็ได ้แต่อาจถือวา่ตวัการไดเ้ชิดให้ตวัแทน 4 ด าเนินการ  
ดงันั้น มาตรา 805 แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยน้ี์ ในทางปฎิบติัของนายทะเบียนจึงไม่
ค่อยจะเคร่งครัดเท่าใดนกั 
 ค าพิพากษาฎีกาท่ี 8592/2544 โจทกย์อมใหบุ้คคลอ่ืนเชิดตนเองเป็นตวัแทนของโจทก ์
ดงันั้นแมบ้นัทึกขอ้ตกลงจะไม่มีขอ้ความระบุชดัแจง้วา่ โจทกม์อบอ านาจบุคคลอ่ืนกระท าการแทน
ตนเอง โจทกก์็ตอ้งมีความผกูพนัตามขอ้ตกลงในบนัทึกขอ้ตกลง ถือวา่บุคคลภายนอกเป็นตวัแทน
เชิดของโจทก ์และการเป็นตวัแทนเชิดหาจ าตอ้งมีการมอบอ านาจต่อกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรแต่
อยา่งใดไม ่
 
 ค าพิพากษาฎีกาท่ี 699/2545 การตั้งตวัแทนท่ีตอ้งท าเป็นหนงัสือตามประมวลกฎหมายแพง่
และพาณิชย ์มาตรา 798 นั้นเป็นบทบงัคบักรณีการตั้งตวัแทนตามปกติทัว่ ๆ ไป แต่การเป็นตวัแทน
เชิดของจ าเลยท่ี 2 ในคดีน้ีเกิดข้ึนโดยผลของกฎหมาย จึงหาตอ้งท าเป็นหนงัสือหรือมีหลกัฐานเป็น
หนงัสือไม่ 
 ขอ้ท่ีตอ้งระวงั ในการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตใหใ้ชเ้คร่ืองหมายการคา้นั้น ผูเ้ขียนพบวา่ 
ส่วนมากเจา้ของเคร่ืองหมายการคา้และผูรั้บอนุญาตใหใ้ชเ้คร่ืองหมายการคา้มกัจะแต่งตวัแทนคน
เดียวกนัหรือชุดเดียวกนัเป็นตวัแทนร่วมกนั ไปขอจดทะเบียน  กรณีน้ีตวัแทนฝ่ายหน่ึงหากจะ
ด าเนินการอะไรเพื่อประโยชน์ของตวัการฝ่ายหน่ึง จะตอ้งค านึงถึงประโยชน์ของตวัการอีกฝ่ายหน่ึง
ดว้ย เช่น  นาย ก. เป็นตวัแทนของเจา้ของเคร่ืองหมายการคา้ และเป็นตวัแทนของผูรั้บอนุญาตใหใ้ช้
เคร่ืองหมายการคา้นั้นดว้ยเช่นกนั  การแจง้เลิกสัญญาอนุญาตในนามของผูรั้บอนุญาต ฯ อาจเป็น
การกระท าท่ีเป็นปรปักษก์บัตวัการท่ีเป็นฝ่ายเจา้ของเคร่ืองหมายการคา้ก็ได ้หากตวัแทนกระท าการ
เป็นปรป กษต่์อตวัการแลว้ ตวัแทนจะตอ้งรับผดิต่อตวัการตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์

                                                 
4

 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 821 บญัญติัวา่ “ บุคคลใดเชิดบุคคลอีกคนหน่ึงออกแสดงเป็นตวัแทนของตนก็ดี  รู้แลว้ยอม
ใหบุ้คคลอีกคนหน่ึงเชิดตวัเขาเองออกแสดงเป็นตวัแทนของตนก็ดี ท่านวา่บุคคลผูน้ั้นจะตอ้งรับผิดต่อบุคคลภายนอกผูสุ้จริตเสมือนวา่
บุคคลอีกคนนั้นเป็นตวัแทนของตน ” 
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มาตรา 812 ท่ีบญัญติัวา่ “ ถา้มีความเสียหายเกิดข้ึนอยา่งใดเพราะความประมาทเลินเล่อของตวัแทน
ก็ดี เพราะไม่ท าการเป็นตวัแทนก็ดี หรือเพราะท าการโดยปราศจากอ านาจหรือนอกเหนืออ านาจก็ดี 
ท่านตวัแทนจะตอ้งรับผิด ”  
 
การระงับส้ินไปของหนังสือมอบอ านาจ 
 เม่ือมีการมอบอ านาจใหบุ้คคลหน่ึงเป็นตวัแทนไปจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้แลว้ ช่ือ
และท่ีอยูข่องตวัแทนหรือผูรั้บมอบอ านาจถือวา่เป็นรายการหน่ึงของทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ 
บุคคลท่ีเป็นตวัแทนสามารถท่ีจะด าเนินการใด ๆ เพื่อใหก้ารจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้นั้น
ด าเนินไปไดแ้ทนผูม้อบอ านาจทุกประการตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบอ านาจ แมว้า่จะจดทะเบียน
โอนสิทธิหรือเพิกถอนทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ การเปล่ียนแปปลงตวัแทนใด ๆ ก็ดี จะตอ้งยืน่ค  า
ร้องขอจดทะเบียนแกไ้ขเปล่ียนแปลงดว้ย 
 
 การมอบอ านาจจะส้ินสุดลงตามท่ีประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยม์าตรา 826 ดงัน้ี 

1. ตวัการถอนตวัแทน 
2. ตวัแทนบอกเลิกการเป็นตวัแทน 
3. ตวัการหรือตวัแทนตกเป็นผูไ้ร้ความสามารถ ตาย หรือลม้ละลาย 
 

 **** ในการขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้นั้น หากหนงัสือมอบอ านาจเดิมระบุตวัแทน
ไว ้3 คน ปรากฏวา่ตวัแทนคนหน่ึงไดล้าออกไปจากส านกังานแห่งนั้น ๆ แลว้ ในการระบุตวัแทน
เพื่อจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้นั้นจะระบุช่ือตวัแทนอยา่งไร ซ่ึงเร่ืองน้ีหากจะจดทะเบียน
เคร่ืองหมายการคา้ต่อไป จะตอ้งระบุช่ือตวัแทนในค าขอจดทะเบียนทั้ง 3 คนตามท่ีหนงัสือมอบ
อ านาจระบุไว ้ ตวัแทนดว้ยกนัจะตดัช่ือตวัแทนคนอ่ืนออกไปโดยพลการไม่ได ้เพราะขดัต่อเจตนา
ของตวัการ แต่ถา้หากตวัแทนคนท่ีลาออกจากส านกังานนั้นมีหนงัสือบอกเลิกการเป็นตวัแทนตาม
ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 827 ต่อตวัการแลว้ การจดทะเบียนเคร่ืองหมาย
เคร่ืองหมายการคา้ก็ให้ระบุช่ือตวัแทนท่ีเหลืออยูแ่ละใหแ้นบหนงัสือการบอกเลิกเป็นตวัแทน
ดงักล่าวนั้นแนบประกอบการขอจดทะเบียนดว้ยทุกคร้ัง 
 
 ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1087/2509 ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 827 ตวัการจะ
ถอนตวัแทนเสียเวลาใดก็ไดทุ้กเม่ือ เหตุน้ีแมก้ารถอนอ านาจจะเป็นการผดิสัญญา โจทกซ่ึ์งเป็นผูรั้บ
มอบอ านาจก็ไม่มีสิทธิจะบงัคบัใหจ้  าเลยมอบอ านาจให้ตนไดท้  าเหมืองแร่ต่อไปจนครบ
ก าหนดเวลาตามสัญญา  
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 ค าพิพากษาฎีกาท่ี 482/2518 การท่ีผูเ้ป็นหุน้ส่วน 5 คนรวมทั้ง อ. ไดร่้วมกนัลงช่ือในใบ
มอบอ านาจให ้พ. ผูเ้ป็นหุน้ส่วนอีกคนหน่ึงเป็นโจทกฟ้์องคดีเก่ียวกบักิจการของหุน้ส่วนตามสัญญา
เขา้หุน้ส่วนซ่ึงผูเ้ป็นหุน้ส่วนทุกคนมีผลประโยชน์ร่วมกนันั้น ยอ่มถือวา่ พ. ฟ้องคดีในนามของหา้ง
หุน้ส่วนสามญัเพื่อประโยชน์ของผูเ้ป็นหุน้ส่วนหมดทุกคนหาใช่ฟ้องคดีแทนผูเ้ป็นหุน้ส่วนคนหน่ึง
คนใดโดยเฉพาะไม่ฉะนั้น หากจะมีการถอนการมอบอ านาจให ้พ. เป็นโจทกฟ้์องคดี กช็อบท่ีจะ
กระท าโดยผูเ้ป็นหุน้ส่วนทุกคนร่วมกนัขอถอนหรือกระท าโดยเสียงขา้งมาก ผูเ้ป็นหุ้นส่วนคนหน่ึง
คนใดซ่ึงเป็นเสียงขา้งนอ้ยจะขอถอนใบมอบอ านาจใหฟ้้องคดีโดยผูเ้ป็นหุ้นส่วนคนอ่ืนซ่ึงเป็นเสียง
ขา้งมากมิไดย้นิยอมดว้ยหาไดไ้ม่ฉะนั้น การท่ี อ. ผูเ้ป็นหุ้นส่วนแต่เพียงคนเดียวยืน่ค  าร้องขอถอน
การมอบอ านาจโดยผูเ้ป็นหุน้ส่วนคนอ่ืนๆ มิไดย้นิยอมดว้ย จึงหาท าใหก้ารมอบอ านาจให ้พ. ฟ้อง
คดีตามใบมอบอ านาจ เสียไปไม่และหามีผลท าให ้อ. กลบัเขา้มาเป็นโจทกด์ว้ยตนเองไม่เม่ือศาล
ชั้นตน้สั่งจ  าหน่ายคดีเพราะ พ.ขอถอนฟ้องแม ้อ. จะไดย้ืน่ค  าร้องขอถอนการมอบอ านาจไวก่้อนศาล
ชั้นตน้สั่งจ  าหน่ายคดีก็ตาม อ. ก็ไม่มีสิทธิขอเป็นโจทกด์ าเนินคดีต่อไปได ้
 
 ในการขอจดทะเบียนแกไ้ขเปล่ียนแปลงรายการเคร่ืองหมายการคา้โดยเฉพาะในเร่ืองการ
โอนสิทธิในเคร่ืองหมายการคา้นั้น บางกรณีตวัแทนจะเป็นผูล้งนามในสัญญาโอนแทนตวัการท่ีเป็น
เจา้ของเคร่ืองหมายการคา้ ซ่ึงโดยปกติแลว้สัญญาโอนจะลงนามโดยคู่สัญญากนั เวน้แต่ในบางกรณี
เร่งด่วน ในสัญญาโอนเคร่ืองหมายการคา้ตวัแทนจะเป็นผูล้งนามในฐานะตวัแทนผูโ้อนกรณีเช่นน้ี
แมต้ามกฎหมายหนงัสือมอบอ านาจนั้นยงัคงมีผลใชบ้งัคบัอยู ่แต่ หากหนงัสือมอบอ านาจนั้นมี
ระยะเวลานานเกินกวา่หน่ึงปีข้ึนไป ผูเ้ขียนจะเรียกใหส่้งหนงัสือมอบอ านาจใหม่มาประกอบการ
พิจารณาเร่ืองโอนเสมอ เพราะสถานะของตวัการหรือผูม้อบอ านาจเป็นอยา่งไรในช่วงระยะเวลาท่ี
ผา่นมา อาจมีการเปล่ียนแปลงสถานะของผูม้อบอ านาจแลว้ก็ได ้ นายทะเบียนไม่มีโอกาสทราบได้
จึงตอ้งเรียกหนงัสือมอบอ านาจฉบบัใหม่มาพิจารณา ซ่ึงในอดีตนายทะเบียนจะไม่ยอมรับหนงัสือ
สัญญาโอนท่ีลงนามโดยตวัแทน 
 
 กรณีน้ี หากผูข้อจดทะเบียนซ่ึงเป็นตวัแทนหรือผูรั้บมอบอ านาจยงัคงยนืยนัการเป็นตวัการ
ตวัแทนอยูต่่อนายทะเบียนก็ได ้ซ่ึงหมายความวา่ นายทะเบียนไดใ้ชค้วามระมดัระวงัพอสมควรใน
การพิจารณาเร่ืองโอนเคร่ืองหมายการคา้นั้นแลว้ อยา่งไรก็ตามกรณีดงักล่าวน้ีมิใช่หลกัเกณฑท่ี์
บงัคบัวา่นายทะเบียนทุกคนจะตอ้งถือปฎิบติั ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของนายทะเบียนแต่ละท่าน 
 
การระบุช่ือตัวแทนในการขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า 
 ในการขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ ผูเ้ขียนไดก้ล่าวไวแ้ต่แรกแลว้วา่ จะตอ้งระบุช่ือ
ตวัแทน และสถานท่ีติดต่อของตวัแทนอยูใ่นค าขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ดว้ย เพราะตามนยั



 20 

มาตรา 10 แห่งพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ พ.ศ.2534 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติั
เคร่ืองหมายการคา้ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2543 บญัญติัวา่ “ เคร่ืองหมายการคา้อนัพึงรับจดทะเบียนไดน้ั้น 
ผูข้อจดทะเบียนเพื่อเป็นเจา้ของเคร่ืองหมายการคา้นั้นหรือตวัแทน ตอ้งมีส านกังานหรือสถานท่ีท่ี
นายทะเบียนสามารถติดต่อไดต้ั้งอยูใ่นประเทศ  ”  นัน่หมายความวา่ จะจดทะเบียนเคร่ืองหมาย
การคา้ไดน้ั้น จะตอ้งมีส านกังานตวัแทนหรือสถานท่ีท่ีนายทะเบียนสามารถติดต่อถึงไดใ้นประเทศ
ไทย   
 ฉะนั้น การมอบอ านาจโดยผูม้อบอ านาจซ่ึงมีภูมิล าเนาอยูต่่างประเทศ นอกจากจะเดิน
ทางเขา้มาในประเทศไทยเป็นการชัว่คราวเพื่อยืน่ค  าขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ โดยในค าขอ
จดทะเบียนจะตอ้งระบุสถานท่ีท่ีนายทะเบียนสามารถติดต่อถึงไดใ้นประเทศไทยไวแ้ลว้   กรณีท่ี
ไม่ไดเ้ดินทางเขา้มาในประเทศ แต่ไดม้อบอ านาจใหต้วัแทนในประเทศไทยเป็นผูย้ืน่ค  าขอจด
ทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้  ตวัแทนหรือส านกังานตวัแทนก็จะตอ้งระบุสถานท่ีติดต่อในประเทศ
ไทยดว้ยเช่นกนั 
 
 ความส าคญัของส านกังานตวัแทนหรือสถานท่ีติดต่อในประเทศไทยนั้นมีมาก หากมีการ
เลิกตั้งส านกังานตวัแทนในประเทศไทย หรือไม่มีสถานท่ีท่ีติดต่อในประเทศไทยแลว้ เคร่ืองหมาย
การคา้ท่ีไดรั้บการจดทะเบียนแลว้ อาจถูกนายทะเบียนเพิกถอนทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้นั้นได ้
ตามนยัมาตรา 59 วรรคแรกซ่ึงบญัญติัวา่ “ ถา้เจา้ของเคร่ืองหมายการคา้ท่ีไดจ้ดทะเบียนแลว้ หรือ
ตวัแทนเลิกตั้งส านกังานหรือสถานท่ีท่ีไดจ้ดทะเบียนไวใ้นประเทศไทยแลว้ ใหน้ายทะเบียนสั่งเพิก
ถอนการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้นั้น ” 
 
 บางกรณีเกิดปัญหาข้ึนวา่ บุคคลผูข้อจดทะเบียนท่ีไดท้  าหนงัสือมอบอ านาจไวห้ลายคน 
บางคนท่ีเป็นผูรั้บมอบอ านาจนั้นไดถึ้งแก่กรรมไปแลว้ก็ดี หรือไดล้าออกจากส านกังานตวัแทนนั้น 
ๆ แลว้ก็ดี   เม่ือเวลาน าหนงัสือมอบอ านาจนั้นไปประกอบการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ 
จะตอ้งระบุช่ือตวัแทนครบถว้นตามท่ีหนงัสือมอบอ านาจระบุไวห้รือไม่ 
 ตามหลกัการแลว้ จะตอ้งระบุช่ือตวัแทนตามจ านวนท่ีหนงัสือมอบอ านาจระบุไว ้ แต่เรา
ทราบมาแลว้วา่ สภาพการเป็นตวัแทนจะส้ินไปต่อเม่ือ  ตวัการถอนตวัแทน ตวัแทนบอกเลิกการ
เป็นตวัแทนหรือ  ตวัการหรือตวัแทนตกเป็นผูไ้ร้ความสามารถ ตาย หรือลม้ละลาย 
  
 ดงันั้น เม่ือตวัการมิไดถ้อนบุคคลนั้นออกจากเป็นตวัแทน   ผูรั้บมอบอ านาจดว้ยกนัเองจะ
ไม่ระบุช่ือตวัแทนผูท่ี้ไดล้าออก หรือตายไปแลว้ลงในค าขอจดทะเบียนโดยล าพงัตนเองไม่ได ้ เวน้
แต่จะใหผู้เ้ป็นตวัแทนท่ีไดล้าออกจากส านกังานตวัแทนนั้น ท าหนงัสือปฎิเสธการเป็นตวัแทนแนบ
มาพร้อมกบัค าขอจดทะเบียน หรือส่งส าเนาใบมรณะบตัรของตวัแทนผูน้ั้นท่ีถึงแก่ความตายแนบ
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ประกอบค าขอจดทะเบียน  เช่นน้ี จึงจะไม่ตอ้งระบุช่ือตวัแทนนั้น ๆ ท่ีไดล้าออกหรือถึงแก่ความ
ตาย ส่วนการท่ีตวัแทนตกเป็นผูไ้ร้ความสามารถหรือลม้ละลายนั้น จะไม่ระบุช่ือการเป็นตวัแทน
ของบุคคลก็ไดโ้ดยส่งเอกสารการเป็นผูไ้ร้ความสามารถ หรือค าพิพากษาใหล้ม้ละลายแนบ
ประกอบการจดทะเบียน 
 
 ปัญหาในเร่ืองการมอบอ านาจจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้นั้น มีค่อนขา้งมาก บางคร้ังท า
ใหต้อ้งเสียเวลาในการจดทะเบียนไปโดยสาเหตุท่ีผูม้อบอ านาจหรือตวัแทนสามารถจะแกไ้ขได้
ก่อนท่ีจะยืน่ค  าขอจดทะเบียน ซ่ึงจะท าใหก้ารจดทะเบียนเป็นไปโดยรวดเร็วยิง่ข้ึน ควรตรวจดูวา่ 
หนงัสือมอบอ านาจไดล้งวนัท่ีกนัไวห้รือไม่  ผูม้อบอ านาจไดล้งช่ือในหนงัสือมอบอ านาจหรือไม่  
หากหนงัสือมอบอ านาจเป็นแบบฟอร์ม ไดพ้ิมพช่ื์อและบุคคลท่ีเป็นพยานยงัมิไดล้งช่ือหรือไม่  โน
ตารีปับลิคไดร้ะบุขอ้ความการเป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนไวใ้นต่างประเทศไวห้รือไม่  โดยเฉพาะ
ในกรณีท่ีโนตารีปับลิคลงลายมือช่ือลอย ๆ ไว ้โดยไม่ไดมี้ความรับรองอะไรไวเ้ลยนั้น ตวัแทนควร
ท่ีจะทว้งติงส่งกลบัไปใหล้งขอ้ความในการรับรองใหถู้กตอ้งเสียก่อน  และหากตวัแทนจะตอ้ง
ด าเนินการแทนคู่กรณีทั้งสองฝ่าย เช่น ลงนามในสัญญาโอนเคร่ืองหมายการคา้ในฐานะตวัแทนของ
ผูโ้อนและตวัแทนของผูรั้บโอน  ควรระวงัประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 805 โดยดูใน
หนงัสือมอบ อ านาจดว้ยวา่ ตวัการไดม้อบอ านาจใหต้วัแทนกระท าการในฐานะตวัแทนของ
คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงไดด้ว้ยหรือไม่ ถา้ไม่มีขอ้ความดงักล่าวก็ควรท่ีจะใหต้วัการทั้งสองฝ่ายท า
หนงัสือใหค้วามยนิยอมใหต้วัแทนคนเดียวกนักระท าการดงักล่าวในฐานะตวัแทนของทั้งสองฝ่าย
ไดแ้นบประกอบการพิจารณา จะท าใหก้ารพิจารณาของนายทะเบียนเป็นไปโดยรวดเร็วยิง่ข้ึน 
 
 เม่ือกล่าวถึงการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้แลว้ จะตอ้งไม่ลืมวา่ การจดทะเบียนแกไ้ข
รายการจดทะเบียน การโอนสิทธิในเคร่ืองหมายการคา้ และการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตใหใ้ช้
เคร่ืองหมายการคา้ ก็ถือวา่เป็นการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้อยา่งหน่ึง  ยงัมีประเด็นปัญหาท่ี
ผูเ้ขียนมกัจะถูกถามอยูเ่ป็นประจ าวา่  สัญญาโอนท่ีลงนามโดยตวัการท่ีอยูต่่างประเทศนั้นก็ดี   
สัญญาอนุญาตใหใ้ชเ้คร่ืองหมายการคา้ท่ีลงนามโดยตวัการท่ีอยูต่่างประเทศก็ดี  ท าไมจึงตอ้งให้โน
ตารีปับลิคลงลายมือช่ือรับรอง และตอ้งระบุขอ้ความการเป็นนิติบุคคลไวเ้หมือนกบัหนงัสือมอบ
อ านาจ  ทั้ง ๆ ท่ี ตามกฎกระทรวงก็มิไดก้  าหนดไวอ้ยา่งนั้น 
 
 กรณีน้ีเป็นปัญหาท่ีตอ้งอธิบายกนัอยา่งมาก ผูเ้ขียนขอถือโอกาสคร้ังน้ีอธิบายวา่ ในการยืน่
ขอจดทะเบียนโอนสิทธิในเคร่ืองหมายการคา้ก็ดี  การจดทะเบียนสัญญาอนุญาตใหใ้ชเ้คร่ืองหมาย
การคา้ก็ดี  เป็นกรณีท่ีผกูพนัผูเ้ป็นเจา้ของเคร่ืองหมายการคา้ หนา้ท่ีหน่ึงของนายทะเบียนก็คือ 
จะตอ้งใชค้วามระมดัระวงัพอสมควรท่ีจะรับจดทะเบียน  ผูเ้ขียนหรือนายทะเบียนมิใช่ผูท่ี้เช่ียวชาญ
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หรือผูช้  านาญในการตรวจพิสูจน์ลายมือช่ือของเจา้ของเคร่ืองหมายการคา้ ดงันั้น ในกรณีการจด
ทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ของบุคคลท่ีมีภูมิล าเนาอยูต่่างประเทศ ผูท่ี้มีอ านาจรับรองการมอบ
อ านาจตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2535) ขอ้ 5 นั้นเป็นบุคคลท่ีนายทะเบียนใหเ้ครดิตหรือความเช่ือถือ   
ดงันั้น ในการท าสัญญาโอนเคร่ืองหมายการคา้ก็ดี หรือการท าสัญญาอนุญาตใหใ้ชเ้คร่ืองหมาย
การคา้ก็ดี หากบุคคลดงักล่าวไดล้งนามรับรองลายมือช่ือและนิติฐานะไวด้ว้ยแลว้ ปัญหาเร่ืองบุคคล
ผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือในสัญญาดงักล่าวจะไม่เกิดข้ึนและไม่เป็นท่ีตอ้งสงสัย 
 
 ฉะนั้น ในกรณีท่ีสัญญาโอนสิทธิในเคร่ืองหมายการคา้ หรือสัญญาอนุญาตใหใ้ช้
เคร่ืองหมายการคา้ หากผูล้งนามในฐานะผูโ้อนหรือผูเ้ป็นเจา้ของเคร่ืองหมายการคา้ เป็นลายมือช่ือ
ของบุคคลผูไ้ดม้อบอ านาจใหจ้ดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้มาตั้งแต่ตน้แลว้  จะไม่มีการรับรอง
ลายมือช่ือผูโ้อนหรือเจา้ของเคร่ืองหมายการคา้ก็ได ้โดยตวัแทนจะตอ้งช้ีแจงในเร่ืองน้ีไวด้ว้ย  แต่ถา้
เป็นบุคคลอ่ืนท่ีไม่เคยมีการมอบอ านาจใหต้วัแทนไปจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ นายทะเบียนจะ
เช่ือไดอ้ยา่งไรวา่ ผูท่ี้ลงนามในฐานะเป็นผูโ้อนหรือผูใ้หอ้นุญาตนั้นเป็นผูท่ี้มีอ านาจหรือมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะกระท าสัญญานั้นได ้  
  
 ดงันั้น หากหนงัสือมอบอ านาจนั้นไดม้อบอ านาจกนัมาเป็นเวลาหลายปีแลว้ กรณีท่ีมีการ
ท าสัญญาโอนหรือสัญญาอนุญาตใหใ้ชเ้คร่ืองหมายการคา้ ถา้ไดส่้งหนงัสือมอบอ านาจฉบบัปี
ปัจจุบนัท่ีมีผูท่ี้อ  านาจตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2535) ขอ้ 5 ไดล้งลายมือรับรองและรับรองนิติฐานะไว้
ดว้ยแลว้มาประกอบการพิจารณา ถา้เป็นลายมือช่ือเดียวกนัในสัญญาดงักล่าว  สัญญาโอนหรือ
สัญญาอนุญาตใหใ้ชเ้คร่ืองหมายการคา้ จะไม่มีการรับรองโดยโนตารีปับลิคของฝ่ายผูเ้ป็นเจา้ของ
เคร่ืองหมายการคา้ก็ได ้หรือจะส่งหนงัสือรับรองนิติฐานะท่ีออกโดยผูมี้อ  านาจของประเทศนั้น ๆ 
ฉบบัปัจจุบนัประกอบการจดทะเบียนก็ไดเ้ช่นกนั 
 
การมอบอ านาจตั้งตัวแทนหลายคนจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า 
 มีการตั้งค  าถามผูเ้ขียนวา่ ในการมอบอ านาจให้ตวัแทนจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้นั้น 
ตวัการมกัจะมอบอ านาจโดยตั้งตวัแทนหลายคนใหไ้ปจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้  ขอ้ความท่ี
ปรากฏในหนงัสือมอบอ านาจ จะปรากฏวา่ 

1. มอบอ านาจให ้นาย ก. หรือ นาย ข. เป็นตวัแทน...... 
2. มอบอ านาจให ้นาย ก. และ นาย ข. เป็นตวัแทน..... 
3. มอบอ านาจให ้นาย ก. และหรือ นาย ข. เป็นตวัแทน.... 

 ทั้งสามรูปแบบของการมอบอ านาจนั้น ตวัแทนคนใดบา้งท่ีมีอ านาจลงนามในเอกสารขอ
จดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้  
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  ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 804 บญัญติัวา่ “ ถา้ในสัญญาอนัเดียวกนั 
ตวัการตนเดียวตั้งตวัแทนหลายคนเพื่อแก่การอนัเดียวกนัไซร้ ท่านใหส้ันนิษฐานไวก่้อนวา่ ตวัแทน
จะต่างคนต่างท าการนั้น ๆ แยกกนัไม่ได ้” 
 
 ดงันั้น การลงนามในเอกสารหรือค าร้องใด ๆ เก่ียวกบัการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้
นั้น  ในกรณีขอ้ท่ี 1 ท่ีมอบอ านาจให ้นาย ก. หรือ นาย ข. เป็นตวัแทนนั้น  นาย ก. หรือ นาย ข. คน
ใดคนหน่ึงยอ่มมีอ านาจท่ีจะเป็นผูล้งนามในเอกสารได ้ แต่ถา้เป็นกรณีขอ้ท่ี 2 แลว้ การลงนามใน
เอกสารจะตอ้งลงนามทั้งสองคนคือ นาย ก. และนาย ข. ซ่ึงจะท าแยกกนัลงนามในเอกสารไม่ได ้
ส่วนกรณีขอ้ท่ี 3 นั้น นาย ก. และนาย ข. จะลงนามร่วมกนัหรือแยกกนัในเอกสารการขอจดทะเบียน
เคร่ืองหมายการคา้ก็ไดต้ามท่ีหนงัสือมอบอ านาจระบุไว ้
 
การมอบหมายให้ตัวแทนจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าในนามของตัวแทน 
 อยา่ลืมวา่ การมอบอ านาจให้บุคคลไปจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ในกรณีท่ีกล่าวมาน้ี 
เป็นการมอบอ านาจใหบุ้คคลไปยืน่ค าขอจดทะเบียนในนามของผูม้อบอ านาจ โดยผูรั้บมอบอ านาจ
เป็นผูด้  าเนินการแทน  ซ่ึงเม่ือนายทะเบียนรับจดทะเบียนใหแ้ลว้ หนงัสือส าคญัแสดงการจด
ทะเบียนจะระบุช่ือผูม้อบอ านาจเป็นเจา้ของเคร่ืองหมายการคา้ ซ่ึงต่างกบัการมอบหมายใหผู้รั้บมอบ
อ านาจไปยืน่ค  าขอจดทะเบียนในนามของผูรั้บมอบอ านาจเอง กรณีหลงัน้ีหนงัสือส าคญัแสดงการ
จดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้จะระบุช่ือตวัแทนหรือผูรั้บมอบอ านาจเป็นเจา้ของเคร่ืองหมายการคา้ 
เพราะบางคร้ังตวัการก็ไม่ประสงคจ์ะเปิดเผยช่ือของตนเองก็มี สิทธิหนา้ท่ีในเคร่ืองหมายการคา้มี
กนัอยา่งไร ตอ้งไปวา่กนัเองในเร่ืองตวัการตวัแทน 
 
 ค าพิพากษาฎีกาท่ี 366/2500  ผูท่ี้จะขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ได ้จะตอ้งเป็นเจา้ของ
เคร่ืองหมายการคา้ นั้นๆ แต่ไม่จ  าตอ้งเป็นผูท้  าสินคา้ข้ึนเองก็ได ้ถา้บุคคลผูข้อจดทะเบียนไม่ไดเ้ป็น
เจา้ของเคร่ืองหมายการคา้นั้นแลว้ ผูข้อจดทะเบียนจะตอ้งไดรั้บมอบฉนัทะจากเจา้ของเสียก่อน 
 
 ค าพิพากษาฎีกาท่ี 4272/2536  การท่ีบิดาโจทกเ์ลิกประกอบกิจการส่วนตวัในการคา้ขายใบ
ชาซ่ึงใชเ้คร่ืองหมายการคา้พิพาทท่ีตนจดทะเบียนไวม้าประกอบกิจการคา้ใบชาโดยใชเ้คร่ืองหมาย
การคา้ดงักล่าวในรูปของบริษทัจ าเลย ตลอดจนการใชเ้คร่ืองหมายการคา้พิพาทกบัใบชาของบริษทั
จ าเลยในลกัษณะท่ีแสดงวา่บริษทัจ าเลยเป็นเจา้ของสิทธิในเคร่ืองหมายการคา้ดงักล่าวดงัปรากฏท่ี
กล่องบรรจุใบชา นั้น ถือไดว้า่บิดาโจทกไ์ดส้ละสิทธิในเคร่ืองหมายการคา้พิพาทโดยยอมใหเ้ป็น
ทรัพยสิ์นของบริษทัจ าเลยแลว้ตั้งแต่ขณะบิดาโจทกเ์ลิกประกอบการคา้ใบชาเป็นการส่วนตวัมา
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ประกอบการคา้ใบชาในรูปบริษทัจ าเลยโดยมีตนเป็นกรรมการผูจ้ดัการ แมห้ลกัฐานการจดทะเบียน
เคร่ืองหมายการคา้พิพาทจะปรากฏช่ือบิดาโจทกเ์ป็นเจา้ของเคร่ืองหมายการคา้ดงักล่าว โดยบิดา
โจทกย์งัมิไดไ้ปจดทะเบียนโอนสิทธิในเคร่ืองหมายการคา้นั้นใหจ้  าเลยเพื่อใหส้มบูรณ์ตามมาตรา33 
แห่ง พ.ร.บ. เคร่ืองหมายการคา้ พ.ศ.2474 ซ่ึงใชบ้งัคบัอยูใ่นขณะนั้นก็ตาม แต่ก็ถือไม่ไดว้า่บิดา
โจทกย์งัคงเป็นเจา้ของสิทธิในเคร่ืองหมายการคา้พิพาทต่อไป การทีป่รากฏช่ือบิดาโจทก์เป็น
เจ้าของเคร่ืองหมายการค้าพพิาทตามหลกัฐานการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า มีผลเพยีงเท่ากบั
บิดาโจทก์เป็นผู้ถือสิทธิในเคร่ืองหมายการค้าพพิาทไว้แทนจ าเลยเท่าน้ัน…. 
  
 จากค าพิพากษาฎีกาดงักล่าว แสดงวา่ มีการถือสิทธิในเคร่ืองหมายการคา้แทนผูเ้ป็นเจา้ของ
เคร่ืองหมายการคา้ท่ีแทจ้ริงได ้โดยเป็นขอ้เทจ็จริงท่ีตอ้งน าสืบต่อศาลใหป้รากฏ  เน่ืองจากมาตรา 42 
วรรคแรก แห่งพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ พ.ศ.2534 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติั
เคร่ืองหมายการคา้ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2543 บญัญติัวา่ “ เม่ือไดจ้ดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้แลว้ ให้
นายทะเบียนออกหนงัสือส าคญัแสดงการจดทะเบียนใหแ้ก่ผูข้อจดทะเบียนตามแบบท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง  ”  ฉะนั้น ในเบ้ืองตน้ก็ตอ้งสันนิษฐานไวก่้อนวา่ “ ผูซ่ึ้งไดจ้ดทะเบียนเป็นเจา้ของ
เคร่ืองหมายการคา้ เป็นผูมี้สิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวในอนัท่ีจะใชเ้คร่ืองหมายการคา้นั้นส าหรับสินคา้ท่ีได้
จดทะเบียนไว ้”  ตามมาตรา 44 แห่งพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้  ฯ นัน่คือ เป็นเจา้ของ
เคร่ืองหมายการคา้ท่ีจดทะเบียนไว ้  
 
 ในการขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้นั้น คนหน่ึงคนอาจยืน่ค  าขอจดทะเบียน
เคร่ืองหมายการคา้ไดโ้ดยไม่จ  ากดัจ านวนค าขอ ดงันั้น ในการมอบอ านาจหรือการตั้งตวัแทน 
จะตอ้งตั้งตวัแทนไวใ้นแต่ละค าขอจดทะเบียนดว้ย  เพราะการแต่งตั้งตวัแทนถือเป็นรายการทาง
ทะเบียนดว้ยอยา่งหน่ึง ไม่ใช่วา่ ตวัการท าหนงัสือมอบอ านาจหน่ึงฉบบัแลว้ ตวัแทนสามารถไป
ด าเนินการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือด าเนินการใด ๆ ในค าขอจดทะเบียนของตวัการนั้น ๆ ไดทุ้กค าขอ
ตวัแทนจะด าเนินการเช่นนั้นไดก้็ต่อเม่ือไดมี้ช่ือตวัแทนนั้น ๆ อยูใ่นแต่ละค าขอจดทะเบียน
เคร่ืองหมายการคา้นั้น ๆ เท่านั้น 
 
 การมอบอ านาจใหบุ้คคลอ่ืนไปจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้นั้น บางคร้ังผูม้อบอ านาจมี
เจตนาท่ีจะมอบอ านาจในนามของนิติบุคคล  แต่กลบัระบุช่ือผูม้อบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดา กรณีน้ี
ถือวา่เป็นการมอบในนามของบุคคลธรรมดา  เช่น บริษทั เอบีซี จ  ากดั มีกรรมการท่ีมีอ านาจกระท า
การแทนบริษทั คือ นาย เอ ประสงคจ์ะจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ โดยการมอบอ านาจให ้ก. 
เป็นตวัแทนไปจดทะเบียน เม่ือเวลาจะมอบอ านาจจะตอ้งระบุวา่ ข้าพเจ้า บริษัท เอบีซี จ ากดั เป็นผู ้
มอบอ านาจ หรือ จะระบุวา่ บริษัท เอบีซี จ ากดั โดยนาย เอ กรรมการบริษัท เอบีซี จ ากดั ก็ได ้ หรือ
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จะระบุว่า นาย เอ ในฐานะกรรมการบริษัท เอบีซี จ ากดั ก็ไดเ้ช่นกนั ถา้หากระบุวา่ ขา้พเจา้ นาย เอ 
มอบอ านาจให ้นาย ก. กรณีน้ีถือวา่เป็นการมอบอ านาจในนามของนาย เอ เป็นการส่วนตวั การมอบ
อ านาจท่ีไม่ถูกตอ้งตามเจตนาของผูม้อบอ านาจมกัเป็นการมอบอ านาจท่ีเกิดข้ึนในต่างจงัหวดัเป็น
ส่วนใหญ่ โดยส่วนใหญ่คิดวา่ ตวักรรมการท่านเองเป็นบริษทันั้น ๆ จึงขอใหแ้ยกแยะฐานะใน
ขณะท่ีมอบอ านาจใหถู้กตอ้งดว้ย เพื่อประโยชน์ในการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ไดร้วดเร็ว  
 
 ค าพิพากษาฎีกาท่ี 9873/2544 ตามค าฟ้องโจทกร์ะบุวา่บริษทัจ าเลยท่ี 1 และบริษทัจ าเลยท่ี 2 
เป็นนิติบุคคลต่างหากจากกนั และตามหนงัสือรับรองเอกสารทา้ยฟ้องก็ระบุไวช้ดัเจนวา่ต่างเป็นนิติ
บุคคลแยกต่างหากจากกนั แมผู้ถื้อหุน้ของบริษทัจ าเลยท่ี 1 และท่ี 2 ส่วนใหญ่จะเป็นญาติพี่นอ้งกนั 
มีนามสกุลเดียวกนั และแมจ้ะเป็นบริษทัในเครือเดียวกนัก็ตาม แต่ตามกฎหมายแลว้ตอ้งถือวา่จ าเลย
ท่ี 1 และท่ี 2 ต่างเป็นนิติบุคคลแยกกนั หากใช่เป็นบริษทัเดียวกนัไม่ 
 
 ค าพิพากษาฎีกาท่ี 4845/2533 บทบญัญติัมาตรา 24 พระราชบญัญติัลม้ละลาย ไม่ไดบ้ญัญติั
หา้มผูถู้กพิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาดจดัการทรัพยสิ์นของผูอ่ื้นหรือกระท ากิจการแทนผูอ่ื้น จ าเลยท่ี 2 ผูถู้ก
พิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาดขึงมีอ านาจลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของจ าเลยท่ี 1 แต่งตั้ง
ทนายความแทนจ าเลยท่ี 1 ซ่ึงเป็นนิติบุคคลได ้
 
 ในบางคร้ังการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้เกิดข้ึนโดยการตั้งตวัแทนท่ีผิดพลาด โดยผูท่ี้
เป็นตวัแทนและไปลงนามในเอกสารยืน่ค าขอจดทะเบียนเป็นบุคคลอ่ืน ซ่ึงมิใช่ตวับุคคลท่ีตวัการ
ระบุไวใ้นหนงัสือมอบอ านาจ หรือไม่มีการลงนามในค าขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ แต่นาย
ทะเบียนไดด้ าเนินการตามขั้นตอนจนถึงขั้นรับจดทะเบียนใหไ้ปแลว้ กรณีน้ีจะท าอยา่งไรต่อไป 
 
 ผูเ้ขียนไดแ้นะน าใหย้ืน่หนงัสือมอบอ านาจท่ีระบุช่ือตวัแทนท่ีเป็นบุคคลอ่ืนนั้นเขา้มาใหม่ 
หรือยื่นค าร้องขอแต่งตั้งตวัแทนคนนั้นเขา้มาใหม่ เท่ากบัเป็นการใหส้ัตยาบนัของตวัการ   
 
 มีปัญหาท่ีผูเ้ขียนเคยไดรั้บมาคือ กรณีตั้งตวัแทนเฉพาะการรับโอนเคร่ืองหมายการคา้ 
ปรากฏวา่ ทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้นั้น ครบก าหนดเวลาท่ีจะตอ้งต่ออายทุะเบียนแลว้ ตวัแทนจะ
ยืน่ขอต่ออายทุะเบียนเคร่ืองหมายการคา้นั้นเขา้ดว้ยจะไดห้รือไม่ 
 การต่ออายทุะเบียนเคร่ืองหมายการคา้นั้น นอกจากเจา้ของเคร่ืองหมายการคา้จะเป็นผูย้ื่นค า
ขอต่ออายเุขา้มาไดแ้ลว้ ผูรั้บมอบอ านาจหรือตวัแทนมีสิทธิยืน่ขอต่ออายทุะเบียนเคร่ืองหมายการคา้
นั้นได ้ซ่ึงประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 800 บญัญติัวา่ ถา้ตวัแทนไดรั้บมอบอ านาจแต่
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เฉพาะการ ท่านวา่จะท าการแทนตวัการไดแ้ต่เพียงในส่ิงท่ีจ  าเป็นเพื่อใหกิ้จอนัเขาไดม้อบหมายแก่
ตนนั้นส าเร็จลุล่วงไป 
 
 ค าวา่ “จ าเป็น” นั้นตอ้งถึงขนาดท่ีวา่ ถา้ไม่ท าเช่นนั้นแลว้ การท่ีไดรั้บมอบหมายจกัไม่
ลุล่วงไปดว้ยดี ดงันั้น หากจะรับโอนเคร่ืองหมายการคา้มา จ าเป็นจะตอ้งต่ออายทุะเบียน
เคร่ืองหมายการคา้นั้นในขณะนั้นก่อน เพื่อมิใหท้ะเบียนเคร่ืองหมายการคา้นั้นถูกเพิกถอนออกจาก
สารบบ มิฉะนั้นไม่อาจจะรับจดทะเบียนโอนเคร่ืองหมายการคา้ได ้กรณีน้ีถือวา่เป็นส่ิงจ าเป็นท่ี
ตวัแทนเฉพาะการรับโอนเคร่ืองหมายการคา้นั้น สามารถท่ีจะต่ออายทุะเบียนเคร่ืองหมายการคา้นั้น
ได ้แมว้า่หนงัสือมอบอ านาจเฉพาะการนั้นจะมิไดร้ะบุใหต่้ออายทุะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ไวก้็
ตาม ซ่ึงกรณีน้ีผูเ้ขียนเห็นวา่ เป็นขอ้เท็จจริงท่ีจะตอ้งพิจารณาเป็นราย ๆ  
 
 การมอบอ านาจใหบุ้คคลอ่ืนเป็นตวัแทนไปจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ เม่ือมอบอ านาจ
ใหไ้ปแลว้ตวัการหรือผูข้อจดทะเบียน ควรท่ีจะตอ้งติดตามดว้ยวา่ เร่ืองท่ีมอบอ านาจนั้น ผูรั้บมอบ
อ านาจหรือตวัแทนไดด้ าเนินการไปถึงไหนแลว้ เพราะบางคร้ังแทนท่ีผูรั้บมอบอ านาจหรือตวัแทน
จะด าเนินการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ในนามของตวัการ  ตวัแทนกลบัแอบน าเคร่ืองหมาย
การคา้นั้นไปจดทะเบียนในนามของตวัแทนเอง ซ่ึงหากตวัการปล่อยใหมี้การรับจดทะเบียน
เคร่ืองหมายนั้นไป ผลตามกฎหมายถือวา่ ตวัแทนผูน้ั้นเป็นเจา้ของเคร่ืองหมายการคา้นั้น กวา่ท่ีจะ
ไปพิสูจน์ความจริงต่อศาลได ้ก็ตอ้งเสียเวลาและค่าใชจ่้ายในการด าเนินคดี  ซ่ึงผดิวตัถุประสงคข์อง
การมอบอ านาจ   ฉะนั้น ตวัการสมควรจะตอ้งติดตามผลการด าเนินการของตวัแทนดว้ย อยา่ปล่อย
ใหเ้ขา้ท านองค าพงัเพยไทยท่ีวา่ “ไวใ้จทาง วางใจคน จะจนใจเอง ” 
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