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พระราชบญัญติั 
ว่าดว้ยความผิดอนัเกิดจากการใชเ้ช็คและการจดัตั งศูนยข์อ้มูลเช็คแห่งชาติ 
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     _____________________ 
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 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ ฯ ใหป้ระกาศว่า 
 
 โดยที#เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าดว้ยความผดิอนัเกิดจากการใชเ้ช็ค  
 
 พระราชบญัญติัฉบบันี+ มีบทบญัญติับางประการเกี#ยวกบัการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ#งมาตรา 
๓๕ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัใหก้ระทาํไดโ้ดยอาศยัอาํนาจ
ตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย  
 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชบญัญติัขึ+นไวโ้ดยคาํแนะนาํและยนิยอมของรัฐสภา 
ดงัต่อไปนี+   
 

มาตรา๑พระราชบญัญติันี+ เรียกว่า “พระราชบญัญติัว่าดว้ยความผดิอนัเกิดจากการใชเ้ช็คและการจดัตั+ง
ศนูยข์อ้มลูเช็คแห่งชาติพ.ศ. ...” 

 
เหตุผล เนื#องดว้ยร่างพระราชบญัญติัฉบบันี+ ยงัคงความผดิอนัเกิดจากใชเ้ช็คเฉพาะการสั#งจ่ายเช็คใน

ขณะที#มีคาํสั#งหา้มทาํธุรกรรมทางธนาคาร  และการสั#งจ่ายเช็คโดยทุจริตโดยถอนเงินออกจากธนาคาร  จึงยงัคง
ชื#อพระราชบญัญติัเดิมไว ้ และเนื#องดว้ยเนื+อหาสาระอีกส่วนหนึ#งของร่างพระราชบญัญติัฉบบันี+ เป็นการจดัตั+ง
ศนูยข์อ้มลูเช็คแห่งชาติขึ+น  จึงใชชื้#อร่างพระราชบญัญติัว่า “พระราชบญัญติัว่าดว้ยความผดิอนัเกิดจากการใชเ้ช็ค
และการจดัตั+งศนูยข์อ้มลูเช็คแห่งชาติพ.ศ. ...” 



มาตรา๒พระราชบญัญติันี+ ใหใ้ชบ้งัคบัเมื#อพน้หนึ#งร้อยแปดสิบวนันบัจากวนัประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

 
เหตุผล  เพื#อใหมี้ระยะเวลาที#พอสมควรในการจดัตั+งศนูยข์อ้มลูเช็คแห่งชาติและเพื#อใหป้ระชาชนทราบ

โดยทั#วไป  จึงกาํหนดใหร่้างพระราชบญัญติัมีผลใชบ้งัคบัเมื#อพน้หนึ#งร้อยแปดสิบวนั  
 
มาตรา๓ใหย้กเลิกพระราชบญัญติัว่าดว้ยความผดิอนัเกิดจากการใชเ้ช็คพ.ศ. ๒๕๓๔  
 

มาตรา ๔บทนิยาม 
“เช็ค” หมายความว่าหนงัสือตราสารซึ#งบุคคลหนึ#งเรียกว่า ผูส้ั#งจ่ายสั#งธนาคารใหใ้ชเ้งินจาํนวนหนึ#งเมื#อ

ทวงถามใหแ้ก่บุคคลอีกคนหนึ#ง หรือใหใ้ชต้ามคาํสั#งของบุคคลอีกคนหนึ#งอนัเรียกว่าผูรั้บเงิน  
“ผูท้รงเช็ค” หมายความว่า ผูมี้สิทธิรับเงินตามเช็ค  และใหห้มายความรวมถึงผูค้รอบครองโดยชอบดว้ย

กฎหมายในกรณีเช็คผูถื้อ  
“ผูส้ั#งจ่ายเช็ค” หมายความว่า ผูส้ั#งใหธ้นาคารใหใ้ชเ้งินจาํนวนหนึ#งเมื#อทวงถามแก่ผูรั้บเงินตามเช็ค 
“ศนูยข์อ้มลูเช็คแห่งชาติ” หมายความว่า หน่วยงานที#จดัตั+งภายในธนาคารแห่งประเทศไทยมีหนา้ที#รวม

รวมขอ้มลูการปฏิเสธการไม่ใชเ้งินตามเช็ค   และพิจารณาออกคาํสั#งหา้มผูส้ั#งจ่ายทาํธุรกรรมทางธนาคารเพื#อเป็น
มาตรการแทนการดาํเนินคดีอาญาในการบงัคบัผูส้ั#งจ่ายเช็คใหช้าํระหนี+ตามเช็คและระงบัความเสียหายจากการที#
เช็คถกูปฏิเสธไม่ใชเ้งิน  

“คาํสั#งหา้มผูส้ั#งจ่ายเช็คทาํธุรกรรมทางธนาคาร” หมายความว่าคาํสั#งหา้มสั#งจ่ายเช็ค  หา้มใชบ้ตัรเครดิต  
หา้มใชบ้ตัรเดบิต  หรือหา้มใชบ้ตัรธนาคารอื#นใด  เวน้แต่เป็นการที#ผูส้ั#งจ่ายติดต่อฝากหรือถอนเงินโดยตรงกบั
ธนาคาร 

“ธนาคาร” หมายความว่า บริษทัมหาชนจาํกดัที#ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย ์และให้
หมายความรวมถึงธนาคารพาณิชยเ์พื#อรายยอ่ย ธนาคารพาณิชยที์#เป็นบริษทัลกูของธนาคารพาณิชยใ์น
ต่างประเทศ และสาขาของธนาคารพาณิชยต่์างประเทศที#ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยต์าม
พระราชบญัญติัธุรกิจสถาบนัการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑  

“ธนาคารที#ปฏิเสธไม่ใชเ้งินตามเช็ค” หมายความว่า ธนาคารที#ผูส้ั#งจ่ายเปิดบญัชีไวแ้ละไดส้ั#งจ่ายเช็คไป
จากบญัชีนั+นและต่อมาไดป้ฏิเสธไม่ใชเ้งินตามเช็ค 

“ธนาคารผูเ้รียกเก็บเงินตามเช็ค” หมายถึง ธนาคารที#ผูท้รงเช็คไดน้าํเช็คเขา้บญัชีเพื#อเรียกเก็บเงิน 
“รัฐมนตรี” หมายถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั  



 
      หมวด ๑  

     ความผดิอนัเกดิจากการใช้เช็ค 

     ....................................... 

 
มาตรา๕ผูใ้ดออกเช็คเพื#อชาํระหนี+ ที#มีอยูจ่ริงและบงัคบัไดต้ามกฎหมายในขณะที#ถกูคาํสั#งหา้มมิใหผู้ส้ั#ง

จ่ายเช็คทาํธุรกรรมทางธนาคาร  
ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหกหมื#นบาทหรือจาํคุกไม่เกินหนึ#งปีหรือทั+งปรับทั+งจาํ 
 
เหตุผล  เนื#องจากการสั#งจ่ายเช็คเพื#อชาํระหนี+ ที#มีอยูจ่ริงและต่อมาธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินไม่สมควร

จะเป็นความผดิอาญาอีกต่อไป เพราะขดัต่อกติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
(ICCPR) ขอ้๑๑ที#หา้มลงโทษจาํคุกบุคคลเพียงเพราะการไม่มีเงินชาํระหนี+ทางแพ่ง ดงันั+นจึงยกเลิกความผดิฐาน
ออกเช็คโดยไม่มีเงินชาํระหนี+ตามเช็คไป   

อยา่งไรก็ดี  พระราชบญัญติัฉบบันี+ ยงัคงกาํหนดความผดิอาญาไว ้ กรณี คือ การออกเช็คขณะที#ถกูคาํสั#ง
หา้มมิใหผู้ส้ั#งจ่ายเช็คทาํธุรกรรมทางธนาคาร เพราะเป็นการกระทาํที#ผูส้ั#งจ่ายรู้ถึงขอ้หา้มดงักล่าวแต่ยงัฝ่าฝืน
คาํสั#งจึงเป็นการกระทาํโดยเจตนาสร้างความเสียหายอยา่งแน่แทก้บัผูท้รง  กรณีนี+ มิใช่เป็นการจาํคุกบุคคลเพียง
เพราะไม่มีเงินชาํระหนี+  แต่เป็นการลงโทษพฤติกรรมที#ทุจริตและเจตนาก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อผูท้รงเช็ค  

ที#มาของมาตรานี+ คือ ประมวลกฎหมายการเงินและการธนาคารฝรั#งเศส (Code monétaire et financier)
มาตรา L. ๑๖๓-๒ 
 
 

มาตรา๖ความผดิตามมาตรา๕เป็นความผดิอนัยอมความได ้
 

มาตรา ๗หา้มมิใหค้วบคุมหรือขงัผูต้อ้งหาหรือจาํเลยเพียงเพราะเหตุแห่งการถกูกล่าวหาว่ากระทาํ
ความผดิตามพระราชบญัญติันี+    ใหพ้นกังานสอบสวน พนกังานอยัการ หรือศาลปล่อยชั#วคราวผูต้อ้งหาหรือ
จาํเลยที#ถกูกล่าวหาว่ากระทาํความผดิตามพระราชบญัญติันี+โดยไม่มีประกนัหรือมีประกนัก็ได ้ แต่หา้มมิใหมี้การ
เรียกหลกัประกนั  

 



เหตุผล  แมย้งัคงกาํหนดความผดิอาญาอนัเกิดจากการใชเ้ช็คไวบ้างกรณี  แต่การกระทาํดงักล่าวก็ไม่
สมควรจะควบคุมตวัในฐานะอาชญากร จึงกาํหนดใหมี้มาตรานี+      

 
มาตรา ๘ใหพ้นกังานสอบสวนหรือศาลที#ดาํเนินคดีตามมาตรา ๕ แจง้การร้องทุกข ์การฟ้องคดี รวมทั+ง

ชื#อและที#อยูข่องผูต้อ้งหาหรือจาํเลยใหก้บัศนูยข์อ้มลูเช็คแห่งชาติในทนัทีที#ไดรั้บคาํร้องทุกขห์รือคาํฟ้อง 
 
เหตุผล เพื#อใหข้อ้มลูการดาํเนินคดีสามารถเชื#อมโยงกบัศนูยข์อ้มลูเช็คแห่งชาติ  จึงตอ้งกาํหนดใหมี้

มาตรานี+  
 
มาตรา๙ถา้ผูก้ระทาํความผดิตามมาตรา๕ไดใ้ชเ้งินตามเช็คแก่ผูท้รงเช็คหรือแก่ธนาคารภายในสามสิบ

วนันบัแต่วนัที#ธนาคารที#ปฏิเสธไม่ใชเ้งินตามเช็คแจง้ไปยงัผูส้ั#งจ่ายเช็คหรือหนี+ ที#ผูก้ระทาํความผดิตามมาตรา๕
ไดอ้อกเช็คเพื#อใชเ้งินนั+นไดสิ้+นผลผกูพนัไปก่อนศาลมีคาํพิพากษาถึงที#สุดใหถื้อว่าคดีเลิกกนัตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
เหตุผล  มาตรานี+กาํหนดระยะเวลาใหผู้ส้ั#งจ่ายเช็คที#กระทาํความผดิอาญาตามมาตรา ๕ ยงัคงมีทางออก

แห่งการยติุคดีอาญาโดยชอบดว้ยกฎหมาย   ระยะเวลา ๓๐ วนัจึงเป็นระยะเวลาที#เหมาะสมใหผู้ส้ั#งจ่ายนาํเงินมา
ชาํระหนี+ตามเช็คที#เป็นความผดิ  เพื#อใหสิ้ทธินาํคดีอาญามาฟ้องระงบัลง      

ที#มาของมาตรานี+ คือ พระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระทาํความผดิอนัเกิดจากการใชเ้ช็ค พ.ศ.๒๕๓๔ 
มาตรา ๗ ฉบบัปัจจุบนัที#เปิดโอกาสใหมี้การชาํระหนี+ตามเช็คภายใน ๓๐ วนัเพื#อใหค้ดียติุ  ดงันั+นเมื#อยงัคง
กาํหนดความผดิอาญาอนัเกิดจากการใชเ้ช็คตามร่างพระราชบญัญติันี+ ไว ้๒ กรณี  สิทธิของผูส้ั#งจ่ายเช็คที#เคยมีอยู่
เดิมเพื#อการชาํระหนี+ภายใน ๓๐ วนัก็ไม่ควรจะถกูตดัออกไป  

 
มาตรา๑๐ถา้จาํนวนเงินในเช็คแต่ละฉบบัหรือหลายฉบบัรวมกนัไม่เกินจาํนวนเงินที#ผูพิ้พากษานายเดียว

มีอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งไดก้ารฟ้องคดีแพ่งเรียกเงินตามเช็คนั+นจะรวมฟ้องต่อศาลซึ#งพิจารณาคดีอาญา
ก็ไดก้ารพิจารณาคดีแพ่งตอ้งเป็นไปตามบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
 
 
 
 



     หมวด ๒ 

     ศูนย์ข้อมูลเช็คแห่งชาต ิ 

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

 
มาตรา ๑๑ใหจ้ดัตั+ง “ศนูยข์อ้มลูเช็คแห่งชาติ” ขึ+นในธนาคารแห่งประเทศไทย เพื#อทาํหนา้ที#เป็น

ศนูยก์ลางรวบรวมขอ้มลูการปฏิเสธการไม่ใชเ้งินตามเช็คของธนาคารของธนาคารทุกแห่งในราชอาณาจกัรและ
ออกคาํสั#งหา้มผูส้ั#งจ่ายเช็คที#ถกูธนาคารปฏิเสธไม่ใชเ้งินตามเช็คทาํธุรกรรมทางธนาคารกบัธนาคารทุกแห่งใน
ราชอาณาจกัร  

องคป์ระกอบ และการบริหารงานของศนูยข์อ้มลูเช็คใหก้าํหนดโดยประกาศของรัฐมนตรี  
 

เหตุผล  เมื#อยกเลิกความผดิอาญาฐานออกเช็คแลว้ไม่มีเงินชาํระหนี+ตามเช็คแลว้จาํเป็นตอ้งสร้างความ
น่าเชื#อถือในเช็คแทนมาตรการทางอาญา  การจดัตั+งศนูยข์อ้มลูเช็คแห่งชาติเป็นระบบที#ใชใ้นประเทศฝรั#งเศสที#
บญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายการเงินและการธนาคารฝรั#งเศส (Code monétaire et financier)เพื#อสร้างความน่า
เชื#อในเช็คแทนการดาํเนินคดีอาญาซึ#งจะลดปัญหาการดาํเนินคดีอาญาผดิวตัถุประสงคแ์ละนาํทรัพยากรของรัฐ
มาใชด้าํเนินคดีอาญาเพื#อประโยชน์ส่วนตวัในการทวงหนี+ตามเช็ค และลดปัญหาคดีอาญาลน้ศาลและลน้
กระบวนการยติุธรรมทางอาญา 

 
มาตรา ๑๒ศนูยข์อ้มลูเช็คแห่งชาติมีอาํนาจหนา้ที#ดงัต่อไปนี+  
(๑) จดัทาํระบบเชื#อมโยงขอ้มลูการปฏิเสธไม่ใชเ้งินตามเช็คและคาํสั#งหา้มมิใหผู้ส้ั#งจ่ายเช็คทาํธุรกรรม

ทางธนาคารระหว่างศนูยข์อ้มลูเช็คแห่งชาติกบัธนาคารทุกแห่งในราชอาณาจกัร  เพื#อใหก้ารแจง้และการรับส่ง
ขอ้มลูและคาํสั#งดงักล่าวระหว่างศนูยข์อ้มลูเช็คแห่งชาติกบัธนาคารทุกแห่งในราชอาณาจกัรสามารถทาํได้
ในทนัที  
 (๒) รับแจง้ขอ้มลูการปฏิเสธไม่ใชเ้งินตามเช็คจากธนาคาร 

(๓) เรียกขอ้มลูของผูส้ั#งจ่ายเช็คจากธนาคาร กรมสรรพากร กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต หรือ
หน่วยงานอื#นๆที#เกี#ยวขอ้ง เพื#อประโยชน์ในการทราบบญัชีธนาคารทั+งหมดของผูส้ั#งจ่ายเช็คที#ถกูปฏิเสธไม่ใช้
เงินตามเช็ค 

(๔) ออกคาํสั#งหา้มมิใหผู้ส้ั#งจ่ายเช็คทาํธุรกรรมทางธนาคาร 
 (๕) เพิกถอนคาํสั#งหา้มมิใหผู้ส้ั#งจ่ายเช็คทาํธุรกรรมทางธนาคาร 



(๖)  แจง้คาํสั#งหา้มมิใหผู้ส้ั#งจ่ายเช็คทาํธุรกรรมทางธนาคาร หรือแจง้การเพิกถอนคาํสั#งหา้มมิใหผู้ส้ั#งจ่าย
เช็คทาํธุรกรรมทางธนาคาร  หรือเรื#องอื#นใดไปยงัธนาคารพาณิชยทุ์กแห่งในราชอาณาจกัร 

(๗) แจง้คาํสั#งหา้มมิใหผู้ส้ั#งจ่ายเช็คทาํธุรกรรมทางธนาคาร หรือการเพิกถอนคาํสั#งหา้มมิใหผู้ส้ั#งจ่ายเช็ค
ทาํธุรกรรมทางธนาคารกบัผูย้ื#นคาํขอที#ประสงคจ์ะทราบขอ้มลู 

(๘)  ติดตาม กาํกบัดูแล ธนาคารในการปฏิบติัตามคาํสั#งและการเพิกถอนคาํสั#งตาม (๔) และ (๕) 
(๙)ออกระเบียบเก็บเงินค่าธรรมเนียมในการดาํเนินงานของศนูยข์อ้มลูเช็คจากธนาคารทุกแห่งใน

ราชอาณาจกัรโดยค่าธรรมเนียมที#เรียกเก็บจะตอ้งสมเหตุสมผลและสอดคลอ้งกบัตน้ทุนการดาํเนินงานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

(๑๐) ออกระเบียบเกี#ยวกบัการรับชาํระค่าปรับทางปกครองและรับชาํระค่าปรับทางปกครองตามที#
บญัญติัไวใ้นหมวด ๓ ของพระราชบญัญติันี+   

(๑๑) ออกระเบียบอื#นใดในการดาํเนินงานของศนูยข์อ้มลูเช็คแห่งชาติ 
  

เหตุผล มาตรานี+กาํหนดอาํนาจหนา้ที#ของศนูยข์อ้มลูเช็คแห่งชาติ  
ที#มาของมาตรานี+ คือ ประมวลกฎหมายการเงินและการธนาคารฝรั#งเศส (Code monétaire et financier 

มาตรา๑๓๑-๘๕ 
 
มาตรา ๑๓ เมื#อไดมี้การยื#นเช็คเพื#อใหใ้ชเ้งินโดยชอบดว้ยกฎหมายถา้ธนาคารปฏิเสธไม่ใชเ้งินตามเช็ค

นั+นเพราะเหตุที#เงินในบญัชีไม่เพียงพอชาํระหนี+ตามเช็คใหธ้นาคารที#ปฏิเสธไม่ใช่เงินตามเช็คดาํเนินการ
ดงัต่อไปนี+  
 (๑) แจง้ใหผู้ส้ั#งจ่ายเช็คทราบถึงการปฏิเสธไม่ใชเ้งินตามเช็คนั+นพร้อมทั+งแจง้ขอ้มลูและผลที#เกิดขึ+นของ
การถกูปฏิเสธไม่ใชเ้งินตามเช็ค รวมทั+ง ความผดิและโทษทางอาญาที#เกิดขึ+นหากมีการสั#งจ่ายเช็คในระหว่างถกู
คาํสั#งระงบัธุรกรรมทางธนาคาร   
 (๒)กาํหนดเวลาสามสิบวนันบัแต่วนัที#ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน และแจง้ใหผู้ส้ั#งจ่ายเช็คนาํเงินเขา้
บญัชีที#สั#งจ่ายเช็คใหเ้พียงพอต่อจาํนวนเงินที#ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน 

 (๓) แจง้ขอ้มลูการปฏิเสธไม่ใชเ้งินตามเช็คไปยงัศนูยข์อ้มลูเช็คแห่งชาติเพื#อพิจารณาออกคาํสั#งหา้มผู ้
สั#งจ่ายเช็คทาํธุรกรรมทางธนาคารในทนัทีนบัแต่ปฏิเสธไม่ใชเ้งินตามเช็คเวน้แต่ธนาคารจะใหสิ้นเชื#อกบัผูส้ั#ง
จ่ายเช็ค  

 
เหตุผล มาตรานี+กาํหนดหนา้ที#ใหธ้นาคารผูป้ฏิเสธไม่ใชเ้งินตามเช็คมีหนา้ที#หลายประการ  เช่น  



ธนาคารที#ปฏิเสธไม่ใชเ้งินตามเช็คมีหนา้ที#แจง้ใหผู้ส้ั#งจ่ายเช็คทราบถึงผลที#จะเกิดขึ+นหลงัธนาคาร
ปฏิเสธการจ่ายเงิน รวมทั+งความผดิอาญาฐานออกเช็คในขณะที#ไดรั้บคาํสั#งหา้มผูส้ั#งจ่ายทาํธุรกรรมทางธนาคาร 

ธนาคารยงัมีหนา้ที#แจง้ใหผู้ส้ั#งจ่ายนาํเงินมาเขา้บญัชีใหเ้พียงพอชาํระหนี+ตามเช็คภายใน ๓๐ วนั โดย
ระยะเวลา ๓๐ วนันี+ เป็นการใหโ้อกาสผูส้ั#งจ่ายนาํเงินมาชาํระหนี+   หากผูส้ั#งจ่ายนาํเงินเขา้บญัชีภายใน ๓๐ วนั  
ธนาคารจะชาํระเงินใหผู้ท้รงเช็ค พร้อมทั+งแจง้ใหศ้นูยข์อ้มลูเช็คแห่งชาติเพิกถอนคาํสั#งหา้มผูส้ั#งจ่ายเช็คทาํ
ธุรกรรมทางธนาคารในทนัทีตามมาตรา ๑๙ วรรค ๒ 

นอกจากนี+  ธนาคารที#ปฏิเสธไม่ใชเ้งินตามเช็คมีหนา้ที#ตอ้งแจง้ขอ้มลูการปฏิเสธไม่ใชเ้งินตามเช็คให้
ศนูยข์อ้มลูเช็คแห่งชาติในทนัทีแบบ Real time เพื#อใหข้อ้มลูทั+งหมดไปอยูที่#ศนูยข์อ้มลูเช็คแห่งชาติ ส่วนศนูย์
ขอ้มลูเช็คแห่งชาติจะออกคาํสั#งหา้มผูส้ั#งจ่ายทาํธุรกรรมทางธนาคารเมื#อใดอยูใ่นดุลพินิจของศนูยข์อ้มลูเช็ค
แห่งชาติ 

 
มาตรา ๑๔ ธนาคารมีหนา้ที#ตอ้งจ่ายเงินตามเช็ค เมื#อ 
(๑)    จาํนวนเงินที#ระบุในเช็คไม่เกินหา้ร้อยบาท หรือตามจาํนวนที#กาํหนดโดยประกาศของรัฐมนตรี  
(๒) เช็คที#เรียกเก็บนั+นเป็นเช็คที#ธนาคารออกใหก้บัผูส้ั#งจ่ายเช็คโดยฝ่าฝืนมาตรา ๑๖ (๒) แห่ง

พระราชบญัญติันี+และเป็นเช็คที#สั#งจ่ายในระหว่างที#ผูส้ั#งจ่ายเช็คถกูคาํสั#งหา้มมิใหท้าํธุรกรรมทางธนาคารหรือใน
ระหว่างถกูดาํเนินคดีอาญาตามมาตรา ๕  

(๓) เช็คที#เรียกเก็บนั+นเป็นเช็คที#ถกูสั#งจ่ายภายหลงัจากธนาคารเรียกคืนเช็คจากผูส้ั#งจ่ายที#ถกูคาํสั#งหา้มมิ
ใหท้าํธุรกรรมทางธนาคารแต่ธนาคารไม่ไดรั้บคืนตามมาตรา ๑๖ (๓)แห่งพระราชบญัญติันี+   เวน้แต่ธนาคารจะ
พิสูจน์ไดว้่าตนไดใ้ชค้วามพยายามอยา่งเหมาะสมในการติดตามเช็คคืน  

ธนาคารที#ตอ้งจ่ายเงินตามเช็คตามความในวรรคแรกยอ่มรับช่วงสิทธิของผูท้รงเช็คในการไล่เบี+ยกบัผูส้ั#ง
จ่ายเช็ค  โดยใหธ้นาคารที#ตอ้งจ่ายเงินตามเช็คในมาตรานี+ เป็นเจา้หนี+ บุริมสิทธ̀ิเหนือผูส้ั#งจ่ายเช็ค  

 
เหตุผล  ธนาคารมีหนา้ที#ตอ้งจ่ายเงินตามเช็คหากเป็นเช็คจาํนวนเงินเลก็นอ้ย  โดยกาํหนดไว ้๕๐๐ บาท

เทียบกบัหนา้ที#ของธนาคารในฝรั#งเศสที#ตอ้งจ่ายเงินตามเช็ค ๑๕ ยโูร (ประมาณ ๖๐๐ บาท)นอกจากนี+ดว้ยเหตุที#
อตัราเงินเฟ้อเพิ#มขึ+นทาํใหค่้าเงินเปลี#ยนไป  จึงไดก้าํหนดใหรั้ฐมนตรีประกาศจาํนวนเงินที#เกิน ๕๐๐ บาทได ้
โดยไม่ตอ้งแกไ้ขพระราชบญัญติั  

นอกจากนี+ธนาคารยงัมีหนา้ที#ตอ้งจ่ายเช็คที#ฝ่าฝืนมาตรา ๑๖ (๒) เพราะเหตุว่าเป็นความเสี#ยงภยัของ
ธนาคารเองที#อนุญาตใหผู้ส้ั#งจ่ายยงัคงใชเ้ช็คไดอี้กทั+งที#มีคาํสั#งหา้มทาํธุรกรรมทางธนาคาร    



ทา้ยสุดธนาคารตอ้งจ่ายเงินตามเช็คที#ไม่ไดรั้บคืนจากผูส้ั#งจ่าย เพราะเป็นความผดิพลาดของธนาคารที#
ไม่ยอมเรียกคืนแบบเช็คที#ยงัไม่ไดใ้ชใ้นระหว่างที#ผูส้ั#งจ่ายถกูคาํสั#งหา้มทาํธุรกรรมทางธนาคาร  แต่ธนาคารอาจ
ยกขอ้ต่อสูว้่าไดใ้ชค้วามพยายามเรียกแบบเช็คคืนตามสมควรแลว้  ธนาคารก็ไม่ตอ้งมีหนา้ที#จ่ายเงินตามเช็ค  

ที#มาของมาตรานี+  คือ ประมวลกฎหมายการเงินและการธนาคารฝรั#งเศส (Code monétaire et financier) 
มาตรา L ๑๓๑-๘๑, ๑๓๑-๘๒ และ ๑๓๑-๘๓  

 
มาตรา ๑๕เมื#อธนาคารแจง้ขอ้มลูการปฏิเสธไม่ใชเ้งินตามเช็คตามมาตรา ๑๓ (๓) ใหศ้นูยข์อ้มลูเช็ค

แห่งชาติดาํเนินการดงัต่อไปนี+   
(๑)พิจารณาออกคาํสั#งหา้มผูส้ั#งจ่ายเช็คทาํธุรกรรมทางธนาคารเป็นเวลาไม่เกินหา้ปี กบัผูส้ั#งจ่ายเช็คที#

ธนาคารปฏิเสธไม่ใชเ้งินตามเช็ค   
(๒) แจง้คาํสั#งหา้มผูส้ั#งจ่ายเช็คทาํธุรกรรมทางธนาคารไปยงัผูส้ั#งจ่ายเช็ค  พร้อมทั+งผลของการฝ่าฝืนสั#ง

จ่ายเช็คระหว่างถกูคาํสั#งดงักล่าวรวมทั+งโทษทางอาญาที#เกิดขึ+นหากมีการสั#งจ่ายเช็คในระหว่างถกูคาํสั#งหา้มทาํ
ธุรกรรมทางธนาคาร     
 (๓)แจง้คาํสั#งหา้มผูส้ั#งจ่ายเช็คทาํธุรกรรมทางธนาคารไปยงัธนาคารทุกแห่งที#อยูใ่นราชอาณาจกัรเพื#อให้
ธนาคารพาณิชยทุ์กแห่งปฏิบติัตามคาํสั#งหา้มทาํธุรกรรมทางธนาคาร  
 การอุทธรณ์คาํสั#งหา้มทาํธุรกรรมทางธนาคารอยูใ่นเขตอาํนาจศาลที#พิจารณาคดีแพ่ง  โดยการใชสิ้ทธิ
อุทธรณ์ดงักล่าวไม่มีผลเป็นทุเลาการบงัคบัคาํสั#งหา้มทาํธุรกรรมทางธนาคาร  เวน้แต่ศาลจะสั#งเป็นอยา่งอื#น  
 คาํพิพากษาของศาลที#มีอาํนาจพิจารณาคดีแพ่งใหเ้ป็นที#สุด  

 
เหตุผล  ศนูยข์อ้มลูเช็คมีอาํนาจที#จะพิจารณาออกคาํสั#งหา้มทาํธุรกรรมทางธนาคารเป็นเวลาไม่เกิน ๕ ปี 

การกาํหนดระยะเวลาของคาํสั#งและระยะเวลาในการออกคาํสั#งอาจพิจารณาจากเหตุปัจจยัหลายประการเช่น 
ประวติัการถกูปฏิเสธไม่ใชเ้งินตามเช็ค  จาํนวนเงินตามเช็ค ความเสียหายต่อสงัคม ฯลฯ   

ที#มาของมาตรานี+ คือ ประมวลกฎหมายการเงินและการธนาคารฝรั#งเศส (Code monétaire et financier) 
มาตรา L ๑๓๑-๗๘กรณีออกคาํสั#งหา้มทาํธุรกรรมทางธนาคาร ๕ปีมาตรา ๑๓๑-๗๙ กรณีเขตอาํนาจศาลแพ่ง 
และมาตรา ๑๓๑-๘๕กรณีศนูยข์อ้มลูเช็คแห่งชาติมีหนา้ที#เป็นศนูยก์ลางขอ้มลูแต่ผูเ้ดียว 
 

มาตรา ๑๖เมื#อไดรั้บแจง้คาํสั#งหา้มผูส้ั#งจ่ายเช็คทาํธุรกรรมทางธนาคาร ใหธ้นาคารทุกแห่งใน
ราชอาณาจกัรดาํเนินการดงัต่อไปนี+  
 (๑) หา้มทาํธุรกรรมทางธนาคารกบัผูส้ั#งจ่ายเช็คที#ศนูยข์อ้มลูเช็คแห่งชาติแจง้ชื#อไว ้



(๒) ระงบัการออกสมุดเช็คใหม่ รวมทั+งบตัรเครดิต หรือบตัรธนาคารชนิดอื#น  
 (๓) เรียกคืนสมุดเช็คที#ยงัไม่ไดส้ั#งจ่าย บตัรเครดิต หรือบตัรธนาคารอื#นที#มีอยูใ่นทุกบญัชีจากผูส้ั#งจ่าย
เช็คที#ศนูยข์อ้มลูเช็คแห่งชาติแจง้ชื#อไว ้
 
 เหตุผล เพื#อใหค้าํสั#งหา้มผูส้ั#งจ่ายเช็คทาํธุรกรรมทางธนาคารมีผลบงัคบัทั+งประเทศกบัทุกธนาคาร
พาณิชย ์  จึงจาํเป็นตอ้งกาํหนดหนา้ที#ใหธ้นาคารพาณิชยทุ์กแห่งที#ไดรั้บแจง้จากศนูยข์อ้มลูเช็คร่วมกนัใช้
มาตรการบงัคบัใหผู้ส้ั#งจ่ายรีบชาํระเงินตามเช็ค  และยงัเป็นการคุม้ครองสงัคมใหป้ลอดภยัจากการรับเช็คจากผู ้
สั#งจ่ายเช็คที#ไม่น่าเชื#อถือ อีกทั+งยงัสร้างระบบความน่าเชื#อถือของเช็คแทนโทษทางอาญาอีกดว้ย 
 
 มาตรา ๑๗ ในกรณีที#ผูส้ั#งจ่ายเช็คที#ถกูคาํสั#งหา้มมิใหท้าํธุรกรรมทางธนาคารมีชื#อเป็นเจา้ของบญัชี
ร่วมกบัผูอื้#นในบญัชีของตน   คาํสั#งหา้มทาํธุรกรรมทางธนาคารใหมี้ผลถึงผูมี้ชื#อในบญัชีนั+นทุกคน เวน้แต่จะ
พิสูจน์ไดว้่ามีการกาํหนดใหผู้ส้ั#งจ่ายแต่ผูเ้ดียวเท่านั+นที#เป็นผูรั้บผดิชอบในการออกเช็ค  
 ในกรณีที#มีหลกัฐานปรากฏว่าผูส้ั#งจ่ายที#ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินเป็นตวัแทนในการออกเช็คตาม
สญัญาตวัแทน ใหศ้นูยข์อ้มลูเช็คมีอาํนาจพิจารณาออกคาํสั#งหา้มมิใหท้าํธุรกรรมทางธนาคารกบัตวัการดว้ย    

 

เหตุผลมาตรานี+กาํหนดขึ+นเพื#อเป็นการป้องกนัมิใหผู้ส้ั#งจ่ายใชผู้อื้#นออกเช็คและปัดความรับผดิผูอื้#น 
รวมทั+งกรณีที#ผูส้ั#งจ่ายที#แทจ้ริงตั+งผูอื้#นเป็นตวัแทนดว้ย  ศนูยข์อ้มลูเช็คแห่งชาติก็มีอาํนาจออกคาํสั#งหา้มถึง
ตวัการดว้ยตามหลกัทั#วไปของกฎหมายตวัแทน  
 

มาตรา ๑๘ผูส้ั#งจ่ายเช็คที#ถกูคาํสั#งหา้มมิใหท้าํธุรกรรมทางธนาคารอาจร้องขอเพิกถอนคาํสั#งดงักล่าวได ้
เมื#อไดด้าํเนินการดงัต่อไปนี+  

(๑) ชาํระค่าปรับตามมาตรา ๒๖ โดยธนาคารที#ปฏิเสธไม่ใชเ้งินตามเช็คอาจเป็นผูเ้รียกเก็บค่าปรับแทนผู้
สั#งจ่ายเช็คพร้อมทั+งนาํส่งค่าปรับใหศ้นูยข์อ้มลูเช็คแห่งชาติ 

(๒) ดาํเนินการชาํระหนี+ตามเช็คในกรณีหนึ#งกรณีใดต่อไปนี+   
 (ก) นาํเงินตามเช็คที#ธนาคารปฏิเสธไม่ใชเ้งินพร้อมดอกเบี+ยนบัแต่วนัที#ธนาคารปฏิเสธไม่ใช้

เงินตามเช็คเขา้บญัชีธนาคารของตน และใหธ้นาคารที#ปฏิเสธการจ่ายเงินแจง้ใหผู้ท้รงเช็คหรือธนาคารผูเ้รียกเก็บ
เงินตามเช็คนาํเช็คมาแลกเงินจาํนวนดงักล่าวพร้อมดอกเบี+ยไป 

 (ข) ชาํระหนี+ตามเช็คพร้อมดอกเบี+ยกบัผูท้รงเช็คและนาํเช็คที#ถกูปฏิเสธไม่ใชเ้งินตามเช็คมาคืน
ใหก้บัธนาคารที#ปฏิเสธไม่ใชเ้งินตามเช็ค 



 (ค) ธนาคารที#ปฏิเสธไม่ใชเ้งินตามเช็คยอมใหสิ้นเชื#อกบัผูส้ั#งจ่ายเช็คโดยการยอมจ่ายเงินพร้อม
ดอกเบี+ยตามเช็คใหก้บัผูท้รงเช็ค   

ใหธ้นาคารหรือผูส้ั#งจ่ายที#ถกูคาํสั#งหา้มทาํธุรกรรมทางธนาคารแจง้การชาํระหนี+ตามเช็คใหก้บัศนูย์
ขอ้มลูเช็คแห่งชาติโดยทนัที 

มาตรา ๑๙ใหศ้นูยข์อ้มลูเช็คที#ไดรั้บการแจง้การจ่ายค่าปรับและการชาํระหนี+ตามเช็คตามมาตรา ๑๘
ดาํเนินการเพิกถอนคาํสั#งหา้มทาํธุรกรรมทางธนาคารภายในกาํหนดเวลาไม่เกินหนึ#งปีนบัแต่วนัที#ไดรั้บแจง้การ
จ่ายค่าปรับและการชาํระหนี+ตามเช็คจากธนาคารโดยการกาํหนดระยะเวลาในการเพิกถอนคาํสั#งดงักล่าวให้
พิจารณาถึงความเสียหายต่อสงัคมที#เกิดจากการปฏิเสธไม่ใชเ้งินตามเช็ค พฤติการณ์การออกเช็คของผูส้ั#งจ่ายเช็ค
จาํนวนเงินที#สั#งจ่ายเช็ค ประวติัการถกูปฏิเสธไม่ใชเ้งินตามเช็คความตั+งใจของผูส้ั#งจ่ายเช็คในการชาํระหนี+ตาม
เช็ครวมทั+งความตั+งใจของผูส้ั#งจ่ายเช็คในการขอคืนสิทธิการทาํธุรกรรมทางธนาคาร 
 ในกรณีที#ผูส้ั#งจ่ายเช็คไดด้าํเนินการนาํเงินเขา้บญัชีภายในกาํหนดเวลาสามสิบวนัตามมาตรา ๑๓ (๒) 
และธนาคารที#ปฏิเสธไม่ใชเ้งินตามเช็คไดช้าํระเงินตามเช็คใหก้บัผูท้รงเช็คจนครบถว้นแลว้ ใหศ้นูยข์อ้มลูเช็ค
แห่งชาติเพิกถอนคาํสั#งหา้มผูส้ั#งจ่ายเช็คทาํธุรกรรมทางธนาคารในทนัที เวน้แต่ผูส้ั#งจ่ายเช็คเคยไดรั้บคาํสั#งหา้ม
ทาํธุรกรรมทางธนาคารมาแลว้ ใหศ้นูยข์อ้มลูเช็คเพิกถอนคาํสั#งดงักล่าวโดยใชห้ลกัเกณฑต์ามความในวรรคก่อน  

ในกรณีที#ศนูยข์อ้มลูเช็คแห่งชาติไม่เพิกถอนคาํสั#งหา้มทาํธุรกรรมทางธนาคารในทนัที ใหศ้นูยข์อ้มลู
เช็คแห่งชาติแจง้กาํหนดระยะเวลาในการเพิกถอนคาํสั#งหา้มทาํธุรกรรมทางธนาคารตามความในวรรคหนึ#ง
ใหก้บัผูส้ั#งจ่ายทราบ ผูส้ั#งจ่ายสามารถอุทธรณ์กาํหนดระยะเวลาเพิกถอนคาํสั#งหา้มทาํธุรกรรมทางธนาคารไดต่้อ
ศาลที#มีเขตอาํนาจพิจารณาคดีแพ่ง  โดยคาํพิพากษาของศาลใหถื้อเป็นที#สุด 

เมื#อศนูยข์อ้มลูเช็คแห่งชาติเพิกถอนคาํสั#งหา้มทาํธุรกรรมทางธนาคาร ใหศ้นูยข์อ้มลูเช็คแห่งชาติแจง้
การเพิกถอนคาํสั#งดงักล่าวไปยงัผูส้ั#งจ่ายที#ถกูคาํสั#งหา้มทาํธุรกรรมทางธนาคารและธนาคารทุกแห่งที#อยูใ่น
ราชอาณาจกัร   

หลกัเกณฑ ์ วิธีการ และเงื#อนไขการเพิกถอนคาํสั#งหา้มทาํธุรกรรมทางธนาคารใหก้าํหนดโดยประกาศ
ของรัฐมนตรี    
 
 เหตุผล  มาตรานี+กาํหนดการเพิกถอนคาํสั#งหา้มทาํธุรกรรมทางธนาคารเมื#อผูส้ั#งจ่ายไดมี้การชาํระเงิน
ตามเช็คเรียบร้อยแลว้ อยา่งไรก็ดี  เพื#อใหเ้ป็นบทลงโทษ (sanction) และใหเ้กิดความเจ็บปวด (pain) กบัผูส้ั#งจ่าย
ที#ขาดวนิยัในการใชเ้งิน   ศนูยข์อ้มลูเช็คมีอาํนาจคืนสิทธิใหก้บัผูส้ั#งจ่ายชา้หรือเร็วก็ได ้  แต่ตอ้งไม่เกิน ๑ ปีโดย
พิจารณาจากหลายปัจจยัที#กาํหนดไวใ้นมาตรา ๑๘ วรรค ๓  
 



 มาตรา ๒๐ เมื#อมีการโอนเงินเขา้บญัชีของผูส้ั#งจ่ายเช็คภายหลงัจากเวลาที#ธนาคารปฏิเสธไม่ใชเ้งินตาม
เช็ค  ใหธ้นาคารที#ปฏิเสธไม่ใชเ้งินตามเช็คกนัเงินทั+งหมดไวเ้พื#อชาํระหนี+ตามเช็คใหก้บัผูท้รงเช็คจนเพียงพอ  ใน
กรณีที#มีเช็คหลายฉบบัที#ถกูปฏิเสธการจ่ายเงิน  บุริมสิทธ̀ิของผูท้รงเช็คแต่ละฉบบัใหพิ้จารณาจากลาํดบัวนัที#ลง
ในเช็ค   
 
 เหตุผล มาตรานี+กาํหนดใหธ้นาคารนาํเงินที#มีการโอนเขา้บญัชีไปใชห้นี+ตามเช็คที#ถกูปฏิเสธไม่ใชเ้งิน  
โดยกาํหนดบุริมสิทธ̀ิตามวนัที#ลงในเช็ค  

ที#มา ประมวลกฎหมายการเงินและการธนาคารฝรั#งเศส (Code monétaire et financier) มาตรา L ๑๓๑-
๗๓ และ ๑๓๑-๗๔  

 
     หมวด ๓  

         โทษปรับทางปกครอง  

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

  

มาตรา ๒๑ ธนาคารใดฝ่าฝืนบทบญัญติัในมาตรา๑๓ (๓) หรือ มาตรา ๑๖ (๑) ตอ้งระวางโทษปรับไม่
เกินหนึ#งลา้นบาท และปรับอีกไม่เกินวนัละหนึ#งหมื#นบาทตลอดเวลาที#ยงัฝ่าฝืนอยู ่  
 มาตรา ๒๒ ธนาคารใดฝ่าฝืนบทบญัญติัในมาตรา  ๑๔ มาตรา ๑๘ (๑) มาตรา ๑๘ (๒) (ก) หรือมาตรา 
๑๙ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหา้แสนบาท และปรับอีกไม่เกินวนัละหา้พนับาทตลอดเวลาที#ยงัฝ่าฝืนอยู ่
 มาตรา ๒๓ ธนาคารใดฝ่าฝืนบทบญัญติัมาตรา ๑๖ (๒) หรือมาตรา ๑๖ (๓) ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกิน
สามแสนบาท 
 มาตรา ๒๔ ธนาคารใดฝ่าฝืนบทบญัญติัในมาตรา ๑๓ (๑) หรือมาตรา ๑๓ (๒) ตอ้งระวางโทษปรับไม่
เกินหนึ#งแสนบาท  
 มาตรา ๒๕ใหศ้นูยข์อ้มลูเช็คแห่งชาติมีอาํนาจออกคาํสั#งปรับธนาคารที#ฝ่าฝืนพระราชบญัญติันี+และให้
ค่าปรับทางปกครองเป็นรายไดข้องศนูยข์อ้มลูเช็คแห่งชาติ 
 มาตรา ๒๖ผูส้ั#งจ่ายเช็คที#ถกูคาํสั#งหา้มทาํธุรกรรมทางธนาคารตอ้งระวางโทษไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท  
 มาตรา ๒๗ ค่าปรับทางปกครองในหมวดนี+ ใหเ้ป็นรายไดข้องศนูยข์อ้มลูเช็คแห่งชาติเพื#อใชใ้นการ
ดาํเนินงาน โดยมิตอ้งนาํส่งเป็นรายไดแ้ผน่ดิน 

มาตรา ๒๘ใหรั้ฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัรักษาการตามพระราชบญัญติันี+   
 



 
 
 
 
 
 
ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 
 
....................... 
 
นายกรัฐมนตรี 
 

 

 
 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบันี+ คือโดยที#พระราชบญัญติัว่าดว้ยความผดิอนัเกิดจาก
การใชเ้ช็คพ.ศ. ๒๕๓๔ใชบ้งัคบัมานานแลว้บทบญัญติัที#มีอยูไ่ม่เหมาะสมหลายประการ โดยเฉพาะเรื#องการ
กาํหนดโทษจาํคุกกบัผูส้ั#งจ่ายเช็คที#ไม่มีเงินเพียงพอชาํระหนี+ตามเช็ค  ซึ#งเป็นบทบญัญติัที#ลงโทษจาํคุกบุคคล
เพียงเพราะไม่มีเงินชาํระหนี+ตามสญัญาอนัเป็นการขดัต่อกติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมืองที#ประเทศไทยเป็นภาคีอีกทั+งสถานการณ์ปัจจุบนัไดป้รากฏว่ามีการดาํเนินคดีอาญาเกี#ยวกบัการใช้
เช็คอยา่งผดิวตัถุประสงคโ์ดยเป็นการดาํเนินคดีอาญาเพียงเพื#อเป็นเครื#องมือเร่งรัดใหล้กูหนี+ชาํระหนี+ตามเช็ค อนั
เป็นการสร้างภาระเกินสมควรใหก้บัองคก์รในกระบวนการยติุธรรมทางอาญา อยา่งไรก็ดี การยกเลิกความผดิ
อาญาเกี#ยวกบัการใชเ้ช็คและคงความผดิอาญาไวเ้ฉพาะเรื#องสาํคญัอาจทาํใหเ้ช็คขาดความน่าเชื#อถือการจดัตั+ง
ศนูยข์อ้มลูเช็คแห่งชาติเพื#อทาํหนา้ที#ออกคาํสั#งหา้มผูส้ั#งจ่ายเช็คที#ถกูปฏิเสธไม่ใชเ้งินตามเช็คทาํธุรกรรมทาง
ธนาคาร เป็นมาตรการในการเร่งรัดชาํระหนี+ตามเช็คที#เหมาะสมที#ใชแ้ทนที#การดาํเนินคดีอาญา จึงจาํเป็นตอ้ง
ตราพระราชบญัญติันี+   
 


