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โดย นางสาวปัทรินทร์ นีระพล นิติกรปฏิบัติการ  

กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 797  อันว่าสัญญาตัวแทนนั้น คือสัญญาซึ่งให้บุคคลคนหนึ่ง เรียกว่าตัวแทน มีอ านาจท าการแทน
บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่าตัวการ และตกลงจะท าการดังนั้น 
               อันความเป็นตัวแทนนั้นจะเป็นโดยต้ังแต่งแสดงออกชัดหรือโดยปริยายก็ย่อมได้ 
มาตรา 798  กิจการอันใดท่านบังคับไว้โดยกฎหมายว่าต้องท าเป็นหนังสือ การตั้งตัวแทนเพื่อกิจการอันนั้นก็
ต้องท าเป็นหนังสือด้วย 
               กิจการอันใดท่านบังคับไว้ว่าต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ การตั้งตัวแทนเพื่อกิจการอันนั้นก็ต้องมี
หลักฐานเป็นหนังสือด้วย 
มาตรา 808  ตัวแทนต้องท าการด้วยตนเอง เว้นแต่จะมีอ านาจใช้ตัวแทนช่วงท าการได้ 
มาตรา 820  ตัวการย่อมมีความผูกพันต่อบุคคลภายนอกในกิจการทั้งหลายอันตัวแทนหรือตัวแทนช่วงได้ท า
ไปภายในขอบอ านาจแห่งฐานตัวแทน 
มาตรา 823  ถ้าตัวแทนกระท าการอันใดอันหนึ่งโดยปราศจากอ านาจก็ดี หรือท านอกท าเหนือขอบอ านาจก็ดี 
ท่านว่าย่อมไม่ผูกพันตัวการ เว้นแต่ตัวการจะให้สัตยาบันแก่การนั้น 
               ถ้าตัวการไม่ให้สัตยาบัน ท่านว่าตัวแทนย่อมต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกโดยล าพังตนเอง เว้นแต่
จะพิสูจน์ได้ว่าบุคคลภายนอกนั้นได้รู้อยู่ว่าตนท าการโดยปราศจากอ านาจ หรือท านอกเหนือขอบอ านาจ 
บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ตามประมวลรัษฎากร  
7. ใบมอบอ านาจ คือ ใบตั้งตัวแทนซึ่งมิได้กระท าในรูปลักษณะตราสารสัญญา รวมทั้งใบตั้งอนุญาโตตุลาการ 
          (ก) มอบอ านาจให้บุคคลคนเดียวหรือหลายคน การท าการครั้งเดียว 10 บาท  
          (ข) มอบอ านาจให้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนร่วมกระท าการมากกว่าครั้งเดียว 30 บาท  
          (ค) มอบอ านาจให้กระท าการมากกว่าครั้งเดียว โดยให้บุคคลหลายคนต่างคนต่างกระท ากิจการ
แยกกันได้ คิดตามรายตัวบุคคลที่รับมอบคนละ 30 บาท  

--------------- 
 

การมอบอ านาจให้กระท าการแทน  
การมอบอ านาจให้กระท าการเป็นสัญญา ในลักษณะตัวการตัวแทนรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีการแต่งตั้งโดยชัดแจ้ง ซึ่ง
การมอบอ านาจนั้น จะท าเป็นหนังสือมอบอ านาจหรือไม่ก็ได้ แต่หากกิจการใดที่ต้องท าเป็นหนังสือหรือมี
หลักฐานเป็นหนังสือ การมอบอ านาจเพื่อกิจการนั้นก็จะต้องท าเป็นหนังสือเช่นเดียวกัน อาทิ การลงนามใน
สัญญาที่กฎหมายก าหนดแบบว่าต้องท าเป็นหนังสือหาไม่ท าเป็นหนังสือจะเป็นโมฆะ ซึ่งการมอบอ านาจ คือ 
การที่บุคคลหนึ่ง (ไม่ว่าจะเป็น บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล) เรียกว่า ตัวการ มอบให้บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า 

การมอบอ านาจให้กระท าการแทน 
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ตัวแทน  ให้มีอ านาจท าการแทนโดยทั่วไป หรือการกระท าในเฉพาะเรื่องนั้นๆ โดยมีผลทาง กฎหมายเสมือนว่า
ตัวการท าด้วยตนเอง ซึ่งหนังสือมอบอ านาจจะต้องระบขุ้อความที่ละเอียดและชัดเจนว่า ใครมอบอ านาจให้ใคร 
ผู้มอบอ านาจอาจจะ มอบให้บุคคลคนหนึ่งหรือหลายคน ให้ร่วมกันหรือให้ผู้รับมอบอ านาจหลายคนน้ันต่างคน
ต่างมีอ านาจ ในหนังสือฉบับเดียวก็ได้ มอบอ านาจกระท าการใด กับใครบ้าง ซึ่งอาจจะกระท าการเพียงอย่าง
เดียวจนเสร็จการ หรือ กระท าการหลายอย่างก็ได ้ซึ่งหนังสือมอบอ านาจนั้น ควรระบุกิจการที่มอบอ านาจให้
กระท าการ เป็นข้อๆ ให้ครอบคลุมทุกขั้นตอน  ระยะเวลา และต้องมีการลงลายมือช่ือให้ครบถ้วน ทั้งผู้มอบ
อ านาจ ผู้รับมอบอ านาจ และพยานอีกสองคน มิเช่นน้ันแล้วจะท าให้เป็นการมอบอ านาจที่ไมช่อบด้วยกฎหมาย 
นอกจากนั้นยังต้องติดอากรแสตมป์ลงในหนังสอืมอบอ านาจ ตามลักษณะของการมอบอ านาจ บัญชีอัตราอากร
แสตมป์ ตามประมวลรัษฎากรด้วย ซึ่งผู้รับมอบอ านาจ อาจจะมอบอ านาจช่วงอีกทอดก็ได้ตาม ป.พ.พ.มาตรา 
808 ที่บัญญัติว่า ตัวแทนต้องท าการด้วยตนเอง เว้นแต่จะมีอ านาจใช้ตัวแทนช่วงท าการได ้ดังนั้น หากไม่มีการ
ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ผู้รับมอบอ านาจ สามารถมอบอ านาจช่วงได้  

เมื่อมีการท าหนังสือมอบอ านาจถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ผลคือ การกระท าใดๆ ที่ตัวแทนหรือ
ตัวแทนช่วงได้ท าไปภายในขอบอ านาจแห่งฐานตัวแทน นั้น ตัวการย่อมมีความผูกพันต่อบุคคลภายนอกใน
กิจการทั้งหลายเหล่าน้ัน แต่หากกระท าการนอกเหนือขอบเขตอ านาจ ย่อมไม่ผูกพันตัวการ เว้นแต่ตัวการจะ
ให้สัตยาบันแก่การนั้น 

Q&A 
 
 
 
ค าตอบ ในทางปฏิบัติบริษัทเอกชนที่เป็นคู่สัญญากับมหาวิทยาลัยน้ัน โดยส่วนมากจะมีหนังสือมอบอ านาจให้
ตัวแทนของตน มีอ านาจกระท าการต่างๆ กับมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการมอบอ านาจให้ลงนามในสัญญา ซึ่ง
มหาวิทยาลัยจะต้องตรวจสอบการมอบอ านาจดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนลงนามในสัญญา ดังนี ้

1. ผู้มอบอ านาจ เมื่อเป็นบริษัทเอกชน จะต้องตรวจสอบกับหนังสือรับรองบริษัทของกรมธุรกิจ
การค้า ว่าผู้มอบอ านาจเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทหรือไม่ กระท าการอย่างใดจึงจะมีอ านาจ
ผูกพันบริษัทตามที่ปรากฎในหนังสือรับรองบริษัท เช่น ต้องลงลายมือช่ือ 2 คน หรือ ต้องประทับตราส าคัญ
ของบริษัท เป็นต้น 

2. กิจการที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอ านาจ ต้องระบุไว้โดยชัดแจ้ง ถึงกจิการที่มอบอ านาจ เช่น มอบให้
ลงนามในสัญญาก็ควรมีข้อความ ว่า ลงนามในสญัญา เป็นต้น และต้องตรวจสอบเกี่ยวกับระยะเวลาในการ
มอบอ านาจด้วย ว่ามีระยะเวลาสิ้นสุดหรือไม ่

กรณีคู่สัญญาที่เป็นบริษัทเอกชน ได้มีการมอบอ านาจให้บุคคลมีอ านาจ 
ในการลงนามสัญญา ในทางปฏิบัติต้องตรวจสอบรายการใดบ้าง 
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3. หากมีหนงัสอืมอบอ านาจช่วง ต้องตรวจสอบว่า การมอบอ านาจขาดสาย ขาดช่วงหรือไม่ หาก
การมอบอ านาจไม่ขาดสาย กล่าวคือ หนังสือมอบอ านาจฉบบัแรกชอบด้วยกฎหมาย ผู้มอบอ านาจช่วงเป็นผู้มี
อ านาจก็เป็นหนงัสอืมอบอ านาจที่ชอบด้วยกฎหมาย  

4. ตรวจสอบการติดอากรแสตม์ใหเ้ป็นไปที่ก าหนดไว้ในประมวลรัษฎากร รวมทั้งส าเนาบัตร
ประชาชนของผู้มอบอ านาจและรบัมอบอ านาจด้วย 


