
นิติเศรษฐศาสตรวาดวยกฎหมายเช็คนิติเศรษฐศาสตรวาดวยกฎหมายเช็ค

สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย

อิสรกุล อุณหเกตุและทรงพล สงวนจิตร 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย



จุดประสงคในการวิจัยจุดประสงคในการวิจัย

• เพื่อศึกษาสภาพปญหาและตนทุนที่เกิดจากการกําหนดโทษ

อาญาในคดีเช็ค ตาม พ.ร.บ. วาดวยความผิดอันเกิดจากการใช

เช็ค พ.ศ. 2534

• เพื่อศึกษาความเหมาะสมในการกาํหนดโทษอาญาในคดีเช็ค

ตาม พ.ร.บ. วาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค พ.ศ. 2534

• เพื่อศึกษาทางเลือกทางนโยบาย ในการทําใหเช็คมีความ

นาเชื่อถือ โดยมตีนทุนที่ต่ําที่สุด 
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หัวขอการนําเสนอหัวขอการนําเสนอ
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1. สภาพการใชเช็คในประเทศไทย

2. ปญหาเกี่ยวกับคดเีชค็ และ

ตนทุนของคดเีช็ค

3. ทางเลือกและขอเสนอทาง

นโยบาย 



การใชเช็คในประเทศไทยการใชเช็คในประเทศไทย



รูปแบบการใชเชค็รูปแบบการใชเชค็

1. เช็คในฐานะวิธีการชําระเงิน

- จายเงินชําระคาสินคาและบริการแทนเงินสด

2. เช็คในฐานะสินเชื่อ

- การออกเช็คโดยลงวันที่ลวงหนาเพื่อซื้อเชื่อ

- การซื้อขายลดเช็ค

- การออกเช็คเพื่อประกันหนี้
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จํานวนและมลูคาธุรกรรมที่ใชเช็คจํานวนและมลูคาธุรกรรมที่ใชเช็ค

6ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย

ลานฉบับ พันลานบาท



รอยละของจํานวนและมูลคาธรุกรรมที่ใชเช็ครอยละของจํานวนและมูลคาธรุกรรมที่ใชเช็ค
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ที่มา: BIS และธนาคารแหงประเทศไทย

เฉลี่ย พ.ศ. 2549-2552



สัดสวนจํานวนและมูลคาเช็คคืนตอเชค็เรียกเก็บสัดสวนจํานวนและมูลคาเช็คคืนตอเชค็เรียกเก็บ  
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ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย

% จํานวน

เช็คคืนไมมีเงิน

เช็คคืนกรณีอื่น

% มูลคา



พพ..รร..บบ..  วาดวยความผดิอันเกิดจากการใชเช็ควาดวยความผดิอันเกิดจากการใชเช็ค
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มาตรา 4 ผูใดออกเช็คเพื่อชําระหนี้ที่มีอยูจริงและบังคับไดตามกฎหมายโดยมีลักษณะหรือมีการ

กระทําอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้

(1) เจตนาทีจ่ะไมใหมีการใชเงินตามเช็คนั้น

(2) ในขณะที่ออกเช็คนั้นไมมีเงินอยูในบัญชีอันจะพงึใหใชเงินได

(3) ใหใชเงินมีจาํนวนสูงกวาจาํนวนเงินที่มอียูในบัญชีอันจะพงึใหใชเงินไดในขณะที่ออก

เช็คนั้น

(4) ถอนเงินทั้งหมดหรือแตบางสวนออกจากบัญชี อันจะพึงใหใชเงินตามเช็คจนจาํนวน

เงินเหลือไมเพียงพอที่จะใชเงินตามเช็คนั้นได

(5) หามธนาคารมิใหใชเงินตามเช็คนั้นโดยเจตนาทจุริต

เมื่อไดมีการยื่นเช็คเพื่อใหใชเงินโดยชอบดวยกฎหมาย ถาธนาคารปฏิเสธไมใชเงินตามเช็คนั้น ผู

ออกเช็คมีความผดิตองระวางโทษปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือจําคกุไมเกินหนึ่งป หรือทั้งปรับ

ทั้งจํา

1 2
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การพจิารณาคดีเช็คการพจิารณาคดีเช็ค

• คดีเช็คเปนคดียอมความได

• อยูในเขตอํานาจของศาลแขวง 

• การฟองคดีแพงเพื่อเรียกเงินไมเกิน 3 แสนบาท จะฟอง

ตอศาลทีพ่ิจารณาคดีอาญาก็ได แตการพิจารณาคดี

เปนไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
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จํานวนคดีเชค็ในชั้นศาลจํานวนคดีเชค็ในชั้นศาล

ที่มา: สํานักงานศาลยุติธรรม

คดีที่เขาสูการพิจารณา คดีที่พิจารณาเสร็จสิ้น
ฎีกา

อุทธรณ

ชั้นตน
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สภาพปญหาและตนทุนที่เกิดจากการสภาพปญหาและตนทุนที่เกิดจากการ

กาํหนดโทษอาญาในคดีเช็คกาํหนดโทษอาญาในคดีเช็ค



คณะผูวิจัยสุมเก็บขอมูลการพิจารณาคดีเช็คที่ฟองและ

พิจารณาในระหวางป 2546-2551 จากศาลแขวงพระนครเหนือ 

จํานวน 52 คดี และสัมภาษณผูเกี่ยวของประกอบเพื่อ

• ศึกษาแบบแผนการฟองรอง

• ศึกษาระยะเวลาทีใ่ชในการพิจารณา

• ศึกษาผลการตดัสนิ

• ใชขอมูลในการประมาณการตนทนุ 

การพิจารณาคดีเช็คในชั้นศาลการพิจารณาคดีเช็คในชั้นศาล
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14

แกใหยกคําสั่ง

ของศาลชั้นตน

แกใหยกคําสั่ง

ของศาลชั้นตน

1 คดี  (33.3%)

52 คดี52 คดี

ประทับฟองประทับฟอง

อัยการอัยการผูเสียหายผูเสียหาย

พิจารณาคดีพิจารณาคดี ปฏิเสธปฏิเสธสารภาพสารภาพ

ไตสวนมูลฟองไตสวนมูลฟอง

พิพากษาคดีพิพากษาคดี สืบพยานสืบพยาน

ยกฟองยกฟอง ลงโทษจําคุกลงโทษจําคุก จําหนายคดี

ชั่วคราว

จําหนายคดี

ชั่วคราว
จําหนายคดีออกจาก

สารบบความ

จําหนายคดีออกจาก

สารบบความ

อุทธรณอุทธรณ

แกลดโทษ

จําคุก

แกลดโทษ

จําคุกยืนใหยกฟองยืนใหยกฟอง แกใหจําหนายคดี

ชั่วคราว

แกใหจําหนายคดี

ชั่วคราว

28 คดี (53.9%) 24 คดี (46.2%)

27 คดี (53.9%) 24 คดี (100%)

51 คดี

42 คดี (82.4%) 9 คดี (17.6%)

42 คดี 9 คดี

1 คดี  (3.6%) 

2 คดี (3.9%) 15 คดี (29.4%) 25 คดี (49%) 9 คดี (17.6%)

4 คดี  (21%)

1 คดี  (33.3%) 1 คดี  (33.3%) 1 คดี  (33.3%)



ระยะเวลาในการพิจารณาคดเีช็คระยะเวลาในการพิจารณาคดเีช็ค

เดือน ระยะเวลาเฉลี่ย 21.2 เดือน
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 11.4 เดือน 
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หมายเหตุ: ไมรวมคดีที่จําหนายคดีชั่วคราว



การฟองรองในคดีเช็คการฟองรองในคดีเช็ค

เช็คที่เปนคดีขึ้นสูศาลมีมลูคาเฉลี่ย 1.15 แสนบาท 

– สามารถฟองคดีแพงตอศาลแขวงที่พจิารณาคดีอาญาได

– การดําเนินคดีทางอาญามักเกิดขึ้นกอน เพราะอายุความสั้น (3 เดือน) 

และตนทุนต่ํากวา เพราะไมมีคาธรรมเนียมศาลและไมตองฟองเอง

– ผูเสียหายยื่นฟองคดีเอง (รอยละ 53.9) มากกวาอัยการยื่นฟอง 

– การฟองรองคดีแพงมักเกิดขึ้นในกรณีที่เห็นวา การดําเนินคดีทาง

อาญาใชเวลานาน จึงตองฟองกอนหมดอายุความ (1 ป) หรือการออก

เช็คไมเขาองคประกอบความผิดอาญา 

– ในหลายกรณี การฟองคดีอาญา จึงไมใชมาตรการเดียวที่จะให

หลักประกันการไดเงิน
16



• ในคดีที่เขาสูการพิจารณาสวนใหญ (รอยละ 82.4) จําเลยรับ

สารภาพ   

• คดีบางสวน (รอยละ 17.6) ถูกจําหนายออกจากสารบบ เพราะ

คูความตกลงกันได  แตเกือบครึ่ง (รอยละ 49) ยังไมยุติ โดย

ถูกจําหนายคดีชั่วคราว 

• ศาลลงโทษจําคุกจําเลยทุกคดีทีต่ดัสินวา จําเลยผิด และไมมี

การชําระเงินใหแกโจทก

ผลการพิจารณาคดีผลการพิจารณาคดี
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ประมาณการโดยใชขอสมมต ิ(assumption) ดงันี้

• มีการเลื่อนพิจารณาคดเีฉลี่ย 12 ครั้ง/คดี

• ไมคิดเงนิเดือนตํารวจและอยัการ กอนการพิจารณาในชั้นศาล

• ไมคิดตนทุนตอรัฐและจาํเลย ในกรณีที่มีการจําคุก

• คิดคาเสียโอกาส (opportunity cost) ของคูความ โดยใชคาแรงขั้นต่ํา 

• ไมคิดการปรับลดหนี้ (haircut) แตสมมติใหไมคิดดอกเบีย้จากหนี้คางชําระ

• ไมคิดตนทุนที่ตองไปฟองแพงซ้ําแยกตางหาก 

• แยกกรณีที่มีการจาย “คาใชจายพเิศษ” ออกมาตางหาก  

ขอสมมติสวนใหญทําใหการประมาณการมีลักษณะอนุรักษนิยม 

(conservative)

การประมาณการตนทุนการประมาณการตนทุน
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ตนทุนในการพิจารณาคดเีช็คตนทุนในการพิจารณาคดเีช็ค

396 - 720

237

276

0-118

ลานบาท/ป  

ตนทุนรวม 909-1,351 ลานบาทตอป 19



ประสิทธิภาพของการใชโทษอาญากับคดีเช็คประสิทธิภาพของการใชโทษอาญากับคดีเช็ค
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• ผูเสียหายไดรับการชําระเงินคืนประมาณ รอยละ 65-80 

ของมูลคาหนาเช็ค

• ระยะเวลาที่ใชจนคดีสิ้นสุดเฉลี่ยนาน 21.2 เดือน

• ตนทุนของสังคมโดยรวม  909-1,351 ลานบาทตอป 

การใชโทษอาญาเพื่อใหเช็คมีความนาเชื่อถือ 

เปนวิธีการที่ไมมีประสิทธภิาพทางเศรษฐกิจ 



ความเหมาะสมในการความเหมาะสมในการ

กาํหนดโทษอาญาในคดีเช็คกาํหนดโทษอาญาในคดีเช็ค



การลงโทษทางอาญาจากมมุมองนิติศาสตรการลงโทษทางอาญาจากมมุมองนิติศาสตร

• ความผิดทางอาญาใชมุงตอการกระทําที่มีผลกระทบตอสังคม ซึ่งหาก

ปลอยใหมีการลงโทษหรือแกแคนกันเอง สังคมจะไมสงบสุข   รัฐจึง

จําเปนตองยื่นมือ เขามาลงโทษผูกระทําผิดเสียเอง 

• กฎหมายอาญาเปนมาตรการทางกฎหมายของรัฐที่ลวงล้ํา เขาไปใน

สิทธิเสรีภาพของประชาชนที่มีผลรุนแรงที่สุด  จึงควรเปนวิถีทาง

สุดทาย ตอเมือ่วธิีการอื่นๆ ที่มคีวามรนุแรงนอยกวาไมเพียงพอในการ

ที่จะใหความคุมครอง
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การลงโทษทางอาญาจากมมุมองนิติเศรษฐศาสตรการลงโทษทางอาญาจากมมุมองนิติเศรษฐศาสตร

Posner (2007) ชี้วา มีเหตุผลในการกําหนดโทษอาญา เฉพาะพฤติกรรมที่ไม

สามารถใชกฎหมายละเมดิจดัการไดอยางมปีระสิทธิผล 

– การละเมิดโดยเจตนา ที่เปนการใชกําลังบงัคับเอาทรัพยหรือประโยชนของ

ผูอื่น  โดยผูนั้นไมสมัครใจ  เชน การลักทรัพย ขมขืน

– การบงัคับหาประโยชนจากผูอื่นเชน การหนีภาษี การสมคบกันกําหนดราคา

สินคา

– การแลกเปลี่ยนโดยสมัครใจ ซึ่งรัฐมีขอหามไว เชน การคาประเวณี  การคา

ยาเสพติด การคาวัตถุอนาจาร 

– การพยายามทําราย (menacing) แมยังไมมีผลในการละเมดิ เชน เตรียมการ

ฆาคน 

– การกระทําที่ทาํใหบงัคับใชกฎหมายไดยาก เชน ปกปดหลักฐาน หรือหลบหนี 
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นิยายกฎหมายเรื่องที่นิยายกฎหมายเรื่องที่ 1 1: : เช็คกับการชําระเงินวิธีอื่นเช็คกับการชําระเงินวิธีอื่น

เช็ค

คดีอาญา

วิธีชําระเงินอื่น

คดีแพง
24



นิยายกฎหมายเรื่องที่นิยายกฎหมายเรื่องที่ 2 2: : หนี้ที่มอียูหนี้ที่มอียู

เช็คกูเงิน

คดีแพง

เช็คชําระหนี้

คดีอาญา

25

หลัง

กอน

กอน

หลัง



ควรใชกฎหมายอาญากับคดีเช็คหรือไมควรใชกฎหมายอาญากับคดีเช็คหรือไม??

ที่มา: วิสทุธิพงษ บุญโญภาส (2548)

• เปนเรื่องทางแพง  83.3%

• โทษอาญากลายเปนเครื่องมือบังคบัใชหนี้ 77.1%

• เปดโอกาสเจาหนาที่แสวงหาประโยชน 70.8%

• เช็คมีความนาเชื่อถือ 75.0%

• ลงโทษผูออกเช็คไมมเีงิน   66.7%
• คุมครองผูรับเช็ค 37.5%

• อื่นๆ 29.2%

26
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คดีเช็ค

ควรเลิกโทษอาญากับคดีเช็คหรือไมควรเลิกโทษอาญากับคดีเช็คหรือไม??

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา



ความพยายามยกเลกิโทษอาญาในคดีเชค็ความพยายามยกเลกิโทษอาญาในคดีเชค็

28กค 2545 พย 2546 ตค 2547 ตค 2549  มค 
2550



ทางเลือกและขอเสนอแนะทางนโยบายทางเลือกและขอเสนอแนะทางนโยบาย



ทางเลือกทางนโยบายทางเลือกทางนโยบาย  

30



เหตุผลที่ควรเลิกโทษอาญาในคดีเชค็เหตุผลที่ควรเลิกโทษอาญาในคดีเชค็

การกาํหนดโทษอาญาในคดีเช็ค

อาจขัดกับหลักสิทธิมนุษยชน: บุคคลจะรับโทษจําคุกเพียง

เพราะไมอาจชําระหนี้หาไดไม 

ไมนาจะสอดคลองกับหลักกฎหมายอาญาทั่วไป   

กอใหเกิดความลักลั่นจาก “นิยายทางกฎหมาย”

กอใหเกิดตนทุนสูง ในขณะที่มีทางเลือกอื่นที่ตนทุนต่ํากวา 

ควรยกเลิกโทษอาญาไปเลยมากกวา แกไขแบบปะผุ 
ซึ่งจะยิ่งทําใหเกิดความสับสนในระบบกฎหมาย

31



แรงจูงใจของคูความแรงจูงใจของคูความ

32

ขอแคไดเงินคนื และ

คดเีสรจ็เร็วๆ 

กลัวตดิคุก

กลัวไมสามารถกูยมืได

อีก 



ทางเลือกทางเลือก 1 1: : การใชประมวลกฎหมายอาญาแทนการใชประมวลกฎหมายอาญาแทน  

บทบญัญัตใินประมวลกฎหมายอาญาที่สามารถนํามาใชได 

มาตรา 341 การฉอโกง

มาตรา 266(4) การปลอมตั๋วเงิน 

33



ทางเลือกทางเลือก 2 2: : การใหธนาคารพาณิชยกลั่นกรองลูกคาการใหธนาคารพาณิชยกลั่นกรองลูกคา

ธปท. ใชอาํนาจตามมาตรา 22(8) พ.ร.บ. ธนาคารพาณิชย 

กําหนดใหธนาคารพาณิชยกลั่นกรองผูเปดบัญชีใช

เช็ค  และใหระงับการใชเช็คเปนระยะเวลาหนึ่ง หาก

เกิดเช็คเดงเกินจํานวนที่กําหนด

34

“ในกรณีที่ธนาคารแหงประเทศไทยเห็นวาธนาคารพาณิชยใด ...

(8) กระทําการหรืองดเวนกระทําการใดตามทีธ่นาคารแหง

ประเทศไทยกาํหนดขึ้นเพื่อพิทักษรักษาผลประโยชนของประชาชน 

ใหธนาคารแหงประเทศไทยมอีํานาจสั่งใหธนาคารพาณิชยนั้น

กระทําการหรืองดเวนกระทําการ หรือแกไขการดงักลาว ....”



ทางเลือกทางเลือก 3  3 : : การขยายนิยามการขยายนิยาม  ““ขอมลูเครดิตขอมลูเครดิต””

คณะกรรมการคุมครองขอมูลเครดิต ออกประกาศให

การใชเช็คเปน “สินเชื่อ” ตามมาตรา 3 ของ พ.ร.บ. 

การประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต  หรือ

แกไขนิยาม “ขอมูลเครดิต” ใหรวมถึง “ขอมูลประวัติ

การใชเช็คหรือเช็คที่ถูกปฏิเสธ อันเนื่องมาจากไมมี

เงินเพียงพอในบัญชี” โดยแก พ.ร.บ.

ตัวอยางประเทศที่กําหนดใหขอมูลเครดิตรวมประวัติ

การใชเช็ค ไดแก ออสเตรเลียและ แคนาดา
35



ระบบใหมตามทางเลอืกที่ระบบใหมตามทางเลอืกที่  33

ประวัติเครดิต

ฟองแพง (ทั่วไป)

อาญา (ฉอโกง)
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เปรียบเทียบขอดีและขอเสียของทางเลือกตางๆเปรียบเทียบขอดีและขอเสียของทางเลือกตางๆ

37

ทางเลือก ขอดี ขอเสีย

1. ใชประมวล

กฎหมายอาญา

- ปฏิบัติตอการใชเช็คไมแตกตาง

จากตั๋วเงินและวิธีชําระเงินอื่น 

- อาจไมสามารถสรางความ

นาเชื่อถือตอการใชเช็คไดพอ

2. ใหธนาคาร

กลั่นกรองลูกคา

- เช็คมคีวามนาเชื่อถือ  -ขอมูลการใชเช็คไมเปนสวน
หนึ่งของขอมูลเครดิต 

-ยากตอการกําหนดหลักเกณฑ

ที่เหมาะสม 

3. ขยายนิยามของ

ขอมูลเครดิต 

- เช็คมคีวามนาเชื่อถือ 

- ใหอิสระในการตัดสินใจแกผูรับเช็ค

- ขอมูลเครดิตสมบูรณยิ่งขึ้น

- มีโครงสรางพื้นฐานรองรับอยูแลว 

- มีตนทุนในการเก็บและ

คาธรรมเนียมในการใชขอมูล 

ควรขยายนิยามของขอมูลเครดิตใหครอบคลมุประวัติการใชเช็ค 



ประโยชนของความสมบูรณของขอมลูเครดิตประโยชนของความสมบูรณของขอมลูเครดิต

38

คะแนน

มีขอมูลเครดิตทั้งบุคคลและนิตบิคุคล 1

แสดงประวัติทั้งสวนปรกติและสวนขาดชําระหนี้ 1

มีขอมูลเครดิตการคา สาธารณูปโภคและสถาบนัการเงิน 0

เรียกดูขอมลูประวัติเครดิตตั้งแต 2 ปขึ้นไป 1

มีขอมูลของเงินกูทีมู่ลคาต่ํากวา 1% ของรายไดตอหัวเฉลี่ย 1

มีหลักประกนัใหผูกูสามารถตรวจสอบขอมูลเครดิต 1

ที่มา: World Bank, Doing Business 2011


