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การศึกษาเรื่ องนี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสัดส่วนที่เหมาะสมในการกําหนดความผิด
อาญาและบทลงโทษในความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คเปรี ยบเทียบกับกฎหมายของต่างประเทศ และแสวงหาแนวทางใน
การแก้ไขปั ญหาการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยความผิดอันเกิ ดจากการใช้เช็คเพื่อลดภาระความยุ่งยากในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา
จากการศึ กษาวิจัยพบว่า ประเด็ นแรก แม้ตามกติ การะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิ พลเมื องและสิ ทธิ ทาง
การเมือง ในส่ วนที่ 3 ข้อบทที่ 11 กําหนดห้ามบุคคลถูกจําคุกด้วยเหตุที่ไม่สามารถชําระหนี้ ตามสัญญาได้ อย่างไรก็ดี
ในกรณี การกําหนดความผิดอาญาเกี่ยวกับการใช้เช็คในประเทศไทยไม่ได้เป็ นการกําหนดความผิดอันเนื่ องมาจากการ
ไม่สามารถชําระหนี้ได้เพียงอย่างเดียว แต่ยงั เกี่ยวข้องกับการสร้างหลักประกันความน่าเชื่อถือของเช็คอีกด้วย ประเด็น
ที่สอง ปั ญหาเกี่ยวกับการกําหนดความผิดอาญาและบทลงโทษในความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คในต่างประเทศนั้นมีท้ งั
การกําหนดความรับผิดในทางแพ่ง และความรับผิดในทางอาญาแตกต่างกันแล้วแต่กรณี สําหรับความรับผิดในทาง
อาญาอันเนื่ องมาจากการใช้เช็คนั้นก็มีท้ งั การกําหนดโทษจําคุก และการกําหนดโทษปรับไว้เพียงอย่างเดียว ดังเช่นใน
ประเทศฝรั่งเศส สําหรับในประเทศไทยการกําหนดบทลงโทษจําคุกในความผิดเกี่ยวกับการใช้เช็คซึ่ งเป็ นความผิดอัน
ยอมความได้น้ นั เป็ นประโยชน์ต่อเจ้าหนี้ ในการต่อรองให้ลูกหนี้ ชาํ ระหนี้ เพื่อแลกกับการไม่ดาํ เนิ นคดี อาญา และ
ประเด็นสุดท้าย เพื่อให้การกําหนดความผิดและบทลงโทษอันเกิดจากการใช้เช็คได้สดั ส่ วนที่เหมาะสมกับความร้ายแรง
ของการกระทําความผิด ควบคู่ไปกับการแก้ไขปั ญหาภาระความยุ่งยากในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา จึ งควร
กําหนดความผิดอาญาเกี่ยวกับการใช้เช็คเฉพาะโทษปรับ รวมทั้งให้นาํ การเปรี ยบเทียบคดีมาใช้เพื่อให้คดียตุ ิต้ งั แต่ช้ นั
ก่อนฟ้องสําหรับในความผิดนี้ซ่ ึงถือเป็ นความผิดเล็กน้อย
จากการศึ กษาวิจัยสรุ ปได้ว่า การกําหนดความผิดอาญาและบทลงโทษในความผิดอันเกิ ดจากการใช้เช็ค
เปรี ยบเที ยบกับกฎหมายของประเทศไทยยังไม่ได้สัดส่ วนที่ เหมาะสม อี กทั้งยังส่ งผลต่ อปริ มาณคดี ที่เพิ่มขึ้ นใน
กระบวนการยุติธรรมอาญา ผูว้ จิ ยั จึงเสนอให้มีการแก้ไขการกําหนดโทษในความผิดตามพระราชบัญญัติวา่ ด้วยความผิด
อันเกิ ดจากการใช้เช็คโดยยกเลิ กโทษจําคุกให้เหลื อเฉพาะโทษปรับ ตลอดจนกําหนดอัตราโทษปรั บให้สูงขึ้นเพื่อ
ประสิ ทธิ ภาพในการป้ องกันข่มขู่ยบั ยั้งการกระทําความผิด ควบคู่ไปกับการกําหนดให้เจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติ
นี้ มีอาํ นาจเปรี ยบเที ยบคดี เที ยบเท่าอัตราโทษปรับที่ กาํ หนดไว้ในกฎหมายเป็ นกรณี เฉพาะนอกเหนื อจากที่ กฎหมาย
กําหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 38
คําสําคัญ: ปั ญหาสัดส่วนที่เหมาะสม, การกําหนดความผิดอาญาและบทลงโทษ, ความผิดเกี่ยวกับเช็ค
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ABSTRACT

This independent study purposes to study the concept and the theory about suitable proportionality of
liabilities and penalties for criminal offences related to the use of cheques. From studying the foreign cheque laws,
the study tends to seek for solutions and adding the efficiency of law enforcement of the Act promulgation liability
for misuse of cheques B.E. 2534 in Thailand
Regard to the study, it has shown that there are three points of issues to be noted. Firstly, although Article
11 of Part 3 of the International Covenant on Civil and Political Rights has stipulated that “No one shall be
imprisoned merely on the ground of inability to fulfill a contractual obligation;” the criminal penalties related to the
use of cheques in Thailand does not only stipulated based on the ground of not complying to the contract but also
based on the ground of creating the guarantee for the having the debt payment of cheques. Secondly, the problem of
designating criminal liability and the penalty for the use of cheque in foreign countries has stipulated both civil
liability and criminal liability distinctively. In term of criminal liability, prison sentence and fine are designated for
the use of cheques as appeared in French Cheque Law. According to Thailand, prison sentence for the misuse of
cheques; which is a compoundable offense, has been applied for the benefit of creditors to negotiate with the debtors
in exchange of not prosecuting criminal suit. Lastly, for the most suitable liability and punishment related to the use
of cheque in discretion of the severity of offense and criminal judicial process, this study proposes the fine punishment
ot the criminal offense related to the use of cheque, including the comparison trial for the minor offenses.
From this research, it is concluded that the criminal liability and punishment related to the use of cheque in
Thailand in comparison with the Foreign Cheque Laws is deemed disproportionate, which leads to the augmentation
of cases in criminal judicial system. The researcher, therefore, proposes the amendment of criminal penalty under
Thailand’s Act promulgation liability for misuse of cheques B.E. 2534 by repealing sentence penalty for the offense
relating to the use of cheque and apply only the fine penalty, along with raising the rate of fine penalty.
Keywords: Problem of Proportionality, The Adjudication and Assessment of Penalties, Criminal Offences
Relating to The Use Of Cheques
1. บทนํา

ในเรื่ องกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิ พลเมืองและสิ ทธิ ทางการเมือง (International Covenant on Civil
and Political Rights-ICCPR) รัฐบาลไทยได้เข้าเป็ นภาคีสมาชิกและให้สตั ยาบันต่อองค์การสหประชาชาติไป เมื่อวันที่
29 ต.ค.2539 ในกติกานี้มีหลักการสิ ทธิมนุษยชนข้อหนึ่งกําหนดไว้วา่ “ บุคคลจะรับโทษจําคุกเพียงเพราะไม่อาจชําระ
หนี้หาได้ไม่ ” เมื่อพิจารณาถึงการชําระหนี้ดว้ ยเช็คเทียบกับชําระหนี้ประเภทอื่นเช่นบัตรเครดิตแล้ว การชําระหนี้ดว้ ย
บัตรเครดิตกลับมีความรับผิดเพียงความรับผิดทางแพ่งเท่านั้น ทั้งที่การชําระหนี้ ดว้ ยเช็คลูกหนี้ ตามเช็คกลับต้องรับ
โทษถึงจําคุก แต่หากเปรี ยบเทียบโทษจําคุกตามพระราชบัญญัติวา่ ด้วยความผิดอันเกี่ยวกับการใช้เช็คกับความผิดอัน
เกี่ ยวกับทรัพย์ เช่น การลักทรัพย์และการฉ้อโกงแล้ว คดี ความผิดอันเกิ ดจากการใช้เช็คอาจสร้างความเสี ยหายต่อ
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เศรษฐกิจและสังคมมากกว่า การที่บุคคลผูอ้ อกเช็คโดยไม่มีเงินต้องรับโทษถึงจําคุก เพราะประเทศไทยยังบังคับใช้
พระราชบัญญัติวา่ ด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค โดยมิได้ปรับปรุ งกฎหมายดังกล่าวข้างต้นให้มีระบบกลัน่ กรอง
ลูกหนี้ เช็คให้ดีข้ ึน เช่ น ประเทศฝรั่งเศส สหรั ฐอเมริ กา และประเทศญี่ ปุ่น จึ งสมควรมี การศึ กษาว่ายังคงสมควร
กําหนดให้การกระทําอันเป็ นความผิดตามพระราชบัญญัติวา่ ด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คยังคงเป็ นความผิดทาง
อาญาต่อไปหรื อไม่ หากเห็นว่ายังคงเป็ นความผิดสมควรมีโทษหรื อมาตรการใด เพื่อให้เช็คยังคงได้รับความเชื่อถือ
และยอมรับในการชําระหนี้แทนการชําระหนี้ดว้ ยเงินสด
2. วัตถุประสงค์ การวิจยั
1) เพื่อศึกษาถึงสภาพปั ญหาเกี่ยวกับการกําหนดความผิดและบทลงโทษในความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค
2) เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎี และหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการกําหนดความผิดและบทลงโทษทางอาญา การลงโทษ
ที่ได้สดั ส่วนในความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค
3) เพื่อศึ กษาเปรี ยบเที ยบกฎหมายต่างประเทศกับกฎหมายไทยเกี่ ยวกับความผิดอันเกิ ดจากการใช้เช็ค
ภายใต้พนั ธกรณี ของกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิ ทธิมนุษยชน
4) เพื่อศึกษาแนวทางในการนําโทษปรับ และการเปรี ยบเทียบคดีมาปรับใช้แก้ไขปั ญหากฎหมายเกี่ยวกับ
ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คให้ได้สดั ส่วนการลงโทษที่เหมาะสม เป็ นธรรมและมีประสิ ทธิภาพ
3. การดําเนินการวิจยั
การศึ กษาในครั้งนี้ เป็ นการศึ กษาจากเอกสาร (Documentary Research) โดยศึ กษาและวิเคราะห์ถึงแนวคิด
ทฤษฎี และกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องจาก หนังสื อ ตํารา คําบรรยาย กฎหมาย บทความ วิทยานิ พนธ์ คําพิพากษาศาล สื่ อ
สิ่ งพิมพ์ งานวิจัยต่าง ๆ ความคิ ดเห็ นของนักวิชาการ กฎหมายต่างประเทศ และการศึ กษารวบรวมข้อมูลจากการ
ค้นคว้าทางสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet)
4. ผลการวิจยั
ปั ญหาเกี่ยวกับการกําหนดความผิดอาญาและบทลงโทษในความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค ปั จจุบนั ประเทศ
ไทยได้เข้าเป็ นภาคีกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิ พลเมืองและสิ ทธิ ทางการเมืองเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2539 โดย
ไม่ได้ต้ งั ข้อสงวนไว้และมีผลใช้บงั คับกับประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2540 แม้ตามกติการะหว่างประเทศ ว่า
ด้วยสิ ทธิ พลเมืองและสิ ทธิ ทางการเมือง ในส่ วนที่ 3 ข้อบทที่ 11 กําหนดห้ามบุคคลถูกจําคุกด้วยเหตุที่ไม่สามารถ
ชําระหนี้ตามสัญญาได้ ไว้ แต่ผลการศึกษาพบว่า ในการกําหนดความผิดอาญาเกี่ยวกับการใช้เช็คในประเทศไทยไม่ได้
เป็ นการกําหนดความผิดอันเนื่ องมาจากการไม่สามารถชําระหนี้ ได้เพียงอย่างเดี ยว แต่ยงั เกี่ ยวข้องกับการสร้ าง
หลักประกันความน่าเชื่อถือของเช็คอีกด้วย
ประเด็นที่สอง ปั ญหาเกี่ยวกับการกําหนดความผิดอาญาและบทลงโทษในความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คใน
ต่างประเทศนั้นผลการศึกษาพบว่า มีท้ งั การกําหนดความรับผิดในทางแพ่ง และความรับผิดทางในอาญาแตกต่างกัน
แล้วแต่กรณี สําหรั บความรั บผิดในทางอาญาอันเนื่ องมาจากการใช้เช็คนั้นก็มีท้ งั การกําหนดโทษจําคุก และการ
กําหนดโทษปรับไว้เพียงอย่างเดียว ดังเช่นในประเทศฝรั่งเศส สําหรับในประเทศไทยการกําหนดบทลงโทษจําคุกใน
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ความผิดเกี่ยวกับการใช้เช็คให้เป็ นความผิดอันยอมความได้น้ นั เป็ นประโยชน์ต่อเจ้าหนี้ในการต่อรองให้ลูกหนี้ ชาํ ระ
หนี้เพื่อแลกกับการไม่ดาํ เนินคดีอาญา
ประเด็นสุ ดท้าย เพื่อให้การกําหนดความผิดและบทลงโทษอันเกิดจากการใช้เช็คได้สัดส่ วนที่เหมาะสมกับ
ความร้ายแรงของการกระทําความผิด ควบคู่ไปกับการแก้ไขปั ญหาภาระความยุ่งยากในกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา ผลการศึ กษาพบว่า ความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิ ดจากการใช้เช็คมีวตั ถุประสงค์ที่จะ
คุม้ ครองเช็คซึ่ งเป็ นหนังสื อตราสารให้มีความน่าเชื่อถือ โดยกําหนดให้เป็ นความผิดอาญาและกําหนดโทษปรับและ
จําคุกไว้ ซึ่ งเมื่อเทียบสัดส่ วนของวัตถุประสงค์กบั โทษที่กาํ หนดไว้ยงั ไม่สมดุลกัน และสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานถูกกระทบ
เกินสมควร ทั้งยังมีภาระความยุง่ ยากในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา จึงควรกําหนดความผิดอาญาเกี่ยวกับการใช้
เช็คเฉพาะโทษปรับ รวมทั้งให้นาํ การเปรี ยบเทียบคดีมาใช้เพื่อให้คดียตุ ิต้ งั แต่ช้ นั ก่อนฟ้องสําหรับในความผิดนี้ ซึ่ง
ถือเป็ นความผิดเล็กน้อย
5. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
ผูว้ ิจยั เห็ นว่า การกําหนดความผิดอาญาและบทลงโทษในความผิดอันเกิ ดจากการใช้เช็คของประเทศไทย
ยังไม่ได้สัดส่ วนที่เหมาะสม อีกทั้งยังส่ งผลต่อปริ มาณคดีที่เพิ่มขึ้นในกระบวนการยุติธรรมอาญา ผูว้ ิจยั จึงเสนอให้มี
การแก้ไขการกําหนดโทษในความผิดตามพระราชบัญญัติวา่ ด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค โดยยกเลิกโทษจําคุก
ให้เหลือเฉพาะโทษปรับ ตลอดจนกําหนดอัตราโทษปรับให้สูงขึ้นเพื่อประสิ ทธิ ภาพในการป้ องกันข่มขู่ยบั ยั้งการ
กระทําความผิด ควบคู่ไปกับการกําหนดให้เจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติน้ ี มีอาํ นาจเปรี ยบเทียบคดีเทียบเท่าอัตรา
โทษปรับที่กาํ หนดไว้ในกฎหมายเป็ นกรณี เฉพาะนอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนดไว้ในประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 38
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