
การมอบอํานาจใหจดทะเบียนเครื่องหมายการคา 
 

ตอนที่ 1 
 

 การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคานั้น ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ.2534 ซ่ึงแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 มิไดบัญญัติวาบุคคลที่จะขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาไดจะตองเปนใครบาง แตตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2535) ไดกลาวถึงการทําหนังสอืมอบอํานาจ
ของบุคคลที่อยูตางประเทศวาจะตองทําอยางไรบาง ทําใหเขาใจไดวา บุคคลที่มีภูมิลําเนาอยูในตางประเทศก็
สามารถขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาในประเทศไทยได  ขอสําคญัก็คือ ผูที่ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
จะตองมีสภาพเปนบุคคลตามกฎหมาย โดยจะเปนบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลตามกฎหมายก็ได      
 
การมอบอํานาจ  
 
 คือ การใหตวัแทนมีอํานาจทําการแทนตวัการนั่นเอง และการแตงตัง้ตวัแทนนั้นจะแตงตั้งโดยเปดเผยหรือ
โดยปริยายก็ได (มาตรา 797 วรรคสอง) และกิจการใดทีก่ฎหมายบัญญัตวิาตองทําเปนหนังสือหรือมหีลักฐานเปน
หนังสอื การตัง้ตัวแทนก็ตองทําเปนหนังสอืหรือมีหลักฐานเปนหนังสือดวย  การที่ทาํหรือมีหลักฐานเปนหนังสือ
ยอมหมายถึงหนังสือหรือหลักฐานอันมีลายมือช่ือของผูเปนตัวการซึ่งเปนผูแตงตั้ง (มาตรา 9) 
 
 คําพิพากษาฎกีาที่ 755/2502 ตามธรรมดาบุคคลยอมตั้งตัวแทนตนไดเสมอ เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไว
เปนพิเศษทํานองวา ใหตองกระทําดวยตนเองหรือตามสภาพไมเปดชองใหมอบอํานาจจัดการแทนกนัได 
 
 คําพิพากษาฎกีาที่ 890/2503 ผูเสียหายไมวาจะเปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดายอมมอบอํานาจใหฟอง
คดีอาญาแทนได  เมื่อผูเสียหายมอบอํานาจใหฟองคดีอาญาแลว ผูที่รับมอบอํานาจกย็อมลงชื่อในฟองแทนโจทกได 
ไมขัดตอประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 158 ขอ (7) 
 
 การมอบอํานาจใหบุคคลอื่นไปขอจดทะเบยีนเครื่องหมายการคานั้น  ผูรับมอบอํานาจมีอํานาจลงลายมือช่ือ
ในคําขอจดทะเบียนไดในฐานะผูรับมอบอํานาจ โดยไมจาํเปนตองใหบคุคลผูมอบอํานาจลงลายมือช่ือ แตการลงชื่อ
ในกรณีนี้ ผูรับมอบอํานาจจะตองลงชื่อของตนเองไมใชลงลายมือช่ือของผูมอบอํานาจ กรมทรัพยสินทางปญญาได
จัดทําฟอรมหนังสือมอบอํานาจขึ้นไวเพื่อความสะดวกแกผูขอจดทะเบยีนที่จะใชยื่นคําขอจดทะเบยีน ขอความใดที่
ผูมอบอํานาจไมประสงคจะมอบอํานาจใหแกตวัแทน ใหขีดฆาขอความดังกลาวและลงลายมือช่ือกํากับไวทกุครั้ง 
ขอความในหนังสือมอบอํานาจตามตวัอยางตอไปนี้ ขาพเจาไดเพิ่มขอความตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 805 ไว เพื่อใหตวัแทนสามารถดําเนินการในนามของตัวแทนอีกฝายหนึ่งไดในการทําสัญญาเกี่ยวกับ
เครื่องหมายการคาหรือในการจดทะเบยีนเครื่องหมายการคา 
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 คําพิพากษาฎกีาที่ 8743/2542 หนังสือมอบอํานาจมิไดเจาะจงวา ใหผูรับมอบอํานาจมอํีานาจกระทําการ
แทนผูมอบอํานาจเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเทานั้น ผูรับมอบอํานาจจึงมีอํานาจกระทําการใด ๆ ก็ไดภายในขอบเขตที่
ผูมอบอํานาจใหไวตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย มาตรา 801 และแมโจทกจะใชหนังสือมอบอํานาจกระทํา
การอยางอื่นแลวก็ตาม ก็ไมมีกฎหมายใดหามมิใหนํามาใชฟองคดีนี้อีก 
 
 การกรอกชื่อผูมอบอํานาจ ผูรับมอบอํานาจ ที่อยูในแบบฟอรมในชองวางที่เวนไวใหกรอกขอมูลนั้น ไมถือ
วาเปนการตกเติม ไมจําเปนตองลงชื่อกํากับ เทียบเคียงคาํพิพากษาฎกีาตอไปนี ้
 
 คําพิพากษาฎกีาที่ 2138/2534 หนังสือมอบอํานาจใหฟองคดีของโจทกไมมีการตกเติมขอความโดยไมไดลง
ลายมือช่ือกํากบัดังที่จําเลยอาง เพราะไมมกีารตกเติมแตประการใด การเขียนดวยปากกาหรือน้ําหมึกลงในชองวางที่
เวนไวเพื่อระบุช่ือคนที่ถูกตอง ไมตองดวยความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 46 วรรคสอง 1

 
 ตัวอยางหนังสอืมอบอํานาจที่นํามาแสดงในที่นี้ เปนเพียงแบบฟอรมเพื่ออํานวยความสะดวกใหแก
ประชาชนที่มคีวามประสงคจะมอบอํานาจเทานั้น  ผูขอจดทะเบยีนไมจาํเปนตองใชแบบฟอรมนี้ อาจจะพมิพ
ขอความการมอบอํานาจขึ้นมาเองก็ได แตควรจะมีขอความใหผูรับมอบอํานาจมีอํานาจดําเนนิการแทนผูมอบอํานาจ
ใหมากเพียงพอ เพื่อความสะดวกในการมาติดตอแทนผูมอบอํานาจ  ตวัอยางหนังสือมอบอํานาจทีผู่เขียนนํามาลงไว
ในบทความนี้ มีความ แตกตางจากแบบฟอรมที่กรมทรัพยสินทางปญญากําหนดไวเล็กนอยตรงที่มขีอความที่มี
อักษรตัวทึบอยูดวย  เพื่อใหผูรับมอบอํานาจสามารถดําเนินการแทนตวัการหรือผูมอบอํานาจได โดยไมตองหาม
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 805 2  

 
ตัวอยางหนังสอืมอบอํานาจ 

                                                 
1

 ประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความแพงมาตรา 46 วรรคสอง บัญญัติวา “ บรรดาคําคูความและเอกสารหรือแผนกระดาษไมวาอยางใด ๆ ท่ีคูความหรือศาลหรอื
เจาพนักงานศาลไดทําข้ึนซ่ึงประกอบเปนสํานวนของคดีน้ัน ใหเขียนเปนหนังสือไทยและเขียนดวยหมึกหรอืดีดพิมพหรือตีพิมพ ถามีผิตกที่ใดหามมิใหขูดลบ
ออก แตใหขีดฆาเสียแลวเขียนลงใหม และผูเขียนตองลงชื่อไวท่ีริมกระดาษ ถามีขอความตกเติมใหผูตกเติมลงลายมอืชือ่ หรือลงชื่อยอไวเปนสําคัญ ” 
2

 ประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย มาตรา 805 บัญญัติวา “ ตัวแทนนั้น เมื่อไมไดรับความยินยอมของตัวการ จะเขาทํานิติกรรมอันใดในนามของตัวการทํากับ
ตนเองในนามของตนเอง หรอืในฐานเปนตัวแทนของบุคคลภายนอกหาไดไม เวนแตนิติกรรมนั้นมีเฉพาะแตการชําระหนี้ ” 

 2



                 ตัวอยางหนังสือมอบอํานาจ 
            ทรัพยสินทางปญญา                         แบบ ก.18 

หนังสือมอบอํานาจ 
ขาพเจา……………………………………….…………………….สัญชาติ…………………………………………………….. 
ที่อยูเลขที่……………..…ซอย……………….………………ถนน………………………………แขวง/ตําบล…………………………..
เขต/อําเภอ………..………………………..จังหวัด……………………………………….….รหัสไปรษณีย…………………………….. 
ขอแตงตั้งและมอบอํานาจให………………………………………………………………………….สัญชาติ……………………………. 
ที่อยูเลขที่………………ซอย………………………ถนน……………………...…………แขวง/ตําบล………………………………….. 
เขต/อําเภอ…………………………จังหวัด………………………………เปนตัวแทนของขาพเจา 
 โดยมีอํานาจยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา/บริการ/รับรอง/รวม  หรือสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคาหรือ 
เครื่องหมายบริการ  ยื่นคําช้ีแจงตอนายทะเบียนเครื่องหมายการคาและเจาหนาที่  ยื่นหรือขอถอนคําคัดคาน  คําโตแยง คําอุทธรณ คํารองคํา
ขอทุกชนิด  ตลอดจนแถลงการณหรือสงหลักฐานเพิ่มเติม รวมทั้งมีอํานาจโอนและรับโอน ตกลงประนีประนอมยอมความ 
หรือใหความยินยอม  ตออายุทะเบียน  ขอถอนคําขอหรือทะเบียน  ตลอดจนแกไขเปลี่ยนแปลงกระทําการใด ๆ  ที่เห็นวาจําเปน 
และเหมาะสมเกี่ยวกับเรื่องเครื่องหมายการคา/บริการ/รับรอง/รวม  หรือสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมาย 
บริการแทนขาพเจา  และใหมีอํานาจตั้งหรือถอดถอนตัวแทนชวง  แจง  รอง  ฟอง  และดําเนินคดีใด ๆ  ในเรื่องเครื่องหมายการคา/ 
บริการ/รับรอง/รวม  หรือสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายบริการตอเจาหนาที่พนักงานสอบสวน  อัยการ หรอื 
ศาลทั้งในคดีแพงคดีอาญา 
 การใดที่ตัวแทนหรือตัวแทนชวงไดกระทําไปในนามของขาพเจาโดยอาศัยอํานาจตามที่ไดกลาวแลวนี้  ขาพเจาขอรับผิดชอบ 
เสมือนหนึ่งวาขาพเจาไดกระทําการนั้น ๆ ดวยตนเองทุกประการ  และหากมีการใดที่ไดกระทําไปกอนหนานี้ และภายในขอบเขตแหง 
อํานาจที่ขาพเจาไดมอบหมายตามหนังสือมอบอํานาจนี้  ขาพเจาขอใหสัตยาบันแกการกระทํานั้น ๆ ทุกประการ 
                * ขาพเจายนิยอมใหผูรับมอบอํานาจของขาพเจาสามารถทํานิติกรรมอันใดในนามของขาพเจาทํากับตนเองในฐานะเปนผูรับมอบ
อํานาจของบุคคลภายนอกหรือในฐานะเปนคูสัญญากับขาพเจาโดยตรงได  เพื่อเปนหลักฐานในการนี้  ขาพเจาและผูรับมอบอํานาจจึงไดลง
ลายมือช่ือและประทับตราไวใหตอหนาพยานเปนสําคัญ 
 หนังสือมอบอํานาจฉบับนี้ทําขึ้นเมื่อวันที่……………………เดือน……………………………………..พ.ศ. ………………… 
 
   ประทับตราบริษัท/หางหุนสวน  ลายมอืช่ือ……………………………………………..ผูมอบอํานาจ 
             (ถามี)                    (…………………………………………..) 
     ลายมือช่ือ……………………………………………..ผูมอบอํานาจ 
                                                                                               (.................................................................) 
         ผนึกอากรแสตมป                                ลายมือชื่อ……………………………………………..ผูรับมอบอํานาจ 
                                                                                               (.................................................................) 
                                                                              ลายมือช่ือ......................................................................ผูรับมอบอํานาจ 
                                                                                             (....................................................................) 
        ลายมือช่ือ.....................................................................พยาน  ลายมือช่ือ............................................................พยาน 
                     (....................................................................)                            (................................................... 

* ขอความที่เปนตัวเอน ถาท่ีไมตองการใหขีดฆาออกและลงลายมอืชื่อกํากับโดยผูมอบอํานาจ 
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ในการยื่นคําขอจดทะเบยีนเครื่องหมายการคา เฉพาะคําขอจดทะเบยีนเครื่องหมายการคาเทานั้นที่
กฎกระทรวง (พ.ศ.2535) ขอ 2 วรรคสอง กําหนดใหการกรอกขอความในคําขอ ใหกรอกขอความใหครบถวนเปน
ภาษาไทยโดยใชพิมพดดี หรือตีพิมพ และลงลายมือช่ือผูยื่นคําขอนั้น ดังนั้น หนงัสือมอบอํานาจซึ่งเปนเอกสาร
ประกอบการขอจดทะเบยีนจงึอาจใหวิธีเขียนดวยปากกาได  แตสวนมากผูเขียนจะพบวาผูขอจดทะเบียนจะใชวิธี
พิมพมากกวา 

 
 คําพิพากษาฎกีาที่ 3242/2516 จําเลยทําหนังสือมอบอํานาจใหโจทกรวมไปจัดการขายที่ดิน แตเปนหนังสือ
มอบอํานาจที่ใชไมไดเนื่องจากมีรอยขีดฆา และไมไดเซน็ชื่อกํากับขอความเกีย่วกับการรับเงิน ถือวาหนังสือมอบ
อํานาจนีย้ังเปนเอกสารของจําเลยอยู แมจะไดมอบใหโจทกรวมยดึถือไว ก็เพื่อเปนหลักฐานสําหรับดําเนินการไป
ตามที่มอบอํานาจเทานัน้ แตเมื่อการมอบอํานาจของจาํเลยไมเปนผล หนังสือมอบอํานาจนั้นก็เปนอันหมด
ประโยชนแกโจทกรวมแลว จําเลยผูเปนเจาของยอมจะฉีกหรือทําลายเสียได การที่จะอางวาที่จําเลยฉกีทําลายเสียทาํ
ใหโจทกรวมเสียหายนั้นหาไดไม เพราะแมในหนังสือมอบอํานาจนั้นจะมีขอความถงึการรับเงินดวย ก็อาจใชยนั
จําเลยไมไดเพราะจําเลยไมรับรองวาถูกตอง  
 
 ในการมอบอํานาจนั้น จะมจีาํนวนผูรับมอบอํานาจมากกวาหนึ่งคนก็ได ในการมอบอํานาจของตัวการที่อยู
ตางประเทศทีม่อบอํานาจใหคนไทยมากกวาหนึ่งคนขึ้นไป มักจะใชคาํวา และ/หรือ  ดังนั้นจะตองถือวาจํานวนคน
ที่รับมอบอํานาจนั้นมีมากกวาหนึ่งคนขึ้นไป 
 
 คําพิพากษาฎกีาที่ 7275/2543 ใบมอบอํานาจใหฟองคดี มขีอความวา "โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจา บริษัท 
น. โดย ท. กรรมการผูมีอํานาจ ขอมอบอํานาจให ก. และ / หรือ ข. เปนผูรับมอบอํานาจ โดยใหมอํีานาจยืน่ฟองและ
ดําเนินกระบวนพิจารณาคดแีพงและคดีอาญาตอศาลที่มีอํานาจกับบรษิัท อ. ธนาคาร ก. และ ส. จนคดีถึงที่สุด และ
ในการนีใ้หผูรับมอบอํานาจมีอํานาจ ดังตอไปนี?้ เปนการมอบอํานาจใหมีอํานาจกระทําการไดหลายครั้ง กลาวคอื 
ฟองคดีแพงไดหลายคดี และยังฟองคดีอาญาไดอีกหลายคดีทั้งผูถูกฟองที่ระบุไว 3 ราย อาจถูกฟองแยกคดีจากกัน
ไดดวย ในสวนของผูรับมอบอํานาจมี 2 คน เชื่อมดวยสันธาน "และ / หรือ" จึงอยูในบังคับทั้งขอ 7 (ข) และ (ค) 
แหงบัญชีอัตราอากรแสตมป ตองปดแสตมป ตามขอ 7 (ค) ซ่ึงเปนอัตราที่สูงกวา คํานวณไดเปนเงิน 60 บาท โจทก
ปดแสตมปมาเพียง 30 บาท โจทกจึงใชใบมอบอํานาจฉบบันี้เปนหลักฐานในคดนีี้ไมได ตามความในประมวล
รัษฎากร มาตรา 118 
 
 ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 804 บัญญัติวา “ ถาในสัญญาอันเดียวกัน ตวัการคนเดียวตั้ง
ตัวแทนหลายคนเพื่อแกการอันเดียวกนัไซร ทานใหสันนษิฐานไวกอนวาตัวแทนจะตางคนตางทําการนั้น ๆ แยกกนั
ไมได ” ดังนั้นในกรณีหนังสอืมอบอํานาจตัง้ตัวแทนโดยมีคําวา และ/หรือ นั้น ตัวแทนคนใดคนหนึง่จะดําเนินการ
จดทะเบียนเครื่องหมายการคาแทนผูมอบอํานาจก็ได 
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เอกสารประกอบการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา 
 การจดทะเบียนเครื่องหมายการคานั้น จะตองมีเอกสารประกอบการขอจดทะเบยีนเครื่องหมายการคา 
หลายทานวา ทําไมจะตองมเีอกสารประกอบ ผูเขียนขอเรียนวา  แตเดมิการจดทะเบยีนเครื่องหมายการคาในสมยัที่
ใชกฎหมายเกาคือ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พุทธศักราช 2474 นั้น เอกสารประกอบการขอจดทะเบยีนไม
มี  มีแตเพยีงยืน่แบบคําขอจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคาเทานั้น  แตตอมาเกิดมีการยื่นขอจดทะเบยีนโดยไมสุจริต 
กลาวคอืไปเอาเครื่องหมายการคาของบุคคลมายื่นขอจดทะเบียน  การที่ไมมีเอกสารประกอบการขอจดทะเบยีนทาํ
ใหเกิดปญหาเมื่อเวลาฟองคดีกัน หาตัวบุคคลผูยื่นคําขอจดทะเบยีนไมพบ ไมมีตัวตนจริง ๆ บาง สรางความเดือน
รอนผูที่สุจริตในการขอจดทะเบียน  บางกรณีไปยืน่คําคัดคานการจดทะเบียน เพื่อถวงเวลาการจดทะเบียน  สราง
ความเดือดรอนใหแกผูขอจดทะเบยีนที่สุจริตเนื่องจากหาตัวบุคคลผูคัดคานไมพบ ดังนั้นความจาํเปนจะตองมี
เอกสารประกอบเพื่อแสดงวาผูขอจดทะเบยีนเครื่องหมายการคานั้นมีสภาพเปนบุคคลตามกฎหมาย 
 
 อยางไรก็ตาม เร่ืองผูที่จดทะเบียนเปนเจาของเครื่องหมายการคาไดนั้น จะตองมีสภาพเปนบุคคลนัน้ กรม
ทรัพยสินทางปญญาไดเคยหารือไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกา ซ่ึงคณะกรรมการกฤษฎีกาไดมีคําวนิิจฉัยที่ 318/2542 
วินิจฉยัไวแลวดังนี ้

คณะกรรมการกฤษฎีกาที่ 318/2542 ที่ไดวินิจฉัยวาในกรณีของสํานักจุฬาราชมนตรีที่ไดรับการจดทะเบียน
เปนเจาของเครื่องหมายรับรอง ฮาลาล นั้น ปรากฏขอเท็จจริงวา สํานักจุฬาราชมนตรีมิไดเปนนิติบุคคล และหาก
กรมทรัพยสินทางปญญาจะถือวา สํานักจุฬาราชมนตรีเปนบุคคลธรรมดา กรมทรัพยสินทางปญญาก็ควรตองทราบ
วาบุคคลธรรมดาที่ไดรับจดทะเบียนนั้นเปนบุคคลผูใด ซ่ึงหากผูนั้นไดรับจดทะเบียน ผูนั้นก็เปนเจาของและเมื่อ
เจาของตายลง สิทธิในเครื่องหมายรับรองก็จะสิ้นไป แตในเรื่องนี้คณะกรรมการกฤษฎีกา  (กรรมการรางกฎหมาย 
คณะที่ ๘) เห็นวา สํานักจุฬาราชมนตรีมิอาจถือไดวาเปนบุคคลธรรมดา และเมื่อสํานักจุฬาราชมนตรีมิใชนิติบุคคล
และมิใชบุคคลธรรมดา จึงไมมีสภาพบุคคล การจดทะเบียนใหสํานักจุฬาราชมนตรีมีสิทธิในเครื่องหมายรับรองจึง
ไมเปนการถูกตองตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. ๒๕๓๔ 

 กฎกระทรวง (พ.ศ.2535) ขอ 10 กําหนดวา “การขอจดทะเบียน ใหผูขอยื่นคําขอพรอมแนบเอกสาร
ดังตอไปนี ้

(1) สําเนาคําขอ จํานวน 5 ฉบับ 
(2) บัตรประจําตัว ” 

  
ดังนั้น การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาในขณะนี้ จงึจะตองยื่นคําขอจดทะเบยีน 1 ฉบับ โดยสงสําเนา

คําขอจดทะเบยีนนัน้เพิ่มอีก 5 ฉบับ รวมเปนยื่นแบบคําขอจดทะเบยีน 6 ฉบับ พรอมทั้งแนบหลักฐานประจําตวั
บุคคล คือบัตรประจําตัว   
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ตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2535) ขอ  3 ไดกําหนดไววา  “ในกรณีที่ตองแนบบัตรประจําตวัประกอบคําขอ 
 (1) ถาเปนบุคคลธรรมดา อาจใชภาพถายบตัรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวอ่ืน ๆ ที่ทางราชการ
ออกให ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว หรือหนังสือเดนิทางก็ได 
 (2) ถาเปนนติบิุคคล ใหใชหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งเปนฉบับปจจบุัน โดยมีคํารับรองของผูมอํีานาจใหคํา
รับรองตามกฎหมายไมเกินหกเดือนนับแตวันที่ออกหนังสือรับรองนั้น เวนแตในกรณท่ีีเปนนิติบคุคลท่ีจัดตั้งตาม
กฎหมายตางประเทศ ซ่ึงไดสงเอกสารตาม ขอ 5 โดยมกีารระบุขอความรับรองการเปนนติิบุคคลในตางประเทศไว
ดวยแลว ” 
 
 ฉะนั้น บุคคลที่จะยืน่คําขอจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคา นั้น แบงเปน 2 กรณีคือ 
 
 ถาเปนบุคคลธรรมดา    จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของบุคคลนั้น ๆ  หรือสําเนาบัตร
ประจําตัวอ่ืน ๆ ที่ทางราชการออกให เชน สําเนาใบขับขีร่ถยนต   หรือจะเปนสําเนาใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว
หรือหนังสือเดินทางก็ได ในกรณีที่ผูขอจดทะเบยีนเปนคนตางประเทศหรือคนตางดาว  
 
 ในกรณีที่บุคคลที่อยูตางประเทศ ประสงคจะจดทะเบยีนเครื่องหมายการคาในประเทศไทย อาจเดินทางเขา
มาในประเทศไทยชั่วคราวเพื่อยื่นคําขอจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคาก็ได โดยแนบสงสําเนาหนงัสือเดินทาง หรือ
สําเนาหนังสือรับรองถิ่นที่อยูช่ัวคราว หรือหลักฐานอื่นที่แสดงใหนายทะเบยีนเห็นวาในขณะนั้นผูนั้นไดเขามาใน
ประเทศไทยจริง เพื่อประกอบคําขอจดทะเบียนได 
 
 ถาเปนนติิบุคคล   การดําเนนิการใด ๆ ของนิติบุคคล จะกระทําโดยผานทางผูแทนของนิติบุคคลนั้น  ซ่ึงใน
การจดทะเบียนเปนนิติบุคคล จะตองระบผูุที่มีอํานาจดําเนินการแทนนิติบุคคลไวในทะเบยีนนิตบิุคคลนั้น ๆ  ซ่ึงถา
เปนหางหุนสวนสามัญนิติบคุคล หรือหางหุนสวนจํากดั  ผูแทนของนิตบิุคคล ก็คือ ผูเปนหุนสวนผูจดัการ  หรือถา
เปนบริษัทจํากดั  ผูแทนของนิติบุคคลก็คือ กรรมการบริษัทผูมีอํานาจดําเนินกิจการแทนบริษัท  ซ่ึงบุคคลผูเปน
ผูแทนของนิตบิุคคล จะปรากฏรายชื่ออยูในหนังสอืรับรองนิติบุคคล ซ่ึงนายทะเบียนหุนสวนบรษิทั จะเปนผูออก
หนังสือรับรองนิติบุคคลให 
 
 หนังสือรับรองนิติบุคคลที่ใชประกอบการจดทะเบียน จะตองเปนหนังสือรับรองฉบับปจจุบัน ซ่ึงผูที่มี
อํานาจออกหนังสือรับรองนั้นใหคํารับรองไวไมเกินหกเดือนนับแตวันที่ออกหนังสือรับรองนั้น  นั่นคือ อายุ
หนังสือรับรองที่จะใชประกอบการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาตองเปนหนังสือรับรองที่นายทะเบียนหุนสวน
บริษัทออกใหไมเกินหกเดือนนับแตวันที่ออกหนังสือรับรองในขณะทีย่ื่นคําขอจดทะเบียน  
 
 กรณีที่เปนนิตบิุคคลที่จดทะเบียนไวตางประเทศ กรณีนี้กฎกระทรวง (พ.ศ.2535) ขอ 3 (2) ไวกําหนด
ยกเวนไมตองสงหนังสือรับรองนิติบุคคลก็ได ถาหากวาเปนกรณตีามกฎกระทรวง (พ.ศ.2535) ขอ 5  คือมีการตั้ง
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ตัวแทนในตางประเทศ และไดสงหนังสือมอบอํานาจโดยบุคคลตามที่ระบุไวในขอ 5 ไดระบุขอความรับรองการ
เปนนิตบิุคคลในตางประเทศไวดวย 
 
 โดยเหตนุี้  ถาเปนนิติบุคคลตางประเทศขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาในประเทศไทย  โดยหลักการแลว
ก็จะตองสงหนังสือรับรองนิติบุคคลฉบับปปจจุบัน ซ่ึงผูมีอํานาจตามกฎหมายรับรองไมเกินหกเดือนนับแตวันที่
ออกหนังสือรับรองนั้น    แตถาจะไมสงหนังสือรับรองนิติบุคคลก็ได  แตหนังสือมอบอํานาจที่ทําขึน้ใน
ตางประเทศนัน้  ผูที่มีอํานาจรับรองลายมือช่ือ จะตองรับรองการเปนนติิบุคคลในตางประเทศนั้นไวในหนังสือมอบ
อํานาจนั้นดวย 
 
การมอบอํานาจของผูขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา 
 ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการคานั้น  นอกจากผูขอจดทะเบยีนจะเปนผูที่ไปยื่นคาํขอจดทะเบยีน
เครื่องหมายการคาดวยตนเองแลว  อาจจะมอบอํานาจใหบุคคลใด ๆ ไปยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาแทน
ตนเองก็ได ซ่ึงการมอบอํานาจนั้น ผูรับมอบอํานาจอาจเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบคุคลก็ได และผูรับมอบอํานาจ
ยอมีอํานาจลงลายมือช่ือของตนในการดําเนินการแทนผูมอบอํานาจไดการมอบอํานาจใหบุคคลอื่นไปขอจด
ทะเบียนเครื่องหมายการคานั้น  ผูรับมอบอํานาจมีอํานาจลงลายมือช่ือในคําขอจดทะเบียนไดในฐานะผูรับมอบ
อํานาจ โดยไมจําเปนตองใหบุคคลผูมอบอํานาจลงลายมอืช่ือ  แตการลงชื่อในกรณีนี้ ผูรับมอบอํานาจจะตองลงชือ่
ของตนเองไมใชลงลายมือช่ือของผูมอบอํานาจ 
 
 คําพิพากษาฎกีาที่ 755/2502 ตามธรรมดาบุคคลยอมตั้งตัวแทนตนไดเสมอ เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไว
เปนพิเศษทํานองวา ใหตองกระทําดวยตนเองหรือตามสภาพไมเปดชองใหมอบอํานาจจัดการแทนกนัได 
 
 คําพิพากษาฎกีาที่ 890/2503 ผูเสียหายไมวาจะเปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดายอมมอบอํานาจใหฟอง
คดีอาญาแทนได  เมื่อผูเสียหายมอบอํานาจใหฟองคดีอาญาแลว ผูที่รับมอบอํานาจกย็อมลงชื่อในฟองแทนโจทกได 
ไมขัดตอประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 158 ขอ (7) 
 
การมอบอํานาจใหไปจดทะเบียนเครื่องหมายการคา อาจแบงเปน 3 รูปแบบ คือ 

1. การมอบอํานาจทั่วไป 
 การมอบอํานาจทั่วไป เปนการมอบอํานาจที่ตัวแทนหรือผูรับมอบอํานาจจะทํากิจใด ๆ ในทางจัดการแทน
ตัวการหรือผูมอบอํานาจไดทกุอยาง ยกเวนกิจการตอไปนีซ่ึ้งตัวแทนจะทําไมไดคือ 

1.1  ขายหรือจํานองอสังหาริมทรัพย 
1.2  ใหเชาอสังหาริมทรัพยกวาสามปขึ้นไป 
1.3  ให 
1.4  ประนีประนอมยอมความ 
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1.5  ยื่นฟองคดีตอศาล 
1.6  มอบขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการพิจารณา 

  
 คําพิพากษาฎกีาที่ 1305/2511 จําเลยเปนตวัแทนรับมอบอาํนาจทั่วไป ไมมีการมอบอํานาจโดยชดัแจงตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 801 จึงไมมีอํานาจทําสัญญาประนีประนอมยอมความใหเปนการผูกพัน
ตัวการ 
 
 คําพิพากษาฎกีาที่ 2526/2520 การทําสัญญาประนีประนอมยอมความ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 851 บัญญัติวาตองมีหลักฐานเปนหนังสือ การตัง้ตัวแทนใหไปทําสัญญาประนีประนอมยอมความ จึงตองมี
หลักฐานเปนหนังสือดวย 
 
 คําพิพากษาฎกีาที่ 300/2515 หนังสือมอบอํานาจระบใุหอํานาจตัวแทนทํากิจการแทนตัวการไวหลายอยาง
และใหยื่นฟองตอศาลเกี่ยวกบัทรัพยสินของตัวการไดดวย ดังนี้ตวัแทนผูไดรับมอบอํานาจนั้นยอมมีอํานาจฟองคดี
แทนตวัการได หาจําตองมีการมอบอํานาจกนัเฉพาะเรื่องเฉพาะรายไม 
 
 ที่ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 801 บัญญัติวา ตัวแทนไดรับมาอบอํานาจทั่วไปไมอาจยืน่ฟอง
ตอศาลไดนั้น มีความแตเพียงวา หากการมอบอํานาจมิไดระบุไววาใหตวัแทนยื่นฟองตอศาลแทนตวัการ ตวัแทนก็
ไมอาจยื่นฟองได 
 

2. การมอบอํานาจเฉพาะการ 
 ตามมาตรา 800 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บัญญัติวา “ถาตัวแทนไดรับมอบอํานาจแตเฉพาะ
การ ทานวาจะทําการแทนตวัการไดแตเพียงในสิ่งที่จําเปน เพื่อใหกจิอันเขาไดมอบหมายแกตนนัน้สําเร็จลุลวงไป”  
ดังนั้น ตวัแทนรับมอบอํานาจเฉพาะการ จึงหมายถึงตวัแทนที่ไดรับมอบอํานาจใหทําการแทนในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
เปนการเฉพาะ 3 เมื่อตัวแทนเฉพาะการกระทําการดังกลาวเสร็จสิ้นไป การเปนตวัแทนสิ้นสุดลงทันที 
 
 ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการคานั้น จะพบวามกีารตัง้ตัวแทนเฉพาะการมากในเรือ่งการรับโอนสิทธิ
ในเครื่องหมายการคา การขอตออายุทะเบยีนเครื่องหมายการคา ซ่ึงเมือ่นายทะเบียนจดทะเบียนโอนเครื่องหมาย
การคาหรือตออายุทะเบยีนเครื่องหมายการคาแลว ความเปนตัวแทนเฉพาะการจะสิ้นสุดลงทันที ตัวแทนที่ไดจด
ทะเบียนไวอยูแตเดิมยังคงเปนตัวแทนอยูเฉพาะกรณีการตออายุ  
  

                                                 
3

 คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยตัวแทน นายหนา จางทําของ รับขน โดย รศ.จกัรพงษ เล็กสกุลไทย คณะนิตศิาสตร 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร หนา 20 
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 แตสําหรับการโอนสิทธิเครื่องหมายการคากลับมีปญหาเพราะเมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนแลว การเปน
ตัวแทนเฉพาะการของผูรับโอนจะสิ้นสภาพไปเมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนโอนเครื่องหมาย  ฉะนั้นเครื่องหมาย
การคานั้นอาจถูกเพิกถอนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ.2534 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการคา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 มาตรา 59 วรรคแรก ซ่ึงบัญญัติวา “ถาเจาของเครื่องหมายการคาที่ไดจด
ทะเบียนแลวหรือตัวแทนเลกิตั้งสํานักงานหรือสถานที่ที่ไดจดทะเบียนไวในประเทศไทยแลว ใหนายทะเบยีนสั่ง
เพิกถอนการจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคานั้น ” ทางปฏิบัตินายทะเบียนจะสั่งใหระบุช่ือบุคคลและสถานที่อยูของ
บุคคลที่นายทะเบียนจะติดตอดวยแทนคําวาตัวแทนเฉพาะการ 
 

ขอสังเกต     1. ตัวแทนเฉพาะการจะขอจดทะเบียนยกเลกิการเปนตวัแทนทั่วไปที่ตวัการไดเคยแตงตั้ง
บุคคลอื่นเปนตัวแทนทั่วไปไมได เพราะความเปนตวัแทนจะสิ้นสุดลงตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา 826 กลาวคือ ตัวการถอนการเปนตวัแทน หรือตัวแทนยกเลิกการเปนตวัแทน หรือคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่ง
ตาย ตกเปนผูไรความสามารถ หรือลมละลาย 
นอกจากนั้น 

                    2. เมื่อรับจดทะเบียนโอนเครื่องหมายการคาที่ยื่นขอจดทะเบียนโอนโดยตัวแทนเฉพาะการ
ของผูรับโอนแลว ความเปนตัวแทนทั่วไปของผูโอนเดิมยอมสิ้นสุดลงไป  ผูขอจดทะเบียนบางรายยังมีความเขาใจ
ผิดวา ตัวแทนทั่วไปของผูโอนเปนตวัแทนของผูรับโอนดวย เวนแตผูรับโอนจะไดแตงตั้งใหบุคคลนั้นเปนตวัแทน
ทั่วไปแทนตัวแทนเฉพาะการ กรณีนี้ผูรับโอนตองยื่นคํารองจดทะเบยีนตั้งตัวแทนเชนกัน 
                     3. การเปนตัวแทนเฉพาะการนั้น นายทะเบยีนจะไมบันทกึทางทะเบยีนวาใครเปนตวัแทน
เฉพาะ เพราะมิใชตัวแทนถาวรหรือตัวแทนทั่วไป อยางไรก็ตามในกรณีที่เจาของเครือ่งหมายการคาไดมีการแตงตั้ง
ตัวแทนเฉพาะการใหกระทําการใด ๆ ไว เชนใหไปดําเนนิการตออายุทะเบียนเครื่องหมายการคา เมื่อนายทะเบียน
รับจดทะเบยีนตออายุทะเบยีนเครื่องหมายการคาใหแลว ความเปนตวัแทนเฉพาะการสิ้นสุดลง  ผูที่เจาของ
เครื่องหมายการคาไดแตงตั้งใหเปนตัวแทนหรือผูรับมอบอํานาจทั่วไปอยูเดิมยังคงเปนตัวแทนในทะเบียน
เครื่องหมายการคานั้น ๆ อยู 
                     4..ในบางกรณีตวัการมอบหมายใหตัวแทนเฉพาะการในเรื่องเกี่ยวกับการรับโอนเครื่องหมาย
การคาหรือการจดทะเบยีนสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคา และยังมอบอํานาจใหมีการฟองรองหรือ
ดําเนินคดีใด ๆ ได ซ่ึงแมการมอบอํานาจนั้นจะเปนการมอบอํานาจทัว่ไปก็ตาม แตในสวนทีเ่กีย่วกับการจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาถือวาเปนการมอบอํานาจเฉพาะการ 
 

3. การมอบอํานาจชวง 
  โดยปกติเมื่อมกีารตั้งตัวแทนเกิดขึ้น มาตรา 808 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณชิยบัญญัติวา  ตัวแทน
ตองทําการดวยตนเอง เวนแตจะมีอํานาจใชตัวแทนชวงทําการได  ซ่ึงคําวา ตัวแทนชวง นั้นหมายถึงบุคคลที่ตัวการ

 9



มิไดแตงตั้งใหกระทํากจิการแทนตวัการโดยตรง แตเปนบุคคลที่ตัวแทนไดใชใหทํากจิการแทนตัวการตอไปอีกทอด
หนึ่ง 4

 
 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 813 บัญญัติวา “ตัวแทนผูใดตัง้ตัวแทนชวงตามที่ตัวการระบุตัว
ใหตั้ง ทานวาตัวแทนผูนั้นจะตองรับผิดแตเพียงในกรณีทีต่นไดรูวาตัวแทนชวงนัน้เปนผูที่ไมเหมาะแกการ หรือเปน
ผูที่ไมสมควรไววางใจแลวและมิไดแจงความนั้นใหตัวการทราบหรือมิไดเลิกถอนตัวแทนชวงนัน้เสยีเอง ” 
 
 การจะตั้งตวัแทนชวงหรือผูรับมอบอํานาจชวงไดนั้น ผูมอบอํานาจหรือตัวการจะตองระบุไวในหนงัสือ
มอบอํานาจดวยวาใหผูมอบอาํนาจหรือตวัแทนมีสิทธิตั้งตัวแทนชวงหรือผูรับมอบอํานาจชวงได โดยจะระบุช่ือผูรับ
มอบอํานาจชวงไวดวยหรือไมก็ได 
 
 การมอบอํานาจชวงจะมีไดกโ็ดยตัวแทนเปนผูมอบอํานาจชวงเทานั้น เมื่อมีการตั้งตัวแทนชวงแลว มาตรา 
814 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย บัญญัติวา “ตัวแทนชวงยอมรับผิดโดยตรงตอตัวการฉันใด กลับกนัก็
ฉันนั้น” นั้นคือ ตัวแทนชวงตองรับผิดโดยตรงตอตัวการเพราะถือวากจิการที่ตัวแทนชวงไดกระทําไป เปนการ
กระทํา ตามทีต่ัวการมอบหมายและผูกพนัตัวการนั้น ๆ สวนตัวแทนเดิมก็หลุดพนความรับผิด ไมตองตกเปน
คูสัญญากับตัวแทนชวงหรือตัวการ เพราะมีคนมาทํางานแทนแลว เวนแตตัวแทนจะเปนผูมีสวนผิดในการคัดเลือก
ตวัแทนชวง 5 แตถาหากตัวการมอบหมายเสยีเองไมถือวาเปนการมอบอํานาจชวง แตเปนการมอบอํานาจตั้งผูมอบ
อํานาจเพิ่มเติม  
 
 การเปนตวัแทนชวงในการจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคานั้นถือเปนรายการทางทะเบียนเครื่องหมายการคา
อยางหนึ่งซึ่งหากมีการแตงตัง้ตัวแทนชวงไว นายทะเบยีนจะบันทกึเปนรายการทางทะเบียน ฉะนัน้เมื่อมีการ
เปล่ียนแปลงตวัแทนชวง จะตองจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนดวย ทั้งนี้เปนตวัแทนชวงมีอํานาจ
ดําเนินการใด ๆ เฉกเชนเดยีวกับตวัแทนทัว่ไป โดยบุคคลที่เปนตัวแทนยังคงมีอํานาจที่จะไปดําเนนิการแกไข
เปล่ียนแปลงรายการทางทะเบียนเครื่องหมายการคาได เนื่องจากการจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคานั้น บางครั้ง
บุคคลผูเปนตัวแทนไมอาจไปดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับคาํขอจดทะเบยีนเครื่องหมายการคา จึงไดมอบหมายให
ตัวแทนชวงเปนผูไปดําเนนิการแทน 
 
ตัวแทนชวงจะแตงตัง้ตัวชวงตอไปอีกทอดหนึ่งไดหรือไม 
 ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการคานั้น ปจจุบันสวนใหญเปนการยืน่คําขอจดทะเบียนโดยบุคคลที่มี
ภูมิลําเนาอยูในตางประเทศ โดยเหตนุี้ บุคคลที่จะขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาในประเทศไทยจึงยืน่คําขอจด

                                                 
4

  ตัวแทนนายหนา ศาสตราจารย ดร.ไผทชิต เอกจริยกร  คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พิมพครั้งท่ี 7  หนา 158 
5

 ตัวแทนนายหนา ศาสตราจารย ดร.ไผทชิต เอกจริยกร  คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พิมพครั้งท่ี 7  หนา 38 
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ทะเบียนโดยผานสํานักงานกฎหมายที่การติดตอกับสํานักงานกฎหมายในตางประเทศ ซ่ึงการมอบอํานาจจะผานโน
ตารีปบลิกรับรองบุคคลและอํานาจของบุคคลนั้น 
 
 ดังนั้นในบางครั้ง เมื่อมีการยื่นคําขอจดทะเบียนใหแกบคุคลในประเทศไทย มักจะหลงลืมประเด็นในเรื่อง
การมอบอํานาจชวง ยกตวัอยาง  บริษัท ABC จํากัด ซ่ึงในการทํานิติกรรม จะตองมีกรรมการสองนายคือ นาย ก. 
และนาย ข. ลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญของบริษัท จึงจะผูกพนับริษัท ไดทําหนงัสือมอบอํานาจให นาย ก. 
เปนตัวแทนเพือ่จดทะเบยีนเครื่องหมายการคา นาย ก. ไดทําหนังสือมอบอํานาจใหบริษัท ด. จํากดั เปนตวัแทน 
บริษัท ด. จํากดั ไดมอบอํานาจให นางสาว ร. เปนตัวแทนชวง  กรณีนีถื้อวานางสาว ร.  ไมใชผูรับมอบอํานาจชวง 
เพราะ 

1. นาย ก. เปนตวัแทนของบริษทั ABC จํากัด ซ่ึงผูแทนของบริษัทคือกรรมการชื่อ นาย ก. และนาย ข. ใน
ฐานะกรรมการไดลงนาม 

2. นาย ก.ไดมอบอํานาจใหบริษทั ด. จํากัด ไปจดทะเบียนเครื่องหมายการคา บริษัท ด. จาํกัด อยูในฐานะ
เปนตัวแทนชวง 

3. การที่บริษัท ด. จํากัด ไดมอบอํานาจชวงตอใหแก นางสาว ร. อีกตอหนึ่ง นางสาว ร. ไมอยูในฐานะ
เปนตัวแทนชวงที่จะไปจดทะเบียนเครื่องหมายการคาได ดังนั้น เอกสารการจดทะเบยีนที่ลงนามโดย 
นางสาว ร. จึงไมผูกพันตวัการที่มอบอํานาจ 

 
 เร่ืองนี้ศาสตราจารย ดร.ไผทชิต  เอกจริยกร คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดกลาวไวใน
หนังสือตัวแทนนายหนา พิมพคร้ังที่ 7 หนาที่ 157 เห็นวา ตัวแทนชวงจะไปตัง้ตัวแทนชวงอีกทอดหนึ่งใหกระทํา
การแทนตนไมได เชนทําใบมอบอํานาจใหเขามีอํานาจแตงตั้งผูรับมอบอํานาจชวงใหฟองความได ดังนี้ เมื่อผูรับ
มอบอํานาจไดแตงตั้งผูรับมอบอํานาจชวงเพื่อฟองคดีแลว ผูรับมอบอํานาจชวงจะมอบอํานาจชวงใหแกบุคคลอื่น
ตอไปในการฟองคดียังโรงศาลอีกตอหนึง่นั้นยอมอยูนอกเขตใบใบมอบอํานาจดังกลาวแลว ผูรับมอบอํานาจชวงคน
หลังนี้จึงไมมอํีานาจที่จะฟองคดีได (คําพพิากษาฎกีาที่ 1116 – 1117/2495 (ญ)  
 
 ดังนั้นในการจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคา ถาปรากฏวา มีการมอบอํานาจชวงตอไปอีกทอดหนึ่ง ผูเขียนจะ
ส่ังใหสงหนังสือมอบอํานาจจากตวัการแตงตั้งตัวแทนชวงคนสุดทาย หรือใหตัวการใหคําสัตยาบันรับรองการ
กระทําของตัวแทนชวงคนสุดทายนัน้ .และใหแกไขขอความการจดทะเบียนการเปนตวัแทนในคําขอจดทะเบยีน
เครื่องหมายการคาใหมใหถูกตองดวย 
 
การระบุระยะเวลามอบอํานาจในหนังสือมอบอํานาจ 
 ในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคานัน้ ผูเขียนพบวา ระยะเวลาในการทําหนังสือมอบอํานาจและ
ระยะเวลาในการนําหนังสือมอบอํานาจไปจดทะเบียนเครื่องหมายการคานั้น บางครั้งหางกันเปนระยะเวลากวาหนึ่ง
ปก็เคยพบ  จึงมักจะไดรับคําถามอยูเสมอวาหนังสือมอบอํานาจดังกลาวนั้นจะใชไดหรือไม 
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 การทําหนังสือมอบอํานาจกนัไวลวงหนานั้น ถือวาเปนการกระทําที่ไมขัดตอกฎหมาย จึงยอมสามารถที่จะ
กระทําได ตราบใดที่หนังสือมอบอํานาจนัน้ยังมิไดมีการยกเลิกหรือส้ินสุดการเปนผูรับมอบ อํานาจกัน 
 
 คําพิพากษาฎกีาที่ 4397/2530 หนังสือมอบอํานาจใหรองทุกขดําเนนิคดแีกจําเลยและผูเกี่ยวของ ไม
จําเปนตองระบุวาใหรองทุกขกี่คดี และไมจําเปนตองกําหนดระยะเวลาการมอบอํานาจไว 
 
 คําพิพากษาฎกีาที่ 9695/2539 ผูใดจะมอบอาํนาจไวลวงหนาใหแกบุคคลเพื่อกระทํากจิการอยางหนึง่อยาง
ใดแทนตนซึ่งไมขัดตอกฎหมายยอสามารถจะทําได  การมอบอํานาจใหแจงความรองทุกขและมอบคดีความผิด
เกี่ยวกับเช็คแกพนักงานสอบสวน เปนการมอบอํานาจใหกระทํากิจการอยางหนึ่ง ซ่ึงไมขัดตอกฎหมายแมในขณะ
มอบอํานาจความผิดยังไมเกดิ ผูมอบอํานาจก็สามารถมอบอํานาจไวกอนได 
 
 แตในกรณีที่มกีารมอบอํานาจแทนนิติบคุคลกอนที่นิติบุคคลนั้นจะจดทะเบียนเปนนิตบิุคคลตามกฎหมาย 
ศาลฎีกาทานถือวาไดมกีารมอบอํานาจกันในนามของนิตบิุคคลนั้นแลวดวย 
 
 คําพิพากษาฎกีาที่ 7421/2538 ขณะโจทกมอบอํานาจใหจําเลยที่ 2 รวมกับจําเลยที่ 1 ดแูลรักษาความ
ปลอดภัยในศนูยการคาหางหุนสวนจํากดัจําเลยที่ 1  ยังไมไดจดทะเบยีนเปนนิติบุคคล โดยจําเลยที่ 1 จดทะเบยีน
เปนนิติบุคคลหลังจากมีการมอบอํานาจแลว 4 วนั และตามหนังสือมอบอํานาจมีตราของหางจําเลยที ่1 ประทับไวที่
ลายมือช่ือของจําเลยที่ 2 แสดงวาโจทกไดมอบอํานาจใหจําเลยที่ 1 รวมดําเนินกิจการกับจําเลยที่ 2 ดวย มิใชเปน
เร่ืองมอบอํานาจระหวางโจทกกับจําเลยที ่2 โดยเฉพาะเทานั้น 
 
การมอบอํานาจ ผูมอบอํานาจจะตองลงลายมือชื่อของตนในหนงัสือมอบอํานาจ 
 การมอบอํานาจ คือการใหตวัแทนมีอํานาจทําการแทนตวัการนัน่เอง และการแตงตั้งตัวแทนนั้นจะแตงตั้ง
โดยเปดเผยหรอืโดยปริยายกไ็ด (มาตรา 797 วรรคสอง) และกิจการใดที่กฎหมายบัญญัติวาตองทําเปนหนังสือหรือ
มีหลักฐานเปนหนังสือ การตั้งตัวแทนก็ตองทําเปนหนังสือหรือมีหลักฐานเปนหนังสือดวย  การที่ทําหรือมีหลักฐาน
เปนหนังสือยอมหมายถึงหนังสือหรือหลักฐานอันมีลายมือช่ือของผูเปนตัวการซึ่งเปนผูแตงตั้ง (มาตรา 9) สวน
สําหรับตัวแทนหรือผูรับมอบนั้นหามกีฎหมายใดบังคับใหตองลงนามดวยไม  
 
 จากคําพิพากษาฎีกาท่ี 851 – 852/2499 ที่กลาวไวขางตน ไดพิพากษาไวแลววาสําหรับตัวแทนหรือผูรับ
มอบนั้นหามกีฎหมายใดบังคบัใหตองลงนามดวยไม นัน้ ก็ไดขอสรุปวา ในหนังสือมอบอํานาจนั้นบคุคลผูเปน
ตัวแทนหรือผูรับมอบอํานาจจะไมลงลายมอืช่ือในหนังสอืมอบอํานาจกไ็ด ถาตนเองยอมรับการเปนตัวแทนหนังสอื
มอบ อํานาจดงักลาวกย็ังเปนหนังสือมอบอาํนาจที่สมบูรณได 
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 คําพิพากษาฎกีาที่ 1058/2520 การมอบอํานาจใหฟองคดี เมื่อโจทกไดทําเปนหนังสือลงลายมือช่ือโจทกผู
มอบอํานาจแลว ยอมสมบูรณหาจําตองลงชื่อผูรับมอบอํานาจอีกชั้นหนึ่งไม 
 
การมอบอํานาจจดทะเบียนเครื่องหมายการคาตองทําเปนหนังสือ  
 มีอยูบอยครั้งที่ผูที่ไปติดตอกับเจาหนาที่หรือนายทะเบยีนเปนบุคคลอื่นซึ่งมิใชบุคคลที่เปนเจาของ
เครื่องหมายการคาหรือมิใชเปนตัวแทนหรอืผูรับมอบอํานาจ เพื่อขอทราบผลของการจดทะเบยีนเครื่องหมายการคา
หรือเพื่อไปติดตอขอแกไขขอบกพรอง ซ่ึงจะไมไดรับความสดวกเพราะมิใชบุคคลที่มีอํานาจดําเนนิการใด ๆ 
เกี่ยวกับคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาเหลานั้น ยกเวนกรณีขอตรวจสอบเอกสารหรือทะเบียนเครื่องหมาย
การคาหรือขอหนังสือรับรองการจดทะเบยีนเครื่องหมายการคา  
 
 ตามพระราชบญัญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ.2534 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 มาตรา 9 วรรค 2 บัญญัตวิา “คําขอจดทะเบียนหนึ่งฉบับ จะขอจดทะเบียนสําหรับสินคาตาง
จําพวกกันมไิด ” ประกอบกบักฎกระทรวง (พ.ศ.2534) ขอ 2 กําหนดวา “ บรรดาคําขอตองใชแบบพิมพที่อธิบดี
ประกาศกําหนดพิมพขึ้น ” ซ่ึงหมายความวา การยื่นคําขอจดทะเบียนจะตองทําเปนหนังสือ ฉะนั้นการมอบอํานาจ
ใหไปจดทะเบยีนเครื่องหมายการคา ก็จะตองทําเปนหนังสือดวยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 798 
ซ่ึงบัญญัติวา “ กจิการอันใดทานบังคับไวโดยกฎหมายวาตองทําเปนหนังสือ การตั้งตัวแทนเพื่อกจิการนั้นก็ตองทํา
เปนหนังสือดวย 
 
 กิจการอันใดทานบังคับไววาตองมีหลักฐานเปนหนังสือ การตั้งตัวแทนเพื่อกิจการอันนั้นก็ตองมหีลักฐาน
เปนหนังสือดวย ” 
 
 ฉะนั้น เมื่อการจดทะเบยีนเครื่องหมายการคาจะตองยืน่แบบคําขอจดทะเบียนเปนหนังสือตามแบบที่อธิบดี
กรมทรัพยสินทางปญญากําหนด ดังนั้น การมอบอํานาจใหบุคคลอื่นเปนตัวแทนไปจดทะเบียนเครื่องหมายการคา 
จะตองมีหลักฐานเปนหนังสือดวย ซ่ึงจะตองระบุช่ือตัวแทน สัญชาติ และที่อยูไวในคําขอจดทะเบยีนเครื่องหมาย
การคานั้น ๆ ดวย 
 
ผูรับมอบอํานาจมีอํานาจลงลายมือชื่อของตนแทนการลงลายมือชื่อของผูมอบอํานาจ 
 ผูเขียนเคยลงไปชวยงานติดตอประชาชนเพือ่รับคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา เคยพบวาในการยื่นคํา
ขอจดทะเบยีนเครื่องหมายการคานั้น บางกรณีจะตองมกีารตกเติมขอความบางประการในคาํขอจดทะเบียน ผูที่รับ
มอบอํานาจมาแทนที่จะลงชื่อของตนเอง กลับลงลายมือช่ือเปนชื่อของผูมอบอํานาจ โดยอางวาไดรับมอบอํานาจ
มาแลว ซ่ึงถือวาไมถูกตอง เพราะในการดาํเนินการแทนผูมอบอํานาจนั้น ผูรับมอบอํานาจสามารถที่จะลงลายมอืช่ือ
ของตนเองในการทํานิติกรรมใด ๆ แทนผูมอบอํานาจไดโดยไมตองใหผูมอบอํานาจลงลายมือช่ืออีก 
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 คําพิพากษาฎกีาที่ 890/2503 ผูเสียหายไมวาจะเปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดายอมมอบอํานาจใหฟอง
คดีอาญาแทนได  เมื่อผูเสียหายมอบอํานาจใหฟองคดีอาญาแลว ผูที่รับมอบอํานาจกย็อมลงชื่อในฟองแทนโจทกได 
ไมขัดตอประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 158 ขอ (7) 
 นอกจากนั้น การที่ผูรับมอบอํานาจไดกระทําไปแทนผูมอบอํานาจโดยการลงชื่อในสัญญาตามที่ไดรับมอบ
อํานาจนั้น ผูรับมอบอํานาจยอมลงชื่อในสัญญาไดโดยไมจําเปนตองระบุในสัญญาวาเปนการทําสญัญาในฐานเปน
ตัวแทนอีก 
 
พยานที่ลงชื่อในหนังสือมอบอํานาจตองเปนพยานที่รูเห็นการมอบอํานาจ 
 ในการลงนามในเอกสารหนงัสือมอบอํานาจนั้น ผูเขียนเคยพบบอย ๆ วา หนังสือมอบอํานาจที่สงพรอมกับ
คําขอจดทะเบยีนนัน้ บางกรณีไมมีพยานลงนามเปนพยานรับรองการทําเอกสารนั้น ซ่ึงตามแบบพิมพที่กรม
ทรัพยสินทางปญญาไดกําหนดรูปแบบฟอรมหนังสือมอบอํานาจไวมีช่ือใหพยานลงลายมือช่ือไวดวย ซ่ึงพยานทีไ่ป
ลงชื่อเปนพยานจะตองเปนพยานที่รูเหน็เหตุการณในการทําเอกสารหนงัสือมอบอํานาจ 
 
 คําพิพากษาฎกีาที่ 75/2494 การลงชื่อรับรองลายพิมพนิว้มือตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 
9 ในใบมอบฉนัทะใหโอนทีด่ิน (ยกให) นัน้ พยานผูลงชือ่จําตองรูเห็นในการพิมพลายนิ้วมือ มิฉะนัน้จะเรยีกวาเปน
การรับรองลายพิมพนิว้มือตามกฎหมายหาไดไม  
 
 คําพิพากษาฎกีาที่ 1844 – 1845/2531 เจามรดกยกที่นาพพิาทใหโจทก โดยทําหนังสือมอบอํานาจใหไปจด
ทะเบียนโอนที่อําเภอ หนงัสือมอบอํานาจมีลายพิมพนิว้มือของเจามรดก แตเจามรดกผูมอบอํานาจมิไดพิมพ
ลายนิ้วมือตอหนาพยาน การรับรองลายพิมพนิ้วมือจึงไมชอบดวยกฎหมาย ทั้งเจามรดกมิไดพิมพลายนิ้วมือตอหนา
พนักงานเจาหนาที่ผูทํานิติกรรม การมอบอํานาจและการทํานิติกรรมโอนที่นาพิพาทใหแกโจทกจึงไมชอบ 
 
 คําพิพากษาฎกีาที่ 1434/2545 บทบัญญัติมาตรา 60 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงไมไดบังคับ
วาผูมอบอํานาจ ผูรับมอบอํานาจหรือพยานผูรูเห็น จะตองลงชื่อเมื่อใด  ดังนั้นแมผูมอบอํานาจ ผูรับมอบอํานาจหรือ
พยานผูรูเหน็จะลงลายมือช่ือภายหลังที่ไดมกีารมอบอํานาจกัน กไ็มทําใหการมอบอํานาจเสียไป 
 
ผูมอบอํานาจตองเปนบุคคลท่ีมีความสามารถตามกฎหมาย 
 บุคคลที่จะขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา จะตองเปนบุคคลตามกฎหมาย ซ่ึงไดแกบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมาย  และจะตองเปนบุคคลที่มีความสามารถตามกฎหมายแพงและพาณิชยดวย 
 
 คําพิพากษาฎกีาที่ 1574/2524 หนังสือมอบอํานาจใหฟองคดีแทนลูกจางซึ่งทําไวกอนตั้งศาลแรงงาน ผูรับ
มอบอํานาจนํามาฟองคดีตอศาลแรงงานกไ็ด และฟองเรยีกคาจาง คาทีพ่ัก คาอาหาร คารักษาพยาบาล คาเครื่องบิน
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ไปกลับตามสัญญาได เมื่อจาํเลยมิไดพิสูจนใหเห็นวาผูมอบอํานาจตาย ไรความสามารถหรือลมละลาย ก็ไมมีเหตทุี่
จะไมรับฟงใบมอบอํานาจนัน้ 
 
 คําพิพากษาฎกีาที่ 566/2527  ไมมีกฎหมายบังคับวาถาผูมอบอํานาจใหฟองคดีอายุ 80 ปเศษตองให
เจาหนาที่อําเภอรับรองสติสัมปชัญญะของผูมอบอํานาจ 
 
 คําพิพากษาฎกีาที่ 4515 – 4516/2533 ขอกฎหมายที่โจทกยกขึน้อางอิงในชั้นฎกีาวา การมอบอํานาจใหฟอง
คดีของจําเลยไมชอบ เพราะจาํเลยอายุเกิน 70 ปแลว แตไมมีผูรับรองวาจําเลยยังมีสติรูผิดชอบนั้นเปนขอกฎหมายที่
มิไดยกขึ้นวากนัมาแลวในศาลอุทธรณ แมจาํเลยอาจยกขึ้นฎีกาไดเนื่องจากเปนปญหาอนัเกี่ยวดวยความสงบ
เรียบรอยของประชาชน แตเมื่อศาลฎีกาเหน็วาขอกฎหมายดังกลาวมิใชขอกฎหมายที่เปนสาระแกคดีอันควรไดรับ
การวินจิฉัยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 249 วรรคแรก ศาลฎีกามีอํานาจไมรับวินิจฉยั 
 
ผูรับมอบอํานาจตองมิใชคนตางดาว 
 บุคคลที่เปนตัวแทนหรือผูรับมอบอํานาจใหไปจดทะเบยีนเครื่องหมายการคา จะตองมิใชคนตางดาว เพราะ
การเปนตวัแทนนั้น ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ.2542  มาตรา 8 (3) บัญญัติไววา  
“หามมิใหคนตางดาวประกอบธุรกิจที่คนไทยยังไมมีความพรอมที่จะแขงขันในกากรประกอบกิจการกับคนตางดาว 
ตามที่กําหนดไวในบัญชีสาม เวนแตจะไดรับอนุญาตจากอธิบดีโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ” 6

 
 ตามบัญชีสาม ขอ (11) ไดกําหนดใหการทาํกิจการนายหนาตัวแทนเปนธุรกิจที่คนไทยยังไมมีความพรอมที่
จะแขงขนัในการประกอบกิจการกับคนตางดาว 
 
 ดังนั้น การตั้งตัวแทนหรือมอบอํานาจใหคนตางดาวเปนตัวแทนไปจดทะเบียนเครื่องหมายการคา จะทําได
โดยผูรับมอบอํานาจจะตองสงหนังสืออนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธรุกิจการคา แนบไปพรอมกับคําขอจดทะเบยีน
เครื่องหมายการคาดวย 
 

                                                 
6 พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคนตางดาว พ.ศ.2542 บัญญัติวา คนตางดาว หมายความวา 

(1) บุคคลธรรมดาซึ่งไมมีสัญชาติไทย 
(2) นิติบุคคลซึ่งไมไดจดทะเบียนในประเทศไทย 
(3) นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย และมีลักษณะดังตอไปนี้ 

(ก) นิติบุคคลซึ่งมีหุนอันเปนทุนต้ังแตก่ึงหนึ่งของนิติบุคคลนั้นถือโดยบุคคลตาม (1) หรือ (2) ลงทุนมีมูลคาต้ังแตก่ึงหนึ่งของทุนทั้งหมดใน
นิติบุคคลนั้น 

(ข) หางหุนสวนจํากัดหรือหางหุนสวนสามัญที่จดทะเบียน ซึ่งหุนสวนผูจัดการหรือผูจัดการเปนบุคคลตาม (1) 
(4) นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมีหุนอันเปนทุนต้ังแตก่ึงหนึ่งของนิติบุคคลนั้นถือโดยบุคคลตาม (1) (2) หรือ (3) หรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคคล

ตาม (1) (2) หรือ (3) ลงทุนมีมูลคาต้ังแตก่ึงหนึ่งของทุนทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น 
เพื่อประโยชนแหงคํานิยามนี้ ใหถือวาหุนของบริษัทจํากัดที่มีใบหุนชนิดออกใหแกผูถือเปนหุนของคนตางดาว เวนแตจะไดมีกฎกระทรวงกําหนดไวเปนอยางอื่น 
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 สวนใหญเมื่อผูเขียนขอใหสงเอกสารประกอบดังกลาว ผูขอจดทะเบยีนจะขอสงหนงัสือมอบอํานาจฉบับ
ใหมโดยตัดชือ่คนตางดาวนัน้ออกไป เพราะโทษของการประกอบธุรกิจการเปนตัวแทนโดยไมไดรับอนุญาต ฯ นั้น 
มาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคนตางดาว พ.ศ.2542 กําหนดไวใหระวางโทษจาํคุกไมเกนิสามป 
หรือปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งลานบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ และใหศาลสั่งเลกิการประกอบธรุกิจ หรือเลิก
กิจการหรือส่ังเลิกการเปนผูถือหุนหรือเปนหุนสวน แลวแตกรณี หากฝาฝนไมปฏิบัติตามคําสั่งศาลตองระวางโทษ
ปรับวันละหนึง่หมื่นถึงหาหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู  
 
ผูรับมอบอํานาจตองมีสภาพเปนบุคคลและมีความสามารถตามกฎหมาย 
 ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา799 บัญญัติวา “ตัวการคนใดใชบุคคลผูไรความสามารถเปน
ตัวแทน ทานวาตัวการคนนัน้ยอมตองผูกพันในกิจการที่ตัวแทนกระทํา” ผูเขียนเคยพบวา มกีารมอบอํานาจใหผูเยาว
เปนตัวแทนไปจดทะเบียนเครื่องหมายการคา ซ่ึงกรณีนีผู้เขียนไมไดเรียกใหสงหนังสือยินยอมจากผูแทนโดยชอบ
ธรรมเหมือนเชนผูเยาวขอจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคาในนามของตนเอง 
 
 คําพิพากษาฎกีาที่ 598/2506 ยายยกที่ดนิใหหลาน โดยทําใบมอบอํานาจใหหลานไปทาํนิติกรรมแทน แม
หลายนั้นจะยังไมบรรลุนิติภาวะ ก็เปนผูรับมอบอํานาจได 
 
 คําพิพากษาฎกีาที่ 369/2530 แมผูรับมอบอํานาจใหฟองคดีเปนหญิงมีสามี แตการฟองคดีมิไดเกี่ยวกับ
สินสมรสและไมไดกอใหเกดิภาระตดิพันสินสมรสระหวางผูรับมอบอํานาจกับสามี จึงไมเปนการจัดการสินสมรส  
ผูรับมอบอํานาจไมตองไดรับความยินยอมจากสาม ี
 
การมอบอํานาจของนิตบิุคคล 
 นิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ไดแก หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล หางหุนสวนจาํกัด 
บริษัทจํากดั และนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น ๆ ไดแก บริษัทมหาชนจํากัด มูลนิธิ สมาคม บรรษัท จะมีดําเนินการ
แทนนิติบุคคลเหลานั้น ซ่ึงเปนผูแทนของนติิบุคคลดําเนินการตามที่ขอบังคับของนิติบุคคลนั้นกําหนดไว ซ่ึงถาเปน
การมอบอํานาจโดยนิตบิุคคลที่จดทะเบยีนตามกฎหมายไทย  เอกสารสําคัญที่จะตองใชประกอบคือ  หนังสือรับรอง
นิติบุคคล ซ่ึงนายทะเบียนออกใหไมเกิน 6 เดือน 
 
 ในหนังสือรับรองนิติบุคคลจะมีขอความโดยยอทีน่ายทะเบียนระบไุววา ใครผูใดเปนผูมีอํานาจกระทําการ
แทนนิติบุคคล จะตองประทบัตราของนิติบุคคลหรือไม ซ่ึงดําเนินการของนิติบุคคลหรือการมอบอํานาจในนามนิติ
บุคคลจะตองกระทําโดยผูแทนของนิติบุคคลดังกลาว 
 
 คําพิพากษาฎกีาที่ 610/2515 หุนสวนทีไ่มใชผูจัดการหรือผูแทนของหางหุนสวนจํากดัซึ่งเปนนิติบคุคล 
ยอมไมมอํีานาจรองทุกขแทนหางหุนสวนจํากัดนัน้ 
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 คําพิพากษาฎกีาที่ 3362/2532 การเปนกรรมการบริษัทเปนคุณสมบัติเฉพาะตัว กรรมการจึงตองกระทาํการ
ดวยตนเอง จะมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําแทนตนในฐานะกรรมการบริษัทหาไดไม เมื่อขอบังคับของโจทกระบุ
วา กรรมการซึง่ลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทโจทกคือ นาง ก. ลงลายมือช่ือรวมกับนาย ช. ดังนั้นการที่นาง ก. ลง
ลายมือช่ือในนามตนเองและลงลายมือช่ือในฐานะตวัแทนผูรับมอบอํานาจจากนาย ช.ในคําฟอง จึงไมมีผลผูกพนั
บริษัทโจทก โจทกจึงไมมีอํานาจฟอง 
 
 คําพิพากษาฎกีาที่ 1306/2533 โจทกมีตัวผูรับมอบอํานาจมาสืบประกอบสําเนาหนังสอืรับรองการจัดตั้ง
บริษัทโจทกโดยนายทะเบียนบริษัทเมืองฮองกงและมีโนตารีปบลิกเมืองฮองกงรับรองสําเนาหนังสอืรับรองดังกลาว
และมีหนังสือมอบอํานาจของโจทกให ป.ดาํเนินคดแีทน โดยมีคํารับรองของโนตารีปบลิกเมืองฮองกงและกงสุล
แหงประเทศไทยวา จ. และ อ. กรรมการบริษัทโจทกไดลงนามอยางเปนทางการในหนังสือมอบอํานาจและเปน
ลายมือช่ือที่แทจริงของ จ. และ อ.  จึงเชื่อไดวาบริษัทโจทกไดมอบอํานาจให ป. ดําเนินคดีนีจ้ริง หนังสือมอบ
อํานาจดังกลาวชอบดวยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 47 
 
 คําพิพากษาฎกีาที่ 1493/2540 การมอบอํานาจใหฟองคดีตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 
1144, 1158 และ 1164 เปนการมอบอํานาจของกรรมการบริษัทที่มอบอํานาจของกรรมการเองใหแกผูอ่ืน ซ่ึงผูที่
ไดรับมอบอํานาจเชนนั้นตองเปนผูจัดการหรออนุกรรมการซึ่งตั้งจากผูเปนกรรมการบริษัทดวยกนั 
 
 แตการมอบอํานาจใหกระทําการแทนบริษทั เชน การมอบอํานาจใหฟองคดีแทนบรษิัทในคดนีี้ โจทกเปน
นิติบุคคลประเภทบริษัทจํากดั ยอมมีสิทธิฟองคดีดวยตนเองหรือโดยมอบอํานาจใหบุคคลอื่นมาฟองคดีแทน และ
ในกรณีที่โจทกมอบอํานาจใหบุคคลอื่นฟองคดีแทน การมอบอํานาจนัน้ยอมตองกระทําโดยกรรมการผูมีอํานาจ
กระทําการแทนโจทก ซ่ึงจะมอบอํานาจเชนนั้นใหแกบุคคลใดก็ได เวนแตโจทกมีขอบังคับกําหนดเกี่ยวกับการมอบ
อํานาจเชนนั้นไวเปนพิเศษวาตองมอบใหแกบุคคลประเภทใดโดยเฉพาะ จึงจะตองกระทําใหถูกตองตามขอบังคับ
นั้นดวย 
 
 คําพิพากษาฎกีาที่ 989/2543 กรรมการเปนผูแทนและเปนผูแสดงออกซึ่งความประสงคของบริษัท มีอํานาจ
หนาที่กระทําการในนามของบริษัทภายในอํานาจของตน และถือวาเปนการกระทําของบริษัทเอง ไมใชผูรับมอบ
อํานาจจากบรษิัทหรือบริษัทเปนผูส่ังการใหทํา จึงไมถูกจํากัดอํานาจตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 801 
 
การมอบอํานาจโดยผูท่ีไมใชผูแทนของนติบิุคคล 
 การมอบอํานาจโดยนิตบิุคคลนั้น ถาเปนหางหุนสวนสามัญนิติบุคคลหรือหางหุนสวนจํากัด หุนสวน
ผูจัดการเทานัน้ที่เปนผูแทนของนิติบุคคลนั้น  กรณีถาเปนบริษัทจํากดั กรรมการหรือผูที่เปนกรรมการตามที่
หนังสือรับรองระบุไวเปนผูแทนนิติบุคคลที่ลงลายมือช่ือในหนังสือมอบอํานาจ  การมอบอํานาจของนิติบุคคลโดย
ผูที่มิใชผูแทนของนิติบุคคลหรือไมครบจํานวนผูแทนที่มอํีานาจลงชื่อ  ถือวาไมผูกพนันิติบุคคลนัน้ ๆ   
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 คําพิพากษาฎกีาที่ 2402/2532 หนังสือมอบอํานาจระบวุา บริษัทโจทกโดย ว. และ ณ. กรรมการเปนผูมอบ
อํานาจใหฟอง  แตตอนทายของหนังสือมอบอํานาจกลบัปรากฎวา ว.รวมกับ อ. กรรมการอีกคนหนึ่งของโจทกเปน
ผูลงลายมือช่ือมอบอํานาจใหฟอง เมื่อตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบยีนหุนสวนบริษัทกรงุเทพมหานคร
ระบุวา กรรมการผูมีอํานาจลงชื่อแทนโจทกคือ ว. ลงลายมือช่ือรวมกบั ก. หรือคนใดคนหนึ่งในสองคนนี้ลงลายมือ
ช่ือรวมกับกรรมการอีกคนหนึ่งและตองประทับตราสําคัญของโจทก  ดังนั้น การที่ ว. ลงลายมือช่ือรวมกับ อ. 
กรรมการอีกคนหนึ่งของโจทกและประทบัตราสําคัญของโจทก จึงถือไดวา การมอบอํานาจใหฟองคดีของโจทก
สมบูรณแลว แม ณ จะไมไดลงลายมือช่ือในหนังสือมอบอํานาจก็ตาม 
 
 คําพิพากษาฎกีาที่ 4953/2536 ตามขอบังคับของโจทกกําหนดใหกรรมการคือ ส. ช. และ จ. มีอํานาจกระทํา
การแทนโจทกได โดยกรรมการสองในสามคนลงลายมือช่ือรวมกันและประทับตราบริษัทจึงจะผูกพันโจทก  แต
การที่ ส.ซ่ึงไดลาออกจากการเปนกรรมการผูมีอํานาจของโจทกแลว ยังมารวมลงลายมือช่ือกับ ช.ในหนังสือมอบ
อํานาจใหฟองคดีอีก เปนการกระทําที่ปราศจากอํานาจ ผูรับมอบอํานาจตามหนังสือมอบอํานาจดังกลาวไมมีอํานาจ
ฟองคดีแทนโจทก ความเกี่ยวพันกันในระหวางบริษัทโจทก กับ ส.ผูเปนกรรมการนัน้ ประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา 1167 กําหนดใหบังคับตามบทบัญญัติวาดวยตัวแทน  ฉะนั้น ส.ยอมจะบอกเลกิการเปนผูแทนของ
โจทกเสียเวลาใด ๆ ก็ไดทกุเมื่อ และยอมมผีลทันทีเมื่อไดแสดงเจตนาแกโจทกดังทีบ่ัญญัติไวในมาตรา 826, 827, 
386 หาใชมีผลตอเมื่อโจทกไดนําไปจดทะเบียนสํานักงานทะเบยีนหุนสวนบริษัทแลวไม สวนการบังคับใหจด
ทะเบียนตามมาตรา 1023 นั้นเปนกรณีที่โจทกจะถือเอาประโยชนแกบุคคลภายนอกถึงการเปลี่ยนแปลงยังไมได
จนกวาจะไดลงพิมพโฆษณาในหนังสือราชกิจจานเุบกษาแลว แตจําเลยซึ่งเปนบุคคลภายนอกยอมจะถือเอา
ประโยชนเชนวานั้นได 
 
 คําพิพากษาฎกีาที่ 2039/2542 ธ. ลงชื่อมอบอํานาจใหฟองคดีแทนโจทก ขัดตอขอบังคับของโจทกเร่ือง
จํานวนหรือช่ือกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันโจทกได เปนกรณีโจทกในฐานะนิติบุคคลฟองคดีโดยผูไมมีอํานาจกระทํา
แทนได ความประสงคของโจทกจึงไมแสดงปรากฏจากผูแทนของนิตบิุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 70 วรรคสอง 
 
 เมื่อ ธ. ไมมีอํานาจลงชื่อมอบอํานาจให พ.ฟองคดีแทนโจทก  พ.จึงไมมีอํานาจฟองและดําเนนิคดีแทน
โจทกมาแตแรกฟอง ถึงแมตอมาภายหลังโจทกจะทําหนงัสือมอบอํานาจให ส.ฟองคดีนี้ยืน่เขามา กห็าทําใหฟอง
ของโจทกที่เสียมาแตตนแลวกลับคืนดีเปนฟองที่ยื่นฟองและดําเนินคดโีดยผูมีอํานาจกระทําการแทนโจทกขึ้นมาใน
ภายหลังไดไม 
 
 คําพิพากษาฎกีาที่ 9088/2544 ผูรองเปนนิติบุคคลตามกฎหมายของประเทศสิงคโปรประเภทบริษัทจาํกัด ช.
เปนกรรมการผูจัดการ มีอํานาจทําการแทนผูรอง และผูรองโดย ช. มอบอํานาจให ส.ดําเนินคดแีทนผูรองตาม
หนังสือมอบอํานาจเอกสารหมาย ร.2 แตหนังสือรับรองของสาธารณรัฐปานามาที่ผูรองอางสงตอศาล กลับมี
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ขอความระบุวา บริษัทผูรองกอตั้งเปนบริษทัจํากัดตามกฎหมายฉบับที่ 32 ค.ศ.1927 ของสาธารณรัฐปานามา ไมใช
ประเทศสิงคโปรดังที่ ส.ผูรับมอบอํานาจเบิกความ นอกจากนี้จากหนังสือดังกลาว กรรมการผูจัดการใหญซ่ึงมี
อํานาจทําการแทนผูรองตามกฎหมายคือ อ. ไมใช ช. การที่ ช.ลงลายมือช่ือในหนังสือมอบอํานาจให ส. ดําเนินคดี
แทนผูรองจึงไมชอบดวยกฎหมาย 
 
 ในทางปฏิบตัิ เมื่อเห็นวาหนงัสือมอบอํานาจลงนามโดยบคุคลผูที่มิใชผูแทนนิติบุคคล หรือลงนามโดย
ผูแทนไมครบตามจํานวนที่ระบุไวในหนังสือรับรองนิติบุคคล นายทะเบียนจะสั่งใหสงหนังสือมอบอํานาจที่ถูกตอง
เขามาใหม 
 
การประทับตราของนติิบุคคลในหนังสือมอบอํานาจ 
 การมอบอํานาจในนามของนิติบุคคล จะตองดูหนังสือรับรองนิติบุคคลดวยวา จะตองมีตรานิติบุคคล
ประทับในเอกสารดวยหรือไม  ถาในหนงัสือรับรองมีการระบุวาเมื่อผูแทนนิติบุคคลลงนามและตองประทับตรา
ดวย ก็จะตองประทับตราในหนังสือมอบอํานาจดวยเชนกัน ถาไมมีตราของบริษัท นายทะเบียนจะสั่งใหนําตรา
บริษัทไปประทับในเอกสารนั้น ๆ  
 
 คําพิพากษาฎกีาที่ 777/2496 กรรมการบริษัทจํากัดลงชื่อในหนังสือโดยไมมีตราของบริษัทประทับ ผิด
ขอบังคับของบริษัท แตบริษัทไดเชดิกรรมการผูนั้นออกเปนตวัแทนตลอดมาตั้งแตแรก และตอจากนั้นไปอกี การ
กระทําของกรรมการผูนั้นยอมผูกพันบริษัทได 
 
 คําพิพากษาฎกีาที่ 2885/2532 ตราสําคัญของบริษัทโจทกที่ประทับในหนังสือมอบอํานาจใหฟองคดีมี
รูปรางลักษณะเหมือนกับตราสําคัญซึ่งไดจดทะเบียนไวตอนายทะเบียนหุนสวนบรษิัท แมจะมีขนาดเล็กกวา แตก็
ไมมีบทบัญญัติหามไว และเปนตราที่โจทกใชในกิจการทั่ว ๆ ไปเปนประจําทั้งกรรมการผูมีอํานาจของโจทกยนืยัน
วาเปนผูมอบอาํนาจใหฟองคดี  การมอบอํานาจใหฟองคดีของโจทกจึงชอบแลว 
 
การเปล่ียนแปลงผูแทนนิติบคุคลภายหลงัการมอบอํานาจ  
 เมื่อมีการมอบ อํานาจโดยนติิบุคคลแลว ตอมามีการเปลี่ยนแปลงผูแทนของนิติบุคคล หนังสือมอบอํานาจ
ฉบับเดิมยังคงมีผลสมบูรณหากไมมกีารยกเลิกการเปนตัวแทน นอกจากนั้นการกระทําของตัวแทนกอนมีการ
เปล่ียนแปลงผูแทนนิติบุคคลถือวายังมีผลผูกพันนิติบุคคลนั้น 
 
  คําพิพากษาฎกีาที่ 253/2506 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 1249 มีความหมายวา แมบริษัทได
เลิกแลว แตกฎหมายกใ็หถือวายังคงตั้งอยูในระหวางเวลาที่จําเปนแกการชําระบัญชี ฉะนั้นทนายความที่ไดรับ
แตงตั้งจากบริษัทก็ยังคงถือวาเปนบริษัทอยูในขณะชําระบัญชี และยังคงมีสิทธิดําเนินคดีได 
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 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1259 (1) เปนบทใหอํานาจแกผูชําระบัญชีที่จะวาตางแกตางใน
นามของหางหุนสวนหรือบริษัท มิใชเปนบทระงับสิทธิของทนายความที่หางหุนสวนหรือบริษัทไดแตงตั้งไวแลว 
ทนายที่แตงตั้งไวจะหมดอํานาจดําเนนิคดีกต็อเมื่อผูชําระบัญชีถอนการมอบอํานาจ 
 
 คําพิพากษาฎกีาที่ 1230/2508 ผูแทนนิติบุคคลมอบอํานาจใหฟองความแลว แมผูมอบอํานาจจะตายลง ก็ไม
ทําใหใบมอบอํานาจในนามของนิติบุคคลนั้นเสียไป 
 
 คําพิพากษาฎกีาที่ 5741/2538 ขณะทําหนังสือมอบอํานาจ ท. และ ย.มอํีานาจทําการผูกพันโจทกจงึมีอํานาจ
กระทําการแทนโจทกได เมือ่ ท. กับ ย. ลงลายมือช่ือรวมกันและประทบัตราสําคัญของโจทกในหนังสือมอบอํานาจ 
มอบอํานาจให ส.ฟองคดีแทนโจทก การามอบอํานาจจึงสมบูรณ แมตอมาภายหลังจะปรากฏวาขณะที่ ส. ผูรับมอบ
อํานาจโจทกยืน่ฟองคดีนี้ ท. จะพนจากตําแหนงกรรมการไปแลวกต็าม หนังสือมอบอํานาจกย็ังมีผลสมบูรณใช
บังคับได ทั้งไมปรากฎวาโจทกไดเพิกถอนหนังสือมอบอํานาจดังกลาว ส.จึงยังมีอํานาจฟองคดแีทนโจทกได 
 
 คําพิพากษาฎกีาที่ 7061/2539 โจทกโดย ธ. กรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนโจทก ไดทําหนงัสือมอบ
อํานาจเมื่อวนัที่ 1 ตุลาคม 2534 ให ว.ฟองคดีแทนโจทก ตอมาวันที่ 13 ตุลาคม 2535 ธ.ไดออกจากตําแหนง
กรรมการบริษัทโจทก คร้ังวนัที่ 9 กุมภาพนัธ 2536 ว.ไดฟองคดีนี้แทนโจทกตามหนงัสือมอบอํานาจนั้นโดยไม
ปรากฎวาโจทกไดเพกิถอนหนังสือมอบอํานาจดังกลาว ดังนี้สัญญาตัวแทนที่โจทกแตงตั้ง ว.ใหฟองคดีแทนตาม
หนังสือมอบอํานาจนั้นยังมีผลผูกพันโจทกและ ว.อยูตามกฎหมาย หาไดระงับสิ้นไปเพราะเหตุที่ ธ. ออกจาก
ตําแหนงกรรมการบริษัทโจทกไม เหตดุังกลาวคงมีผลแตเพียงวา ธ.ไมมีอํานาจกระทาํการแทนโจทกนับแตวันที่ 13 
ตุลาคม 2535 เทานั้น สวนกิจการอันไดกระทําไปแลวหามผีลกระทบกระเทือนถึงไม ว.จึงมีอํานาจฟองคดีแทน
โจทกไดตามหนังสือมอบอํานาจดังกลาว หนังสือมอบอํานาจฉบับนั้นหาไดส้ินผลไปกอนวนัฟองไม 
 
 คําพิพากษาฎกีาที่ 1196/2541 พ.และ ย.รวมกันลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญของโจทกมอบอํานาจให 
น. มีอํานาจกระทําการตาง ๆ ตามที่ระบุไว รวมทั้งมีอํานาจฟองและดําเนินคดีลมละลายทุกศาลแทนโจทกได ขณะ 
พ.ลงลายมือช่ือในหนังสือมอบอํานาจนั้น พ. ยังเปนกรรมการผูมีอํานาจของโจทก  หนังสือมอบอํานาจดังกลาวจงึมี
ผลให น. มีอํานาจฟองคดีลมละลายแทนโจทกได ทั้งหนงัสือมอบอํานาจปดอากรแสตมป 30 บาท อันแสดงวา
โจทกมอบอํานาจใหกระทําการแทนโจทกไดมอบกวาครั้งเดียว  ดังนี้ ตราบใดโจทกยังมิไดยกเลิกหรือเพิกถอน
หนังสือมอบอํานาจดังกลาว น. ยอมมีอํานาจกระทําการตาง ๆ ตามที่ระบุไวทั้งหมดแทนโจทกไดตลอดไป แมตอมา
ภายหลังขณะยื่นฟองนัน้ พ.จะมิไดเปนกรรมการผูมีอํานาจของโจทกอีกตอไปก็ตาม เพราะการที่ พ.และ ย. ลง
ลายมือช่ือและประทับตราสําคัญของโจทกนั้นเปนการมอบอํานาจในนามโจทก น. จึงมีอํานาจฟองและดําเนนิคดีนี้
แทนโจทก 
 คําพิพากษาฎกีาที่ 1146/2545 ขณะมอบอํานาจใหผูรับมอบอํานาจเปนผูมีอํานาจดําเนินกระบวนพจิารณา
แทนนัน้ ผูมอบอํานาจยังเปนกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนโจทกอยู แมภายหลังผูมอบอํานาจจะพนจาก
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ตําแหนงกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือช่ือกระทําการแทนโจทกก็ตาม หาไดทําใหฐานะของผูรับมอบอํานาจให
ดําเนินคดีแทนโจทกส้ินสุดไปไม 
 
การเปล่ียนชื่อนิติบุคคลภายหลังการมอบอํานาจ 
 บริษัทเอกชนที่จัดตั้งตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เมื่อจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน
จํากัด ซ่ึงจดัตั้งตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด ยอมไดไปทั้งทรัพยสิน หนี้ สิทธิและความรบัผิดของบริษัท
เดิมทั้งหมดตามกฎหมาย ไมใชการโอนสิทธิเรียกรอง จึงไมตองแจงใหลูกหนี้ทราบถึงการจดทะเบยีนแปรสภาพ 
และไมตองไดรับความยินยอมจากลูกหนี ้
 
 ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา ถาเดมิยื่นคําขอจดทะเบียนในนามนิติบุคคลตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณชิยแลว ตอมาไดมีการควบนิติบุคคล หรือไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัดในภายหลังโดยนติิ
บุคคลนั้นเองแลว เพียงแตยืน่คํารองขอแกไขนิติฐานะ7 ก็สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผูเปนเจาของเครื่องหมายการคาได
  
 เมื่อนิติบุคคลไดมอบอํานาจไปแลว ตอมามกีารจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อนติิบุคคลนั้นใหม หนังสือมอบ 
อํานาจที่ไดกระทําไปแลวนัน้ ยังมีผลสมบูรณผูกพันนติบิุคคลโดยไมตองเปลี่ยนหนังสือมอบอํานาจกันใหมอีก แต
ในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคานัน้ นายทะเบยีนจะสั่งใหสงหนังสือมอบอํานาจใหมใหระบุช่ือผูมอบ 
อํานาจใหตรงกบัหนังสือรับรองนิติบุคคลที่แนบประกอบการจดทะเบยีนทุกครั้งไป ยกเวนผูมอบ อํานาจจะยืนยนั
ใหใชหนังสือมอบอํานาจที่ระบุช่ือเดิมนัน้ 
 
 คําพิพากษาฎกีาที่ 9513/2539 แมขณะฟองโจทกไดเปล่ียนชื่อจากบริษัท อ. เปนบริษัท ท. แลวก็ตาม แตการ
ที่โจทกซ่ึงเปนนิติบุคคลเปลี่ยนชื่อใหมเชนนั้น ก็ไมทําใหความเปนนติบิุคคลของโจทกส้ินสุดลง โจทกยังคงเปนนิติ
บุคคลมีตัวตนอยูเชนเดิมตอไป และไมวาโจทกจะทํานิตกิรรมในชื่อเดมิหรือช่ือที่เปล่ียนใหมแลวก็ตาม ก็เปนการทํา
นิติกรรมโดยนิติบุคคลคนเดียวกันนั้นเอง การทํานิติกรรมในชื่อเดิมของโจทกหลังจากที่โจทกไดเปลี่ยนชื่อใหมแลว
ไมมีผลใหเปนการทํานิติกรรมโดยสิ่งที่ไมมีตัวตนเปนนติิบุคคล  ดังนั้นแมการมอบอํานาจใหฟองและดําเนินคดนีี้
แทนโจทกเปนการมอบอํานาจภายหลังจากที่โจทกไดเปลี่ยนใหมเปนบริษัท ท.แลว โจทกก็ยังมอบอํานาจในชือ่เดิม
ของโจทกได 
 ในการมอบอํานาจที่ทําขึ้นในตางประเทศนั้น มักเกิดปญหาขึ้นอยูบอย ๆ ซ่ึงผูเขียนจะไดกลาวถึงในตอน
ตอไป 
 

นายพิบูล ตันศภุผล นบ., นบท. 
นายทะเบียนเครื่องหมายการคา 

9 กรกฎาคม 2551 
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