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--------------------------------บทคัดย่ อ

บทความเรื่ องนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาปั ญหาจากการที่ ธนาคารแห่ งประเทศไทย ได้ประกาศห้ามการ
จ่ ายเงิ นตามเช็คที่ มีตราประทับ จากการที่ ได้นาํ เอาระบบการหักบัญชี ด้วยภาพ (Imaged Cheque Clearing Archive
System : ICAS) มาใช้ในระบบเรี ยกเก็บเงิน (Clearing Cheque) ซึ่ งเป็ นระบบการใช้สีแบบขาวดําและเฉดสี เทามาใช้
ทําให้สามารถตรวจสอบลายมือชื่อได้ และยกเลิกการใช้ตราประทับของนิติบุคคล จากการศึกษาพบว่า ในการใช้ตรา
ประทับมี 2 กรณี คือ 1) การใช้ตราประทับแทนการลงลายมือชื่อตามมาตรา 90 วรรค 2 ประกอบมาตรา 9 วรรค 2 ซึ่ง
โดยปกติแล้วการใช้ตราประทับแทนการลงลายมือชื่อ นั้น จะต้องมีพยาน 2 คน ลงลายมือชื่อเอาไว้ดว้ ย ซึ่ งอาจจะทํา
ให้เกิดปั ญหาจากการตรวจสอบ เพราะว่าการใช้ตราประทับในกรณี น้ ี ต้องมีพยานลงลายมือชื่อด้วย จึงอาจทําให้เกิด
ปั ญหาจากการนําเอาระบบ ICAS มาใช้ในการตรวจสอบลายมือชื่ อ 2) การใช้ตราประทับของนิ ติบุคคล ซึ่ งการลง
ลายมือชื่ อของผูแ้ ทนนิ ติบุคคล โดยปกติแล้วจะมีขอ้ บังคับว่า ต้องมีผูแ้ ทนนิ ติบุคคลลงลายมือชื่ อและประทับตรา
สําคัญ การสั่งห้ามดังกล่าวนี้ เอง อาจจะทําให้เกิดปั ญหาในการสั่งจ่ายเช็คนั้น ไม่มีผลผูกพันต่อนิ ติบุคคล เพราะจะทํา
ให้การสั่งจ่ายเช็คไม่ชอบด้วยข้อบังคับของนิติบุคคล เช่นนี้ แล้วจึงควรให้นิติบุคคลแก้ไขข้อบังคับให้สามารถสั่งจ่าย
เช็ค ด้วยการลงลายมือชื่อ โดยไม่ตอ้ งมีการประทับตรา หรื อตัวของนิติบุคคลเองให้สตั ยาบันแก่การลงลายมือชื่อนั้น ๆ
ด้วย หรื อให้ตวั ของผูแ้ ทนนิ ติบุคคลนั้น ระบุ ลงไปว่า ได้กระทําการแทนนิ ติบุคคล ตามมาตรา 901 แห่ งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
คําสําคัญ: ตราประทับ, ลายมือชื่อ, เช็ค, ความรับผิด, ผูแ้ ทนหรื อตัวแทนนิติบุคคล

ABSTRACT

This article aimed to study problems from the Bank of Thailand prohibits ordering payment of money by a
cheque using a stamp due to the implementation of Imaged Cheque Clearing Archive System: ICAS for clearing
cheques and cancelled the use of juristic person seal. The system uses grayscale and black and white images, so the
signature may not be able to be inspected due to the overlapping color scale. The study found that there were 2 case
involving the use of a stamp. 1) Under Section 900 Paragraph 2 and Section 9 Paragraph 2 of Thailand‘s Civil and
Commercial Code in which the use of a stamp required 2 withnesses’ signature Therefore, it might be difficult to
verify the stamp because of the colored images. 2) In normal circumstances, when a company as a juristic person
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used the stamp instead of signing in person. If a juristic person wanted to use a stamp, 2 company delegates’ signatures
were required. The mentioned prohibition of the Bank of Thailand may oppose the rights of the juristic person because
it is unlawful to order a payment for the cheques. Therefore, firstly, the juristic person should be able to amend the
regulation to allow the signatures on the cheques without a stamp. A second option is that the juristic person can
ratify the signatures of the delegates. Thirdly, the company may require the delegates to state that their signatures are
mage on the company’s behalf.
Keywords: Sealing, Signing, Cheque, Liability, The representative and the juristic person’s representative.
1. บทนํา
ปั จจุบนั นี้ เช็ค เป็ นที่ ยอมรับและนิ ยมใช้กนั อย่างแพร่ หลายทั้งในด้านของการประกอบธุ รกิ จ เพราะมีความ
ปลอดภัยและมีความคล่องตัวในการชําระราคามากกว่าการที่จะต้องใช้เงินสด ในส่วนของการสัง่ จ่ายเช็คของนิติบุคคลตาม
แนวทางการปฏิบตั ิ จะนําเอาข้อบังคับหรื อตราสารจัดตั้งนิติบุคคลมากําหนดเป็ นเงื่อนไขในการสัง่ จ่ายเช็คให้กบั ผูท้ รง
หรื อผูร้ ับเช็คด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับเงื่ อนไข ข้อบังคับ หรื อ ตราสารการจัดตั้งของนิ ติบุคคลนั้น ๆ ต่อมา ธนาคาร
แห่ งประเทศไทย ได้ออกหนังสื อ ธปท. ที่ ฝรช.(12) ว.26/ 2552 ลงวันที่ 9 เมษายน 2552 เพื่อขอความร่ วมมื อให้ธนาคาร
พาณิ ชย์ ให้แจ้งแก่ ลูกค้าของธนาคารประเภทนิ ติบุคคล เมื่ อออกเช็ค ไม่ให้มีการประทับตราของนิ ติบุคคลลงในเช็ค
เพราะว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยได้นาํ เอาระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพ (Imaged Cheque Clearing Archive System :
ICAS) มาใช้ในการเรี ยกเก็บเงิน (Clearing Cheque)
ในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ มีท้ งั กรณี ที่ตอ้ งแก้กฎหมายเพื่อให้ทนั หรื อสอดคล้องต่อเทคโนโลยี และทันสมัย
ซึ่ ง ตามกรณี ใ นบทความนี้ เป็ นเรื่ อ งที่ มี ก ารพึ่ ง พาเทคโนโลยีเ พื่ อ การทํา งานโดยไม่ มี ก ารแก้ก ฎหมาย หรื อ ตรา
บทบัญญัติของกฎหมายมารองรับในเรื่ องดังกล่าวนี้ และผลจากการดําเนิ นการที่นาํ เอาเทคโนโลยีมาใช้เช่นนี้ ทําให้
เกิดผลกระทบต่อกฎหมาย และต่อสังคมในทางปฏิบตั ิอยูพ่ อสมควร จากประกาศของธนาคารแห่ งประเทศไทยดังกล่าว
นี้ เอง ในการสั่งจ่ายเช็คของนิ ติบุคคล บางครั้งตราประทับของนิ ติบุคคล จะไปประทับซ้อนกับตัวของลายมือชื่ อของ
ผูส้ ่งั จ่ายเช็คทําให้ลายมือชื่อของกรรมการผูท้ ่ีมีอาํ นาจในการสั่งจ่ายเช็คทับซ้อนกับตราประทับของนิ ติบุคคล ทําให้มี
ปั ญหาในการสแกนภาพตามระบบการทํางานของ ICAS หรื อ ระบบการหักบัญชี เช็คด้วยภาพ นั่นเอง ในทางปฏิ บตั ิน้ นั
ธนาคารพาณิ ชย์ท้ งั หลายจะไม่ย่อมจ่ายเงิ นตามเนื้ อความในเช็ค ให้แก่ผูท้ รงเช็คเลย แม้ว่าผูท้ รงเช็คจะได้รับเช็คมา
ยังไม่ขาดสาย และเป็ นผูท้ รงโดยสุ จริ ต ทั้งตัวเช็คนั้น ก็มีรายการครบถ้วนตามที่ กฎหมายกําหนด ตามมาตรา 988
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
ต่อมา ธนาคารพาณิ ชย์ได้แก้ปัญหาโดยการเรี ยกลูกค้าของธนาคาร หรื อผูเ้ คยค้า (ซึ่ งตามกฎหมายแล้ว
หมายถึง ผูส้ งั่ จ่ายเช็ค นัน่ เอง) ซึ่งได้ทาํ สัญญาฝากทรัพย์ที่เปิ ดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันไว้กบั ทางธนาคาร มาทําการ
แก้ไขเงื่อนไขในสัญญาฝากทรัพย์ หรื อสัญญาเงินฝากกระแสรายวัน เพื่อมิให้มีเงื่อนไขว่าต้องใช้ตราประทับประกอบ
ในการลงลายมือสั่งจ่าย ซึ่ งจากหนังสื อดังกล่าวนี้ รวมไปถึงการดําเนิ นการของธนาคารแห่ งประเทศไทย ทําให้เกิด
ปั ญหาขึ้น จากการที่ ได้ยกเลิกห้ามมิให้มีการใช้ตราประทับของนิ ติบุคคลลงในเช็ค ทําให้ผูล้ งลายมือชื่ อในเช็คในฐานะ
ผูแ้ ทน หรื อตัวแทนของนิ ติบุคคลต้องรับผิดเป็ นการส่ วนตัวได้ หากนิ ติบุคคลคลนั้น ได้มีขอ้ กําหนดหรื อเงื่อนไขของการ
ลงลายมือชื่อในเช็คว่า “การลงลายมือชื่อนั้น จะต้องลงลายมือชื่อของผูม้ ีอาํ นาจและประทับตราของนิติบุคคลเป็ นสําคัญ”
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2. วัตถุประสงค์ การวิจยั
1) เพื่อศึกษาปั ญหาความเป็ นมาและความหมายของเช็ค การลงลายมือตามกฎหมายว่าด้วยตัว๋ เงิน รวมทั้ง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบ ICAS
2) เพื่อศึกษาแนวคิดและทฤษฎีหลักทัว่ ไปเกี่ยวกับการลงลายมือชื่อตามมาตรา 9 แห่ งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิ ชย์ การลงลายมือชื่อในทางกฎหมาย และการลงลายมือชื่อผูแ้ ทนหรื อตัวแทนของนิติบุคคล
3) เพื่อศึกษาแนวทางรู ปแบบและวิธีการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาสําหรับการใช้เช็ค ปั ญหาข้อกฎหมายที่นิติ
บุคคลออกเช็คสัง่ จ่ายในนามของตนโดยผ่านผูแ้ สดงเจตนาแทน หรื อผูม้ ีอาํ นาจลงนามในฐานะผูแ้ ทน หรื อตัวแทนนิติ
บุคคล เมื่อไม่ได้มีการประทับตราลงในเช็คแล้ว จะผูกพันนิติบุคคลเช่นใดบ้าง
4) เพื่อเสนอแนะแนวทางพัฒนาปรับปรุ งกฎหมายเกี่ยวกับเช็ค ตัว๋ เงิน และและระบบการชําระเงินและการออก
เช็คโดยไม่ประทับตรานิติบุคคล
3. การดําเนินการวิจยั
ผู ้วิ จั ย ได้ ท ํ า การศึ ก ษาวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) โดยใช้ ร ะเบี ย บวิ ธี ก ารวิ จั ย เอกสาร
(Documentary Research) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารจากตําราหนังสื อทางกฎหมาย บทความจากวารสารทาง
วิชาการ เอกสารรายงานการวิจยั และการสัมมนาทางวิชาการในเรื่ องที่เกี่ ยวข้อง และวิทยานิ พนธ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
เอกสารตัวบทกฎหมาย ประกอบด้วย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติวา่
ด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 คําพิพากษาศาลฎีกา ที่เกี่ยวข้องระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพ (Imaged
Cheque Clearing Archive System : ICAS) แล้วนํามาวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) และการวิเคราะห์
เชิงตรรกะวิทยา (Logical Analysis)
4. ผลการวิจยั
1) ได้ทราบถึงแนวคิดทฤษฎี และหลักทัว่ ไปเกี่ ยวกับการลงลายมื อชื่ อ ตามมาตรา 9 แห่ งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิ ชย์การลงลายมือชื่อในทางกฎหมาย และการลงลายมือชื่อผูแ้ ทนหรื อตัวแทนของนิติบุคคล
2) ได้ทราบถึ งรู ปแบบและวิธีการที่ เหมาะสมในการแก้ปัญหาสําหรั บการใช้เช็ค ปั ญหาข้อกฎหมายที่ นิติ
บุคคลออกเช็คสัง่ จ่ายในนามของตนโดยผ่านผูแ้ สดงเจตนาแทน หรื อผูม้ ีอาํ นาจลงนามในฐานะผูแ้ ทนหรื อตัวแทนนิ ติ
บุคคลไม่ได้ประทับตราลงในเช็คจะมีผลผูกพันนิติบุคคลหรื อไม่อย่างไร
3) ได้ทราบถึงปั ญหาข้อกฎหมายที่นิติบุคคลออกเช็คสัง่ จ่ายในนามของตนโดยผ่านผูแ้ สดงเจตนาแทน หรื อ
ผูม้ ีอาํ นาจลงนามในฐานะผูแ้ ทนหรื อตัวแทนนิติบุคคลไม่ได้ประทับตราลงในเช็ค จะมีผลผูกพันนิติบุคคลเช่นใดบ้าง
4) ได้ขอ้ เสนอแนะแนวทางพัฒนาปรับปรุ งกฎหมายเกี่ ยวกับเช็ค ตัว๋ เงิน และและระบบการชําระเงินและการ
ออกเช็คโดยไม่ประทับตรานิติบุคคล
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5. การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
1. ความเป็ นมาเกีย่ วกับตัว๋ เงินและเช็ค
ตัว๋ เงิน (เสาวนี ย ์ อัศวโรจน์, 2552, น. 2) เกิดขึ้นจากการพัฒนาของกลุ่มพ่อค้าและนักการเงิ น โดยเป็ นตรา
สาร ที่เกิดขึ้นจากกลุ่มของพ่อค้าชาวสุเมเรี ยนที่อยูใ่ นดินแดนแถบลุ่มแม่น้ าํ เมโสโปเตเมีย เมื่อประมาณ 2,100 ปี ก่อนคริ สตกาล
เมื่อได้ประกอบธุรกิจการค้าขาย จึงทําให้เกิดความต้องการตราสารเพื่อใช้สาํ หรับการชําระหนี้ ที่ตอ้ งสะดวกและความ
ปลอดภัย โดยการออกเอกสารที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อให้ผตู ้ ิดต่อค้าขายได้ยดึ ถือเอาไว้ โดยจะนําเอาไปแสดงต่อบุคคล
ที่ระบุในสัญญาตราสารเอาไว้ ให้ทาํ การจ่ายเงินให้ จึงทําให้เกิดการพัฒนาและกลายมาเป็ นธรรมเนี ยมทางการค้าของพ่อค้า
และพัฒนามาเป็ นกฎหมายของพ่อค้า (Merchant Law) ซึ่ งระบบวิธีการนี้ ได้รับความนิ ยมแพร่ หลายอย่างมากมาย ในประเทศ
อังกฤษ และประเทศในแถบยุโรป นอกจาก ตัว๋ แลกเงิน และตัว๋ สัญญาใช้เงินแล้ว ยังได้ปรากฏหลักฐานอีกว่า ได้เริ่ มมีการใช้เช็ค
โดยกลุ่มพวกเซซาเนี ยน อาณาบริ เวณอาณาจักรเปอร์ เซี ย หรื อแถบประเทศอิหร่ าน ช่วงระหว่าง ค.ศ. 226 – 641 เนื่ องเพราะ
ว่ามี สถาบันการเงิ นรู ปแบบของธนาคารได้เกิ ดขึ้ นแล้ว จึ งได้เกิ ดการใช้เช็ดกันขึ้ น มี ชาวอิ หร่ านและชาวยิว เป็ น
ผูด้ าํ เนิ นการ จากที่เกิดการขยายตัวของการค้าและอุตสาหกรรมเมื่อเทียบกับอาณาจักรอื่นๆ จึงเกิดการพัฒนาเอกสารตราสาร
ทางด้านเครดิ ตทางการเงิ นเพิ่มขึ้นจากตัว๋ แลกเงิ นและตัว๋ สัญญาใช้เงิ นที่ กาํ เนิ ดมาจากแถบลุ่มแม่น้ าํ เมโสโปเตเมี ย
ซึ่ ง ต่ อ มาได้มี ก ารนํา เอารู ป แบบเอกสารตราสารเหล่ า นี้ ไปใช้ใ นยุโ รป แถบฝรั่ ง เศสโบราณ หรื อ ที่ เ รี ย กกัน ว่า
เมโรวินเจียนยุโรป (Merovingian Europe) และเช็คก็ได้รับความนิยมยอมรับอย่างแพร่ หลายทั้งใน อิตาลี และอังกฤษ
เช็ค (อัมพร ณ ตะกัว่ ทุ่ง, 2543, น. 306) มีวิวฒั นาการมาจากระบบการเงิ นและการธนาคาร จึ งมีลกั ษณะที่
พิเศษกว่าตัว๋ เงินทัว่ ไป คือ มีธนาคารที่เป็ นสถาบันทางการเงินเป็ นผูจ้ ่ายเงิน ในขณะที่ตว๋ั แลกเงินและตัว๋ สัญญาใช้เงิน
นั้น ผูจ้ ่ายเงินเป็ นบุคคลใด ฐานะใดก็ได้ และแม้กระทัง่ ธนาคารก็เป็ นผูจ้ ่ายเงินได้เช่นกัน ความหมายของเช็ค ตามมาตรา 987
แห่ งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ “อันว่า เช็ค นั้น คือหนังสื อตราสาร ซึ่ งบุคคลคนหนึ่ งเรี ยกว่า ผูส้ ั่งจ่าย สั่ง
ธนาคารให้ใช้เงิ นจํานวนหนึ่ งเมื่อทวงถามให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ ง หรื อให้ใช้ตามคําสั่งของบุคคลอีกคนหนึ่ ง อัน
เรี ยกว่า ผูร้ ับเงิน” เมื่อมีการนําเช็คไปเรี ยกเก็บเงินจากธนาคารโดยชอบ และถึงแม้วา่ จะ เช็ค มีความคล้ายคลึงกันกับตัว๋
แลกเงินหรื อตัว๋ สัญญาใช้เงินก็ตาม แต่วา่ เช็คไม่เหมือนกับตราสารทั้งสองชนิ ดตรงที่ ผูจ้ ่ายเงินเป็ นธนาคารที่มีสัญญา
กับตัวของ ผูส้ ง่ั จ่ายเช็ค ส่วนตัว๋ แลกเงินนั้น ตัวของผูจ้ ่ายเงินนั้น อาจจะเป็ นบุคคลประเภทใดก็ได้ ซึ่งเป็ นไปตามมาตรา 908
แห่ งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ที่ ว่า “ตัว๋ แลกเงิ นนั้น คือหนังสื อตราสารซึ่ งบุคคลคนหนึ่ งเรี ยกว่า ผูส้ ่ังจ่าย
สั่งบุคคลอีกคนหนึ่ ง เรี ยกว่า ผูจ้ ่าย ให้ใช้เงิ นจํานวนหนึ่ งแก่บุคคลคนหนึ่ ง หรื อให้ใช้ตาม คําสั่งของบุคคลคนหนึ่ ง
ซึ่ งเรี ยกว่าผูร้ ับเงิน” ในส่ วนของตัว๋ สัญญาใช้เงินนั้น ตัวผูจ้ ่ายเงิน ก็คือตัวของผูอ้ อกตัว๋ เอง ซึ่ งเป็ นไปตามบทบัญญัติ
ของ มาตรา 982 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ว่า “ตัว๋ สัญญาใช้เงินนั้น คือหนังสื อตราสารซึ่งบุคคลคนหนึ่ ง
เรี ยกว่าผูอ้ อกตัว๋ ให้คาํ มัน่ สัญญาว่าจะใช้เงินจํานวนหนึ่งให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง หรื อใช้ให้ตาม คําสัง่ ของบุคคลอีกคน
หนึ่ง เรี ยกว่าผูร้ ับเงิน” ดังนั้นหากว่าในตราสารนั้น มีคาํ สัง่ ให้บุคคลผูใ้ ดเป็ นผูจ้ ่ายเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร ตราสารฉบับนั้นก็จะ
ไม่ใช่เช็ค โดยปกติแล้วมักจะมีการระบุเอาไว้ในตราสารเลยว่า เป็ นตราสารชนิดใด เช่น ตัว๋ แลกเงิน เช็ค หรื อตัว๋ สัญญา
ใช้เงิ น และถึงแม้ว่าเช็คนั้น จะได้มีบญ
ั ญัติเอาไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 21 ของ
กฎหมายตัว๋ เงินแล้วก็ตาม แต่วา่ ในหมวดเบ็ดเสร็ จทัว่ ไปนั้น ก็ให้นาํ ไปใช้กบั เรื่ องของเช็คด้วย นอกจากนั้น ยังมีการ
นําเอาบทบัญญัติในหมวด 2 บางมาตราเกี่ยวกับตัว๋ แลกเงินมาใช้กบั เช็คเท่าที่ไม่ขดั กับเช็คด้วย
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2. แนวคิดเกีย่ วกับการทําเครื่ องหมายอย่ างหนึ่งอย่ างใดแทนการลงลายมือชื่ อ
การลงลายมื อชื่ อในตัว๋ เงิ นนั้นจะต้องพิจารณาจาก มาตรา 9 วรรคสอง แห่ งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิ ชย์วา่ “ ลายพิมพ์นิ้วมือ แกงได ตราประทับ หรื อเครื่ องหมายอื่นทํานองเช่นว่านั้นที่ทาํ ลงในเอกสารแทนการลง
ลายมือชื่อ หากมีพยานลงลายมือชื่อรับรองไว้ดว้ ยสองคนแล้วให้ถือเสมอกับลงลายมือชื่อ ” และวรรคสาม ความใน
วรรคสอง ไม่ใช้บงั คับแก่การลงลายพิมพ์นิ้วมือ แกงได ตราประทับหรื อเครื่ องหมายอื่นทํานองเช่นว่านั้น ซึ่งทําลงใน
เอกสารที่ทาํ ต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ ” จะเห็นได้วา่ ในมาตรา 9 แห่ งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ นั้นการทํา
เครื่ องหมาย แกงได (Cross) หรื อการทําเครื่ องอื่น ๆ (or other mark) เช่น รู ปเครื่ องเลขาคณิ ต หรื อลายพิมพ์นิ้วมื อ
พร้อมมีพยานสองคน ลงลายมือชื่อกํากับเอาไว้ก็ให้เหมือนว่าเป็ นการลงลายมือชื่อแล้ว แต่ตามหลักการในมาตรา 9
วรรคสอง นั้น กฎหมายมิได้ตอ้ งการให้นาํ ไปใช้ในเรื่ องของตัว๋ เงิน ตามความในมาตรา 900 วรรคสอง แห่ งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ เนื่ องจากว่ากฎหมายต้องการคุม้ ครองไม่ให้ผูท้ ี่ไม่รู้หนังสื อถูกฉ้อฉลหรื อคดโกงเอาได้
(ประภาศน์ อวยชัย, 2520, น. 25) หรื ออีกความหมายหนึ่งนัน่ ก็คือ ให้ผทู ้ ี่รู้หนังสื อเท่านั้น จึงจะเข้ามาผูกพันในตัว๋ เงิน
ได้
แต่อย่างไรก็ตาม ในการทําเครื่ องหมายแกงได (Mark) ตามกฎหมายของประเทศอังกฤษนั้น ให้ถือว่า เป็ น
การลงลายมือเอาได้ (คดี GeorgeV Physic (1826), 5 B&C 234) แต่สาํ หรับกฎหมายของประเทศไทยนั้น ไม่สามารถ
ถือเอาแบบอย่างตามเอาได้ เพราะตาม มาตรา 900 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ นั้น ไม่ได้มีที่มาจาก Bill of
Exchance Act, 1882 ของอังกฤษ แต่มีที่มาจากกฎหมายของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ หรื อ Swiss Code of Obligations,
Section 820 และมาจากกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น หรื อ Japanese Commercial Code (J.com) (สง่า ดวงอัมพร, 2539)
นอกจากนั้นแล้ว ในมาตรา 900 วรรคสอง ก็ยงั ได้บญั ญัติความที่แตกต่างจากกฎหมายตัว๋ เงินของประเทศอังกฤษ และ
ประเทศสหรัฐอเมริ กาด้วย เพราะว่าในสองประเทศนี้สามารถทําการลงเครื่ องหมาย แกงได หรื อเครื่ องหมายอื่นใด ลง
ในตัว๋ เงินอันถือเสมือนว่าเป็ นการลงลายมือชื่อเอาได้ โดยมีเจตนามุ่งหมายจะให้เกิดความสะดวกแก่ทุกคนในการเข้า
มาเกี่ยวข้องกับตัว๋ เงิน แต่กฎหมายของประเทศไทยนั้น กล่าวเอาไว้วา่ “ ถ้าหากเพียงแต่เครื่ องหมายอย่างหนึ่งอย่างใด
เช่น แกงได ลายพิมพ์นิ้วมือ จะนํามาอ้างเอาเป็ นการลงลายมือชื่อไม่ได้ แม้วา่ จะมีพยานสองคนลงลายมือชื่อในตัว๋ เงิน
นั้น ”
เมื่อพิจารณาตามบททัว่ ไปแล้ว ในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ กฎหมายให้ถือว่าการทํา
เครื่ องหมายอื่นใด การประทับตรา โดยมีพยาน 2 คน ลงลายมือชื่ อรับรองก็ถือว่าเป็ นการลงลายมือชื่ อแล้ว แต่หาก
พิจารณาในมาตรา 900 วรรคสอง ก็จะเห็ นว่า ความหมายตามมาตรานี้ ห้ามเฉพาะการลงเครื่ องหมายอย่างใด ๆ เช่น
แกงได หรื อลายพิมพ์นิ้วมือ จะนํามาอ้างเป็ นการลงลายมอชื่อไม่ได้ เท่านั้น ไม่ได้รวมไปถึงการห้ามใช้ตราประทับเอาไว้
เลย แต่หากว่าจะใช้ตราประทับแทนการลงลายมือชื่อแล้วจะต้องมีการใช้ตราประทับนั้นอยูต่ ลอดเป็ นปกติ มิใช่วา่ จะ
ใช้บา้ ง ไม่ใช้บา้ ง หรื อนาน ๆ ก็นาํ มาใช้ครั้งหนึ่ง
แต่การลงลายมือชื่ อในตัว๋ เงิ นก็มิได้หมายความว่าจะต้องรับผิดตามความในตัว๋ เงิ นเสมอไป แม้ว่าการลง
ลายมือชื่อนั้นจะเกิดขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่ก็มีกรณี ที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้เป็ นข้อยกเว้นเอาไว้วา่ ไม่ตอ้ งรับผิด
แม้วา่ จะได้ลงลายมือชื่อเอาไว้ในตัว๋ เงินก็ตาม เช่น
1) การลงลายมือชื่อในตัว๋ เงินโดยมีการเขียนแถลงลงไปว่า ได้ทาํ การแทนบุคคลอีกบุคคลหนึ่ง ตามความใน
มาตรา 901 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
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พาณิ ชย์

2) ผูล้ งลายมือชื่อบกพร่ องในเรื่ องความสามารถ ตามความในมาตรา 902 แห่ งประมวลกฎหมายแพ่งและ

3) ในกรณี ที่ผทู ้ รงตัว๋ แลกเงิน ยินยอมผ่อนเวลาในการใช้เงินให้แก่ผจู ้ ่ายเงิน หรื อรับรองโดยที่คู่สัญญาคน
ก่อน (ผูส้ ั่งจ่าย , ผูส้ ลักหลัง) มิได้ยินยอมด้วย ตามความในมาตรา 903 , 906 , 948 แห่ งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิ ชย์
4) ในกรณี ที่ผทู ้ รงตัว๋ แลกเงินเซ็นต์ชื่อลงในตัว๋ เงินเพื่อเป็ นหลักฐานในการแสดงการรับเงินไปจากธนาคาร
หรื อผูจ้ ่ายเงิน โดยถือว่าผูท้ รงไม่มีเจตนาที่จะเข้าผูกพันรับผิดในการสลักหลังตัว๋ เงินฉบับนั้น ตามความในมาตรา 946
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
5) ในกรณี อื่น ๆ ในแต่ละเรื่ องที่ ผูล้ งลายมื อชื่ อในตัว๋ เงิ นสามารถหลุดพ้นจากความรับผิดได้ ตามความใน
มาตรา 915(1), 990, 993 วรรคสอง, 1007, 1008 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
3. การประทับตราของนิตบิ ุคคล
การลงลายมือชื่ อนั้นโดยปกติแล้ว สามารถทําได้ท้ งั ตัวของบุคคลธรรมดาเองและนิ ติบุคคลด้วย สําหรับ
บุคคลธรรมดานั้น การลงลายมือชื่อมักจะไม่ค่อยมีปัญหามากนัก เพียงแต่พิจารณาตรวจสอบในชั้นความสามารถของ
ตัวผูท้ ี่ลงลายมือชื่อเท่านั้นเอง เพราะเป็ นการแสดงเจตนาการทํานิ ติกรรมอย่างใด ๆ ลงไป ตามการลงลายมือชื่ อนั้น
(ตรี เนตร สาระพงษ์, 2553, น. 10-20) แต่สาํ หรับกรณี ของนิติบุคคลเกิดขึ้นจากทฤษฎีสมมติ ตัวตนนั้นเกิดขึ้นจากหลัก
ของกฎหมาย โดยถือว่ามีสิทธิ และหน้าที่ดงั เช่นบุคคลธรรมดา แต่โดยผลที่นิติบุคคลเป็ นบุคคลที่กฎหมายได้สมมติ
ขึ้นมา ดังนั้นการแสดงออกของนิติบุคคลจึงต้องกระทําผ่านตัวแทนของนิ ติบุคคลนั้น ซึ่ งเป็ นบุคคลธรรมดา ในมาตรา
66 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ที่กล่าวถึงการตั้งนิติบุคคลและสิ ทธิหน้าที่ วัตถุประสงค์ของนิติบุคคลเอง รวมถึง
มาตรา 67 วรรคสอง แห่ งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ที่กล่าวถึงหลักความรับผิดชอบของผูแ้ ทนนิ ติบุคคล ใน
การกระทําการที่ไม่เป็ นไปตามกรอบวัตถุประสงค์ อันเป็ นการนําเอาหลัก Ultra Vires Rule (โสภณ รัตนากร, 2553 :
354-367) ของกฎหมายประเทศอังกฤษมาใช้ ดังนั้นแล้ว การกระทําอันใดของผูแ้ ทนนิติบุคคลจะต้องอยูภ่ ายใต้กรอบ
อํานาจ วัตถุประสงค์ของตัวนิ ติบุคคลด้วย และอาจจะทําให้การนั้นๆ อาจจะไม่ผูกพันต่อนิ ติบุคคล ผูแ้ ทนนิ ติบุคคล
อาจจะต้องรับผิดเป็ นการส่วนตัว ตามความในมาตรา 76 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ กรณี ที่ผแู ้ ทนนิติบุคคล
ทําเกินขอบเขตอํานาจของตน ตามมาตรา 823 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ เว้นแต่วา่ นิติบุคคลนั้นเข้ารับเอา
ประโยชน์ผลตามสัญญา หรื อให้สตั ยาบันแก่การนั้น
แต่ส่วนกรณี ของห้างหุ ้นส่ วนสามัญนิ ติบุคคล หรื อห้างหุ ้นส่ วนจํากัดซึ่ งเป็ นนิ ติบุคคลอีกประเภทหนึ่ ง จะ
แตกต่างจากกรณี ของบริ ษทั จํากัด เพราะว่าตามกฎหมายลักษณะหุน้ ส่ วนแล้ว หุ ้นส่ วนผูจ้ ดั การ และหุ ้นส่ วนประเภท
ไม่จาํ กัดความรับผิด จะต้องร่ วมกันรับผิดกับนิติบุคคลด้วย แต่ปัญหาในเรื่ องความรับผิดของห้างจะต้องรับผิดตามตัว๋
เงินหรื อไม่อย่างไรนั้น จําต้องพิจารณาให้ได้ความว่า หุ ้นส่ วนผูจ้ ดั การนั้นมีอาํ นาจ ทําการแทนห้างด้วย ในขณะที่ลง
ลายมือชื่อในตัว๋ เงินด้วย หากข้อเท็จจริ งฟังแล้วได้ความว่า ขณะที่ลงลายมือชื่อนั้น ไม่ได้มีอาํ นาจหรื อได้หลุดพ้นจาก
การเป็ นหุน้ ส่ วนผูจ้ ดั การไปแล้ว ห้างก็ไม่ตอ้ งร่ วมรับผิดในตัว๋ เงินนั้นเลย แต่ หุ ้นส่ วนผูจ้ ดั การ หรื อหุ ้นส่ วนคนนั้น ที่
ได้ลงลายมือชื่อไปในตัว๋ เงินจะต้องรับผิดเป็ นการส่วนตัวอยูใ่ นฐานะผูล้ งลายมือชื่อในตัว๋ เงินฉบับนั้น
ส่ วนในกรณี ผูท้ ี่มิได้เป็ นกรรมการนิ ติบุคคล ประเภทบริ ษทั หรื อ บริ ษทั จํากัด มหาชน หากลงลายมือชื่อออกตัว๋
เงินไปโดยเจตนาทําการแทนนิติบุคคลก็ไม่ถือว่าได้ทาํ การแทนนิติบุคคล แม่ขอ้ เท็จจริ งจะฟังได้วา่ ได้มีการประทับตรา
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สํา คัญ ของนิ ติ บุคคลลงไปในตัว๋ เงิ นนั้นก็ ตาม บุ ค คลผูล้ งลายมื อชื่ อ นั้น ก็ จ ะต้อ งรั บผิดเป็ นการส่ วนตัวในฐานะ
ผูล้ งลายมือชื่อในตัว๋ เงินฉบับนั้น เช่นกัน
4. แนวทางการปฏิบัติตามระบบนโยบายตามระบบการหักบัญชี เช็ คด้ วยภาพ (Imaged Cheque Clearing
Archive System : ICAS)
ตามที่ธนาคารแห่ งประเทศไทยและธนาคารพาณิ ชย์ต่างๆ ได้เปิ ดให้บริ การเรี ยกเก็บเงินตามเช็คระหว่าง
ธนาคารภายในจังหวัดเดียวกันโดยใช้ระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็คและระบบการจัดเก็บภาพเช็ค (ICAS) ในเขต
สํานักหักบัญชีกรุ งเทพฯ และจังหวัดนําร่ อง สุ พรรณบุรี ระยองและขอนแก่น ซึ่ งได้แล้วเสร็ จเมื่อเดือนมีนาคม 2556 นั้น
ธนาคารพาณิ ชย์ต่าง ๆ ได้เร่ งพัฒนาระบบการบริ การเช็คเรี ยกเก็บเงิน ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ทั้งในด้าน
เทคโนโลยี ระบบปฏิบตั ิการ และการบริ การลูกค้า ธนาคารพาณิ ชย์ ต่างๆ จึงได้นาํ เทคโนโลยีการหักบัญชีเช็คด้วยภาพ
มาใช้แทนการส่ งตัวเช็คเพื่อเรี ยกเก็บแบบเดิม ทําให้บริ การด้านเช็คของธนาคารฯ ให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มี
ความแม่นยํา และความน่าเชื่อถือ เพียงแต่จะต้องนําฝากเช็คในวันทําการ จันทร์-ศุกร์ ก่อนเวลา 15.30 น. ก็จะสามารถ
เรี ยกเก็บเงินตามเช็ค ภายในวันเดียวกับที่นาํ ฝาก ธนาคารฯ จะนําเงินที่เรี ยกเก็บเสร็ จสมบูรณ์เข้าบัญชีให้ลูกค้า ตั้งแต่
เวลา 14.00 น. จนถึง 18.00 น. เพียงแต่เช็คที่สั่งจ่ายนั้น จะต้องเป็ นเช็คที่ถูกต้องตามมาตรฐานบริ การ การหักบัญชี เช็คด้วย
ภาพ หรื อ ระบบ ICAS (Imaged Cheque Clearing and Archive System) ซึ่ ง ระบบนี้ เกิ ด จากความร่ ว มมื อ ระหว่าง
ธนาคารแห่ งประเทศไทย ธนาคารพาณิ ชย์ และสถาบันการเงินที่ให้บริ การด้านเช็ค สามารถลดเวลาเรี ยกเก็บเงินตามเช็ค
จาก 1-5 วันทําการเหลือ 1 วันทําการ
เงื่อนไขในการสั่งจ่ ายเช็คต้ องมีตราประทับ/ตรานูน/ตราสี หรื อไม่ อย่ างไร
1) กฎหมายไม่ได้กาํ หนดเงื่อนไขในการสัง่ จ่ายเช็คว่าต้องมีตราประทับ/ตรานูน/ตราสี
2) แม้หนังสื อบริ คณห์สนธิ อาจกําหนดเงื่อนไขการลงนามว่าต้องมีตราประทับกํากับ แต่การสั่งจ่ายเช็คของนิติ
บุคคลสามารถกระทําได้ตามเงื่อนไขการลงลายมือ ตามที่ตกลงไว้กบั ธนาคารโดยไม่จาํ เป็ นต้องมีตราประทับ
การเปิ ดบัญชีกระแสรายวันของนิติบุคคล จะต้องดําเนินการตามข้อกําหนดการมอบอํานาจ ที่ระบุไว้ใน
หนังสื อบริ คณห์สนธิ
ข้ อกําหนดทีผ่ ้สู ั่งจ่ ายเช็คจะต้องดําเนินการ
1) เตรี ยมเงินในบัญชีให้เพียงพอสําหรับการชําระเงิน ตามวันที่ระบุในหน้าเช็ค เนื่ องจากมีการเรี ยกเก็บ
เงินเร็ วขึ้นกว่าเดิม
2) ไม่ควรแก้ไขข้อมูลบนหน้าเช็ค เพื่อป้ องกันการทุจริ ตจากการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
3) ไม่ปรุ จาํ นวนเงิน เจาะหรื อทําให้เช็คเป็ นรู และไม่ใช้ดินสอหรื อปากกาสี แดงหรื อปากกาเคมีในการ
เขียนเช็ค
4) จํานวนเงินบนหน้าเช็คไม่ควรเกิน 1,000 ล้านบาท (หากชําระเกินกว่านั้นให้ใช้การโอนเงินผ่านระบบ
บาทเนต)
5) ควรติดต่อธนาคารของท่านเพื่อขอยกเลิกการใช้ตราประทับ/ตรานูน/ตราสี เป็ นเงื่อนไขการสั่งจ่ายเช็ค
เพราะตราเหล่านี้อาจบดบังข้อมูลที่สาํ คัญบนเช็ค
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6) หากมีการใช้ตราประทับฯ ธนาคารจะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมสมุดเช็คสู งขึ้น เนื่ องจากตราประทับ อาจ
บดบังสาระสําคัญบนเช็ค ทําให้ตอ้ งส่งตัวเช็คจริ งไปให้ธนาคารผูจ้ ่ายตรวจความถูกต้อง ในกรณี เช่นนี้ การจ่ายเงินอาจ
ล่าช้ากว่าเช็คทัว่ ไป ผูร้ ับเงินจะไม่สะดวก และอาจไม่ยนิ ดีรับเช็คที่มีตราประทับฯ
7) เก็บรักษาเช็คให้อยูใ่ นที่ปลอดภัย และต้องแจ้งธนาคารทันทีเมื่อทราบว่าเช็คหาย
ระบบ ICAS นี้ แม้ว่าอาจจะสร้ างปั ญหาทางด้านกฎหมายตามมาหลายประการด้วยกันก็ตาม แต่ถา้ หาก
พิจารณาในด้านของข้อสังเกตว่า การใช้ตราประทับมาแทนการลงลายมือชื่อและใช้พยานสองคนมาลงลายมือชื่อเพื่อ
เป็ นพยานรั บรองมาใช้ตามที่ ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ถึ งแม้ว่า ตามแนวคําพิพากษาฎี กาที่ ผ่านมา ให้ถือเสมื อนว่า
สามารถใช้ตราประทับแทนการลงลายมือชื่อได้ ย่อมสร้างความกังวลใจว่า จะมีการปลอมแปลงตราประทับกันได้อย่าง
ง่ายดาย ด้วยเหตุน้ ีเอง การห้ามธนาคารพาณิ ชย์ใช้ตราประทับของธนาคารแห่งประเทศไทย นั้น ผูว้ จิ ยั ก็เห็นว่า น่าจะรวม
ไปถึงการใช้ตราประทับดังกล่าวแทนการลงลายมือชื่ อด้วย เพราะว่าปั ญหาดังกล่าวนี้ อาจจะเกิ ดขึ้นได้ หากนําเอา
ระบบ ICAS มาใช้เช่นกัน เนื่ องจากสาเหตุวา่ การใช้ตราประทับแทนการลงลายมือชื่อ อาจไปกระทบรบกวนต่อการ
นําระบบดังกล่าวนี้ มาใช้ดว้ ย ซึ่ งถ้าเป็ นอย่างนี้ แล้ว ข้อกังวลจากการใช้ตราประทับแทนการลงลายมือชื่อก็น่าจะหมด
ลงไป และ
นอกจากนั้น หากในอนาคตอันใกล้น้ ี ได้มีการคิดค้นระบบเช็คอิเล็กทรอนิ กส์ข้ ึนมาใช้ ซึ่ งอาจจะต้องมีการ
ลงลายมื อชื่ ออิ เล็กทรอนิ กส์ มาแทนการลงลายมื อชื่ อในแบบเดิ ม ๆ การห้ามใช้ตราประทับก็อาจจะมี ผลในเรื่ อง
เงื่ อนไขการสั่งจ่ายด้วยการประทับตราถูกยกเลิกไปด้วย ซึ้ งก็จะทําให้เงื่ อนไขของการลงลายมือชื่ ออิเล็กทรอนิ กส์
ทําได้สะดวกและง่ายขึ้น
6. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
เมื่อธนาคารแห่ งประเทศไทย นําเอาระบบ ICAS ซึ่ งเป็ นระบบการเรี ยกเก็บเงิ นใหม่ ที่ ผูส้ ั่งจ่ายเช็ค ไม่ตอ้ ง
ประทับตราสําคัญ ตรานูน ตราสี ที่เป็ นเงื่อนไขในการสั่งจ่ายเช็คนั้น ผูว้ ิจยั เห็นว่า หนังสื อเวียนดังกล่าวนี้ ของธนาคาร
แห่งประเทศไทยดังกล่าวนี้เอง ทําให้เกิดปั ญหาความรับของนิติบุคคลในการสัง่ จ่ายเช็คดังต่อไปนี้
1. ปัญหาในด้ านความรับผิดของนิตบิ ุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ ว่าด้ วยเรื่ องตัว๋ เงิน
ผูว้ ิจยั เห็นว่า ระบบ ICAS ที่กาํ หนดให้นิติบุคคลในฐานะผูส้ ัง่ จ่ายเช็ค ไม่ตอ้ งให้มีการประทับตราสําคัญ ตรานูน
ตราสี อันเป็ นเงื่อนไขอย่างหนึ่งในการสัง่ จ่ายเช็ค ลงไปในตัวเช็คที่ได้สั่งจ่าย ถ้าหากสังเกตในแง่ที่วา่ หากเช็คฉบับนั้น
สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ย่อมถือว่าวิธีการเรี ยกเก็บเงินตามระบบนี้ มีความรวดเร็ ว สะดวกและทําให้เกิดการหมุนเวียนใน
ภาคธุรกิจการเงินของประเทศให้มีความคล่องแคล่ว สะดวกมากขึ้น แต่ในด้านกลับกัน หากว่ามีกรณี ที่เกิดไม่สามารถ
เรี ยกเก็บเงินได้ เพราะว่าธนาคารได้ปฏิเสธการจ่ายเงิน ไม่วา่ จะด้วยเหตุผลใด ๆ ถึงแม้ในทางกฎหมายนั้น นิ ติบุคคล
เองสามารถให้การสัตยาบันได้ ทําให้มีผลเป็ นการผูกพันต่อนิ ติบุคคลนั้น แต่ในด้านการปฏิ บตั ิแล้วอาจจะสร้างความ
ยุง่ ยากแก้ตวั ของผูท้ รงเช็ค และไม่อาจทราบได้เลยว่านิ ติบุคคลนั้น จะได้สัตยาบันหรื อไม่อย่างไร โดยเฉพาะหากเช็ค
ฉบับนั้น เป็ นเช็คประเภทผูถ้ ือ ซึ่ งสามารถเปลี่ยนมือส่ งต่อกันได้หลาย ๆ ทอด ผูท้ รงเช็คคนสุ ดท้ายย่อมไม่อาจ จะทราบ
ได้เลยว่า ความเป็ นมาของเช็คฉบับนั้นมาอย่างไร และด้วยเหตุน้ ี เอง การสั่งจ่ายเช็คของนิ ติบุคคลในคราวต่อไป จะ
ส่ งผลถึงความขัดข้องอย่างไร เพราะอาจจะเกิดความไม่น่าเชื่อถือ เชื่อมัน่ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องในความรับผิด หากจะต้อง
ทําตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว หากนิติบุคคลที่มีขอ้ บังคับ หรื อตราสารจัดตั้งให้การกระทําใด ๆ ที่
จะผูกพันนิ ติบุคคลนั้น ตัวของกรรมการ หรื อผูแ้ ทน หรื อตัวแทนของนิ ติบุคคลต้องลงลายมือชื่ อและประทับตรา
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สําคัญของนิติบุคคลด้วยแล้ว และหากในคําขอการเปิ ดบัญชีได้กาํ หนดเงื่อนไขให้มีการประทับตราในการสั่งจ่ายเช็ค
ด้วยแล้ว ในการสั่งจ่ายเช็คสมควรที่ จะต้องให้ตวั ของกรรมการ หรื อผูแ้ ทน หรื อตัวแทนของนิ ติบุคคลประทับตรา
สําคัญควบคู่ในการสั่งจ่ายลงไปด้วย เพื่อที่จะไม่ให้ขดั ต่อข้อบังคับหรื อตราสารจัดตั้งของนิ ติบุคคลนั้น ๆ และทําให้
เกิดความสมบูรณ์ของการลงลายมือชื่อในเช็คด้วย ซึ่ งวิธีการลงลายมือชื่อเช่นนี้ น่าจะเหมาะสม ตามความเห็นของ
ผูว้ ิจัย หากเกิ ดกรณี ที่เช็คฉบับนี้ ธนาคารเกิ ดปฏิ เสธการสั่งจ่ ายเงิ นตามเช็ค นิ ติบุคคลนั้นก็ไม่ตอ้ งให้สัตยาบันใน
ภายหลังอีก และยังไม่สร้างปั ญหาใด ๆ แก่ผทู ้ รงเช็คด้วย ผูท้ รงเช็คไม่ตอ้ งเสี ยเวลาในการตรวจสอบที่มา ที่ไป หรื อ
ความเป็ นมาของเช็คดังกล่าวนี้ และไม่จาํ ต้องขอให้นิติบุคคลผูส้ งั่ จ่ายเช็คฉบับนั้นให้สตั ยาบันอีก
2. ปัญหาความรับผิดของธนาคารผู้จ่ายเงินในฐานะคู่สัญญากับผู้สั่งจ่ าย
เมื่อนิติบุคคลซึ่งเป็ นผูส้ ง่ั จ่ายเช็คเป็ นคู่สญ
ั ญาหรื อมีนิติสมั พันธ์กบั ตัวของธนาคารผูจ้ ่ายเงินตามสัญญาบัญชีเงินฝาก
กระแสรายวัน หรื อสัญญาบัญชีเดินสะพัด ที่การสั่งจ่ายเช็คก็ยอ่ มต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ได้กาํ หนดเอาไว้กบั ทางธนาคาร
คู่สัญญา ซึ่ งส่ วนมากแล้วเงื่อนไขของการสั่งจ่ายเงินตามเช็คมักจะถือเอาตามข้อบังคับของหนังสื อตราสารจัดตั้ง หรื อตาม
หนังสื อบริ คณห์สนธิ ของนิ ติบุคคลนั้น ๆ หากมีขอ้ บังคับของตราสารจัดตั้ง หรื อตามหนังสื อบริ คณห์สนธิ ซึ่ งกําหนดว่า
กรรมการ ผูแ้ ทน หรื อตัวแทนนิ ติบุคคลต้องลงลายมือชื่ อพร้อมทั้งมีการประทับตราสําคัญของนิ ติบุคคลลงไปควบคู่กนั
ถึงจะเป็ นการผูกพันตัวของนิติบุคคล ดังนั้น การที่กรรมการ ผูแ้ ทน หรื อตัวแทนนิติบุคคล ผูส้ ง่ั จ่ายเช็ค ลงนามลงไปในเช็ค
โดยไม่ได้มีการประทับตราสําคัญของ นิติบุคคลลงไปในเช็คดังกล่าว อันเป็ นเงื่อนไขในการสัง่ จ่ายแล้ว ตัวธนาคารผูจ้ ่ายเงิน
ตามเช็คย่อมมีสิทธิ ในการปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คฉบับนี้ได้ โดยธนาคารเองก็ไม่ตอ้ งรับผิดต่อตัวของผูส้ ั่งจ่ายซึ่ งจะเป็ น
การส่งผลให้ตวั ของนิติบุคคลผูซ้ ่ ึงเป็ นคู่สญ
ั ญาหรื อผูเ้ คยค้าในฐานะผูส้ ่งั จ่ายเช็คได้รับความเสี ยหาย ขาดความเชื่อถือในการ
ติดต่อกับคู่สัญญาที่ทาํ การค้าหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้อง ผูว้ ิจยั จึงเห็นว่า เพื่อให้การแก้ไขในปั ญหาที่ขดั ข้องในการทํานิติกรรมนี้
ธนาคารผูจ้ ่ายเงิ นตามเช็ค และตัวของนิ ติบุคคลผูส้ ่ังจ่ายเช็คซึ่ งเป็ นคู่สัญญา ก็สมควรที่ จะต้องกําหนดเงื่ อนไขในการสั่งจ่ายเช็ค
โดยให้กรรมการ ผูแ้ ทน หรื อตัวแทนนิติบุคคล ซึ่ งเป็ นผูม้ ีอาํ นาจในการสั่งจ่ายเช็คต้องมีการประทับตราของนิติบุคคลลงไป
ในตัวเช็คนั้นๆด้วย มิใช่เพียงแค่ให้กรรมการ ผูแ้ ทน หรื อตัวแทนนิติบุคคล ลงลายมือชื่อ แต่เพียงอย่างเดียว โดยไม่มีการ
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคลเช่นนั้น ตามวิธีการดังกล่าวนี้เอง ก็จะสามารถทําให้การสัง่ จ่ายเช็คของนิติบุคคลเป็ นไปด้วย
ความสะดวก และเป็ นไปตามข้อบังคับของหนังสื อตราสารจัดตั้ง หรื อตามหนังสื อบริ คณห์สนธิของนิติบุคคลนั้นเองด้วย
นอกจากจะก่อให้เกิดปั ญหาและความสับสนในความรับผิดในทางแพ่งแล้ว ยังก่อให้เกิดปั ญหาความรับผิด
ของตัวบุคคล และนิติบุคคลในทางอาญา พระราชบัญญัติวา่ ด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 อีกด้วย เนื่อง
เพราะว่าในส่ วนของความรับผิดในทางอาญานั้น กฎหมายมุ่งเอาผิดแก่บุคคล ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ลงลายมือชื่อในการสั่งจ่ายเช็คเป็ น
สําคัญ ถึงแม้วา่ ในทางแพ่งนั้น นิ ติบุคคลอาจจะสามารถทําการให้สัตยาบันในเช็คดังกล่าวได้ แต่ในการกระทําความผิด
ทางอาญานั้น ไม่อาจจะถือเอาการให้สัตยาบันมาใช้ในฐานความผิดที่เกิดขึ้นเช่นนี้ แล้วได้ ผูว้ ิจยั เห็นว่า การที่ตวั ของ
กรรมการ ผูแ้ ทน หรื อตัวแทนนิ ติบุคคล ลงลายมือชื่อ แต่เพียงอย่างเดียวโดยไม่มีการประทับตราสําคัญของนิ ติบุคคลลงใน
เช็คให้ครบถ้วนตามเงื่ อนไขในการสั่งจ่ ายเช็ค หากเกิ ดกรณี ที่ธนาคารปฏิ เสธการจ่ ายเงิ นไม่ว่ากรณี ใด ๆ ย่อมไม่
สามารถดําเนิ นคดี เพื่อที่ จะเอาผิดในทางอาญาแก่ตวั ของนิ ติบุคคล ในฐานะตัวการร่ วม ซึ่ งเป็ นเจ้าของเช็คนั้นได้
ตามความในมาตรา 83 แห่ งประมวลกฎหมายอาญาได้เลย โดยเหตุเพราะว่า ตัวของนิ ติบุคคลนั้นสามารถยกข้อต่อสู ้
ที่ ว่า เงื่ อนไขในการสั่งจ่ายตามข้อบังคับของหนังสื อตราสารจัดตั้ง หรื อตามหนังสื อบริ คณห์ของ นิ ติบุคคลนั้น ตามที่
ได้จดแจ้งและได้กาํ หนดเงื่ อนไขเอาไว้มาเป็ นข้อต่อสู ้เพื่อให้ตนเองพ้นผิดได้ ดังนี้ หากมีการปฏิ บตั ิให้เป็ นไปตาม
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เงื่อนไขการสั่งจ่ายเช็ค ตามข้อบังคับของตราสารจัดตั้ง หรื อหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของนิ ติบุคคลดังกล่าวแล้ว ย่อมแสดง
ให้เห็ นได้ว่า การใช้ตราประทับของนิ ติบุคคลนั้น เป็ นการแสดงตนของตัวนิ ติบุคคลให้ปรากฏต่อบุ คคลภายนอก
อย่างชัดเจนอีกทางหนึ่งด้วย และจะส่งผลทําให้ไม่เกิดปั ญหาเกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญา ตามพระราชบัญญัติวา่ ด้วย
ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 อีกด้วย
ข้ อเสนอแนะ
เนื่องจากเช็คมีบุคคลที่เกี่ยวข้องอยูห่ ลายฝ่ าย ดังนั้น เพื่อให้การสัง่ จ่ายเช็คเป็ นไปตามวัตถุประสงค์และสอดคล้อง
กับบทบัญญัติของกฎหมาย และเพื่อให้เกิ ดความเชื่ อมัน่ ของผูเ้ กี่ ยวข้องในเช็คที่ นิติบุคคลเป็ นผูส้ ่ังจ่ายเช็ค ซึ่ งจะ
ก่อให้เกิดกระแสเงินหมุนเวียนในภารธุรกิจ และระบบเศรษฐกิจของประเทศ ผูว้ จิ ยั จึงมีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1) หากนิ ติบุคคลใดมีขอ้ บังคับ หรื อตราสารจัดตั้งว่าต้องใช้ตราประทับควบคู่ไปพร้อมกับการลงลายมือชื่อ
ของผูแ้ ทนนิติบุคคล จึงจะเป็ นการผูกพันนิติบุคคลนั้น และมีการนําข้อบังคับในตราสารจัดตั้งดังกล่าวไปกําหนดเป็ น
เงื่ อนไขในการสั่งจ่ายเช็คด้วยแล้ว กรณี เช่นนี้ ควรจัดทําตราประทับดังกล่าว ให้มีขนาดเล็กลง ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยง
ไม่ให้ทบั ซ้อนกับลายมือชื่อผูส้ ง่ั จ่ายในขณะประทับตราลงในเช็ค
2) การใช้ตราประทับลงในเช็ค ควรประทับไว้ตรงบริ เวณส่ วนหนึ่ งส่ วนใดของเช็ค ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการ
ทับซ้อนลายมือชื่อของผูแ้ ทนนิ ติบุคคล เนื่องจาการใช้ตราประทับลงในเช็คนั้น ไม่มีกฎหมายบัญญัติวา่ จะต้องประทับตรา
ซ้อนลงไปในลายมือของผูแ้ ทนนิ ติบุคคลแต่อย่างใด ทั้งยังเป็ นการตัดความกังวลและเป็ นการแก้ไขปั ญหาไม่ให้ขดั ต่อ
ข้อบังคับ และตราสารจัดตั้งของนิติบุคคลนั้น ๆ และไม่เป็ นการขัดต่อเงื่อนไขการสัง่ จ่ายเช็คในคําขอเปิ ดบัญชีอีกด้วย
นอกจากนี้ ยังทําให้การลงลายมือชื่ อของนิ ติบุคคลในฐานะผูส้ ่ังจ่ายเช็ค ดังที่ บญ
ั ญัติไว้ใน มาตรา 688 (3) แห่ งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ครบถ้วนสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น
3) ธนาคารในฐานะผูเ้ ป็ นคู่สญ
ั ญาฝากทรัพย์ควรจะชี้แจงผูส้ ง่ั จ่ายซึ่งเป็ นลูกค้าของธนาคาร ถึงเหตุกรณี ที่จะ
ไม่จ่ายเงินในกรณี ที่ หากว่ามีการใช้ตราประทับลงในเช็ค เพื่อป้ องกันการความน่าเชื่อถือในเช็ค หากธนาคารปฏิเสธ
การจ่ายเงินในกรณี ดงั กล่าวนี้
4) ควรมี การแก้กฎหมาย โดยอาจจะดําเนิ นการแยกมาตราต่างหากจากที่ ได้บญ
ั ญัติเอาไว้ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ในส่วนว่าด้วยเรื่ องเช็คโดยเฉพาะ
5) ส่ วนมาตรา 900 วรรคสอง แห่ งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ก็ให้คงเอาไว้เช่นเดิม เพราะว่า หากมีการ
ยกเลิกมาตราดังกล่าวนี้ อาจจะส่งผลต่อกฎหมายว่าด้วยเรื่ องตัว๋ เงิน หรื อตัว๋ สัญญาใช้เงินได้
6) หากจะดําเนิ นการพัฒนาระบบต่าง ๆ เพื่อรองรั บกับสภาพสังคม ความก้าวหน้า หรื อสภาพของการ
ดําเนิ นการทางธุ รกิ จ และนําเอาเทคโนโลยีมาใช้ ควรพิจารณากฎระเบียบมาเพื่อรองรับให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยคํานึ ง
ถึงหลัก ลําดับชั้นของกฎหมาย ที่สามารถลบล้างหรื อยกเลิกกฎหมายฉบับเก่า หรื อกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
จากข้อเสนอแนะข้างต้น ผูว้ ิจยั เห็ นว่าน่ าจะเป็ นวิธีการในการแก้ปัญหา และความขัดข้องของธนาคาร ผูเ้ คยค้า
ในฐานะผูส้ ง่ั จ่ายเช็คนิติบุคคลและตัวแทนนิติบุคคลได้ในระดับหนึ่ง
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การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
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