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A 
 

Abuse of power = การใช้อ านาจโดยมิชอบ, การใช้อ านาจไปในทางมชิอบ 
 

ศัพท์และส านวนที่ควรรูเ้พ่ิมเติม 
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 

abuse ใช้ในทางที่ผิด, ใช้ในทางที่มิชอบ 
abuse of discretion การใช้ดุลพินิจผิด, หลักการตรวจสอบการใช้

ดุลพินิจของศาลล่างโดยศาลสูง 
abuse of process การใช้กระบวนการทางกฎหมายให้บิดเบือนไป

ในทางไม่ชอบ 
abuse of prosecuting power การใช้กระบวนการทางกฎหมายให้บิดเบือนไป

ในทางไม่ชอบ 
abuse one’s functions ใช้อ านาจหน้าที่ในทางที่ผิด 
 
 Example Sensitiveness to fair play and sportsmanship is perhaps the best 
protection against the abuse of power, and the citizen’s safety lies in the prosecutor who 
tempers zeal with human kindness, who seek truth and not victims, who serves the law 
and not factional purposes, and who approaches his task with humility. 
 = ความส านึกในความเป็นธรรมหรือความมีใจเป็นนักกีฬา เห็นจะเป็นเครื่องคุ้มครองอย่าง
ดีที่สุดจากการใช้อ านาจไปในทางมิชอบ ความปลอดภัยของประชาชนอยู่ที่พนักงานอัยการ ซึ่ง
ผ่อนเบาความกระตือรือร้นในการท างานด้วยความเมตตากรุณา ซึ่งพยายามค้นหาความจริงไม่ใช่
ค้นหาเหยื่อซึ่งรับใช้กฎหมายไม่ใช่รับใช้วัตถุประสงค์ของพวกใดพวกหนึ่ง และซึ่งปฏิบัติงานด้วย
ความรู้ส านึกในตนเอง 
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Act = กิจการ, การกระท า, กฎหมาย, พระราชบัญญัติ 
 

ศัพท์และส านวนที่ควรรูเ้พ่ิมเติม 
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 

act of bankruptcy การกระท าของลูกหนี้ ซึ่งเป็นมูลให้ถูกฟ้อง
ล้มละลาย 

act of god เหตุสุดวิสัย 
act of law ผลของกฎหมาย, การเกิดขึ้นโดยผลของ

กฎหมาย 
act of state การกระท าของรัฐาธิปัตย์ หรือการกระท า

ของประมุขของรัฐซึ่งไม่อาจน าไปโต้แย้ง
หรือฟ้องร้องยังศาลได้ แต่จะต้องเป็นการ
กระท าเฉพาะภายในขอบเขตอ านาจที่มีอยู่ 

Act of Congress พระราชบัญญัติหรือกฎหมายที่รัฐสภาได้ลง
มติให้ใช้ได้แล้ว มีความหมายเหมือนกับ 
“Act of Parliament” 

Act of Indemnity พระราชบัญญัติปลดเปลื้องเจ้าหน้าที่ของ
รัฐบาลให้พ้นจากความรับผิดชอบในทาง
กฎหมาย เมื่อได้ใช้อ านาจล่วงเลยกฎหมาย
ไป เช่น ใช้อ านาจในการปราบปรามกบฏ 
“indemnity” แปลว่า “การคุ้มครอง” 

Bulk Sales Acts กฎหมายที่มุ่งคุ้มครองผลประโยชน์ของ
เจ้าหนี้จากการแอบขายสินค้าของลูกหนี้โดย
ก าหนดให้แจ้งเจ้าหนี้ก่อนจะขายสินค้าของ
ลูกหนี้ 

Employer’s liability acts กฎหมายที่ก าหนดความรับผิดของนายจ้าง
ในกรณีที่ลูกจ้างท าผิดในทางการที่จ้าง หรือ
ในระหว่างการว่าจ้างแรงงาน 

Federal Tort Claims Act รัฐบัญญัติของสหรัฐอเมริกาออกในปี ค.ศ. 
1946 ให้อ านาจโจทก์ซึ่งได้รับความเสียหาย
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ศัพท์และส านวนที่ควรรูเ้พ่ิมเติม 
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 

จากละเมิด มีสิทธิฟ้องรัฐบาลกลางหรือ
รัฐบาลสหรัฐให้รับผิดอันเนื่องมาจากการ
กระท าละเมิด หรือประมาทเลินเล่อของ
ข้าราชการหรือลูกจ้างของรัฐบาลในการ
ว่าจ้างนั้นๆ (กฎหมายฉบับนี้จึงมีผลเสมือน
ยกเลิกสิทธิคุ้มครองของรัฐในเรื่องความรับ
ผิดเพื่อการละเมิด) 

overt act การกระท าที่เปิดเผยประจักษ์ชัด ซึ่งเป็น
เงื่อนไขส าคัญส าหรับก าหนดความรับผิด
ทางอาญาของความผิดบางฐาน  
เช่น ความผิดฐานกบฏ, การสมคบเพื่อ
กระท าผิด, การพยายามกระท าความผิด 
เป็นต้น “overt” แปลว่า “เปิดเผย, ชัดเจน” 

 
 Example The place where it has a branch office may also be considered its 
domicile as to the acts there performed. 
 = อนึ่ง ถิ่นท่ีมีสาขาส านักงานจะจัดว่าเป็นภูมิล าเนาในส่วนกิจการอันท า ณ ที่นั้นด้วยก็ได้ 
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Action = ค าฟ้อง, การฟ้องร้อง 
 

ศัพท์และส านวนที่ควรรูเ้พ่ิมเติม 
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 

action for liability การฟ้องให้รับผิด 
action for legitimation การฟ้องขอให้รับเด็กเป็นบุตร 
action of recourse ฟ้องไล่เบี้ย ส านวนนี้มีความหมาย

เหมือนกับ “action for recourse” 
cause of action มูลคดี, มูลเหตุที่ท าให้มีสิทธิฟ้องร้อง 
concert of action การร่วมกันวางแผนกระท าผิด, การสมรู้ร่วม

คิดกระท าผิด ส านวนนี้ใช้ได้ทั้งทางแพ่งและ
ทา งอ าญา  มี ค ว ามหมาย เหมื อนกั บ 
“concerted action” หรือ “concerted plan” 

forms of action แบบอย่างการฟ้องคดีแพ่งประเภทต่างๆ ใน
ระบบกฎหมายจารีตประเพณี แต่ละแบบ
ต่างก็มีวิธีการด าเนินคดีเฉพาะของแต่ละ
ฐานความผิด เช่น คดีผิดสัญญา, คดีหนี้สิน, 
คดีบุกรุก ในปัจจุบันแบบอย่างดังกล่าวถูก
ยกเลิกหมดแล้ว เมื่อมีการใช้กฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งมาแทน 

right of action สิทธิตามกฎหมายที่จะฟ้องคดี 
collusive action การฟ้องที่คู่ความไม่ได้มีข้อพิพาทกันจริงๆ

แต่น าคดีขึ้นสู่ศาลเพื่อต้องการค าพิพากษา
บรรทัดฐาน หรือต้องการให้ศาลวินิจฉัยข้อ
กฎหมายที่คู่ความต้องการจะรู้ ไว้  ตาม
กฎหมายศาลจะไม่รับฟ้อง หรือไม่พิจารณา
ให้ 

derivative action “การฟ้องที่มีเหตุเกี่ยวเนื่องมา” เช่น การ
ฟ้องของผู้ถือหุ้นแทนบริษัท เพราะเหตุที่
บริษัทละเลยในการใช้สิทธิ, การฟ้องเรียก
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ศัพท์และส านวนที่ควรรูเ้พ่ิมเติม 
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 

ค่าเสียหายของสามีอันมีสาเหตุมาจากที่
จ าเลยท าให้ภรรยาของตนบาดเจ็บจนไม่
สามารถปรนนิบัติรับใช้ดูแลครอบครัว ค าว่า 
“derivative”  แปลว่า “สืบมาจาก, เกี่ยว
เนื่องมาจาก” 

possessory การฟ้องเพื่อคงรักษาไว้ซึ่งสิทธิครอบครอง
ในที่ดิน หรือเพื่อให้ได้สิทธิครอบครองใน
ที่ดินกลับคืนมาเหมือนเดิม ใช้ในกรณีที่สิทธิ
ครอบครองในที่ดินของเจ้าของที่ดินถูก
รบกวนหรือถูกแย่งการครอบครอง 

 
 Example ค าฟ้องใดๆ ที่กล่าวหาท านองน้ีควรถูกขจัดให้พ้นตลอดไป 
 = Actions based on such allegations have been struck out and will continue to be 
struck out. 
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Actual = จริง, ตามความเป็นจริง 
 

ศัพท์และส านวนที่ควรรูเ้พ่ิมเติม 
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 

actual controversy “คดีที่สามารถตัดสินโดยกฎหมายหรือโดย
ศาลยุติธรรมได้ หรือคดีที่สามารถน ามา
ฟ้องร้ อ ง เพื่ อ ให้ศาลวิ นิ จฉั ยชี้ ขาดได้ ” 
กล่าวคือ ต้องเป็นคดีที่เกิดขึ้นจริง ไม่ใช่คดีที่
สมมุติขึ้น หรือคู่ความสมรู้ร่วมคิดกันขึ้นมา 
มีความหมายเหมือนกับ “cases and 
controversy” หรือ “case or controversy” 

actual damage ค่าเสียหายแท้จริงที่เกิดขึ้นจริงๆ และโดยตรง
สามารถประเมินและค านวณได้ 

actual notice หนังสือบอกกล่าวที่น าส่งให้คู่ความฝ่ายหนึ่ง
ทราบ ไม่ว่าจะทราบโดยตรงหรือโดยปริยาย
ก็ได ้

actual possession การเข้าครอบครองจริงๆ และโดยตรง 
actual value ราคากลางในท้องตลาดซึ่งเป็นที่พอใจของ

ทั้งฝ่ายผู้ซื้อและฝ่ายผู้ขาย มีความหมาย
เหมือนกับ “fair market value” หรือ “cash 
value” 

 
 Example In actual fact we may distinguish two points of view from which acts 
done under the plea of necessity may be treated as free from punishment, giving rise to 
two very different cases of necessity. 
 = ที่จริงแล้ว เราอาจแยกแนวความคิดที่ท าให้การกระท าโดยจ าเป็นไม่ต้องรับโทษ 
ออกเป็นกรณีจ าเป็น 2 ประการแตกต่างกัน 
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Administrative law = กฎหมายปกครอง 
 

ศัพท์และส านวนที่ควรรูเ้พ่ิมเติม 
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 

administrative ปกครอง, บริหาร 
administrative adjudication ค าวินิจฉัยทางการบริหาร 
administrative hearing การพิจารณาคดีปกครอง 
administrative tribunal องค์การทางบริหารที่ท าหน้ าที่ กึ่ งศาล       

มีอ านาจพิจารณาพิพากษาเฉพาะคดี
เกี่ยวกับกฎหมายปกครอง 

 
 Example Administrative law is the law relating to the organization and services 
performed by various administrative agencies of government. 
 = กฎหมายปกครอง คือ กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดระเบียบและบริหารที่ท าโดยหน่วย
ราชการบริหารต่างๆ 
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Adversary system = ระบบกล่าวหา 
 

ศัพท์และส านวนที่ควรรูเ้พ่ิมเติม 
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 

adversary proceeding การด าเนินคดีที่มีคู่ความทั้ง 2 ฝ่ายอยู่พร้อม 
ถ้าเป็นการด าเนินคดีฝ่ายเดียว ให้ใช้ค าว่า 
“ex parte proceeding” หรือ “ex parte 
hearing” (ex parte เป็นภาษาลาติน แปลว่า 
ฝ่ายเดียว, ข้างเดียว) 

 
 Example although the prosecutor operates within the adversary system, it is 
fundamental that the prosecutor’s obligation is to protect the innocent as well as to convict 
the guilty, to guard the rights of the accused as well as to enforce the rights of the public.  
 = แม้ว่าอัยการจะปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ระบบกล่าวหา แต่ก็เป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
อัยการต้องมีภาระในการปกป้องผู้บริสุทธิ์ เช่นเดียวกับภาระในการด าเนินการให้ผู้กระท าผิดได้รับ
โทษ และต้องมีภาระในการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหา เช่นเดียวกันกับภาระในการด าเนินการให้
สิทธิของสาธารณชนได้รับการยอมรับ 
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Argument = ข้อโต้แย้ง, การโต้แย้งคัดค้าน, ค าแถลงการณ์ (ในคดีแพ่งหรือคดีอาญา) 
 

ศัพท์และส านวนที่ควรรูเ้พ่ิมเติม 
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 

argument a priori ข้อถกเถียงที่ได้มาจากการพิจารณาเรื่องราว
จากที่มีมาแต่ก่อน หรือจากความจริงก่อนๆ 
ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันเพื่อสรุปไปหาผล “a 
priori” เป็นภาษาลาติน แปลว่า “จากเหตุมา
สู่ผล, จากที่มีมาแต่ก่อน” 

argument a posteriori ข้อถกเถียงที่ได้มาจากการสังเกตการณ์ที่
แท้จริงและโดยตรง หรือจากประสบการณ์
จริงๆ เพื่อสรุปไปหาเหตุ “a posteriori” เป็น
ภาษาลาติน แปลว่า “จากผลมาสู่เหตุ, จากที่มี
มาภายหลัง” 

oral argument ค าแถลงการณ์ด้วยวาจา 
 
 Example The judge must act only on the evidence and arguments property 
presented before him and not on any information which he receives from the outside. 
 = ผู้พิพากษาจะต้องกระท าการโดยอาศัยพยานหลักฐานและข้อถกเถียงที่ยื่นเสนอต่อหน้า
อย่างถูกต้องเท่านั้น ไม่ใช่อาศัยข้อมูลบอกเล่าใดๆ ซึ่งตนได้รับจากภายนอก 
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Arrest = การจับกุม, จับกุม 
 

ศัพท์และส านวนที่ควรรูเ้พ่ิมเติม 
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 

arrest warrant หมายสั่งจับ มีความหมายเหมือนกับ warrant of 
arrest 

arrest of judgment การระงับค าพิพากษาเนื่องจากมีข้อบกพร่องเด่นชัดใน
บันทึกรายงานของรูปคดี เช่น ไม่ปรากฏมูลคดีหรือ
มูลเหตุที่ท าให้มีสิทธิตามกฎหมายในการฟ้องคดี หรือ
เนื่องจากศาลเห็นว่าหากวินิจฉัยตัดสินไปจะท าให้ค า
พิพากษาผิดพลาดหรือถูกกลับได้ ส านวนนี้ใช้ได้ทั้งใน
คดีแพ่งและคดีอาญา 

false arrest การจับกุมตัวโดยมิชอบด้วยกฎหมาย, การจับกุมตัว
โดยไม่มีอ านาจตามกฎหมาย 

malicious arrest การจับกุมด้ วยข้อหาความผิดทางอาญาโดย
ปราศจากเหตุอันอาจเป็นไปได้ หรือโดยรู้อยู่ว่าผู้ถูก
จับกุมมิได้กระท าผิดตามที่ถูกกล่าวหา “malicious” 
แปลว่า “มุ่งร้าย, ประสงค์ร้าย” 

resisting arrest ความผิดฐานขัดขืนการจับกุมโดยชอบด้วยกฎหมาย
ของเจ้าพนักงาน มีความหมายเหมือนกับ “resisting 
an officer” ต่างกัน เพียงว่า resisting an officer มี
ความหมายกว้างกว่า คือ รวมถึงความผิดฐานขัดขืน
เจ้าพนักงานในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวกับ
การรักษาความสงบอีกด้วย 

 
 Example “The deterrent effect of swift and certain contain consequence: swift 
arrest, prompt trial, certain penalty and at some point finality of judgment would improve 
the criminal justice system”, the Supreme Court Justice said. 
 = “มาตรการยับยั้งที่มีผลรวดเร็วและแน่นอนได้แก่ การจับกุมอย่างทันควัน การพิจารณา
คดีอย่างฉับพลัน การลงโทษที่แน่นอนและในบางกรณีการท าให้ค าพิพากษาถึงที่สุดจะช่วยท าให้
ระบบความยุติธรรมทางอาญาดีขึ้น” ผู้พิพากษาศาลสูงกล่าว 
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Article = มาตรา, ข้อ, สิ่งของ 
 

ศัพท์และส านวนที่ควรรูเ้พ่ิมเติม 
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 

articles of impeachment ค าฟ้องกล่าวโทษข้าราชการระดับสูงหรือ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารชั้นสูงให้ออกจาก
ต าแหน่ง 

 
 หมายเหตุ “Impeachment” หรือ “อิมพีชเมนต์” หมายถึงการฟ้องร้องข้าราชการระดับสูง
หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารชั้นสูงให้ออกจากต าแหน่งโดยรัฐสภา กล่าวคือ รัฐสภาจะท าหน้าที่ 
“กึ่งศาล” มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับค าฟ้องถอดถอนออกจากต าแหน่ง ไม่ได้ฟ้องร้อง
กันในศาลทั่วไป เช่น การฟ้องกล่าวโทษประธานาธิบดีโดยสภาผู้แทนราษฎรต่อสภาสูงของ
สหรัฐอเมริกา เป็นต้น 
 

ศัพท์และส านวนที่ควรรูเ้พ่ิมเติม 
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 

articles of incorporation หนังสือส าคัญแสดงการจัดตั้งบริษัท, ตรา
สารจัดตั้งบริษัท 

articles of association ข้อบังคับของบริษัท 
 
 Example It is significant that in the Constitution of the Law Association for Asia 
and Western Pacific or LAWASIA, which was approved at the Inaugural Conference in 
Canberra, Australia, in August 1966, the first paragraph of the Article outlining its nature 
and objects read: “The Association shall not engage in political activities”. 
 = เป็นเรื่องส าคัญที่ว่า ในธรรมนูญของสมาคมกฎหมายเพื่อเอเชียและแปซิฟิกตะวันตก 
หรือที่เรียกชื่อย่อว่า ลอว์เอเชีย ซึ่งได้รับความเห็นชอบในที่ประชุมก่อตั้งในนครแคนเบอรา 
ประเทศออสเตรเลียเมื่อเดือนสิงหาคม 2509 นั้น วรรคแรกของมาตราที่ว่าด้วยลักษณะและ
วัตถุประสงค์ของสมาคมระบุว่า “สมาคมจะไม่ด าเนินการทางการเมือง” 
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Attorney General = อัยการสูงสุด, รัฐมนตรียุติธรรม 
 

ศัพท์และส านวนที่ควรรูเ้พ่ิมเติม 
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 

attorney-at-law ทนายความที่ว่าความต่างโจทก์จ าเลยใน
ศาล 

attorney’s fees “ค่าทนาย” โดยมากใช้ในคดีอาญา ส่วนคดีแพ่ง 
เรียกว่า “contingent fee” ซึ่งหมายถึงค่าทนาย
ที่ตกลงกันไว้เป็นเปอร์เซ็นต์ของผลคดี หรือ
ตามท่ีจะฟ้องเรียกมาได้ 

letter of attorney ใบมอบอ านาจ, หนังสือมอบอ านาจ 
power of attorney หนังสือมอบอ านาจ เป็นหนังสือที่ตัวการ

มอบอ านาจให้ตัวแทนไปกระท าการแทนได้ 
 
ตัวอย่าง Attorney General ท่ีแปลว่า “อัยการสูงสุด” 
 Example นอกจากนั้น ตามพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา 
พ.ศ. 2535 ยังบัญญัติให้อัยการสูงสุดเป็นผู้ประสานงานกลางมีอ านาจหน้าที่ประสานงานในการ
ให้ความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศ หรือขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศในเรื่องเกี่ยวกับการ
ด าเนินการสอบสวน ฟ้องคดีริบทรัพย์สิน และด าเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา ซึ่งถือเป็น
บทบาทใหม่ของส านักงานอัยการสูงสุดในการอ านวยความยตุิธรรมระหว่างประเทศด้วย 
 = Furthermore, the Act on Mutual Assistance in Criminal Matters B.E.2535 stated 
that the Attorney General was the Central Authority who had the authority and function to 
coordinate with a foreign state in providing or seeking assistance in connection with 
investigation, prosecution, forfeiture of property, and other proceedings related to criminal 
matters, which was considered a new role of the Office of the Attorney General in 
international criminal justice administration. 
 
ตัวอย่าง Attorney General ท่ีแปลว่า “รัฐมนตรียุติธรรม” 
 Example If the Department of Justice were to make even pretence of reaching 
every probable violation of federal law, ten times its present staff would be inadequate. 
 (Except from an address made by the Attorney General to U.S. attorneys) 
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 = หากกระทรวงยุติธรรมเพียงแต่จะเข้าจัดการกรณีที่น่าจะมีการฝ่าฝืนกฎหมายของรัฐบาล
กลางทุกเรื่องไป แม้จะมีเจ้าหน้าที่สิบเท่าของที่มีอยู่ในปัจจุบันก็ยังไม่พอ 
 (ตัดตอนมาจากค ากล่าวของรัฐมนตรียุติธรรมต่อพนักงานอัยการของสหรัฐ) 
 
Authorized foundation (หรือ authorized foundation) = มูลนิธิที่ได้รับอ านาจแล้ว 
 

ศัพท์และส านวนที่ควรรูเ้พ่ิมเติม 
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 

authorize มอบอ านาจ, อนุญาต 
authorized capital ทุนจดทะเบียน 
authorized director กรรมการผู้มีอ านาจ 
authorized person ผู้มีอ านาจกระท าการแทน 
authorized person with full authority ผู้มีอ านาจด าเนินการแทน 
authorized agent ตัวแทนที่ได้รับมอบอ านาจ 
 
 Example The following are juristic person: 1. Public bodies, 2. Monasteries,         
3. Registered partnership, 4. Limited companies, 5. Associations and 6. Authorized 
foundations. 
 = จ าพวกที่กล่าวต่อไปนี้ ย่อมเป็นนิติบุคคล คือ 1. ทบวงการเมือง 2. วัดวาอาราม         
3. ห้างหุ้นส่วนท่ีจดทะเบียนแล้ว 4. บริษัทจ ากัด 5. สมาคม และ 6. มูลนิธิที่ได้รับอ านาจแล้ว 
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Authority = อ านาจ, พนักงานเจ้าหน้าที่ 
 

ศัพท์และส านวนที่ควรรูเ้พ่ิมเติม 
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 

apparent authority หลักฐานกฎหมายผูกมัดตัวการให้รับผิดต่อ
การกระท าต่างๆ ของตัวแทน กล่าวคือ 
รับผิดชอบต่อค าพูดต่างๆ ที่ตัวแทนได้ไป
พูดไว้กับบุคคลที่สาม ถึงแม้ว่าตัวการจะ
ไม่ได้มอบหมายอ านาจให้แก่ตัวแทน แต่
หากสภาวะแวดล้อมแสดงอาการให้บุคคลที่
สามแลเห็นได้ว่าตัวแทนมีอ านาจจริงแล้ว
ตัวการก็จะปฏิเสธไม่ได้ หลักนี้ ใช้ได้ทั้ง
บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล มีความหมาย
เหมือนกับ “ostensible authority” 

general authority อ านาจทั่วไปโดยไม่จ ากัด เป็นอ านาจที่ตัวการ
มอบหมายให้ตัวแทนจัดการได้ทุกอย่าง (ต่าง
กับ “special authority” ซึ่งเป็นอ านาจที่ตัวการ
มอบหมายให้ตัวแทนไปจัดการเรื่องใดเรื่อง
หนึง่โดยเฉพาะเจาะจงเท่านั้น) 

authority by estoppel การกระท าของตัวการให้บุคคลที่สามเข้าใจ
ผิดว่าตัวแทนมีอ านาจจริง ซึ่งกฎหมายปิด
ปากให้ตัวการต้องรับผิดชอบ จะปฏิเสธ
ไม่ได้ 

 
 Example แต่เดิมมาไม่มีกฎหมายใดก าหนดอ านาจหน้าที่ของส านักงานอัยการสูงสุดไว้
อย่างแจ้งชัด 
 = Previously, there was no law which explicitly provided the authority and function 
of the Office of the Attorney General.  


