ชื อผลงาน: หนังสื อมอบอํานาจสิ งสําคัญรู ้เท่าทัน เซฟตีเซฟตี
คําสํ าคัญ : หนังสื อมอบอํานาจ
สรุ ปผลงานโดยย่ อ :
ชื อและทีอยู่ขององค์ กร: งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริ หารทัวไป โรงพยาบาลแวงน้อย
สมาชิ ก : นางสาวเกสรา โนนทิง ตําแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบตั ิงาน
เป้ าหมาย : บริ ษทั นําหนังสื อมอบอํานาจทีสมบูรณ์ครบถ้วนตามระเบียบ มาประกอบการ
รับเช็ค

% ในปี งบประมาณ

ปัญหา / สาเหตุโดยย่ อ:เนืองจากในอดีตทีผ่านมาโรงพยาบาลแวงน้อยจ่ายเช็คให้ตวั แทนบริ ษทั ซึ งตัวแทนบริ ษทั
ทุกแห่งโดยไม่มีหนังสื อมอบอํานาจตัวแทนบริ ษทั มาด้วย จึงไม่ถูกต้อง และไม่ปลอดภัยทีจะจ่ายเช็คให้เพราะไม่
ทราบว่าเป็ นตัวแทนบริ ษทั จริ งหรื อแอบอ้าง ดังนันงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลแวงน้อยจึงดําเนินการแจ้ง
ให้ตวั แทนทีมารับเช็คต้องนําหนังสื อมอบอํานาจมาด้วยเพือความปลอดภัยทางการเงินของโรงพยาบาลแวงน้อย
กิจกรรมการพัฒนา : แนะนําให้ตวั แทนเห็นถึงความสําคัญของหนังสื อมอบอํานาจทีสมบูรณ์ครบถ้วนมาด้วย
ทุกครังทีมีการมารับเช็คหรื อถ้าเป็ นรายปี ทีมีการระบุวนั เดือนปี นํามาครังแรก ทําตารางคุมให้ชดั เจนว่าบริ ษทั
ไหนทํามาแล้วและสมบูรณ์หรื อยังถ้ายังไม่สมบูรณ์ หรื อยังไม่นาํ มาส่ ง ต้องแจ้งกับบริ ษทั เพือให้ถูกต้องตาม
ระเบียบต่อไป
การวัดผล / ผลของการเปลียนแปลง
1.ตัวแทนบริ ษทั ทีมารั บเช็คต้องนําหนังสื อมอบอํานาจมาด้วยในช่ วงระยะจากวันที
สิ งหาคม ปี

จํานวน บริ ษทั คิดเป็ น 6% ของจํานวนทังหมด

2.ตัวแทนบริ ษทั ทีมารับเช็คไม่พึงพอใจ จํานวน บริ ษทั คิดเป็ น 5% ของจํานวนทังหมด

เมษายน

ถึ ง

การดูหนังสื อมอบอํานาจทีสมบูรณ์มีดงั นีตัวอย่างหนังสื อมอบอํานาจ จะต้องมีดงั ต่อไปนี
(1) หนังสื อมอบอํานาจ
(2) ทําที...............................................
(3)วันที.............เดือน.............พ.ศ................
(4)ข้าพเจ้าบริ ษทั .....................โดย.....................ทีอยู่...........................เป็ นผูม้ ีอาํ นาจ(5)มอบ
อํานาจให้ชือ.................เลขทีบัตรประชาชร.....................ทีอยู่............................ (6)ทําการวางบิล
รับเช็คจากโรงพยาบาลตังแต่ ตุลาคม
ถึงวันที กันยายน
(ถ้าไม่ระบุจะกระทําการได้
เพียงครังเดียว)
(7)การใดที(ผูร้ ับมอบอํานาจ).............................ได้กระทําลงไปเกียวกับการดังกล่าวข้างต้น ให้
ถื อ เส มื อ น ห นึ งว่ า บ ริ ษั ท ............. รั บ ผิ ด ช อ บ แ ล ะ เป็ น ผู ้ ก ร ะ ทํ า เอ งทุ ก ป ระ ก าร
(8) เพือเป็ นหลักฐานได้ลงลายมือชือไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าพยานดังนี

(10)ประทับตราบริ ษทั (9)ลงชือ........................................ผูม้ อบอํานาจ
(.........................................)
(11)ติดอากรแสตมป์

บาท

ลงชือ......................................ผูร้ ับมอบอํานาจ

(กรณี ดําเนินการมากว่า ครัง ) (.........................................)
ติดอากรแสตมป์

บาท

ลงชือ......................................พยาน

( กรณี ดําเนินการ ครัง ) (..........................................)
ลงชือ......................................พยาน
(.........................................)

(1) ต้องมีชือหนังสื อมอบ
(2) สถานทีทําการมอบอํานาจ
(3) วัน เดือน ปี ทีทําการมอบอํานาจ

(4) ชือบริ ษทั ชือเจ้าของ และทีอยูข่ องผูม้ ีอาํ นาจ
(5) ชือ-สกุล เลขทีบัตรประชาชน และทีอยูข่ องผูร้ ับมอบอํานาจ
(6) การใดบ้างให้ผรู ้ ับมอบอํานาจ กระทําการแทน ระบุให้ชดั เจน
(7) บริ ษทั รับรองการกระทําของผูร้ ับมอบอํานาจ ตามหนังสื อมอบอํานาจ
(8) เพือยืนยันการมอบอํานาจดังกล่าวได้ลงลายมือชือไว้เป็ นสําคัญ
(9) ลงลายมือชือ ผูม้ อบอํานาจ ผูร้ ับมอบอํานาจ และพยาน อย่างน้อย คน
( ) ประทับตราชือบริ ษทั และลงรายมือชือ
( ) ติดอากรแสตมป์
ยังมีใจความสํ าคัญประกอบกับหนังสื อมอบอํานาจ เพือให้ หนังสื อมอบอํานาจสมบูรณ์ มีดังนีคือ
1. หนังสื อรับรองบริ ษทั พร้อมประทับตราบริ ษทั
1.1 ดูวา่ มีกรรมการกีคน ชืออะไรบ้าง ทีสามารถลงชือผูกพันบริ ษทั ได้
1.2 ถ้า มี คน ก็ตอ้ งเซ็นทังสองในหนังสื อมอบอํานาจ
1.3 ถ้าเป็ นการมอบอํานาจช่ วง ต้องมี หนังสื อมอบอํานาจช่ วงด้วย ซึ งส่ วนมากจะมอบให้ ผูจ้ ดั การ
บริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หารงานแทน
1.4 การมอบอํานาจช่วงต้องดู วา่ ผูม้ อบอํานาจ มอบให้ทาํ อะไรบ้าง ถ้ามีให้รับเช็ควางบิล แต่ไม่มีว่า
สามารถมอบอํานาจกระทําแทน หรื อมอบอํานาจช่ วงต่ อได้ ก็ไ ม่ส ามารถเซ็ นในหนังสื อมอบ
อํานาจเป็ นผูม้ อบอํานาจได้(ต้องมารับด้วยตัวเองไม่สามารถมอบช่วงต่อได้)
2. สําเนาบัตรประชาชนผูม้ อบ และผูร้ ับมอบ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง

