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โดยที่คอลัมนเกร็ดกฎหมายนารูในฉบับที่แลว (วารสารจุลนิติ ปที่ ๙ ฉบับที่ ๑ ประจำ
เดือนมกราคม – กุมภาพันธ ๒๕๕๕) ไดนำเสนอเร่ือง “บทวิเคราะหความเหมาะสมในการใชโทษ
ทางอาญากับความผิดเล็กนอยหรือความผิดลหุโทษ” เพื่อศึกษาถึงแนวคิดเก่ียวกับความรับผิด
และการลงโทษ และสภาพปญหาเกี่ยวกับการกำหนดโทษอาญาตามกฎหมายไทย เนื่องจากพิจารณา
เห็นวา ปจจุบันกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติของประเทศไทยมีจำนวนมากกวา ๓๕๐ ฉบับ 
ทีไ่ดบญัญตัใิหการกระทำอนัเปนการฝาฝนขอหามตามกฎหมายเปนความผดิอาญา ในขณะทีเ่นือ้หาสาระ
ของกฎหมายบางฉบับเปนเพียงการกำหนดหลักการในลักษณะเปนความสัมพันธของเอกชนเปนหลัก 
หรือเปนขอพิพาทระหวางเอกชนดวยกันเอง ทั้งนี้ โดยไดทำการวิเคราะหถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับ
การกำหนดโทษทางอาญาในกฎหมายของประเทศไทย กรณีการใชโทษทางอาญากับความผิดเล็กนอย
หรือความผิดลหุโทษไปแลว นั้น

ดังนั้น คอลัมนเกร็ดกฎหมายนารูฉบับน้ี จึงขอเสนอเร่ือง “บทวิเคราะหความเหมาะสม
ในการใชโทษทางอาญากับความผิดอนัเกดิจากการใชเชค็” ทัง้นี ้เพือ่ศกึษาวเิคราะหถงึความเหมาะสม
เก่ียวกับการกำหนดโทษทางอาญาในกฎหมายวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค โดยมีเน้ือหาประกอบดวย
ความเปนมาและเจตนารมณของกฎหมายวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็คของประเทศไทย 
สภาพปญหาทีเ่กดิขึน้จากการนำโทษทางอาญามาบงัคบัใชกบัความผดิเกีย่วกบัเชค็ในประเทศไทย รวมทัง้
บทวเิคราะหและขอเสนอแนะเพือ่แกไขปญหาทีเ่กดิขึน้จากการบงัคบัใชพระราชบญัญตัวิาดวยความผดิ
อันเกิดจากการใชเช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ ดังนี้

๑. ความเปนมาและเจตนารมณของกฎหมายวาดวยความผดิอนัเกดิจากการใชเช็ค
ของประเทศไทย

  ๑.๑ ความเปนมาของกฎหมายวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค
     “เช็ค” เปนตราสารแทนการชำระหน้ีดวยเงินสด เปนเครื่องมือทางการเงินในแวดวง

การคาเพ่ือรองรับความเจริญในระบบธุรกิจ ความสำคัญของเช็คอยูที่การสรางความเช่ือมั่นใหกับผูที่
ไดรับเช็ควาจะไดรับเงินตามจำนวนท่ีระบุไวในเช็คอยางแนนอน๑ ดังนั้น มาตรการทางกฎหมายจึงเปน
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บทวิเคราะหความเหมาะสม
ในการใชโทษทางอาญา
กับความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค

 ๑ นติพิร  ตนัวไิลย, “การยกเลกิพระราชบญัญตัวิาดวยความผดิอนัเกดิจากการใชเชค็ พ.ศ. ๒๕๓๔”, [Online] แหลงทีม่า 
(http://www.lawreform.go.th, สืบคนเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔). 
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อีกแนวทางหน่ึงในการรองรับความตองการท่ีเกิดขึ้นตามภาวะความเจริญทางเศรษฐกิจและเพ่ือสราง
ความนาเช่ือถอืและความมัน่ใจใหแกผูทีท่ำธรุกจิ จงึไดมแีนวความคดิในการออกกฎหมายพเิศษทีม่โีทษ
ในทางอาญามาคุมครองผูทรงเช็คเพ่ือใหมีหลักประกันในการใชเช็คไดอยางม่ันใจ อีกท้ังเน่ืองจาก
มบีคุคลบางสวนใชเชค็เปนเคร่ืองมือในการฉอโกงหรือหลอกลวงโดยมิไดมคีวามสุจรติใจท่ีจะใชเชค็เปน
เครื่องมือในการชำระหน้ี เนื่องจากเห็นวาสภาพบังคับทางแพงนั้นไมรุนแรง และในบางกรณีผูออกเช็ค
กป็ฏเิสธไมยอมรบัผดิใชเงนิตามเชค็เมือ่เชค็ฉบบัทีต่นออกไปนัน้ถกูธนาคารปฏเิสธการจายเงนิ กอใหเกดิ
ผลตามมาคอืเช็คขาดความนาเช่ือถอืในสายตาของผูประกอบธรุกจิ และกอใหเกดิผลเสยีหายตอเศรษฐกจิ
และการคาของประเทศ ทำใหการประกอบธุรกรรมทางเศรษฐกิจไมสะดวกและคลองตัว๒ 

     ดวยเหตุดังกลาวจึงไดมีการกำหนดมาตรการเพื่อบังคับใหผูใชเช็คใชเช็คโดยสุจริต
และถกูตองตรงตามความประสงคของกฎหมายในเรือ่งเชค็ โดยการตราพระราชบญัญตัวิาดวยความผดิ
อันเกิดจากการใชเช็ค พ.ศ. ๒๔๙๗ ออกมาบังคับใชเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๗ โดยไดนำเอา
ความผิดอาญาฐานฉอโกงดวยการใชเช็ค ซึ่งเปนกฎหมายอาญาของประเทศฝร่ังเศสมาเปนตนรางของ
พระราชบัญญัติวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค พ. ศ. ๒๔๙๗๓ โดยกำหนดการกระทำผิดในกรณี
การออกเชค็แลวไมมีเงนิเทานัน้ สวนผูทีล่งลายมือช่ือในฐานะผูอาวลั ผูสลักหลงัเชค็ จะตองรบัผิดทางอาญา
ตอเมือ่เปนผูใช ตวัการ หรอืผูสนบัสนนุใหมกีารออกเช็คโดยไมมเีงนิ ทัง้นี ้ความรบัผดิทางอาญาเก่ียวกบั
การออกเชค็แลวไมมเีงนิของไทยนัน้ไมไดใชการเทยีบเคยีงกับความรบัผดิฐานฉอโกงดวยการใชเชค็ดงัเชน
กฎหมายของฝรั่งเศส กลาวคือ เปนการบัญญัติกฎหมายวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็คขึ้นใหม
แยกออกมาตางหากจากประมวลกฎหมายอาญา๔ และตอมาไดมีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกลาว
โดยการออกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๙๖ แตก็ยังไมสามารถแกไขปญหาขอบกพรองที่เกิดขึ้น
ไดทั้งหมด จนกระทั่งมีการตราพระราชบัญญัติวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ ขึ้น
ใชบังคับแทน 

ผูท่ีลงลายมือช่ือในฐานะผูอาวัล ผูสลักหลังเช็ค จะตอง
รับผิดทางอาญาตอเม่ือเปนผูใช ตัวการ หรือผูสนับสนุน
ใหมีการออกเช็คโดยไมมีเงิน ท้ังน้ี ความรับผิดทางอาญา
เก่ียวกับการออกเช็คแลวไมมีเงินของไทยน้ันไมไดใชการ
เทียบเคียงกับความรับผิดฐานฉอโกงดวยการใชเช็คดังเชน
กฎหมายของฝร่ังเศส

  ๒ สุภาวดี  เติมเต็มทรัพย, “ความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค : ศึกษามาตรการท่ีทำใหการใชเช็คไดรับความนาเช่ือถือ”, 
(วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๙), หนา ๗๔.
  ๓ นิติพร  ตันวิไลย, การยกเลิกพระราชบัญญัติวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔.
  ๔ สุภาวดี  เติมเต็มทรัพย, ความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค : ศึกษามาตรการท่ีทำใหการใชเช็คไดรับความนาเช่ือถือ, หนา ๗๔.
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  ๑.๒ เจตนารมณของกฎหมายวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค 
     เจตนารมณของกฎหมายวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็คในแตละฉบับนั้น 

สามารถพิจารณาไดดังนี้
     (๑) พระราชบัญญัติวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค พ.ศ. ๒๔๙๗
     เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ “โดยที่ในปจจุบันนี้ธุรกิจการคา

ของประเทศไทยไดเจริญขึ้นเปนอันมาก สมควรจะมีวิธีการสนับสนุนใหมีการใชเช็คโดยแพรหลาย 
เพื่อใหสะดวกแกการประกอบธุรกิจการคา ในการน้ีเปนการสมควรอยางยิ่งที่จะมีกฎหมายเอาโทษผูที่
คิดทุจริตใชเช็คโดยไมมีเงินที่จะพึงชำระตามจำนวนท่ีสั่งจาย” 

     จากเจตนารมณของพระราชบญัญติัวาดวยความผดิอันเกิดจากการใชเชค็ พ.ศ. ๒๔๙๗ 
ดังกลาวจะเห็นไดวามีความมุงหมายท่ีจะสนับสนุนใหมีการใชเช็คโดยแพรหลาย โดยมีกฎหมายเปน
เครื่องมือสนับสนุนใหเช็คมีความนาเชื่อถือและมีหลักประกันเพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูรับเช็ค
มากย่ิงขึ้น แตเม่ือไดมีการประกาศใชกฎหมายดังกลาว ไดสงผลทำใหมีบุคคลบางจำพวกไดใชโทษ
ทางอาญามาเปนเคร่ืองมือในการบีบบังคับลูกหน้ี ใหลูกหน้ีชำระหน้ีเร็วยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงไดมีการออก
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๙๖ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๑๕ เพื่อแกไขเพิ่มเติม มาตรา ๕ แหง
พระราชบัญญัติวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค พ.ศ. ๒๔๙๗ โดยมีเหตุผลในการออกประกาศ
ของคณะปฏิวัตดิงักลาว คอื “โดยท่ีคณะปฏิวตัพิจิารณาเห็นวา กฎหมายวาดวยความผิดอันเกิดจากการ
ใชเช็คเปนกฎหมายท่ีมีวัตถุประสงคที่จะสรางความเช่ือมั่นใหแกผูซึ่งไดรับเช็คไวในความครอบครอง
วาจะไดรบัเงินตามจำนวนท่ีระบุไวในเช็ค และสามารถลงโทษผูกระทำความผิดฐานฉอโกงโดยอาศัยเช็ค
เปนเครื่องมือไดแนนอนรวดเร็วยิ่งขึ้น แตในทางปฏิบัติไดมีบุคคลบางจำพวกอาศัยกฎหมายดังกลาว
เปนเครื่องมือในการบีบบังคับลูกหนี้ เปนการไมชอบดวยเจตนารมณของกฎหมาย คณะปฏิวัติเห็นควร
ปรับปรุงวิธีการควบคุมผูตองหาวากระทำผิดตามกฎหมายดังกลาวเปนกรณีพิเศษแตกตางจากการ
ควบคมุผูตองหาอืน่...” อยางไรกต็าม ประกาศของคณะปฏวิตัดิงักลาวยงัมอิาจแกไขปญหาขอบกพรอง
ไดอยางครบถวน ตอมาจึงไดมีการตราพระราชบัญญัติวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ ข้ึน
ใชบังคับแทน

     (๒) พระราชบัญญัติวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔
     เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ “โดยที่พระราชบัญญัติวาดวย

ความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค พ.ศ. ๒๔๙๗ ใชบังคับมานานแลว บทบัญญัติที่มีอยูไมเหมาะสม
หลายประการ สมควรปรบัปรงุใหมบีทบญัญตัชิดัแจงวา การออกเชค็ทีจ่ะมคีวามผดิตามพระราชบญัญตันิี้
จะตองเปนการออกเช็คเพื่อใหมีผลผูกพันและบังคับชำระหนี้ไดตามกฎหมายเทาน้ัน และกำหนดใหมี
ระวางโทษปรับเพียงไมเกนิหกหม่ืนบาทเพ่ือใหคดคีวามผิดตามพระราชบัญญตัน้ีิอยูในอำนาจพิจารณา
ของศาลแขวง ทัง้ใหการปลอยช่ัวคราวผูตองหาหรือจำเลยจะกระทำโดยไมมหีลกัประกันกไ็ด แตถาจะใหมี
หลกัประกัน หลกัประกันนัน้จะตองไมเกนิหน่ึงในสามของจำนวนเงินตามเช็ค นอกจากน้ีสมควรกำหนด
ใหการฟองคดีแพงตามเช็คที่มีจำนวนเงินไมเกินอำนาจพิจารณาพิพากษาของผูพิพากษาคนเดียว
สามารถฟองรวมไปกับคดีสวนอาญาได จึงจำเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
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บทวิเคราะหความเหมาะสมในการใชโทษทางอาญากับความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค

จุลนิติ

     เมื่อพิจารณาเหตุผลของพระราชบัญญัติวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค 
พ.ศ. ๒๕๓๔ เห็นไดวามีการแกไขถอยคำใหมีความชัดเจนข้ึนและยังคงเปนไปตามหลักการของ
พระราชบญัญติัวาดวยความผดิอนัเกดิจากการใชเชค็ พ.ศ. ๒๔๙๗ กลาวคอื การออกเชค็ทีจ่ะมคีวามผดิ
ตามพระราชบัญญัตินี้ จะตองเปนการออกเช็คเพ่ือใหมีผลผูกพันและบังคับชำระหน้ีไดตามกฎหมาย
เทานั้น และไดลดอัตราโทษสำหรับความผิดทางอาญาอันเกิดจากการใชเช็คลง กำหนดใหความผิด
ทางอาญาอันเกิดจากการใชเช็คเปนคดีอยูในอำนาจศาลแขวงเพ่ือใหการดำเนินคดีเปนไปโดยรวดเร็ว 
รวมทัง้บทบญัญัตพิเิศษเกีย่วกบัการปลอยชัว่คราวผูตองหาหรอืจำเลยในความผดิทางอาญาอนัเกดิจาก
การใชเช็คท่ีใหเจาพนักงานและศาลเรียกหลักประกันไมเกินหน่ึงในสามของจำนวนเงินท่ีส่ังจายตามเช็ค

     จากการพิจารณาเหตุผลในเจตนารมณของการตรากฎหมายวาดวยความผิด
อนัเกดิจากการใชเชค็ฉบบัตาง ๆ  ในประเทศไทย สรปุไดวาประเทศไทยมีความตองการออกกฎหมายมา
เพื่อสนับสนุนใหมีการใชเช็คโดยแพรหลาย เพื่อความสะดวกแกการประกอบธุรกิจการคา ตองการ
ทำใหเชค็มคีวามนาเชือ่ถอืโดยนำโทษทางอาญามาเปนหลกัประกนัในการสรางความมัน่ใจใหเกดิขึน้แก
ผูรับเช็ควาเช็คที่ตนรับมาจะไดรับการชำระเงิน โดยเจตนาใชกฎหมายเร่ืองน้ีกับกรณีเช็คที่ออก
โดยชอบดวยกฎหมาย คือตองเปนเช็คที่ออกมาเพื่อใหมีผลผูกพันและบังคับชำระหนี้ไดตามกฎหมาย
เทานั้น ดวยวัตถุประสงคที่สำคัญที่สุดของกฎหมายในเรื่องนี้คือตองการคุมครองระบบการชำระเงิน
ของประเทศที่เปนปจจัยหลักในการพัฒนาทางเศรษฐกิจใหมีความคลองตัวและมีความนาเชื่อถือ
ในขณะเดียวกัน

๒. สภาพปญหาทีเ่กดิขึน้จากการนำโทษทางอาญามาบงัคบัใชกบัความผดิเกีย่วกบั
เช็คในประเทศไทย๕

  เนื่องจากคดีความผิดตามกฎหมายวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็คเปนความผิด
ทางอาญา ดงันัน้ การดำเนนิคดอีาญาจงึเริม่จากการทีพ่นักงานสบืสวนสอบสวนรบัเรือ่งราวรองทกุขแลว
จงึเร่ิมทำการสอบสวน เมือ่สอบสวนแลวเสร็จกจ็ะสงสำนวนการสอบสวนใหพนกังานอัยการดำเนินการ
ฟองรองตอศาล และอาจมีการควบคุมตัวผูกระทำผิดไวชั่วระยะเวลาที่ศาลจะสั่งลงโทษจำคุกหรือไม 
จึงอาจเกิดปญหาที่ตามมาจากการใหพนักงานสอบสวนเขามามีบทบาทในการดำเนินคดีอาญาใน
ความผิดตามกฎหมายวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค ซึ่งมีนักวิชาการไดแสดงความคิดเห็น
เอาไวดังนี้

สรุปไดวาประเทศไทยมีความตองการออกกฎหมายมา
เพื่อสนับสนุนใหมีการใชเช็คโดยแพรหลาย เพื่อความ
สะดวกแกการประกอบธุรกิจการคา ตองการทำใหเชค็มี
ความนาเชือ่ถือโดยนำโทษทางอาญามาเปนหลักประกนั
ในการสรางความมั่นใจใหเกิดขึ้นแกผูรับเช็ควาเช็คที่ตน
รับมาจะไดรับการชำระเงิน

  ๕ สุภาวดี  เติมเต็มทรัพย, เรื่องเดียวกัน, หนา ๘๗ - ๙๑.
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เกร็ดกฎหมายนารู

จุลนิติ

  ปญหาในประการแรก คือ การท่ีกำหนดใหผูเสียหายท่ีประสงคจะใหเจาหนาท่ีของรัฐ
ดำเนินคดีให ตองรองทุกขหรือแจงความตอพนักงานสืบสวนสอบสวนเสียกอน ซึ่งกอใหเกิดปญหา
การแสวงประโยชนโดยมิชอบของเจาหนาที่ โดยอาศัยโอกาสท่ีตนเปนเจาพนักงานสืบสวนสอบสวน 
ใชอำนาจหนาท่ีไปในทางท่ีมชิอบ โดยการรวมมือกับเจาหนีผู้ทรงเช็คขมขูผูออกเช็คใหชำระหนีต้ามเช็ค
โดยเร็ว กอนท่ีจะมีการจับกมุผูออกเช็ค ทำใหพนกังานสอบสวนกลายเปนเคร่ืองมือในการเรงรดัตดิตาม
หนี้สินของเอกชน อีกทั้งยังมีการรวมมือกันระหวางเจาหน้ีผูทรงเช็คและพนักงานสืบสวนสอบสวน
บิดเบือนขอเท็จจริงในสำนวนคดีอาญาเพื่อใหสามารถนำโทษทางอาญาไปขมขูใหลูกหนี้ชำระหนี้๖

  ปญหาในประการสอง คือ เมื่อพระราชบัญญัติวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค 
พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๔ ไดบญัญตัใิหผูออกเชค็ทีธ่นาคารปฏเิสธการใชเงนิมคีวามผดิทางอาญา สงผลทำให
เจาหนีผู้ทรงเชค็สามารถรองทกุขดำเนนิคดไีด ทำใหรฐัและประชาชนผูเสยีภาษตีองแบกรบัภาระในการ
ดำเนนิคดอีาญาเพยีงเพือ่ตดิตามหนีส้นิใหเจาหนีผู้ทรงเชค็ ทัง้ทีห่นีส้นิดงักลาวเปนเรือ่งสวนตวัระหวาง
ลกูหนีแ้ละเจาหนี้๗ และตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิยไดบญัญตัใิหเมือ่ธนาคารปฏเิสธการใชเงนิ
ตามเช็ค ผูทรงเช็คมีสิทธิที่จะเรียกรองทวงถามในทางแพงใหผูสั่งจายชำระหน้ีไดอยูแลว โดยการ
ดำเนินคดีอาญาในความผิดอันเกิดจากการใชเช็คนั้น มากกวารอยละ ๙๐ ยุติลงที่ลูกหนี้ผูสั่งจายเช็ค
ยินยอมชำระหน้ีเมื่อถูกจับกุม หรือหลังจากการถูกควบคุมโดยพนักงานสอบสวน 

  อยางไรก็ตาม แมจะมีการดำเนินคดีในชั้นศาล โดยท่ีความผิดอันเกิดจากการใชเช็คเปน
ความผิดอันยอมความได สงผลทำใหการดำเนินคดีสวนใหญเปนการเจรจาตอรองระหวางลูกหนี้
และเจาหนี้ ซึ่งอาจเปนการเพื่อประวิงคดีและผอนการชำระหนี้ ทั้งที่ในการนัดพิจารณาคดีแตละครั้ง 
รัฐมีคาใชจายประมาณคร้ังละ ๓,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ บาท สำหรับการใชจายเปนเงินเดือนพนักงานอัยการ 
ผูพพิากษา เจาหนาทีศ่าล เจาหนาท่ีตำรวจทีม่าทำหนาทีเ่ปนพยานศาลและหนาทีอ่ื่น เจาหนาทีร่าชทณัฑ
ที่ทำหนาที่ควบคุมผูตองหาที่ไมไดรับการปลอยตัวชั่วคราว คากระแสไฟฟาและสาธารณูปโภคอื่น ๆ 
และคดีเช็คในศาลสวนใหญมักจะมีการเล่ือนคดีโดยเฉล่ียประมาณ ๑๒ คร้ัง ดังน้ัน การดำเนินคดีเช็ค
ในศาลแตละคดี รัฐจะตองมีคาใชจายคดีละ ๓๖,๐๐๐ – ๔๘,๐๐๐ บาท โดยประมาณ๘ ทำใหเห็นไดวา
เปนการไมเปนธรรมตอประชาชนสวนใหญผูเสียภาษีที่จะตองมาแบกรับภาระในการดำเนินคดีอาญา
เพียงเพื่อติดตามหนี้สินใหกับเจาหน้ีผูทรงเช็คซึ่งเปนเรื่องสวนตัวระหวางลูกหนี้และเจาหน้ีเทานั้น 
จึงเปนเรื่องที่ผิดวัตถุประสงคอยางย่ิงในการนำเจาหนาที่ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ใช
งบประมาณแผนดนิทีจ่ดัสรรไวเพือ่การปองกันและปราบปรามอาชญากรรมไปทำหนาทีใ่นการดำเนินคดี
ความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค อันไปใชเพื่อเปนประโยชนแกเจาหนี้เพียงบางคน๙

  ๖ พงษภัฎ  เรียงเครือ, “การยกเลิกความผิดอาญาอันเกิดจากการใชเช็คกับภาระของรัฐและความเปนธรรมในสังคม”, 
วารสารการงบประมาณ, ปที่ ๔ ฉบับที่ ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๔๗), หนา ๔๔-๔๕.
  ๗ สำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, “รายงานการศึกษาเรื่องการพิจารณายกเลิกพระราชบัญญัติวาดวย
ความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔”, หนา ๗.
  ๘ สำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, เรื่องเดียวกัน, หนา ๗.
  ๙  พงษภัฎ  เรียงเครือ, การยกเลิกความผิดอาญาอันเกิดจากการใชเช็คกับภาระของรัฐและความเปนธรรมในสังคม, หนา ๔๕.
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บทวิเคราะหความเหมาะสมในการใชโทษทางอาญากับความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค

จุลนิติ

  ปญหาในประการสุดทาย คือ การดำเนินการตามกฎหมายวาดวยความผิดอันเกิดจาก
การใชเช็คไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมศาลดวย ซึ่งแตกตางจากการฟองคดีแพงที่จะตองมีการ
เสียคาธรรมเนียมศาล อีกทั้งยังไมเปนการตัดสิทธิเจาหนี้เช็คที่จะฟองคดีแพงในภายหลังไดอีก จึงอาจ
เปนชองทางหน่ึงท่ีเจาหน้ีไดอาศัยสิทธิทางศาลใชกลไกศาลยุติธรรมเพ่ือเรงรัดติดตามหน้ีสินของตน
และทำใหคดีความผิดอันเกิดจากการใชเช็คขึ้นสูศาลมากเกินความจำเปนดวย

๓. บทวิเคราะหและขอเสนอแนะ
  เมื่อพิจารณาถึงสภาพปญหาท่ีเกิดขึ้นจากการนำโทษทางอาญามาบังคับใชกับความผิด

เก่ียวกับเช็คดังกลาวในเบื้องตน อาจกลาวไดวาปญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นน้ัน ลวนเกิดจากการบังคับใช
กฎหมายของเจาพนักงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งสิ้น หากเจาพนักงานมีความซื่อสัตยตอหนาที่ 
ปฏิบัติงานดวยความชอบธรรมไมหวังผลประโยชน กลั่นกรองพยานหลักฐานตั้งแตในชั้นสอบสวนวา
มีมูลความผิดทางอาญาจริงหรือไม คดีเกี่ยวกับเช็คคงจะไมลนศาลดังที่เปนปญหาอยูในปจจุบัน

  ในกรณกีารกลาวอางวาการกำหนดใหคดีความผดิเกีย่วกบัเชค็เปนคดอีาญาทำใหสิน้เปลอืง
งบประมาณของรัฐไปโดยเปลาประโยชน ผิดวัตถุประสงคในการนำเจาหนาที่ในกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาที่ใชงบประมาณแผนดินเพ่ือการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมไปทำหนาที่ในการ
ดำเนินคดีความผิดอันเกิดจากการใชเช็คเพ่ือประโยชนแกเจาหน้ีเพียงบางคนน้ัน หากพิจารณา
ในแงของทฤษฎีความรับผดิอาญาทางเศรษฐกิจ ยอมจะปฏิเสธไมไดวาความผิดเกีย่วกบัเชค็มผีลกระทบ
ตอเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม มิใชเปนเรื่องของเอกชนบางคนเทานั้น การดำเนินคดีอาญาในกรณี
เชนนี้จึงไมผิดประสงค และไมเปนการเปลืองงบประมาณของรัฐเพราะจะเปนการสรางความสงบสุข 
ใหเกิดขึ้นกับสังคมและเศรษฐกิจสวนรวม

  ขอเสียหรือจุดออนสำคัญของความผิดอันยอมความไดทุกประเภท มิใชเฉพาะความผิด
อันเกิดจากการใชเช็คเทานั้น คือการทำใหสิ้นเปลืองงบประมาณของประเทศ หากคดีมีการยอมความ
หรือถอนฟองกันในภายหลังที่มีการมอบคดีใหเจาหนาที่ของรัฐแลว เน่ืองจากคดียอมความไดสวนใหญ
เปนกรณีความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่เกี่ยวของกับการคาการทำธุรกิจ เชน คดีฉอโกง ยักยอก โกงเจาหนี้ 
เปนตน อยางไรก็ตาม การท่ีจะไมใหคดเีหลาน้ีมกีารยอมความกันเลยคงเปนการไมเหมาะสม เพราะการท่ี
มทีางออกในการไมลงโทษผูกระทำความผิดยอมมคีวามสำคญักวาการเสียงบประมาณของประเทศ ทัง้นี ้
เพราะการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของบุคคลนั้น รัฐพึงกระทำไดเทาที่มีความจำเปนจริง ๆ เทานั้น

  สำหรับแนวคิดในการท่ีจะตัดอำนาจสอบสวนของพนักงานตำรวจและตัดอำนาจฟอง
ของพนักงานอัยการในคดีความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค ดวยเหตุผลเพื่อมิใหเจาพนักงานแสวงหา

หากพิจารณาในแงของทฤษฎีความรับผิดอาญาทาง
เศรษฐกิจ ยอมจะปฏิเสธไมไดวาความผิดเก่ียวกับเช็ค
มีผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม มิใชเปน
เร่ืองของเอกชนบางคนเทาน้ัน การดำเนินคดีอาญา
ในกรณีเชนน้ีจึงไมผิดประสงค
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เกร็ดกฎหมายนารู

จุลนิติ

ประโยชนนั้น จะตองพิจารณาวาเม่ือรัฐไดกำหนดใหความผิดเก่ียวกับการใชเช็คเปนความรับผิด
ในทางอาญาแลว หลักในความรับผิดทางอาญา อำนาจในการสอบสวนและการฟองคดีเปนของ
พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการเปนหลัก สวนสิทธิในการฟองคดีเองของผูเสียหายตองถือวา
เปนเพียงสวนที่เขามาประกอบหรือเขามาถวงดุลการทำงานของพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการ
เทานั้น ดังนี้โดยหลักการจึงไมสามารถตัดอำนาจในการสอบสวนและการฟองคดีที่เปนของพนักงาน
สอบสวนและพนักงานอัยการได

  แนวทางที่จะแกไขปญหาการทุจริตมิชอบของเจาพนักงานในเรื่องการดำเนินคดีความผิด
เก่ียวกับเช็คนั้น จะตองมีการปรับปรุงระบบกระบวนการยุติธรรมใหเกิดความคลองตัวรวดเร็วยิ่งข้ึน 
มิใหมีการแสวงหาผลประโยชนดังกลาวได โดยเฉพาะการนำเจาหนาที่ของรัฐที่ปฏิบัติหรือละเวน
การปฏิบตัหินาทีโ่ดยมิชอบมาลงโทษท้ังทางวินยัและทางอาญาโดยเร็ว เนือ่งจากกระบวนการพิจารณาคดี
ใหกับประชาชนเปนหนาที่โดยตรงของรัฐในการรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจและปองปราม
การกระทำความผิดตอทรัพยสินของผูอื่น ตลอดจนการสรางจริยธรรมแกบรรดาผูใชกฎหมาย มิใช
การยกเลิกโทษทางอาญาในความผิดเก่ียวกับการใชเช็ค เพราะประเทศไทยยังไมมีความมั่นคงในทาง
เศรษฐกจิ ทีจ่ะสรางความเชือ่มัน่ใหแกผูประกอบการทีจ่ะกลาใหเครดติในการคาขาย โดยไมมคีวามรบัผดิ
ทางอาญามารองรับความเช่ือมั่นของผูประกอบธุรกิจ 

  อยางไรก็ตาม มีความเห็นวาควรมีการดำเนินการเพ่ือแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นจากการ
บังคับใชพระราชบัญญัติวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ ดังนี้๑๐

  (๑) ควรมีการแกไขเพิ่มเติมทั้งการกำหนดความผิดทางอาญาและการกำหนดโทษใหมี
ความเหมาะสมกับแนวคิดทางทฤษฎีกฎหมายและสอดคลองกับขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย 
โดยกำหนดความผิดทางอาญาใหแคบลงกวาเดิม กลาวคือ การกำหนดความผิดจะตองพิจารณา
ถึงการกระทำของผูสั่งจายวามีลักษณะของการส่ังจายเช็คแลวธนาคารปฏิเสธการจายเงินนั้น
ดวยเหตผุลอะไร โดยไมอาจจะใชเหตุผลการปฏเิสธการจายเงนิของธนาคารทกุเหตผุลเปนความผดิอาญา
ตามพระราชบัญญัติวาดวยความผิดอาญาอันเกิดจากการใชเช็คฯ เสียทั้งหมด เชน ในกรณีที่ธนาคาร
ปฏิเสธการจายเงินที่ควรเปนความผิดอาญาและควรลงโทษ คือ ดวยเหตุ “บัญชีปดแลว” “ลายมือชื่อ
ของผูสัง่จายไมตรงกับทีใ่หไวกบัธนาคาร” “เช็คปลอม” หรือกรณีทีเ่งนิในบัญชไีมไดหมนุเวียนเปนเวลา
นานแลวและเงินในบัญชีเหลือไมพอที่จะจายเงินตามเช็คได แตสำหรับในกรณีท่ีธนาคารปฏิเสธ
การจายเงินเพราะเงินในบัญชีไมพอจาย แตบัญชีมีการหมุนเวียนตลอดมีการประกอบธุรกิจการคาจริง 
ไมควรกำหนดใหเปนความผิดอาญาเน่ืองจากไมมคีวามช่ัว เพราะไมรูวาเมือ่เชค็ถงึกำหนดจะมีเงนิ
พอจายหรือไม หรือไมใชการหามธนาคารมิใหจายเงินตามเช็คโดยมีเจตนาทุจริตแตอยางใด 

  (๒) ควรมกีารกำหนดขัน้ตอนการดำเนนิคด ีการระงบัคดอีาญา การเลกิคดอีาญาใหชดัเจน 
และกำหนดการลงโทษใหเหมาะสมกบัการกระทำความผดิตามจำนวนเงนิหรอืผลประโยชนทีผู่กระทำผดิ
ไดรับไปจากผูทรงเช็ค โดยการกำหนดโทษแบบมาตรวัดทางอาญา เพื่อใหผูที่คิดหรือผูทำความผิด

  ๑๐ สามิตร  ศิริมาตย, “ปญหากฎหมายเก่ียวกับการกำหนดความผิดอันเก่ียวกับการใชเช็ค”, (วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, ๒๕๔๖), หนา ๑๕๔ - ๑๕๖.
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บทวิเคราะหความเหมาะสมในการใชโทษทางอาญากับความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค

จุลนิติ

ไดรูลวงหนาวา การกระทำเก่ียวกับการใชเช็คอยางไรเปนความผิด จะตองรับโทษอาญาอยางไร
หรือเพียงใด อันเปนลักษณะของมาตรการปองปรามไมใหมีการกระทำผิดเกิดขึ้น 

  (๓) ควรกำหนดอัตราโทษที่จะลงแกผูกระทำผิดตามพระราชบัญญัติวาดวยความผิด
อนัเกดิจากการใชเชค็เพือ่ใหศาลไมตองใชดลุยพนิิจในการกำหนดโทษ จะทำใหเกิดมาตรฐานการลงโทษ
ไปในแนวเดียวกนั นาจะเปนผลขมขูแกผูทีค่ดิจะกระทำผดิ โดยคดิเปนอตัรารอยละของจำนวนเงนิตามเช็ค
ที่ไมมีเงิน การกำหนดใหอำนาจพนักงานสอบสวนมีอำนาจเปรียบเทียบปรับในจำนวนเงินตามเช็ค
ไมมากเพื่อมิใหคดีเขาสูศาล นอกจากนี้การกำหนดใหการสั่งจายเช็คลวงหนาไมเปนความผิดความผิด
ตามพระราชบัญญัติวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็คฯ นาจะทำใหคดีอาญาลดลงได

  (๔) ปจจุบันธนาคารแหงประเทศไทยยังไมมีมาตรการสรางความนาเช่ือถือในการใชเช็ค
ทีเ่พยีงพอ เชน การกำหนดจำนวนเงินคงเหลอืไวในบัญชีเงนิฝากกระแสรายวัน การวิเคราะหการใชเช็ค
ของลูกคาเปนระยะโดยพิจารณาจากการเคล่ือนไหวของบัญชี การปดบัญชีของลูกคาที่ถูกคืนเช็ค
เพราะธนาคารปฏิเสธการจายเงินแลวไมนำเงินเขาบัญชีภายในกำหนดระยะเวลา การเรียกเช็คที่เหลือ
คืนจากลูกคาทันทีเมื่อมีการปฏิเสธการจายเงินตามเช็ค หรือการแจงรายช่ือของลูกคาที่ถูกปดบัญชีให
สมาคมธนาคารไทยและธนาคารแหงประเทศไทยทราบเพือ่ประโยชนในการตรวจสอบประวตัขิองลกูคา 
กรณตีาง ๆ  ดงักลาว ทำใหผูสัง่จายเช็คท่ีไมมเีงินจายยังมีสทิธิเปดบัญชเีพ่ือใชเช็คกับธนาคารอ่ืนไดอกีตอไป 
ซึ่งเปนปญหาในทางปฏิบัติ ดังนั้น ธนาคารแหงประเทศไทยในฐานะองคกรที่มีอำนาจหนาที่ควบคุม
การดำเนินกิจการของธนาคารพาณิชยจะตองเรงรัดการกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขให
ธนาคารพาณิชยถือปฏิบัติเกี่ยวกับการรับฝากเงินโดยเครงครัดตอไป๑๑

  นอกจากน้ี ควรมีการกำหนดเง่ือนไขสำหรับธนาคารพาณิชยในการรับเปดบัญชีเงินฝาก
กระแสรายวันใหรัดกุม โดยกำหนดคุณสมบัติของผูจะขอเปดบัญชีไววาอยางนอยจะตองมีการ
ประกอบอาชีพคาขายหรือทำธุรกิจจริง โดยมีหลักฐานที่เชื่อถือไดมาแสดง กำหนดรายไดและวงเงิน
ของผูขอเปดบญัชวีาตองเปนผูทีไ่มเคยกระทำความผิดทีเ่กีย่วกบัการเงิน เชน ความผดิตามพระราชบัญญตัิ
วาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค ความผิดฐานยักยอก ฉอโกง ลักทรัพย เปนตน 

  ๑๑ นิติพร  ตันวิไลย, การยกเลิกพระราชบัญญัติวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔.

ธนาคารแหงประเทศไทยในฐานะองคกรท่ีมีอำนาจหนาท่ี
ควบคุมการดำเนินกิจการของธนาคารพาณิชยจะตอง
เรงรัดการกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขให
ธนาคารพาณิชยถือปฏิบัติเก่ียวกับการรับฝากเงิน
โดยเครงครัดตอไป

P163-170.indd   170P163-170.indd   170 3/28/2012   2:32:45 PM3/28/2012   2:32:45 PM

creo





