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พรเทพ ทวีกาญจน์

ผู้บริหารสำานักทรัพยากรบุคคล 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน)

ต้องแพ้โดยศาลจะพิพากษาว่าไม่มีอ�านาจฟ้อง สูญเสียสิทธิ์

ทรัพย์สิน และเงินทองจ�านวนมากเพราะตราสารปิดอากรแสตมป์

ไม่บริบูรณ์ จึงใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งไม่ได้  

ดังนัน้ อากรแสตมป์จงึเป็นเร่ืองส�าคัญทีผู่ป้ระกอบธุรกจิการค้า 

ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้ท�าตราสาร ผู้ท�านติิกรรมสัญญา ต้องศกึษา

เรื่องอากรแสตมป์ให้เข้าใจถ่องแท้จะได้ไม่หลงลืม หรือท�าผิดพลาด

เกี่ยวกับอากรแสตมป์ อันจะท�าให้สูญเสียสิทธิ์ของตน อีกทั้งยังต้อง

รับผิดช�าระเงินเพิ่มอากร และรับโทษทางอาญาอีกด้วย ประมวล

รษัฎากรได้ก�าหนดลักษณะของตราสารทีต้่องเสียอากรแสตมป์ไว้ตาม

บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ซึ่งมีทั้งหมด 28 ลักษณะ ตราสารที่จะต้อง

เสียอากรแสตมป์นัน้ ต้องท�าในรปูสัญญา คือ ท�าเป็นหนงัสือสองฝ่าย

ลงชื่อ  มิใช่เป็นเพียงหลักฐานทางหนังสือ ซึ่งลงชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิด

เพียงฝ่ายเดียว เช่น หลักฐานการกู้ยืมเงิน หลักฐานการค�้าประกัน 

หลักฐานจ้างท�าของ

ส�าหรับใบมอบอ�านาจ เป็นตราสารลักษณะที่ 7 คือ ใบตั้ง

ตวัแทนซึง่มไิด้กระท�าในรปูลกัษณะตราสารสญัญาคอืใบมอบอ�านาจ

นั้นลงชื่อผู้มอบอ�านาจเพียงฝ่ายเดียว หากลงชื่อสองฝ่ายถือเป็น

หนังสือมอบอำ�น�จฟ้องคดี
การปิดอากรแสตมป์ใน

อากร
แสตมป์ (Stamp Duty) เป็นภาษีประเภทหนึ่งที่เก็บ

จากการท�าตราสารจ�านวน 28 ลักษณะตามประมวล

รัษฎากร มาตรา 103 ประกอบบัญชีอัตราอากรแสตมป์ โดยผู้มี 

หน้าที่เสียอากรแสตมป์จะต้องไปซื้ออากรแสตมป์มาปิดทับลงบน

ตราสารแล้วขีดฆ่าหรืออีกกรณีหนึ่งคือช�าระเป็นตัวเงินต่อพนักงาน

หน้าที่ตามจ�านวนมูลค่าอากรแสตมป์ที่จะต้องเสียหรือเสียโดยวิธีใช้

กระดาษที่มีแสตมป์ดุนเป็นราคาไม่น้อยกว่าอากรที่ต้องเสีย และขีด

ฆ่าแล้วหรือยืน่ตราสารให้พนกังานเจ้าหน้าทีป่ระทบัแสตมป์ดุน และ

ช�าระเงินเป็นจ�านวนไม่น้อยกว่าอากรแสตมป์ท่ีต้องเสีย และขีดฆ่า

แล้ว หากผูม้หีน้าทีต้่องปิดอากรแสตมป์ไม่เสยีอากรแสตมป์ตามที่

มหีน้าทีต้่องเสยีแล้ว พนกังานเจ้าหน้าทีจ่ะไม่ด�าเนนิการ ไม่รบัรอง

หรือไม่ให้ความคุ้มครองตามกฎหมาย นอกจากนี้ยังไม่อาจใช้

ตราสารนั้นเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งได ้ 

อีกท้ังยงัต้องรับผดิในทางแพ่งโดยถูกเรยีกเงนิเพิม่อากร และ

ยังมีความผิดทางอาญามีโทษถึงจ�าคุกหรือปรับหรือทั้งจ�าทั้งปรับอีก

ด้วย ผูท้�าตราสารหรือทรงหรอืผูร้บัประโยชน์ตราสารต้องสญูเสยีสทิธิ

ไป เพราะตราสารนั้นไม่ได้ปิดอากรแสตมป์บริบูรณ์ คู่ความบางคน
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สัญญาตัวแทนจะเป็นตราสารลักษณะท่ี 21 แต่ในทางปฏิบัตินั้น 

ใบมอบอ�านาจมักจะลงชื่อผู้รับมอบอ�านาจไว้ด้วย ซ่ึงลงไว้เกิน 

เช่นนีก้ไ็ม่มผีลกระทบต่อใบมอบอ�านาจ ยงัถอืว่าเป็นใบมอบอ�านาจ

ที่สมบูรณ์บังคับได้ แต่อย่างไรก็ตามแม้จะแปลว่าใบมอบอ�านาจที่ 

ลงลายมือชื่อทั้งผู ้มอบอ�านาจ และผู ้รับมอบอ�านาจเป็นสัญญา

ตัวแทน การเสียอากรแสตมป์ก็มีผลเป็นอย่างเดียวกัน กล่าวคือ ใบ

มอบอ�านาจให้บคุคลคนเดยีวหรอืหลายคนกระท�าการครัง้เดียวปิด

อากรแสตมป์ 10 บาท หากได้กระท�าการมากกว่าครัง้เดยีว ปิดอากร

แสตมป์ 30 บาท ส่วนสัญญาตัวแทนนั้น หากมอบอ�านาจเฉพาะการ 

คือมอบให้ท�าการเรื่องใดเรื่องหน่ึงโดยเฉพาะ ปิดอากรแสตมป์ 10 

หากมอบอ�านาจทั่วไป หมายถึงให้ท�าการทั่วไปได้หลายเร่ืองหลาย

ครั้ง ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท

ปัญหาว่าการมอบอ�านาจให้กระท�าการเพียงครั้งเดียวหรือ

กระท�าการหลายครัง้ มปีระเดน็ต้องพจิารณา และตคีวามตคีวามเป็น

อย่างมาก อย่างกรณีการมอบอ�านาจให้ฟ้องร้อง และด�าเนินคดีใน

ศาล ซึ่งส่วนมากแล้วข้อความในหนังสือมอบอ�านาจฟ้องจะ

ข้อความเหมือนๆ หรือคล้ายๆ กัน ทนายความส่วนใหญ่จะปิด 30 

บาทโดยให้ความเห็นว่าเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการฟ้องร้อง แต่

ทนายความบางท่านกลับเห็นว่า การมอบดังกล่าวเป็นการกระท�า

เพียงครั้งเดียว ปิดเพียง 10 บาท ท�าไม่ต้องไปปิดให้เกินกว่า

กฎหมายก�าหนด ประเด็นดังกล่าวนี้ในเรื่องหนังสือมอบอ�านาจฟ้อง

ร้องด�าเนินคด ีศาลฎกีาได้มคี�าวนิจิฉยัไว้เป็นบรรทดัฐานว่าเป็นกจิการ

เดยีวกนัคอืฟ้องร้องด�าเนินคดน้ีีต่อจ�าเลย จงึเป็นกรณกีารมอบอ�านาจ

ให้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนกระท�าการครั้งเดียว ซึ่งต้องปิดอากร

แสตมป์เพียง 10 บาท

ค�าพิพากษาฎีกาที่ 1217/2545  ตามหนังสือมอบอ�านาจระบุ

ข้อความไว้โดยแจ้งชัดว่าเป็นการมอบอ�านาจให้นาง ก. หรือนาย ส. 

คนใดคนหนึ่งกระท�าการฟ้องร้องด�าเนินคดีต่อจ�าเลยท้ังสอง ในฐาน

ผิดสัญญาเช่าซื้อ และค�้าประกันคดีนี้เท่านั้น ทั้งกิจการที่ นาง ก. หรือ

นาย ส. กระท�าเป็นกจิการเดยีวกนัคอืฟ้องจ�าเลยทัง้สองคดนีีเ้พยีงครัง้

เดยีว หาได้กระท�ากจิการแยกกันต่างคนต่างฟ้องคดเีรือ่งต่อจ�าเลยทัง้

สองหรอืฟ้องบคุคลอืน่อนัเป็นการกระท�ามากกว่าครัง้เดยีวไม่ แม้นาย 

ส. ผูรั้บมอบอ�านาจคนหนึง่เป็นผูแ้ต่งตัง้ทนายความ และนาง ก. ผูร้บั

มอบอ�านาจอีกคนหนึ่งเข้าเบิกความเป็นพยานโจทก์ในคดีนี้ก็ตาม 

ก็เป็นท่ีเห็นได้ว่ากิจการที่ผู้รับมอบอ�านาจทั้งสองกระท�า เป็นกิจการ

เดยีวกนัคอืฟ้องร้องด�าเนนิคดนีีต่้อจ�าเลยทัง้สอง จงึเป็นกรณกีารมอบ

อ�านาจให้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนกระท�าการครั้งเดียว ซึ่งต้อง 

ปิดอากรแสตมป์เพียง 10 บาท ตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ท้าย 

ประมวลรัษฎากร ข้อ 7 (ก) เมื่อโจทก์ปิดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบ

อ�านาจจ�านวน 30 บาท จงึสมบรูณ์ตามประมวลรษัฎากร มาตรา 104 

และบัญชีอัตราอากรแสตมป์ท้ายประมวลรัษฎากร ข้อ 7 (ก) แล้ว 

หนังสือมอบอ�านาจดังกล่าวจึงใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีนี้ได้ ตาม

ประมวลรัษฎากร มาตรา 118

ค�าพพิากษาฎกีาที ่8271/2538 ข้อความในหนงัสอืมอบอ�านาจ 

ระบุว่า โจทก์มอบอ�านาจให้ ธ.ฟ้องจ�าเลยทั้งสามต่อศาลแพ่ง เรียก

ค่าสินไหมทดแทน ค่าปลงศพ และค่าซ่อมรถ จากกรณีรถชน แม้จะ

มีข้อความด้วยว่าให้มีอ�านาจเป็นผู้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้

ถ้อยค�า ถอนค�าร้องทุกข์มอบคดีให้พนักงานสอบสวนด�าเนินคดี และ

เข้าเป็นโจทก์ร่วมในชัน้ศาล มอี�านาจด�าเนนิกระบวนพจิารณาในศาล

ได้ทุกประการ รวมทั้งให้มีอ�านาจด�าเนินการไปในทางจ�าหน่ายสิทธิ

ของโจทก์ได้ด้วย เช่น การยอมรับตามที่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งเรียกร้อง 

การถอนฟ้อง การประนีประนอมยอมความ การสละสิทธิหรือการใช้

สิทธิในการอุทธรณ์ฎีกา หรือในการขอให้พิจารณาคดีใหม่ และให้มี

อ�านาจด�าเนนิกระบวนพจิารณาในชัน้บงัคับคดี มสิีทธริบัเงิน เอกสาร

หรือส่ิงของอ่ืนๆ ไปจากศาลหรือเจ้าพนักงานศาล มีอ�านาจแต่งตั้ง

ทนายความ และหรอืแต่งต้ังตัวแทนช่วงด�าเนนิการตามกฎหมายเพือ่

ให้ส�าเรจ็ตามวตัถปุระสงค์ดงักล่าวข้างต้นกต็าม แต่การกระท�าต่างๆ 

เหล่านี้ก็เป็นการกระท�าเก่ียวกับเรื่องการเรียกค่าสินไหมทดแทนค่า

ปลงศพ และค่าซ่อมรถจากกรณรีถชน และแม้จะมข้ีอความให้ด�าเนนิ

การในชัน้สอบสวนของพนกังานสอบสวนอยู่ด้วย ก็เป็นการกระท�าใน

เรื่องเดียวกันเกี่ยวกับกรณีรถชนดังกล่าวจึงเป็นการมอบอ�านาจให้

กระท�าการครั้งเดียวต้องปิดอากรแสตมป์เพียง 10 บาท

บทสรปุส่งท้าย การมอบอ�านาจให้ฟ้องร้องด�าเนนิคดใีนศาล

โดยปกติผู้ฟ้องร้องเองมีความประสงค์จะด�าเนินคดีกับผู้ถูกฟ้องก็จะ

ระบไุว้ว่าด�าเนนิคดใีนเรือ่งใด จะชดัเจนอยูใ่นหนงัสอืมอบอ�านาจแล้ว 

ส่วนทีร่ะบวุ่าให้มอี�านาจจ�าหน่ายสทิธขิองโจทก์ เช่น การยอมรบัตาม

ที่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งเรียกร้อง การถอนฟ้อง การประนีประนอมยอม

ความ การสละสิทธิหรือใช้สิทธิในการอุทธรณ์หรือฎีกาหรือในการขอ

ให้พจิารณาคดใีหม่ ให้มอี�านาจในการแต่งทนายความ กเ็ป็นเรือ่งของ

กระบวนพิจารณาที่ผู้รับมอบอ�านาจจักต้องกระท�าในการพิจารณา

ของศาลอันสืบเนื่องจากการมอบอ�านาจให้ฟ้องคดี จึงหาใช่เป็นเรื่อง

อื่นต่างหากจากการมอบอ�านาจให้ฟ้องคดีใหม่  TPA
news


