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บทคัดยอ 

 

การคํ้าประกันความรับผิดตามตั๋วเงินมี 2 ระบบ ไดแกระบบท่ีผูคํ้าประกันมีสถานะ สิทธิ 
หนาท่ีและความรับผิดเสมือนเปนผูสลักหลัง ตามระบบกฎหมายอังกฤษ และระบบท่ีผูประกันมี
สถานะ สิทธิ หนาท่ีและความรับผิดเปนของตัวเอง หรือ “ระบบอาวัล” ตามระบบกฎหมายฝรั่งเศส  
ซ่ึงกฎหมายไทยและอนุสัญญาเก่ียวกับตั๋วเงินท้ัง 3 ฉบับ ไดแก อนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ.1912 (Hague 
Convention 1912) อนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ.1930,1931(Geneva Convention 1930,1931) 
และอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ.1988 (Vienna Convention 1988) ตางก็ไดเดินตามระบบอาวัลนี้ 

เม่ือศึกษาถึงหลักกฎหมายวาดวยการอาวัลตั๋วเงินตามท่ีบัญญัติไวในประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยของไทยแลว พบวามีปญหาในการใชและการตีความอยูหลายประการ เชน 

1. ปญหาวาในกรณีท่ีมีบุคคลซ่ึงประสงคจะเขามาคํ้าประกันตั๋วเงิน แตมิไดปฏิบัติให
ถูกตองตามแบบในการรับอาวัลตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว บุคคลดังกลาวจะมีความรับผิดอยางไร ตาม
หลักกฎหมายใด 

2. ปญหาวาเม่ือผูรับอาวัลเม่ือไดใชเงินใหแกผูทรงไปแลวจะสามารถไลเบี้ยเอาแกผูรับ
อาวัลคนอ่ืนซ่ึงเขาคํ้าประกันหนี้บุคคลคนเดียวกันไดหรือไม เปนตน 

3. ปญหาวาเม่ือผูรับอาวัลไดใชเงินใหแกผูทรงหรือบุคคลผูไดใชเงินและเขาถือเอาตั๋วคน
กอนไปแลว จะมีสิทธิไลเบี้ยเอาแกบุคคลซ่ึงตนประกัน กับท้ังผูรับผิดแทนตัวผูนั้นไดภายในอายุความ
เทาใด  
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วิทยานิพนธฉบับนี้ชี้ใหเห็นถึงปญหาของบทบัญญัติเก่ียวกับการคํ้าประกันตั๋วเงินตาม

กฎหมายไทย โดยศึกษาถึงท่ีมาของกฎหมาย ศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายตางประเทศรวมท้ัง

อนุสัญญาระหวางประเทศ และเสนอแนะแนวทางแกปญหา โดยวิธีการตีความ โดยวิธีใชกฎหมาย 

และโดยการแกกฎหมาย การศึกษาเรื่องดังกลาวทําใหมีความชัดเจนในสิทธิหนาท่ีของผูเก่ียวของ อัน
จะเปนผลดีตอการใชตั๋วแลกเงินซ่ึงเปนเครื่องมือทางการเงิน นอกจากนั้นขอเสนอแนะดังกลาวยังเปน
แนวทางสําหรับผูแทนของไทยในการเสนอแกไขอนุสัญญาระหวางประเทศเก่ียวกับตั๋วแลกเงินครั้ง
ตอไป 

 

คําสําคัญ: อาวัล, การคํ้าประกันตั๋วเงิน, อาวัลตามกฎหมายเอกรูป 
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 ABSTRACT 

 

There are two main legal systems concerning guarantee on bills. The 

first one is the English Legal System whereby the guarantor has status ,rights, duties 

and responsability as endorser of the bill vis-à-vis the holder. The second is the 

French Aval System whereby the guarantor has different status and different scope 

of rights, duties and responsibility to the holder in accordance with the “form” as 

prescribed by the French Civil Code.  Thai law and all of the Uniform Law 

conventions on Bills of Exchange, namely The Hague Convention 1912, Geneva 

Conventions 1930  and 1931  and Vienna Convention 1988 are founded on the aval 

system. 

                    The law on aval of bills under the Thai CCC has several problems due 
to both misunderstanding, confusion and lacunae of law.  As a result, many 
problems have arisen from the implementation and interpretation of law, namely, 

1. Problems regarding the responsability of the endorser who signed on 
the bill but  was not the giver of aval 

2. Problems concerning the right of recourse of the giver of aval who had 
paid the sum indicated on the bill to another giver of aval  

3. Problems as regards prescription under which the giver of aval who 
had paid the bill can recourse to reimbursement. 
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This thesis focuses on the problems of aval under Thai law by tracing the 
roots of the existing problems.  The author undertakes a comparative study of Thai, 
foreign laws and all the Uniform law conventions.  The outcome of the research 
leads to the suggestion that some of the provisions of the Thai CCC be amended so 
as to clarify the nature and scope of the rights, duties and responsibility of the 
parties.  The effect of the amendments would contribute to increase the use of bills 
as financial instrument.  Finally, the author also proposes some guidelines for the 
amendments of Vienna Convention 1988.  

 

Keywords: Aval, Guarantee on Bills, Aval on Uniform Laws 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

เม่ือขาพเจาไดรับโปรดเกลาใหดํารงตําแหนง ศาสตราจารย ประจําคณะนิติศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซ่ึงเปนตําแหนงทรงเกียรติยิ่งในทางวิชาการแตขณะเดียวกันขาพเจาก็ได

ศึกษาตอในหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตอยูดวย ดังนั้นจึงมีเพ่ือน ๆ และนอง ๆ ถามวาเม่ือขาพเจาไดรับโปรด

เกลาใหเปนศาสตราจารยแลวขาพเจาจะเรียนดุษฎีบัณฑิตไปทําไม ขาพเจาตอบวาวิชาการ

เปรียบเสมือนทะเลความรูท่ีไมมีท่ีจบสิ้น ขาพเจาเปรียบเสมือนปลาตัวนอย ๆ ซ่ึงตื่นตากับทะเล

ความรูอันกวางใหญ จึงอยากวายในทะเลใหไกลท่ีสุดและหากพบเห็นสิ่งใดในเชิงวิชาการก็จะไดเขียน

บอกชนรุนหลังเพ่ือจะไดเปนฐานขอมูลเพ่ือใชศึกษาตอไป 

ในการทําวิทยานิพนธนักศึกษาตองขอทํากับอาจารยท่ีปรึกษาซ่ึงตนคิดวาเปนคนท่ีมี

ความรูเรื่องนั้นอยางลึกซ้ึงท่ีจะไดแนะแนวทางใหตนได ขาพเจาจึงขอ ศาสตราจารย ดร.ไผทชิต      

เอกจริยกร ผูเปนท้ังเพ่ือนและเพ่ือนรวมงานใหเปนทานอาจารยท่ีปรึกษา จากการรวมทํางานในฐานะ

ลูกศิษย ขาพเจาขอยืนยันวาทางคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีบุคลากรท่ีทรงคุณคาทาง

วิชาการและมีจริยวัตรงดงามอยางยิ่ง ขาพเจารูสึกเปนเกียรติ ท่ีไดเปนลูกศิษยอีกฐานะหนึ่ง

นอกเหนือจากฐานะเพ่ือนและเพ่ือนรวมงาน  

ทานอาจารยท่ีปรึกษาทานท่ีสอง ขาพเจาไดขอใหทานอาจารย ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ เปน

อาจารยท่ีปรึกษารวมในวิทยานิพนธฉบับนี้ดวย สําหรับขาพเจาแลวขาพเจาเชื่อม่ันในวิธีการคิดและ

ภูมิความรูของทานอาจารย ดร. กิตติศักดิ์ ปรกติ อยางเต็มเปยม ความสามารถของทานไมไดเปนท่ี

ประจักษแตในเมืองไทยเทานั้น แตในตางประเทศ เชน เยอรมัน ญี่ปุน ก็ใหการยอมรับวาทานเปนนัก

นักวิชาการผูทรงความสามารถเชนเดียวกัน ขาพเจายังจดจําวันท่ีไดไปประชุมเก่ียวกับกฎหมายขอมูล

ขาวสารของราชการรวมกับทานท่ีเมือง เวนิส ประเทศอิตาลี ซ่ึงทานไดอภิปรายโตศาสตราจารยจาก

ประเทศอังกฤษ และผูเขารวมประชุมไดปรบมือสนับสนุนทานท้ังหองประชุมเปนเวลาเกือบสองนาที 

แสดงออกถึงความยิ่งใหญทางวิชาการของทาน หากถามขาพเจาวาหนึ่งในนักกฎหมายท่ียิ่งใหญของ

ไทยในรอบสามสิบปท่ีผานมาคือใคร ขาพเจาจะเอยถึงชื่อทานทันที และวิทยานิพนธเลมนี้สําเร็จไดก็

ดวยคําแนะนําอันทรงคุณคาของทาน 

               ความจริงแลวหากใหขาพเจาเอยนามวาคนท่ีศึกษาและมีความรูเรื่องตั๋วเงินท่ีดีท่ีสุดคน

หนึ่งในประเทศไทย ขาพเจาคงเอยชื่อ ศาสตราจารย ดร. เสาวนีย อัศวโรจน โดยไมลังเล แตในการทํา

วิทยานิพนธฉบับนี้ขาพเจาไมไดขอใหทานเปนท่ีปรึกษา เนื่องจากทานมีศักดิ์เปนพ่ีสาว (รวมตระกูล)

อยูดวยซ่ึงหากใหทานเปนท่ีปรึกษาแลวจะดูไมเหมาะ อยางไรก็ตาม แมวาจะไมมีชื่อเปนอาจารยท่ี
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ปรึกษาแตโดยขอเท็จจริงแลวขาพเจาไดปรึกษาทานและทานไดเมตตาสนับสนุนขาพเจามาตลอดทุก

เรื่องอยูแลว ท้ังทางวิชาการ หนาท่ีการงาน และขอแนะนําสําหรับการดํารงชีวิต   

              ขาพเจาขอขอบพระคุณทานศาสตราจารย (พิเศษ) วิชัย อริยะนันทกะ ซ่ึงเปนกรรมการ

สอบวิทยานิพนธเลมนี้ มุมมองตอปญหาของทานแหลมคมทําใหเห็นวาหากมีคดีข้ึนสูศาล ศาลจะมี

มุมมองอยางไร ทานไดใหขอความคิดและเสนอแนะใหวิทยานิพนธเลมนี้สมบูรณยิ่งข้ึนทุกมุม 

               ขาพเจากราบขอบพระคุณทาน ศาสตราจารย ดร. ไพศิษฎ พิพัฒนกุล ท่ีรับเปนประธาน

สอบวิทยานิพนธเลมนี้ ทานอาจารยเปนผูมีพระคุณตอขาพเจาอยางหาท่ีสุดมิได  ขาพเจาเขาเปน

อาจารยประจําคณะนิติศาสตรในป 2523 ในสมัยท่ีทานเปนคณบดีคณะนิติศาสตร และทานได

มอบหมายใหขาพเจาฝงตัวในวิชาต๋ัวเงินโดยเขาเปนอาจารยผูชวยของทานศาสตราจารย (พิเศษ) 

ไพศาล กุมาลยวิสัย และในป 2558 ทานไดรับเปนประธานสอบวิทยานิพนธเลมนี้ หากเชื่อเรื่องโชค 

ขาพเจาโชคดีท่ีสุดเรื่องหนึ่งในชีวิตท่ีไดเจอทานอาจารย ซ่ึงไดเก้ือหนุนขาพเจามาตลอดท้ังการงาน

และการศึกษา 

 

ในการทําวิทยานิพนธเลมนี้มีนอง ๆ และพ่ี ท่ีคอยชวยเหลือใหวิทยานิพนธเลมนี้สําเร็จ

บริบูรณ อันไดแก นางสาวศลิษา อาจหาญ (ตอง) นางสาวเอมิกา คงคา (จิ๊ป) นางสาวรัฐวรรณ พุทธ

ประสาทพร (บี) นายธีรภัทร สมวงศ (พัดชา) นายนันทวุธ อุตสาหตัน (ทานรองบอย) นายตุลาการ  

คมสุวรรณ นายศุภพงศ ตันเงิน ผูชวยศาสตราจารยพิรุณา ติงศภัทิย และนายกิตติทัช ทอแกว  

(หมวดกอง) โดยเฉพาะอยางยิ่งหมวดกองซ่ึงไดชวยงานขาพเจาตั้งแตแรกเริ่มจนงานสําเร็จบริบูรณ ขอ

กุศลของพ่ีและนอง ๆ ทุกคนท่ีไดชวยงานนี้จงเปนอานิสงสท่ีจะดลบันดาลใหพ่ีและนอง ๆ ไดประสบ

แตสิ่งดี ๆ คิดทําสิ่งใดก็ขอใหมีคนเก้ือหนุนชวยเหลือเหมือนดั่งท่ีไดชวยเหลือขาพเจา และทํางานไดผล

สําเร็จทุกประการ 

 

 

 นายสหธน รัตนไพจิตร 
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บทท่ี 2 แนวความคิดท่ัวไปเก่ียวกับการประกันตั๋วเงิน 13
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2.1.2.1 วิวัฒนาการของหลักกฎหมายตั๋วเงิน : กฎหมายภายในของแตละ 27 
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(1) กฎหมายฝรั่งเศส 28 
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(3) กฎหมายเยอรมัน 32 

2.1.2.2 วิวัฒนาการของหลักกฎหมายตั๋วเงิน : กฎหมายเอกรูป 35 

(1) อนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ.1912 (Hague Convention, 1912) 36 
(2) อนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ.1930,1931 (Geneva Convention,  39 

1930, 1931)  

(3) อนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1988 (Vienna Convention, 1988) 59 

2.2.ลักษณะสําคัญของตั๋วเงิน 70 

2.2.1 เปนหนังสือตราสาร 70 

2.2.1.1 หนังสือตราสารตองทําเปนลายลักษณอักษรและลางลายมือชื่อผู 71 

ออกตราสาร  

2.2.1.2 หนังสือตราสารตองมีเนื้อความตามท่ีกฎหมายกําหนด 71 

2.2.1.3 หนังสือตราสารประกอบไปดวยสิทธิทางหนี้ซ่ึงทําใหผูรับตราสาร 72 

มีสิทธิเรียกรองตามเนื้อความในตราสาร และสิทธิทางทรัพยใน 

ตราสารซ่ึงผูออกตราสารสงมอบใหผูรับตราสาร  

2.2.2 การแสดงเจตนาเขาเปนคูสัญญาตั๋วเงินทําไดโดยการลงลายมือชื่อในตั๋วเงิน 74 

2.2.3 เปนตราสารเปลี่ยนมือ 74 

2.2.4 เปนตราสารท่ีมีคําสั่งจายเงินหรือคําม่ันสัญญาวาจะใชเงิน 77 

2.2.5 การออกหรือโอนตั๋วเงินเปนการชําระหนี้โดยมีเง่ือนไข มิใชการแปลงหนี้ใหม 78 

2.2.5.1 การออกหรือโอนเพ่ือเปนการชําระหนี้ตามมูลหนี้เดิมโดยแท 78 

2.2.5.2 การออกหรือโอนเพราะเปนการใชประโยชนจากตั๋วเงิน 78 

2.2.6 คูสัญญามีไดหลายฝายไมจํากัด 82 

2.3.พัฒนาการหลักกฎหมายวาดวยการคํ้าประกันตั๋วเงิน 82 

2.3.1 การคํ้าประกันตั๋วเงินตามระบบกฎหมายอังกฤษ 84 

      2.3.1.1 สถานะของผูคํ้าประกันตั๋วเงิน 84 

      2.3.1.2 แบบของการคํ้าประกันตั๋วเงิน 85 

      2.3.1.3 ความรับผิดของผูคํ้าประกันตั๋วเงิน 87 
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      2.3.1.4 สิทธิไลเบี้ยของผูคํ้าประกันตั๋วเงิน 89 

2.3.2 การคํ้าประกันตั๋วเงินตามระบบกฎหมายฝรั่งเศส 90 

      2.3.2.1 สถานะของผูรับอาวัลตั๋วเงิน 90 

      2.3.2.2 แบบของการอาวัลตั๋วเงิน 91 

      2.3.2.3 ความรับผิดของผูรับอาวัลตั๋วเงิน 93 

      2.3.2.4 สิทธิไลเบี้ยของผูรับอาวัลตั๋วเงิน 96 

2.3.3 เปรียบเทียบหลักการอาวัลและหลักการเสมือนการสลักหลังตั๋วเงิน  97 

      2.3.3.1 การนําหลักการอาวัลไปประยุกตใชในดานการพาณิชย 97 

      2.3.3.2 การอาวัลตามกฎหมาย (De Jure Aval) : ระบบกฎหมายซีวิลลอว 99 
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2.3.4 ความแตกตางระหวางการคํ้าประกันหนี้ตั๋วเงินตามระบบกฎหมายอังกฤษ 107 

และระบบกฎหมายฝรั่งเศส  

2.3.4.1 สถานะของผูคํ้าประกันตั๋วเงิน 107 

2.3.4.2 แบบของการคํ้าประกันตั๋วเงิน 108 

2.3.4.3 ความรับผิดของผูคํ้าประกันตั๋วเงิน 109 

2.3.4.4 สิทธิไลเบี้ยของผูคํ้าประกันตั๋วเงิน 109 

  

บทท่ี 3 พัฒนาการและแนวคิดทางกฎหมายในการยกรางกฎหมายตั๋วเงิน และหลักกฎหมาย 111 

เก่ียวกับการอาวัลตั๋วเงินตามกฎหมายไทย  

  

3.1. ความเปนมาในการยกรางกฎหมายตั๋วเงินของประเทศไทย 111 

3.2. ความหมาย และลักษณะทางกฎหมายของอาวัล 116 

3.3. ผูรับอาวัลและผูถูกอาวัล 117 
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3.4.วิธีการรับอาวัล 121 
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3.4.1 กรณีผูรับอาวัลเจตนาเขารับอาวัล 121 

3.4.1.1 การรับอาวัลตองทําโดยเขียนลงในตั๋วเงินหรือใบประจําตอ 121 

3.4.1.2 แบบการรับอาวัล 122 

3.4.2 กรณีการรับอาวัลโดยผลของกฎหมาย 126 

3.4.3 ผลของการลงลายมือชื่อในตั๋วเงินโดยมีเจตนารับอาวัลแตมิไดทําใหถูกตอง 132 

ตามแบบ  

3.5.ระยะเวลาเขารับอาวัล 134 

3.6.ผลของการรับอาวัล 135 

    3.6.1 ความผูกพันของผูรับอาวัล 135 

           3.6.1.1 ความผูกพันเก่ียวกับจํานวนความรับผิด 135 

           3.6.1.2 ความผูกพันเก่ียวกับอายุความ 138 

    3.6.2 ลักษณะความรับผิด 138 

    3.6.3 การหลุดพนจากความรับผิดของผูรับอาวัล 139 

           3.6.3.1 ขอตอสูวาผูทรงมีสิทธิบกพรองหรือมิใชผูทรงโดยชอบดวยกฎหมาย 142 

           3.6.3.2 ขอตอสูของตัวผูรับอาวัลเองท่ีมีตอผูทรง (Personal Defenses) 143 

3.7.สิทธิไลเบี้ยของผูรับอาวัล 143 

               3.7.1 บุคคลท่ีผูรับอาวัลมีสิทธิไลเบี้ย 143 

               3.7.2 จํานวนเงินท่ีผูรับอาวัลจะใชสิทธิไลเบี้ย 145 

               3.7.3 อายุความท่ีผูรับอาวัลจะใชสิทธิไลเบี้ย 147 
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4.1.การคํ้าประกันตั๋วเงินในระบบกฎหมายของประเทศฝรั่งเศส: ประมวลกฎหมาย 149 
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4.1.1 หลักท่ัวไปเก่ียวกับการอาวัลตั๋วเงิน 149 

4.1.2 ผลของการอาวัลตั๋วเงิน 152 

4.1.2.1 ความผูกพันของผูรับอาวัลตั๋วเงิน 152 

4.1.2.2 ลักษณะความรับผิด 153 
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4.1.2.3 การหลุดพนความรับผิดของผูรับอาวัลตั๋วเงิน 153 
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4.1.4.2 อายุความกรณีผูรับอาวัลใชสิทธิไลเบี้ยเอาแกผูตองรับผิดตอตน 157 

               4.1.5 ขอสังเกตบางประการเก่ียวกับการอาวัลตั๋วเงินตามกฎหมายฝรั่งเศส         159 

4.2.การคํ้าประกันตั๋วเงินในระบบกฎหมายของประเทศเยอรมนี: พระราชบัญญัติ 161 

ตั๋วแลกเงิน ค.ศ. 1933 (Wechselgesetz 1933)  

     4.2.1 หลักท่ัวไปเก่ียวกับการอาวัลตั๋วเงิน 161 
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     4.2.4 อายุความสิทธิไลเบี้ย 168 

4.2.4.1 อายุความกรณีผูทรงใชสิทธิไลเบี้ยเอาแกผูรับอาวัลตั๋วเงิน 168 

4.2.4.2 อายุความกรณีผูรับอาวัลใชสิทธิไลเบี้ยเอาแกผูตองรับผิดตอตน 169 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของประเด็นปญหาและขอโตแยง 

 

ตั๋วเงินเปนตราสารเปลี่ยนมือซ่ึงมีวิวัฒนาการมาจากแนวปฏิบัติของพอคาเพ่ือความ

สะดวกในการชําระหนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งการชําระหนี้ระหวางผูซ้ือและผูขายท่ีอยูตางเมืองกัน 

กลาวคือ เม่ือพอคาทองถ่ินหนึ่งซ้ือสินคาจากพอคาอีกทองถ่ินหนึ่ง แทนท่ีผูซ้ือสินคาจะชําระคาสินคา

ดวยเงินสด ผูซ้ือสินคาก็ชําระโดยวิธีออกตราสารใหผูขายซ่ึงเปนผูรับเงิน เพ่ือใหผูขายไปเรียกเก็บเงิน

จากพอคาอีกคนหนึ่งซ่ึงเปนลูกหนี้ของผูซ้ือและมีถ่ินท่ีอยูเดียวกับผูขาย วิธีการดังกลาวเกิดข้ึนเพ่ือ

ความสะดวกในการชําระหนี้ซ่ึงกันและกัน 

 ดวยเหตุท่ีตั๋วเงินเปนตราสารเปลี่ยนมือซ่ึงมีวิวัฒนาการมาจากการใชชําระหนี้แทน

เงินสด ดังนั้น จึงตองมีวิธีการท่ีจะใหความม่ันใจแกผูทรงตั๋ววาจะไดรับการใชเงินตามตั๋วแนนอน ซ่ึง

การสรางความม่ันใจแกผูทรงตั๋วมีอยู 2 วิธี ไดแก การใหผูจายเขารับรองวาจะชําระเงินตามตั๋วเม่ือผู

ทรงนําตั๋วนั้นมายื่นแกตน และการใหผูท่ีมีความนาเชื่อถือมาคํ้าประกันการใชเงินตามตั๋วเงินนั้น ซ่ึง

ไดแกการอาวัลตั๋วเงิน อันเปนการคํ้าประกันความรับผิดตามตั๋วเงินนั่นเอง 

 เม่ือศึกษาระบบกฎหมายท่ีเก่ียวกับการคํ้าประกันความรับผิดตามตั๋วเงินเดิมพบวามี

อยู 2 ระบบหลัก ไดแก 

(1) ระบบกฎหมายของประเทศฝรั่งเศสและเยอรมัน กลาวคือ บุคคลท่ีประสงคจะเขาคํ้า

ประกันตั๋วเงิน จะตองปฏิบัติตามวิธีการเก่ียวกับหลักเกณฑการเขามาเปนผูคํ้าประกันและผลของการ

คํ้าประกันตั๋วเงินซ่ึงกฎหมายจะบัญญัติไวโดยเฉพาะ โดยผูคํ้าประกันตั๋วเงินดังกลาวจะมีความรับผิด

แตกตางไปจากผูท่ีลงลายมือชื่ออ่ืน ระบบนี้เรียกวา ระบบการอาวัลตั๋วเงิน 

(2) ระบบกฎหมายของประเทศอังกฤษ กลาวคือ กฎหมายมิไดบัญญัติหลักเกณฑและผล

ของการคํ้าประกันตั๋วเงินไวโดยเฉพาะ บุคคลท่ีประสงคจะเขาคํ้าประกันตั๋วเงินกระทําโดยเขาลง

ลายมือชื่อในตั๋วเงิน เม่ือตนไดลงลายมือชื่อแลว ตนก็ตองรับผิดตามเนื้อความในตั๋วตอผูทรง ซ่ึงผูลง

ลายมือชื่อในตั๋วเงินทุกคนนอกจากผูสั่งจายและผูรับรอง กฎหมายกําหนดใหมีความรับผิดอยางผูสลัก

หลัง (Indorser)1 

เนื่องจากการคํ้าประกันตั๋วเงินมีระบบกฎหมายท่ีแตกตางกันเปน 2 ระบบดังกลาว ใน

การรางกฎหมายเอกรูป (Uniform Law) ท่ีเก่ียวกับตั๋วเงินจึงมีประเด็นปญหาวาจะใชการคํ้าประกัน
                                                           

1 Bills of Exchange Act 1882, Section 56. 
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ตั๋วเงินตามระบบกฎหมายใด ปรากฏวาในการรางกฎหมายเอกรูปสามฉบับ ไดแก อนุสัญญากรุงเฮก 

ค.ศ.1912 (Hague Convention 1912)2อนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ.1930,1931(Geneva 

Convention 1930, 1931)3และอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ.1988 (Vienna Convention 1988)4 

ตางก็รับเอาระบบการคํ้าประกันตั๋วเงินของประเทศฝรั่งเศสท่ีเรียกวาระบบการอาวัลมาใชท้ังสิ้น 

ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของไทย การคํ้าประกันตั๋วเงินถือตามระบบของ

ประเทศฝรั่งเศส อยางไรก็ตาม เนื้อหาของบทบัญญัติเรื่องการอาวัลมีปญหาบางประการ ไดแก 

(1) ในเชิงตํารามีการถกเถียงวากฎหมายตั๋วเงิน รวมถึงการอาวัลตามประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชยของไทยนั้น มีท่ีมาจากกฎหมายใด ซ่ึงในบางความเห็น กลาววา กฎหมายตั๋วเงินของ

ไทยมีท่ีมาจากกฎหมายอังกฤษ บางความเห็น กลาววา กฎหมายตั๋วเงินของไทยมีท่ีมาจากอนุสัญญา

กรุงเฮก ค.ศ.1912 (Hague Convention 1912) บางความเห็น กลาววา กฎหมายตั๋วเงินของไทยมี

ท่ีมาจากอนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ.1930,1931(Geneva Convention 1930,1931)5 ซ่ึงผูศึกษาเห็น

วา ควรตองศึกษาถึงท่ีมาของกฎหมายดังกลาวใหชัดเจน เนื่องจากท่ีมาของกฎหมายจะทําใหเขาใจถึง

หลักกฎหมายปจจุบันไดชัดเจนข้ึน 

(2) ในกรณีท่ีมีบุคคลซ่ึงประสงคจะเขามาคํ้าประกันตั๋วเงิน แตบุคคลดังกลาวมิไดปฏิบัติ

ใหถูกตองตามแบบในการรับอาวัลตามมาตรา 939 บุคคลดังกลาวจะมีความรับผิดอยางไร ตามหลัก

กฎหมายใด 

ตัวอยาง อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. จายเงินใหแก ร. เพ่ือชําระหนี้คาสินคา ตอมา ง. 

ประสงคจะเขารับอาวัลตั๋วฉบับดังกลาว แตแทนท่ี ง. จะลงลายมือชื่อท่ีดานหลังตั๋วและเขียนขอความ

วา “ใชไดเปนอาวัล” หรือขอความอ่ืนทํานองเดียวกันตามมาตรา 939 วรรคสอง หรือเพียงแตลง

                                                           
2 Convention on the Unification of the Law Relating to Bills of Exchange 

and Promissory Notes, and Uniform Regulation (Hague, 1912); Uniform Regulation, 
Article 29. 

3 Convention Providing a Uniform Law for Bills of Exchange and 
Promissory Notes (Geneva, 1930); Uniform Law on Bills of Exchange and Promissory 
Notes, Article 30. 

Convention Providing a Uniform Law for Cheques (Geneva, 1931); Uniform 
Law on Cheques, Article 25.  

4 United Nations Convention on International Bills of Exchange and 
International Promissory Notes (Vienna, 1988), Article 46. 

5 ธัชชัย ศุภผลศิริ, “ขอควรพิจารณาเก่ียวกับการสลักหลังตั๋วผูถือเปนอาวัล”, วารสาร
กฎหมาย, ปท่ี 12, ฉบับท่ี 2, น.47 (ตุลาคม 2531). 
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ลายมือชื่อท่ีดานหนาตั๋วตามมาตรา 939 วรรคสาม ง. กลับลงลายมือชื่อดานหลังตั๋วเพียงอยางเดียวซ่ึง

ไมถูกตองตามแบบแหงการอาวัลตั๋วตามมาตรา 939 อีกท้ังไมไดอยูในฐานะผูสลักหลังดวย เชนนี้ ง. 

จะตองรับผิดในฐานะใดหรือไม และหากตองรับผิดแลว จะใชสิทธิไลเบี้ยผูใดไดบางหรือไม ภายในอายุ

ความเทาใด 

(3) ในกรณีท่ีตั๋วขาดความเชื่อถือ ตอมาผูทรงไดใชสิทธิไลเบี้ยผูรับอาวัลตามมาตรา 967 

และผูรับอาวัลก็ไดใชเงินใหแกผูทรงไป เชนนี้ ผูรับอาวัลจะมีสิทธิไลเบี้ยเอาแกบุคคลซ่ึงตนไดประกันไว 

กับท้ังบุคคลท้ังหลายผูรับผิดแทนตัวผูนั้นไดภายในอายุความเทาใด 

ตัวอยาง อ. ออกตั๋วสั่ง จ. จายเงินใหแก ร. เพ่ือชําระหนี้คาสินคา ตอมา ร. สลักหลัง

โอนต๋ัวใหแก ก. และ ก. สลักหลังโอนตั๋วใหแก ข. โดยมี ค. ลงลายมือชื่อเปนผูรับอาวัล ก. เม่ือตั๋วถึง

กําหนด ข. ผูทรงนําตั๋วฉบับดังกลาวไปยื่นให จ. ใชเงินแต จ. ปฏิเสธการใชเงินตามตั๋ว และ ข. ผูทรง

ไดมาใชสิทธิไลเบี้ยเอาแก ค. ในฐานะผูรับอาวัล ดังนี้เม่ือ ค. ผูรับอาวัลไดรับผิดชดใชเงินใหแกผูทรงไป

แลว ค. จะใชสิทธิไลเบี้ยเอาแก ก. ซ่ึงเปนผูท่ีถูกอาวัลไดหรือไม ภายในอายุความเทาใด และหาก ก. 

ไดใชเงินใหแก ค. ผูรับอาวัลไปแลว ก. จะไลเบี้ยเอาแกบุคคลอ่ืนท่ีลงลายมือชื่อในตั๋วกอนตนไดภายใน 

อายุความเทาใด 

ตอปญหานี้ มีความเห็นท่ีแตกตางกันสองความเห็น โดยความเห็นท่ีหนึ่งเห็นวา เม่ือผูรับ

อาวัลไดใชเงินใหแกผูทรงแลว ผูรับอาวัลยอมรับชวงสิทธิของผูทรงมาไลเบี้ยบุคคลซ่ึงตองรับผิดตอตน

ได ดังนั้น จึงตองใชอายุความเดิมตามท่ีผูทรงมีสิทธิ สวนความเห็นท่ีสองเห็นวา สิทธิไลเบี้ยของผูรับ

อาวัลเปนสิทธิตามกฎหมายท่ีมาตรา 940 วรรคสามกําหนดไวโดยเฉพาะ ไมใชรับชวงสิทธิ ดังนั้น จึง

ตองใชอายุความเฉพาะตามท่ีตั๋วเงินบัญญัติไว และหากไมมีบัญญัติไวก็ตองใชอายุความท่ัวไปตาม

มาตรา 193/30 คือสิบป กรณีอายุความนี้ แนวคําพิพากษาฎีกาพบวาไดมีการวินิจฉัยไวเปน 2 กรณี 

กลาวคือ 

กรณีท่ีหนึ่ง เม่ือผูรับอาวัลไดใชเงินใหแกผูทรงแลว ผูรับอาวัลยอมเขารับชวงสิทธิของผู

ทรงมาไลเบี้ยบุคคลซ่ึงตองรับผิดตอตนได จึงตองรับเอาอายุความเดิมท่ีผูทรงมีสิทธิ 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 3597/2549 ป.พ.พ. มาตรา 1001 บัญญัติใหฟองผูออกตั๋วสัญญา

ใชเงินภายในกําหนดเวลาสามป นับแตวันท่ีตั๋วถึงกําหนด โดยไมไดบัญญัติวาผูใดเปนผูฟองดังเชน

มาตรา 1002 ท่ีบัญญัติใหผูทรงตั๋วเงินฟองผูสลักหลังและผูสั่งจาย ดังนั้นการท่ีโจทกในฐานะผูรับอาวัล

จะฟองจําเลยใหรับผิดในฐานะผูออกตั๋วสัญญาใชเงิน โจทกจึงตองฟองภายในกําหนดอายุความตาม 

มาตรา 1001 มิใชภายในอายุความสิบปตาม ป.พ.พ. มาตรา 193/30 

กรณี ท่ีสอง ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  บรรพ 3 ลักษณะ 21 ตั๋ว เ งิน  

มิไดบัญญัติอายุความในกรณีนี้เปนการเฉพาะ จึงตองนําอายุความท่ัวไปตามประมวลกฎหมายแพง
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และพาณิชย มาตรา 193/30 มาใชบังคับ ดังนั้น ผูรับอาวัลจึงมีสิทธิไลเบี้ยเอาแกบุคคลซ่ึงตนประกัน 

กับท้ังผูตองรับผิดแทนตัวผูนั้นภายในอายุความ 10 ป 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 815/2550 ธนาคาร น. ในฐานะผูรับอาวัลไดใชเงินตามตั๋วสัญญาใช

เงินใหแกสํานักงานพระคลังขางท่ีแลว ธนาคาร น. ยอมไดสิทธิในอันจะไลเบี้ยเอาแกลูกหนี้ซ่ึงเปนบุคคล

ท่ีตนไดประกันไวตาม ป.พ.พ. มาตรา 940 วรรคสามประกอบดวยมาตรา 985 และเปนกรณีท่ีไมมี

กฎหมายกําหนดอายุความไวโดยเฉพาะ จึงมีอายุความ 10 ป ตามมาตรา 193/30 เม่ือเจาหนี้ไดรับ

โอนสิทธิเรียกรองในมูลหนี้อาวัลตั๋วสัญญาใชเงินดังกลาวมาจากธนาคาร น. เจาหนี้ยอมมีสิทธิเรียกรอง

ใหลูกหนี้ชําระหนี้ดังกลาวภายในอายุความขางตนเชนกัน 

(4) ในกรณีท่ีมีผูรับอาวัลหลายคนเขารับอาวัลบุคคลคนเดียวกัน หากผูรับอาวัลคนหนึ่ง

คนใดใชเงินใหแกผูทรงไปแลว ผูรับอาวัลคนนั้นจะใชสิทธิไลเบี้ยเอาแกผูรับอาวัลคนอ่ืนซ่ึงเขาประกัน

บุคคลคนเดียวกันกับตนไดหรือไม 

ตัวอยาง อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินจํานวน 300,000 บาทให ร., ร. สลักหลังโอนตั๋ว

ให ก. โดยมีเอ บีและซีเขาอาวัล ร. เม่ือตั๋วถึงกําหนด ก. นําตั๋วไปยื่นให จ. ใชเงินแต จ. ปฏิเสธการใช

เงิน ก. จึงทําคําคัดคานแลวใชสิทธิไลเบี้ยเอ เม่ือเอไดใชเงินให ก. แลวเขาถือเอาตั๋ว เอจะใชสิทธิไลเบี้ย 

บีและซีไดหรือไม 

ตอปญหานี้ยังมีความเห็นท่ีแตกตางกันออกเปนสองความเห็น 

ความเห็นท่ีหนึ่ง ผูรับอาวัลจะใชสิทธิไลเบี้ยเอาแกผูรับอาวัลอ่ืนซ่ึงเขาประกันบุคคลคน

เดียวกันกับตนมิได เพราะกฎหมายใหสิทธิผูรับอาวัลไลเบี้ยเอาแกบุคคลท่ีตนประกันและบุคคลซ่ึงตอง

รับผิดตอตัวผูถูกประกันเทานั้น มิไดใหสิทธิผูรับอาวัลไลเบี้ยผูรับอาวัลอ่ืนท่ีอยูในลําดับเดียวกับตน อีก

ท้ังจะเรียกใหผูรับอาวัลอ่ืนรวมเฉลี่ยความรับผิดกับตนก็มิได เพราะการรับอาวัลรวมไมเหมือน 

การคํ้าประกันรวมตามมาตรา 682 วรรคสอง6 เนื่องจากผูรับอาวัลยอมผูกพันเปนอยางเดียวกันกับ

บุคคลซ่ึงตนประกัน ผูรับอาวัลจึงอยูในฐานะเปนลูกหนี้ชั้นตนเชนเดียวกันกับบุคคลซ่ึงตนประกัน  

ไมใชอยูในฐานะผูคํ้าประกันตามกฎหมายลักษณะคํ้าประกัน และแมความผูกพันของผูรับอาวัลกับ

บุคคลซ่ึงตนประกันมีตอผูทรงก็มิใชลูกหนี้รวมอันจะตองรับผิดเปนสวนเทา ๆ กัน หากถือตามแนว

ความเห็นนี้ ตามตัวอยางขางตน เอจะใชสิทธิไลเบี้ยบีและซีมิได เอไดแตจะใชสิทธิไลเบี้ย ร. ผูซ่ึง 
                                                           

6 จิตติ ติงศภัทิย, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยบัญชีเดินสะพัด 
และตั๋วเงิน, พิมพครั้งท่ี 17 แกไขเพ่ิมเติมโดย เสาวนีย อัศวโรจน, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2533), น. 92, 105; ไพฑูรย คงสมบูรณ, คําอธิบายกฎหมายลักษณะตั๋ว
เงิน, พิมพครั้งท่ี 3, (กรุงเทมหานคร: สํานักพิมพนิติธรรม, 2554), น. 248 – 249; อัมพร ณ ตะก่ัวทุง, 
คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ลักษณะตั๋วเงิน, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ 
นิติบรรณการ, 2548), น. 175 – 176. 



5 

 

ตนประกันและ อ. บุคคลซ่ึงตองรับผิดตอ ร. เทานั้น นอกจากนี้เอจะขอเฉลี่ยความรับผิดโดยใหบีและ

ซีรับผิดคนละ 100,000 บาทก็มิได เพราะการรับอาวัลรวมไม เหมือนการคํ้าประกันรวมและ 

ไมมีบทบัญญัติใดของการรับอาวัลท่ีอนุญาตใหนํามาตรา 682 วรรคสองมาใชบังคับแตอยางใด 

ความเห็นท่ีสอง ผูเขามารับอาวัลบุคคลเดียวกันมีความรับผิดแบบลูกหนี้รวม ดังนั้น 

เม่ือผูรับอาวัลคนหนึ่งคนใดไดใชเงินใหแกผูทรงไปแลว ก็สามารถมาเรียกใหผูรับอาวัลลําดับเดียวกัน

กับตนรับผิดไดอยางเดียวกับลูกหนี้รวม 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 4839/2538 เม่ือโจทกจําเลยตางเปนผูรับประกันดวยอาวัลเช็ค

ดวยกัน จึงตองรวมรับผิดตอผูทรงตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 898 ประกอบดวย

มาตรา 967 วรรคแรก โจทกจําเลยจึงเปนลูกหนี้รวมกันตามบทมาตราดังกลาวขางตน เม่ือโจทกซ่ึง

เปนบุคคลผูมีความผูกพันรวมกับจําเลยในอันท่ีจะตองใชหนี้มีสวนไดเสียในการใชหนี้ไดเขาใชหนี้นั้น

แลว โจทกยอมไดรับชวงสิทธิมาเรียกรองจากจําเลยไดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 

229 

หากถือตามแนวความเห็นนี้ ตามตัวอยางขางตนเอจะมีสิทธิไลเบี้ยบีและซีในจํานวนเงิน

ตามสวน กลาวคือ ไลเบี้ยไดคนละ 100,000 บาท และในสวนท่ีเอตองรับผิดในฐานะผูรับอาวัลอีก 

100,000 บาทนั้น เอก็ยอมมีสิทธิไลเบี้ย อ. และ ร. ใหรับผิดตอตนได สวนบีและซีซ่ึงถูกเอไลเบี้ยไป 

คนละ 100,000 บาทแลวนั้นก็สามารถไลเบี้ยเอาแก อ. และ ร. ไดเชนเดียวกัน 

(5) ในกรณีท่ีมีบุคคลใดเขาสลักหลังตั๋วผูถือซ่ึงมาตรา 921 วางหลักใหถือวาเปนการ

อาวัลผูสั่งจาย ตอมาตั๋วเงินฉบับนั้นขาดความเชื่อถือและผูสลักหลังตั๋วผูถือดังกลาวไดใชเงินใหแกผู

ทรงไป เชนนี้ยอมมีปญหาวาผูสลักหลังตั๋วผูถือซ่ึงใชเงินใหแกผูทรงไปนั้นจะใชสิทธิไลเบี้ยเอาแกผูท่ี

ตองรับผิดตอตนไดภายในอายุความเทาใด ตอปญหานี้มีความเห็นท่ีตางกันออกไปเปน 3 แนวทาง

ดวยกัน คือ 

ความเห็นท่ีหนึ่ง เห็นวาตั๋วผูถือยอมโอนกันไดดวยการสงมอบ ตามมาตรา 918 และผูใด

ถือตั๋วนั้นไว ผูนั้นยอมเปนผูทรง ตามมาตรา 9047 ซ่ึงมีอายุความ 1 ป ตามมาตรา 1002 

ความเห็นท่ีสอง เห็นวาเม่ือผูสลักหลังตั๋วผูถือซ่ึงมีฐานะเปนผูรับอาวัลผูสั่งจายไดใชเงิน

ใหแกผูทรงคนกอนและเขาถือเอาตั๋วแลว ยอมมีสิทธิไลเบี้ยเอาแกผูท่ีมีความผูกพันอยูแลวกอนตน  

ตามมาตรา 967 วรรคสาม ซ่ึงมีอายุความหกเดือน ตามมาตรา 10038 

ความเห็นท่ีสาม เห็นวาการสลักหลังตั๋วผูถือนั้นเปนเพียงประกัน (อาวัล) ผูสั่งจาย  

ตามมาตรา 921 ดังนี้บรรดาผูสลักหลังตั๋วผูถือจึงมีฐานะเปนผูรับอาวัลผูสั่งจายท้ังสิ้น เม่ือผูสลักหลัง

                                                           
7 คําพิพากษาฎีกาท่ี 1752/2526 2526 ฎ. 1052 และท่ี 4383/2545 2545 ฎ. 2217. 
8 คําพิพากษาฎีกาท่ี 3421/2525 2525 ฎ. 1553. 
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ตั๋วผูถือไดใชเงินใหแกผูทรงคนกอน จึงเปนกรณีผูรับอาวัลไดใชเงินใหแกผูทรงแลวมาไลเบี้ยเอาแก

บุคคลซ่ึงตนไดประกันไว กับท้ังบุคคลท้ังหลายผูตองรับผิดแทนตัวบุคคลผูซ่ึงตนไดประกันไวนั้น ตาม

มาตรา 940 วรรคสาม ซ่ึงในการไลเบี้ยเอาแกบุคคลซ่ึงตองรับผิดนั้นไมมีกฎหมายเรื่องอายุความ

บัญญัติไวโดยเฉพาะ จึงตองใชอายุความตามหลักเกณฑท่ัวไป คือ 10 ป  ตามมาตรา 193/309, 10, 
10

11 

(6) ความไมชัดแจงของบทบัญญัติมาตรา 940 วรรคสอง ซ่ึงบัญญัติวา “แมถึงวาความ

รับผิดใชเงินอันผูรับอาวัลไดประกันอยูนั้นจะตกเปนใชไมไดดวยเหตุใด ๆ นอกจากเพราะทําผิดแบบ

ระเบียบ ทานวาขอท่ีสัญญารับอาวัลนั้นก็ยังคงสมบูรณ” ในการปรับใชบทบัญญัตินี้เกิดปญหา 3 

ประการ คือ 

 (6.1) ถอยคําท่ีวา “ความรับผิดใชเงิน...จะตกเปนใชไมได” นั้น หมายถึงความรับผิด

ใชเงินของบุคคลใด 

 (6.2) ตามมาตรา 940 วรรคสอง หากความรับผิดของบุคคลซ่ึงผูรับอาวัลเขาประกัน

ตกเปนอันใชไมไดดวยเหตุใด ๆ นอกจากเพราะทําผิดแบบระเบียบแลว ผูรับอาวัลยังคงตองรับผิด

ตอไปในทุกกรณีหรือไม 

 (6.3) คําวา “แบบระเบียบ” มีความหมายวาอยางไร ซ่ึงยังมีความเห็นท่ีไมลงรอย 

กันอยู12 โดยความเห็นท่ีหนึ่ง เห็นวา แบบระเบียบมาจากคําวา “Form” ซ่ึงหมายถึง แบบของการ

กระทําตาง ๆ เชนการสั่งจาย การสลักหลัง การรับรอง การรับอาวัล การสอดเขาแกหนา การทํา 

คําคัดคาน เปนตน13 สวนความเห็นท่ีสองเห็นวา แบบระเบียบ หมายถึง รูปแบบหรือวิธีการใด ๆ  

ท่ีกฎหมายบัญญัติใหกระทําและหากไมกระทําแลวจะสงผลทําใหการนั้น ๆ ไมเกิดผลหรือทําใหผูท่ี

เก่ียวของ เชน ผูทรง ตองเสียสิทธิตาง ๆ เชน การไมทําคําคัดคาน การไมเรียกเก็บเงินตามตั๋วในเวลา

ท่ีกฎหมายบัญญัติไว14 เพราะหากหมายความถึงแบบซ่ึงกฎหมายกําหนดไวใหกระทํา และหากมิได

                                                           
9 จิตติ ติงศภัทิย, อางแลว เชิงอรรถท่ี 6, น. 93, 106. 
10 ไพฑูรย คงสมบูรณ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 6, น.250 – 252. 
11 คําพิพากษาฎีกาท่ี 3506/2528 2528 ฎ. 1749, ท่ี 3996/2533 2533 ฎสต. (เลมท่ี 

10) 397, ท่ี 5595/2533 2533 ฎสต. (เลมท่ี 12) 169, ท่ี 2806/2536 2536 ฎสต. (เลมท่ี 10) 193,  
ท่ี 3185/2536 2536 ฎ. 1947 และท่ี 5547/2537 2537 ฎสต. (เลมท่ี 12) 117. 

12 เสาวนีย อัศวโรจน, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยตั๋วเงิน, พิมพครั้ง
ท่ี 6, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร, 2554), น. 208 – 209. 

13 ไพฑูรย คงสมบูรณ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 6, น. 242 – 243. 
14 จิตติ ติงศภัทิย, อางแลว เชิงอรรถท่ี 6, น. 105; ม.ร.ว. เสนีย ปราโมช, คําอธิบาย

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 วาดวยตั๋วเงิน, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพนิติบรรณ
การ, 2514),น. 92;เสาวนีย อัศวโรจน, อางแลว เชิงอรรถท่ี 12, น. 208 – 209. 
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กระทําจะทําใหการนั้น ๆ ตกเปนโมฆะ เชน การไมมีรายการท่ีสําคัญในตั๋วอันทําใหตราสารดังกลาว 

ไมสมบูรณเปนตั๋วแลกเงินแลว ก็ยอมจะเรียกใหผูท่ีถูกอางวาเปนผูรับอาวัลรับผิดมิได เนื่องจากไมมี 

ตั๋วเงินมาตั้งแตตน จึงยอมไมมีการอาวัลตามไปดวย15 

(7) ปญหาวาคูสัญญาคนหนึ่งคนใดในตั๋วแลกเงินจะเขาลงลายมือชื่อเปนผูรับอาวัล

ตนเองไดหรือไม 

ตัวอยาง อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินให ร., ร. สลักหลังโอนตั๋วให ก. โดย อ. ลง

ลายมือชื่อรับอาวัล อ. เอง เชนนี้ อ. จะเขารับอาวัลตนเองไดหรือไม 

ตอปญหานี้มีความเห็นแตกตางกันเปนสองแนว คือ 

ความเห็นท่ีหนึ่ง เห็นวาการอาวัลนั้นจะทําไดเฉพาะแตเปนการอาวัลใหแกบุคคลอ่ืน

เทานั้น จะอาวัลเปนประกันใหแกตนเองมิได16 เพราะการอาวัล คือ การประกันหนี้อยางหนึ่ง โดย

ธรรมชาติของการประกันหนี้แลวผูประกันจะประกันหนี้ของตนมิได เพราะจะไมเกิดประโยชนแตอยาง

ใด เนื่องจากเม่ือลูกหนี้ชั้นตนไมยอมชําระหนี้แลว ผูประกันซ่ึงก็คือตัวลูกหนี้ผูนั้นเองจะมาชําระหนี้ 

ไดอยางไร 

ความเห็นท่ีสอง เห็นวาแมจะอาวัลตนเองซ่ึงมีความรับผิดอยูแลวก็สามารถทําได  

เพราะมาตรา 938 มิไดบัญญัติหามมิใหคูสัญญาเขารับอาวัลตนเองแตอยางใด17 

(8) ปญหาวาผูรับอาวัลจะเขารับอาวัลผูรับอาวัลอีกคนหนึ่งไดหรือไม 

ตัวอยาง อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินให ร. โดยมีเอเขารับอาวัล อ. ตอมาบีจะเขามา

อาวัลเอไดหรือไม 

(9) ปญหาวาหากผูรับอาวัลแสดงเจตนาเขารับอาวัลผูท่ียังมิไดลงลายมือชื่อในตั๋วไวกอน 

ตอมาบุคคลนั้นจึงเขามาลงลายมือชื่อรับผิดตามตั๋ว เชนนี้จะทําไดหรือไม 

ตัวอยาง อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินให ร. โดยเอลงลายมือชื่อรับอาวัล จ. ผูจายไว

กอน ตอมา ร. นําตั๋วไปยื่นให จ. รับรองและ จ. ก็ไดลงลายมือชื่อรับรองตามท่ี ร. รองขอ เชนนี้จะเห็น

ไดวาขณะท่ีเอลงลายมือชื่อเปนผูรับอาวัล จ. นั้น จ. ยังมิไดรับรองตั๋ว ซ่ึงเทากับวาเอเขามาอาวัลบุคคล

ท่ียังมิไดเขามาเปนคูสัญญาตั๋วเงิน 

ตอปญหานี้มีความเห็นแตกตางกันไปเปนสองแนว 

                                                           
15 ม.ร.ว. เสนีย ปราโมช, เพ่ิงอาง. 
16 เพ่ิงอาง, น. 91. 
17 ธนวัฒน เนติโพธิ์, “อาวัล,” (วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2523), น. 29. 
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ความเห็นท่ีหนึ่ง เห็นวาผูรับอาวัลจะเขารับอาวัลบุคคลท่ียังไมเปนคูสัญญาตั๋วเงินมิได 

เนื่องจากการอาวัล คือ การรับประกันการใชเงินตามตั๋ว ฉะนั้นจึงตองมีความรับผิดตามตั๋วเงินอยูกอน

แลวจึงจะมีการรับประกันไดเม่ือบุคคลใดยังไมมีหนาท่ีและความรับผิดอันเก่ียวของกับตั๋วเงิน  

ก็ยอมไมอาจมีการรับประกันใหแกบุคคลนั้นได18 

ความเห็นท่ีสอง เห็นวาผูรับอาวัลอาจแสดงเจตนาเขารับอาวัลได แมวาในขณะท่ีได

แสดงเจตนาเขารับอาวัลนั้นผูถูกอาวัลจะยังมิไดลงลายมือชื่อในตั๋วก็ตาม โดยการแสดงเจตนาดังกลาว

เปรียบเสมือนเปนการแสดงเจตนาเขารับอาวัลโดยมีเง่ือนไขวาตนขอเขารับอาวัลหากในภายหลัง

บุคคลดังกลาวไดเขามารับผิดตามเนื้อความแหงตั๋ว 

(10) ปญหาการเขารับอาวัลในชวงระยะเวลากอนท่ีตราสารจะสมบูรณเปนตั๋วเงิน และ 

การเขารับอาวัลหลังจากตั๋วเงินขาดความเชื่อถือ ซ่ึงมีปญหา 2 ประการ คือ 

 (10.1) ปญหาวากอนท่ีตราสารจะสมบูรณเปนตั๋วแลกเงิน จะมีการแสดงเจตนา 

ลงลายมือชื่อไวกอนวาจะเปนผูรับอาวัลหากตั๋วนั้นไดสมบูรณเปนตั๋วแลกเงินไดหรือไม 

ตัวอยาง อ. ประสงคจะออกตั๋วแลกเงินสั่งธนาคารใชเงินให ร. โดยจะใหเอเขารับอาวัล 

อ., อ. จึงขอแบบฟอรมตั๋วแลกเงินจากธนาคารพรอมท้ังกรอกขอความในแบบฟอรมจนครบถวน เวน

เพียงยังมิไดลงลายมือชื่อตนเอง แตไดจัดใหเอลงลายมือชื่อไวดานหนาตั๋วเรียบรอยแลว ตอมา อ. จึง

ไดลงลายมือชื่อผูสั่งจาย 

จากตัวอยางดังกลาวจะเห็นไดวาขณะท่ีเอลงลายมือชื่อไวดานหนาตราสารนั้น ตราสาร

ดังกลาวยังไมสมบูรณเปนตั๋วแลกเงิน ตามมาตรา 910 ประกอบมาตรา 909 (8) การท่ี อ. ลงลายมือ

ชื่อในฐานะผูสั่งจายเปนการกระทําหลังจากเอแสดงเจตนารับอาวัล ตามตัวอยางดังกลาวจึงมีปญหาวา

เอจะแสดงเจตนาเขาอาวัลกอนท่ีตราสารจะสมบูรณเปนตั๋วแลกเงินไดหรือไม และเอจะตองรับผิดตอ 

ร. ในฐานะผูรับอาวัลหรือไม 

ตอปญหาดังกลาวมีแนวความเห็นท่ีแตกตางกันเปนสองแนว 

ความเห็นท่ีหนึ่ง เห็นวาจะมีการแสดงเจตนาเขารับอาวัลตั๋วได ตั๋วนั้นตองสมบูรณเปน

ตั๋วแลกเงินกอน หากตั๋วนั้นไมสมบูรณเปนตั๋วแลกเงินก็ไมอาจมีการอาวัลได19 ดังนั้น หากเอลงลายมือ

ชื่อกอนท่ีตั๋วจะสมบูรณเปนตั๋วแลกเงิน จะถือวาเอเปนผูรับอาวัลมิได 

ความเห็นท่ีสอง เห็นวาการท่ีเอแสดงเจตนาเขาอาวัลตั๋วกอนท่ีตั๋วจะสมบูรณนั้น ถือเปน

การแสดงเจตนาเขาอาวัลโดยมีเง่ือนไขวาตนจะรับผิดเม่ือตราสารดังกลาวสมบูรณเปนตั๋วแลกเงิน 

ดังนั้น เม่ือตราสารมีรายการครบถวนเปนตั๋วแลกเงินเม่ือใด เอก็เปนผูรับอาวัลโดยสมบูรณ 

                                                           
18 เพ่ิงอาง, น. 32 – 33. 
19 ไพฑูรย คงสมบูรณ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 6, น. 231. 
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 (10.2) ปญหาวาภายหลังตั๋วขาดความเชื่อถืออันกอใหผูทรงมีสิทธิไลเบี้ยแลว  

จะมีการเขาอาวัลไดหรือไม ซ่ึงในเรื่องระยะเวลาการเขาอาวัลตั๋วเงินนั้น ประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชยของไทยมิไดกําหนดระยะเวลาสุดทายท่ีอาจอาวัลตั๋วเงินใหแกกันได จึงมีปญหาท่ีนาพิจารณาวา

การอาวัลท่ีไดกระทําข้ึนภายหลังจากท่ีตั๋วเงินขาดความเชื่อถือเพราะเขาไมใชเงินและมีการทําคัดคานแลว 

หรือเม่ือสิ้นระยะเวลาท่ีกําหนดไวสําหรับการทําคําคัดคานโดยไมมีการทําคําคัดคาน จะสามารถ

กระทําไดหรือไม 

ตัวอยาง อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินให ร., ร. สลักหลังโอนตั๋วให ก. เม่ือตั๋วถึง

กําหนด ก. นําตั๋วไปยื่นให จ. ใชเงินแต จ. ปฏิเสธการใชเงิน ก. จึงทําคําคัดคานแลวใชสิทธิไลเบี้ย 

เชนนี้หากเอประสงคจะเขาอาวัลตั๋วเงินฉบับนี้ภายหลังท่ีตั๋วขาดความเชื่อถือจะทําไดหรือไม 

ตอปญหาดังกลาวนี้ มีแนวความเห็นทางวิชาการท่ีแตกตางกันเปนสองแนว 

ความเห็นท่ีหนึ่ง เห็นวาการเขาเปนคูสัญญาตามตั๋วในฐานะผูรับอาวัลนั้น ตองเขามา

กอนท่ีตั๋วแลกเงินจะขาดความเชื่อถือ ถาเขามาเม่ือตั๋วขาดความเชื่อถือแลวยอมเปนเรื่องการสอดเขาแก

หนา20 

ความเห็นท่ีสอง เห็นวาตราบใดท่ีตั๋วแลกเงินยังมิไดมีการใชเงินก็อาจมีการอาวัลได  

เพราะไมมีกฎหมายหามไว อีกท้ังการเขาอาวัลก็ไมทําใหผูทรงตั๋วเสียสิทธิไลเบี้ยแตอยางใด21 หากแต 

กลับทําใหมีลูกหนี้ตามตั๋วเพ่ิมข้ึนอีกดวย 

ปญหาเก่ียวกับการคํ้าประกันตั๋วเงินท่ีกลาวมาขางตน เกิดจากความแตกตางกันของ

ระบบกฎหมาย ซ่ึงปรากฎความขัดแยงในการรางกฎหมายเอกรูป (Uniform Law) ท้ังสามครั้ง ซ่ึง

ความแตกตางดังกลาวสงผลถึงการบัญญัติกฎหมายและการตีความกฎหมายไทยดวย 

ดังนั้นวิทยานิพนธฉบับนี้จึงมุงศึกษาถึงระบบการคํ้าประกันตั๋วเงินในระบบกฎหมาย  

ตาง ๆ รวมท้ังศึกษาถึงพัฒนาการในการรางกฎหมายเอกรูป (Uniform Law) ท้ังสามฉบับ โดยเริ่มตน

การศึกษาแนวความคิดท่ัวไปเก่ียวกับการประกันตั๋วเงิน พัฒนาการและแนวความคิดทางกฎหมายใน

การรางกฎหมายไทยและหลักกฎหมายเก่ียวกับการอาวัลตั๋วเงินในระบบกฎหมายไทย และ

ทําการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบหลักกฎหมายเก่ียวกับการคํ้าประกันตั๋วเงินในระบบกฎหมายตาง ๆ กับ

หลักกฎหมายเก่ียวกับการอาวัลตั๋วเงินในระบบกฎหมายไทย การใชและการตีความบทบัญญัติของ

                                                           
20 ประมูล สุวรรณศร, กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยบัญชีเดินสะพัด ตั๋วเงิน 

ประกันภัย, พิมพครั้งท่ี 2, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง, 
2494), น. 52. 

21 เฉลิม ยงบุญเกิด, ตั๋วแลกเงิน, (พระนคร: หางหุนสวนจํากัดรวมสาสน, 2509), น. 
118. 
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กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการอาวัลตั๋วเงิน เพ่ือมุงใหเกิดความเขาใจหลักการคํ้าประกันตั๋วเงินในระบบ

สากลและระบบกฎหมายไทยอยางชัดเจน และหาแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายไทยใหสอดคลอง

กับหลักกฎหมายสากลตอไป 

 

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

 

 (1) เพ่ือศึกษาประวัติศาสตรความเปนมาและพัฒนาการของการคํ้าประกันตั๋วเงินใน

อดีตท่ีมีผลตอหลักการอาวัลตั๋วเงินในปจจุบัน ตลอดจนปญหาบางอยางท่ีถกเถียงกันอยู เชน รูปแบบ

ของการอาวัลตั๋วเงินมีลักษณะเชนใด มีพัฒนาการอยางไร ทําไมจึงเปนเชนนั้น และขออางของ

นักวิชาการท่ัวไปเปนอยางไร การศึกษาประเด็นปญหาดังกลาวจะมีสวนชวยตอการใชและการตีความ

บทบัญญัติของกฎหมายในปจจุบัน 

 (2) เพ่ือศึกษาหลักการอาวัลตั๋วเงินตามกฎหมายไทยในปจจุบันโดยเปรียบเทียบกับ

หลักกฎหมายของตางประเทศ ท้ังในสวนท่ีเปนกฎหมายภายในของนานาประเทศและในสวนท่ีเปน

กฎหมายเอกรูป (Uniform Law) ซ่ึงใชเปนตนแบบในการรางกฎหมายของนานาประเทศ รวมถึง

ประเทศไทยดวย โดยเฉพาะหลักความรับผิดของผูรับอาวัลและอายุความ และในระบบกฎหมายไทย

ยอมรับหลักการและวัตถุประสงคเชนเดียวกับระบบกฎหมายนานาประเทศหรือไมเพียงใด ดวยเหตุผลใด  

 (3) เพ่ือศึกษากฎหมายในสวนท่ีเก่ียวของกับการอาวัลตั๋วเงินของไทยในปจจุบันวามี

ความเหมาะสมและเพียงพอหรือไม และมีปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการอาวัลตั๋วเงิน เชน ในการ

ตีความบทบัญญัติของกฎหมาย การใชสิทธิไลเบี้ย และอายุความการใชสิทธิไลเบี้ย หรือไม หากมี

ปญหา เชน มีบทบัญญัติตาง ๆ ไมเพียงพอหรือไมเหมาะสม หรือมีปญหาในเรื่องการตีความ

บทบัญญัติตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ก็จะเสนอแนะมาตรการและแนวทางแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน 

 

1.3 สมมติฐานเบ้ืองตนของวิทยานิพนธและแนวทางการแกปญหา 

 

 ตั๋วเงินเปนตราสารเปลี่ยนมือซ่ึงมีวิวัฒนาการมาจากการใชชําระหนี้แทนเงินสด 

ดังนั้นจึงตองมีหลักประกันท่ีจะใหความม่ันใจแกผูทรงตั๋ววาจะไดรับการใชเงินตามตั๋ว มาตรการสราง

ความม่ันใจดังกลาวประการหนึ่ง คือ การเปดโอกาสใหผูท่ีมีความนาเชื่อถือเขามาคํ้าประกันความรับ

ผิดตามตั๋ว จากการศึกษาพบวาการคํ้าประกันความรับผิดตามตั๋วเงินมี 2 ระบบหลัก ไดแก ระบบ

กฎหมายของประเทศฝรั่งเศส และระบบกฎหมายของประเทศอังกฤษ โดยกฎหมายเอกรูป (Uniform 

Law) ท้ัง 3 ฉบับ ไดแก อนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ.1912 (Hague Convention 1912) อนุสัญญานคร



11 

 

เจนีวา ค.ศ.1930,1931(Geneva Convention 1930, 1931) และอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ.1988 

(Vienna Convention 1988) ตางก็รับเอาหลักการอาวัลตามกฎหมายของประเทศฝรั่งเศสมาบัญญัติ

เปนกฎหมายเอกรูปดังกลาวท้ังสิ้น ในแงของกฎหมายไทยสวนหนึ่งไดนํากฎหมายเอกรูป (Uniform 

Regulation) ตามอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ.1912 (Hague Convention 1912) มาบัญญัติไวใน

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ลักษณะตั๋วเงิน โดยเฉพาะอยางยิ่งในหมวดวาดวยการอาวัล ซ่ึง

เปนการคํ้าประกันตั๋วเงินนั่นเอง อยางไรก็ตามบทบัญญัติวาดวยการอาวัลตามกฎหมายไทยอาจมี

ปญหาบางประการท้ังในแงเนื้อหาการใชบังคับและการตีความ ซ่ึงควรจะไดรับการแกไข 

 

1.4 วิธีการศึกษา 

 

ขอมูลท่ีใชศึกษาและจัดทําวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูศึกษาไดศึกษาในลักษณะการวิจัยและ

วิเคราะหกฎหมายควบคูกันไป โดยผูศึกษาไดคนควาวิจัยเอกสาร ตํารากฎหมาย ขอเขียนทางวิชาการ 

เอกสารทางวิชาการตาง ๆ แนวคิด ทฤษฎี และถอยคําในตัวบทกฎหมายท้ังของประเทศไทยและ

ตางประเทศจากขอมูลอิเล็กทรอนิกส บทความของนักกฎหมายท่ีไดแสดงความเห็นทางวิชาการจาก

วารสารกฎหมายตาง ๆ ท้ังของประเทศไทยและตางประเทศ ตลอดจนแนวคําพิพากษาท้ังของศาล

ไทยและตางประเทศท่ีเก่ียวของ โดยไดศึกษาและวิเคราะหแลวจึงนํามาสรุปขอมูล จัดเปนระบบ 

เพ่ือเปรียบเทียบใหเกิดความเขาใจหลักกฎหมายเก่ียวกับการอาวัลตั๋วเงินของประเทศไทยกับหลัก

กฎหมายเก่ียวกับการคํ้าประกันตั๋วเงินของตางประเทศและกฎหมายเอกรูป (Uniform Law)  

วาเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร 

 

1.5 ขอบเขตของการศึกษา 

 

 วิทยานิพนธฉบับนี้มุงศึกษาหลักกฎหมายเก่ียวกับการคํ้าประกันตั๋วเงิน ผูศึกษาไดทํา

การรวบรวมคนควาเก่ียวกับประวัติศาสตร วิวัฒนาการ ความหมายและแนวความคิดท่ัวไปของ

หลักการคํ้าประกันตั๋วเงิน ท้ังในระบบกฎหมายไทยและระบบกฎหมายสากลอ่ืน ๆ ไดแก ระบบ

กฎหมายของประเทศฝรั่งเศส และระบบกฎหมายของประเทศอังกฤษ รวมท้ังกฎหมายเอกรูป 

(Uniform Law) เพ่ือเปนแนวทางการพิจารณาหลักการอาวัลตั๋วเงินในระบบกฎหมายไทย อีกท้ังยัง

มุงเปรียบเทียบหลักการอาวัลตั๋วเงินในระบบกฎหมายไทยวามีลักษณะท่ัวไป ประเภท การใชและการ

ตีความเชนเดียวกับหลักการคํ้าประกันตั๋วเงินในระบบกฎหมายสากลอ่ืน ๆ เพียงใด และหลักการ

อาวัลตั๋วเงินในระบบกฎหมายไทยปจจุบันนั้น ควรท่ีจะมีการแกไขเพ่ิมเติมหรือไม อยางไร 
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1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 

 การศึกษาวิเคราะหในวิทยานิพนธนี้จะทําใหเขาใจถึงความเปนมาเชิงประวัติศาสตร 

ลักษณะและหลักเกณฑของหลักการคํ้าประกันตั๋วเงินไดอยางชัดเจนยิ่งข้ึน อันจะเปนประโยชนแก

วงการนิติศาสตร ท้ังนักศึกษาและผูท่ีอยูในแวดวงกฎหมายไดใชประกอบการศึกษา คนควา ปรับปรุง 

แกไขหลักการคํ้าประกันตั๋วเงินในปจจุบันและอนาคตใหเกิดความเหมาะสมแกสภาพเศรษฐกิจและ

สังคมตอไป 
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บทที่ 2 

แนวความคิดทั่วไปเกี่ยวกบัการคํ้าประกันตั๋วเงิน 

 

2.1 วิวัฒนาการของหลักกฎหมายตั๋วเงิน 

 

ตั๋วเงินเปนตราสารเปลี่ยนมือซ่ึงมีวิวัฒนาการมาจากแนวปฏิบัติของพอคาเพ่ือความ

สะดวกในการชําระหนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งการชําระหนี้ระหวางผูซ้ือและผูขายท่ีอยูตางเมืองกัน 

กลาวคือ เม่ือพอคาทองถ่ินหนึ่งซ้ือสินคาจากพอคาอีกทองถ่ินหนึ่ง แทนท่ีผูซ้ือสินคาจะชําระคาสินคา

ดวยเงินสด ผูซ้ือสินคาก็ชําระโดยวิธีออกตราสารใหผูขายซ่ึงเปนผูรับเงิน เพ่ือใหผูขายไปเรียกเก็บเงิน

จากพอคาอีกคนหนึ่งซ่ึงเปนลูกหนี้ของผูซ้ือซ่ึงมีถ่ินท่ีอยูเดียวกับผูขาย วิธีการดังกลาวเกิดข้ึนเพ่ือความ

สะดวกในการชําระหนี้ซ่ึงกันและกัน 

นอกจากตั๋วเงินเปนตราสารเปลี่ยนมือซ่ึงมีวิวัฒนาการมาจากแนวปฏิบัติของพอคา 

เพ่ือความสะดวกในการชําระหนี้ดังท่ีไดกลาวมาแลว ตั๋วเงินยังเปนตราสารเปลี่ยนมือซ่ึงมีวิวัฒนาการ

เพ่ือความสะดวกในการโอนสิทธิตามตราสารอีกดวย กลาวคือ การโอนสิทธิเรียกรองตามกฎหมายแพง

มีขอยุงยากท้ังวิธีการโอนและผลของการโอน เชน วิธีการโอนตองทําเปนหนังสือระหวางผูโอนกับผูรับโอน 

ตองบอกกลาวการโอนเปนหนังสือไปยังลูกหนี้แหงสิทธิเรียกรองหรือตองไดรับความยินยอม 

เปนหนังสือจากลูกหนี้ดังกลาว และผลของการโอนเปนไปตามหลัก “ผูรับโอนไมมีสิทธิดีกวาผูโอน” 

แตบรรดาพอคาตองการใหมีการโอนสิทธิเรียกรองไดงายข้ึน และคุมครองผูรับโอนโดยการไมอนุญาต

ใหลูกหนี้แหงสิทธิยกขอตอสูท่ีมีตอผูโอนข้ึนตอสูผูรับโอนโดยสุจริต จึงไดมีการพัฒนาแนวปฏิบัติของ

พอคา กอใหเกิดหลักวาดวย “ตราสารเปลี่ยนมือ” ซ่ึงหลักดังกลาวไดวิวัฒนาการมาเปนสวนหนึ่งของ

กฎหมายพอคา (Merchant Law) และไดวิวัฒนาการกลายมาเปนกฎหมายพาณิชย (Commercial 

Law) และตอมาไดบัญญัติเปนกฎหมายลายลักษณอักษรวาดวยตั๋วเงินข้ึนในประเทศตาง ๆ ท่ัวโลก 

ดังนั้น วิวัฒนาการของหลักกฎหมายตั๋วเงินจึงอาจแยกพิจารณาไดเปน 2 ชวง คือ 

กฎหมายตั๋วเงินชวงท่ีเปนกฎหมายจารีตประเพณีในรูปของกฎหมายพอคา และกฎหมายตั๋วเงิน 

ท่ีไดรับการบัญญัติเปนลายลักษณอักษร ซ่ึงอาจสรุปรายละเอียดไดดังตอไปนี้ 

 

2.1.1 วิวัฒนาการของหลักกฎหมายตั๋วเงิน: ยุคกฎหมายจารีตประเพณี 

ในเชิงประวัติศาสตรพบวามีการใชตั๋วเ งินกันมาตั้งแตประมาณ 2 ,100 ปกอน

คริสตศักราชในดินแดนเมโสโปเตเมีย โดยเปนแนวปฏิบัติเก่ียวกับการใชตราสารของพอคาซ่ึงไมมีการ

บัญญัติข้ึนเปนกฎหมายลายลักษณอักษร ตอมาไดมีการถายทอดวิธีการใชตั๋วเงินไปยังทวีปยุโรปเพ่ือใช
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ชําระหนี้ทางการคากันอยางแพรหลายในชวงยุคกลางของประเทศอิตาลี และไดมีการเผยแพรไปยัง

ดินแดนอ่ืน ๆ ในทวีปยุโรป จนตั๋วเงินไดรับการยอมรับกันท่ัวไป ดังนั้น วิวัฒนาการของหลักกฎหมาย

ตั๋วเงินจึงถือไดวาเริ่มตนข้ึนในชวงยุคกลางของประเทศอิตาลี ซ่ึงในระยะแรกนี้ยังไมมีกฎหมายตั๋วเงิน

ท่ีเปนลายลักษณอักษร และเม่ือมีปญหาพิพาทกันในเรื่องท่ีเก่ียวกับตั๋วเงินก็จะใชจารีตประเพณีทาง

การคาหรือท่ีเรียกกันวา “กฎหมายพอคา” (Merchant Law หรือ Lex Mercatoria) เปนเกณฑ

ตัดสินในเรื่องความสัมพันธระหวางบุคคลท่ีเก่ียวของกับตั๋วเงินนั้น 

วิวัฒนาการของหลักกฎหมายตั๋วเงินในชวงท่ีเปนกฎหมายจารีตประเพณีนั้น สามารถ

แยกพิจารณาไดเปนยุคตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

2.1.1.1 ยุคกอนอาณาจักรโรมัน 

จากหลักฐาน ซ่ึ งปรากฏ ท้ังจากการขุดคนทางโบราณคดีและเอกสาร ท่ี เปน 

ลายลักษณอักษร แสดงใหเห็นวามีการใชตั๋วเงินกันตั้งแตประมาณ 2,100 ปกอนคริสตศักราช1, 
1

2  

การใชตั๋วเงินนั้นนาจะเกิดข้ึนเปนครั้งแรกในดินแดนตะวันออกกลาง เนื่องจากเปนดินแดนท่ีมีความ

เจริญหรือเกิดอารยธรรมทางการคาระดับนานาชาติกอนดินแดนอ่ืน ๆ ของโลก อีกท้ังยังเปนการคา

ทางไกลซ่ึงจําตองมีตราสารท่ีใชในการคาและการใหสินเชื่อ ตอมาไดมีการเผยแพรการใชตั๋วเงินไปยัง

อารยธรรมตะวันออกใกลและกรีซท่ีตั้งอยูใกลเคียงกัน ตลอดจนอาณาจักรอ่ืน ๆ ท่ีติดตอคาขายกับ

ดินแดนตะวันออกกลาง เชน อาณาจักรโรมัน3 เพียงแตในบางอาณาจักรและบางเวลานั้นอาจมีการ

ยอมรับและใชตั๋วเงินมากนอยแตกตางกันไป และอาณาจักรเหลานี้ก็มีอิทธิพลตอกลุมชนอ่ืน ๆ  

ท่ีอยูใกลเคียงกัน รวมท้ังตอชุมชนชาวอิตาเลี่ยนในยุคกลางดวย 

ตั๋ว เ งินมีตนกําเนิดมาจากดินแดนเมโสโปเตเมีย ซ่ึงดินแดนดังกลาวตั้งอยูทาง 

ตอนเหนือของประเทศอิรักและทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศซีเรียในปจจุบัน และเนื่องจากมี

ความอุดมสมบูรณเพราะมีแมน้ําไทกริส (Tigris) และแมน้ํายูเฟรติส (Euphrates) ไหลผานจึงทําใหมี

                                                           
1 Benjamin Bromberg, “The Origin of Banking: Religious Finance in 

Babylonia”, Journal of Economic History, Volume II, pp. 77 – 88 (1942).  
2 Martin A. Armstrong, “A Brief History of World Credit & Interest Rates”, 

July 2000, Retrieved on 22 April 2016, from 
https://www.armstrongeconomics.com/research/a-brief-History-of-world-credit-
interest-rates/.  

3 Joseph J. Spengler, Origins of Economic Thought and Justice, (Illinois: 
Southern Illinois University Press, 1980), p. 16. 
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เมืองตาง ๆ ตั้งเรียงรายอยูท่ีริมแมน้ําดังกลาวไปจนถึงอาวเปอรเซีย เชน เมืองอีริดู (Eridu) เมืองอุรุก 

(Uruk) และเมืองอูร (Ur) ซ่ึงอยูตอนใต4 เปนตน 

เม่ือประมาณ 3,500 ปกอนคริสตศักราช ชาวสุเมเรียน (Sumerian) ไดตั้งอาณาจักรซู

เมอร (Sumer) ข้ึนในดินแดนเมโสโปเตเมีย5 ซ่ึงอาณาจักรดังกลาวมีความเจริญทางการคาอยางมาก 

รวมท้ังไดประดิษฐอักษรคูนิฟอรม (Cuneiform) ข้ึน ซ่ึงการประดิษฐอักษรเกิดจากความจําเปน

ในทางการคาและมีการบันทึกเรื่องราวตาง ๆ ลงในแผนดินเหนียว (Clay Tablets) เชน รายละเอียด

ของสัญญาตาง ๆ การเปนหนี้ และการประกอบธุรกิจทางการพาณิชยและการเงินตาง ๆ 6 อักษร

ดังกลาวตอมาไดนิยมใชในดินแดนเมโสโปเตเมียติดตอกันมานานกวา 2,000 ป ตอมา แมอาณาจักรซู

เมอรจะลมสลายไปแลวแตการใชตัวอักษรและระบบการบันทึกของชาวสุเมเรียนก็ยังคงใชกันอยูใน

ดินแดนเหลานั้นโดยกลุมชนท่ีอยูในดินแดนดังกลาว และในหลักฐานท่ีพบจากบันทึกในแผนดินเหนียว

ในดินแดนแถบนี้พบวาในราว 2,100 ปกอนศักราชไดมีการประดิษฐและใชตั๋วเงินกัน ดังนั้น จึงอาจ

กลาวไดวาหลักฐานซ่ึงปรากฏจากการขุดคนทางโบราณคดีแผนดินเหนียวของชาวสุเมเรียนแสดงให

เห็นวาตั๋วเงินไดใชกันมาตั้งแต 2,100 ป กอนคริสตกาลแลว 

จากการขุดคนในทางโบราณคดีไดพบหลักฐานตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับตั๋วเงินของชาว 

สุเมเรียนอยูในแผนดินเหนียวเผา ซ่ึงมีขอความบันทึกถึงการท่ีเจาหนี้ใหลูกหนี้กูยืมและลูกหนี้ออก 

ตั๋วสัญญาใชเงิน หรือตั๋วแลกเงินใหแกเจาหนี้ ซ่ึงเจาหนี้สามารถโอนขายตั๋วเงินนั้นใหแกบุคคลอ่ืนตอไป

ได7 เชน หลักฐานท่ีคนพบในเมืองอูร (Ur) ท่ีแสดงวาเมืองนี้เปนเมืองซ่ึงมีความรุงเรืองดานการคาและ

การเงินมากอน โดยจากบันทึกของพอคารายหนึ่งซ่ึงไดกลาวถึงการเงินและการคาของตนซ่ึงมีลักษณะ

คลายธนาคาร คือ รับฝากเงินและใหกูยืมเงิน และไดมีการจัดการในเรื่องการเงินอ่ืน ๆ เชน มีการใช

เครดิตและตราสารทางเครดิตท่ีมีลักษณะเปนตั๋วเงินประเภทตั๋วสัญญาใชเงินและมีการโอนสิทธิตาม

ตั๋ ว เ งินด วย  นอกจากนั้ นยั ง มีบัน ทึก อีกหลายฉบับ ท่ีแสดงว า มีการขายหนี้ เ งิน กู ร วม ท้ั ง 

                                                           
4 History 3010: The Ancient Near East to 500 BCE, Unit 1: The Emergence 

of Civilization in the Near East, Retrieved on 22 April 2016, from 
http://www.hist.unt.edu.  

5 Rondo Cameron, A concise Economic History of the World, Second 
Edition, (Oxford: Oxford University Press, 1993), p. 28. 

6 Ibid, p. 9. 
7 Martin A. Armstrong, supra note 2. 
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การโอนตั๋วเงินและสิทธิตามตั๋วเงินกัน อันสามารถทําไดงายโดยการสงมอบ ซ่ึงนาจะเปนตั๋วชนิดผูถือ

และมีการขายลดตั๋วเงินในลักษณะเดียวกันนี้ในทางปฏิบัติของพอคาและปฏิบัติกันอยูท่ัวไป8 

ในยุคหลังจากอาณาจักรซูเมอร อารยธรรมของชาวสุเมเรียนก็ไดแผขยายไปยัง

อาณาจักรของพวกอัคคาเดียน (Akkadian) ซ่ึงอยูทางเหนือของดินแดนเมโสโปเตเมีย ซ่ึงก็คือ 

อาณาจักรบาบิโลเนีย (Babylonia) และอาณาจักรนี้ก็มีการใชตั๋วเงินชนิดตาง ๆ ในการคาเชนกัน  

โดยปรากฏหลักฐานจากแผนดินเหนียวเผาซ่ึงระบุถึงการใชตั๋วเงินชนิดตาง ๆ ท่ีมีการระบุวาลูกหนี้ 

ผูออกตราสารจะใชเงินเปนเงินแทงใหแกผูถือตราสาร และผูถือตราสารสามารถโอนตราสารนี้ตอไปได

โดยการสงมอบ ดังนั้นตั๋วชนิดนี้นักกฎหมายบางทานจึงเห็นวาเปนตั๋วเงินชนิดผูถือ เพราะโอนโดยการ

สงมอบ และมีการระบุวาใหใชเงินใหแกผูถือตราสารดวย9 

การท่ีชาวบาบิโลเนียนมีความเจริญทางการคามากและไดทําการคาระหวางชาติอยาง

กวางขวางจึงไดเผยแพรวัฒนธรรมตาง ๆ ท่ีตนไดรับจากอาณาจักรอ่ืน และท่ีตนสรางข้ึนใหม 

ไปยังอาณาจักรอ่ืน ๆ เชน อียิปต ทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอรเรเนียน ทะเลอีเจียน อนาโตเลีย 

และดินแดนแถบแมน้ําสินธุในอินเดีย โดยเผยแพรไปกับการคาของตน 

หลังจากนั้นในชวง 1 ,600 – 1,200 ปกอนคริสต ศักราช พวกฮิตไตท (Hittite)  

ก็เขาครอบครองดินแดนเมโสโปเตเมียและรับวัฒนธรรมตาง ๆ ท่ีมีอยูแลวในแถบนี้10 ซ่ึงนาจะรวมถึง

การใชตั๋วเงินดวย และในระหวางท่ีพวกฮิตไตทครอบครองดินแดนบางสวนของเมโสโปเตเมียอยู 

พวกอัสซีเรียน (Assyrian) ก็ไดเขาครอบครองและสรางอาณาจักรของพวกตนบนดินแดนเมโสโปเตเมีย

ในชวง 1,300 – 612 ปกอนคริสตศักราช และพวกอัสซีเรียนนี้ก็ไดรับอิทธิพลตาง ๆ จากพวกท่ี 

อยูมากอนในดินแดนเดิมเชนกัน11 

จากหลักฐานท่ีขุดพบในอาณาจักรของชาวอัสซีเรียนนั้นพบวามีการจารึกในแผนดิน

เหนียวเผา 5 แผน ซ่ึงระบุขอความถึงการเปนหนี้และวิธีการชําระหนี้ท่ีแตกตางกัน โดยแผนแรกระบุถึง

หนี้ท่ีลูกหนี้จะตองชําระแกเจาหนี้พรอมดอกเบี้ยซ่ึงมีการลงลายมือชื่อของลูกหนี้และพยาน แผนท่ีสอง

ระบุ ถึ งหนี้ ท่ี จะชํ า ระ ในอนาคตพร อม ท้ั งข อความ ท่ี กํ าหนดโทษหากไม มี การชํ าระหนี้  

แผนท่ีสามระบุถึงหนี้ท่ีมีการประกันดวยบุคคลท่ีสามผูซ่ึงจะจายเงินในกรณีท่ีลูกหนี้ผิดนัด แผนท่ีสี่ระบุวา

                                                           
8 Fritz M. Heichelheim, An Ancient Economic History, Vol. III, Trans. Joyce 

Stevens, (Leyden: A.W. Sythoff, 1970), p. 135. 
9 Benjamin Bromberg, supra note 1, pp. 86 – 87. 
10 Joshua J. Mark, “The Hittites”, 20 April 2011, Retrieved on 25 April 2016, 

from www.ancient.eu/hittite/. 
11 Peter BetBasoo, “Brief History of Assyrians”, Revised on November 1, 

2013, Retrieved on 25 April 2016, from http://www.aina.org/brief.html.  

http://www.aina.org/brief.html
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ผูลงชื่อไดมอบอํานาจใหบุคคลท่ีสามมีสิทธิท่ีจะเรียกเก็บหนี้ และแผนท่ีหาซ่ึงไดพัฒนาเปนตั๋วแลกเงิน

ของชาวอัสซีเรียนนั้น เปนการสั่งจากสถานท่ีแหงหนึ่งใหบุคคลคนหนึ่งจายเงิน ณ สถานท่ีอีกแหงหนึ่ง

และระบุชื่อผูรับเงิน วันท่ีถึงกําหนดใชเงิน และลงลายมือชื่อผูสั่งจายตลอดจนพยาน12 ซ่ึงตามสภาพ

ของต๋ัวนาจะเปนตั๋วเงินชนิดระบุชื่อ และอาจเปนตั๋วระบุชื่อท่ีมีข้ึนเปนครั้งแรกในประวัติศาสตร 

ตั๋วเงินของโลก 

ในชวง 614 ปกอนคริสต ศักราช พวกบาบิโลเนียใหมนําโดยพระเจาชาลดีนส 

(Chaldeans) ไดเขาครอบครองดินแดนเมโสโปเตเมียโดยเขายึดครองอาณาจักรเดิมและสถาปนา

อาณาจักรข้ึนใหมและมีอํานาจอยูในดินแดนนี้จนถึงปท่ี 539 กอนคริสตศักราช และในอาณาจักร 

บาบิโลเนียใหมนี้ก็ไดมีการคนพบแผนดินเหนียวเผาซ่ึงมีขอความระบุถึงตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน

และตราสารอ่ืน ๆ เชน เลตเตอรออฟเครดิต13 

แตหลังจากนั้นอาณาจักรเปอร เ ซียก็ได เขาครอบครองดินแดนเมโสโปเตเมีย  

ตั้งแตรัชสมัยของจักรพรรดิไซรัส (Cyrus) คือ ระหวาง 539 – 486 ปกอนคริสตศักราช และเปอรเซีย

ก็ไดครอบครองดินแดนนี้จนถึงปท่ี 323 กอนคริสตศักราช และในชวงนี้ก็ไดมีการใชตราสารตาง ๆ  

ท่ีมีอยูเดิม เชน ตั๋วสัญญาใชเงิน และมีการนําสัญญาชนิดตาง ๆ ไปใชในดินแดนอ่ืน ๆ ท่ีเปอรเซีย

ครอบครองดวย นอกจากนั้นมีหลักฐานวาชาวบาบิโลเนียใหมท่ีเขาไปทําการคาในอาณาจักรเปอรเซีย

ก็ไดใชตั๋วเงินในการคาของตนดวย แตอันท่ีจริงชาวเปอรเซียเองก็ไดรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมตาง ๆ 

จากกลุมชนตาง ๆ ท่ีอยูในเมโสโปเตเมียมานานแลว เชน จากอาณาจักรซูเมอร อัคคัด โดยเฉพาะจาก

กลุมชนท่ีอยูในเมืองอูร14 

นอกจากกลุมชนท่ีอยูในดินแดนเมโสโปเตเมียแลวก็มีหลักฐานวากลุมชนท่ีอยูในดินแดน

อ่ืน ๆ ก็ไดมีการใชตั๋วเงินเชนกัน เนื่องจากไดรับอิทธิพลหรืออารยธรรมจากดินแดนเมโสโปเตเมีย เชน 

ชาวฟนิเชีย (Phoenicia) ชาวอียิปต และชาวฮิบรูหรือยิว 

สําหรับอาณาจักรกรีซซ่ึงมีความเจริญในทุก ๆ ดานและมีอิทธิพลตอสังคมอ่ืน ๆ  

ในยุคหลังนั้นก็มีหลักฐานวามีการใชตราสารบางชนิดท่ีมีลักษณะเปนตั๋วเงินเชนกันหลังจากท่ีมีการ

ประดิษฐเงินตราของตนเอง เพียงแตหลักฐานท่ีคนพบมีไมมากเทากับท่ีคนพบในดินแดนเมโสโปเตเมีย 

                                                           
12 Helen West Bradlee, “History of the Law of Merchant”, A Student’s 

Course on Legal History, September 2014, Retrieved on 22 April 2016, from 
http://szabo.best.vwh.net/lex.html. 

13 Ibid. 
14 Robert C. Henrickson, “ECONOMY ii. IN THE PRE-ACHAEMENID PERIOD”, 

Last Updated: December 8, 2011, Retrieved on 25 April 2016, from 
http://www.iranicaonline.org/articles/economy-ii. 
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กลาวคือ ในสมัยพระเจาอเล็กซานเดอรมหาราช (Alexander the Great) นั้นมีธนาคารในดินแดน

กรีซแลวและธนาคารเหลานี้ประกอบกิจการรับฝากเงิน ใหกูเงิน รับแลกเปลี่ยนเงินตรา และในธุรกิจ

ของธนาคารก็มีการใชตั๋วเงินกันดวย15 

อยางไรก็ตาม ไมปรากฏวามีกฎหมายลายลักษณอักษรท่ีใชบังคับกับตั๋วเงินดังกลาว ซ่ึง

อาจเปนเพราะไมไดมีการใชกันอยางกวางขวาง และนักนิติศาสตรบางทานก็เห็นวาถึงแมจะมีการใช

ตราสารชนิดผูถือตาง ๆ ในระบบของธนาคารซ่ึงมีมาในยุคกอนนั้นแตไมเคยมีการพัฒนาตราสารโดย

นักธุรกิจชาวกรีก16 นอกจากนั้นในกรีซก็มีความคิดของพวกนักปราชญสวนหนึ่งท่ีคัดคานการกูเงิน 

และการเรียกดอกเบี้ยทางการคา ซ่ึงอาจมีสวนสัมพันธกับการท่ีเปนอุปสรรคตอการยอมรับตั๋วเงินดวย 

เชน เพลโต (Plato) อริสโตเติล (Aristotle) ไมเห็นดวยกับการใหดอกเบี้ย การกูยืมเงินโดยมี

ดอกเบี้ย17 ดังนั้น จึงมีการใชตั๋วเงินและการโอนสิทธิตามตั๋วเงินโดยใชในวงจํากัด ไมไดใชกันโดยท่ัวไป 

กลาวคือ ใชกันในหมูพอคานานาชาติเทานั้น แตนักกฎหมายยังไมไดยอมรับตราสารเหลานั้นวามี

ลักษณะพิเศษแตอยางใด 

2.1.1.2 ยุคอาณาจักรโรมัน 

อาณาจักรโรมันเปนอาณาจักรท่ีมีพัฒนาการทางกฎหมายมากกวาอาณาจักรอ่ืนๆกอน

หนานั้น และปรากฏหลักฐานวาอาณาจักรนี้มีการใชตราสารบางอยางท่ีมีลักษณะเปนตั๋วเงิน  บาง

ฉบับมีลักษณะเปนตั๋วแลกเงินและบางฉบับมีลักษณะเปนตั๋วสัญญาใชเงิน กลาวคือ ในทางปฏิบัติหรือ

จารีตประเพณีของประชาชนในกรุงโรม มักมีกรณีท่ีบุคคลหนึ่งออกตราสารใหแกบุคคลอีกคนหนึ่งท่ีอยู

ในกรุงโรมเพ่ือใหบุคคลนั้นไปรับเงินจากบุคคลอีกคนหนึ่งท่ีอยูในท่ีอ่ืน เชน เอเธนส แตตราสารเหลานี้

ก็ใชกันท่ัวไปไมจํากัดเฉพาะการชําระหนี้ในวงการคา และก็มีบุคคลสําคัญท่ีใชตราสารเหลานี้ 

ในการชําระหนี้ เชน ซิเซโร (Cicero) ซ่ึงประสงคจะจายเงินคาเลาเรียนใหแกบุตรชายของตนท่ีอยูใน

กรุงเอเธนส ประเทศกรีซ จึงสั่งใหเพ่ือนของตนซ่ึงเปนพอคาท่ีอยูในกรุงโรมเขียนตราสารสั่งลูกหนี้ 

(ของพอคาคนดังกลาวนั้น) ท่ีอยูในเอเธนสใหจายเงินใหบุตรชายของตนท่ีอยู ท่ีเอเธนส18 และ 

                                                           
15 Fritz M. Heichelheim, supra note 8, p. 114. 
16 Ibid. 
17 Andrew Dickson White, “Origin and Progress of Hostility to Loans at 

Interest”, July 1993, Retrieved on 25 April 2016, from 
http://abob.libs.uga.edu/bobk/whites01.html.  

18 Joseph Story, Commentaries on the Law of Promissory Notes, and 
Guaranties of Notes and Check on Banks and Bankers, (Boston: Little Brown and 
Company, 1856), pp. 2 – 8. 
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มีหลักฐานท่ีนาเชื่อถือวาในชวงของซิเซโรนี้ (ประมาณ 100 ปกอนคริสตศักราช) ในกรุงโรมและท่ีอ่ืน ๆ 

ไดมีการใชตั๋วแลกเงินเปนตราสารทางเครดิตในการชําระหนี้ของพอคาซ่ึงอาศัยอยูในถ่ินท่ีหางไกลกันดวย 

นอกจากนั้นก็มีการใชตราสารบางอยางอันมีลักษณะเปนตั๋วสัญญาใชเงินโดยใชคําวา 

Chirographa หรือ Chirographum ซ่ึงมีลักษณะเปนเชนเดียวกับตั๋วหนี้ของสังคมอ่ืน ๆ โดยมี

ขอความระบุวาลูกหนี้เปนหนี้เจาหนี้และเจาหนี้มีสิทธิไดรับชําระหนี้จากลูกหนี้ และทําตราสารข้ึนเพ่ือ

เปนพยานหลักฐานของการเปนหนี้ ซ่ึงก็คือ ตั๋วสัญญาใชเงินเพราะมีขอความท่ีลูกหนี้สัญญาวาจะใช

เงินใหเจาหนี้ ซ่ึงจะเห็นไดจาก Digest ใชขอความวา “ไกยุส ไซยุส (Gaius Seius) ยืมเงินจํานวนหนึ่ง

จาก ออลุส อเจริตุส (Aulus Ageritus)” โดยมีบันทึกดังนี้ “ผูลงลายมือชื่อกลาววา ขาพเจาไดรับ 

และรับรองวาไดรับเงินท่ียืมมาจาก ออลุส อเจริตุส เปนจํานวน 10 ออรี่ (Aurie) ซ่ึงขาพเจาสัญญาวา 

จะจายเงินใหเขาในเดือนกรกฎาคมหนา พรอมกับดอกเบี้ยในจํานวนท่ีตกลงกันระหวางเรา”19 

อยางไรก็ตามเจาหนี้ไมสามารถฟองคดีลูกหนี้ตามตราสารดังกลาวได เนื่องจากในการ

ฟองคดีตองมีหลักฐานทําเปนสัญญาท่ีทางการกําหนด แตตราสารดังกลาว โดยเฉพาะท่ีมีลักษณะเปน

ตั๋วสัญญาใชเงินซ่ึงคลายกับตราสารหนี้ หรือตั๋วหนี้ของสังคมอ่ืน ๆ และตั๋วหนี้ในสังคมยุคหลัง ๆ นั้น 

ไมไดทํากันอยางเปนทางการแตอยางใด นอกจากนั้นตราสารหนี้ของโรมันมีลักษณะคลายกับบันทึก

เรื่องการเงินอันเปนจารีตประเพณีของชาวโรมันท่ีจะตองทําบันทึกทางการเงินเปนประจําและเปนชวง ๆ 

เชน ในแตละเดือน20 ดังนั้น ถึงแมวาตราสารดังกลาวจะมีลักษณะเปนตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใชเงิน

แตชาวโรมันก็ไมไดยอมรับวาตราสารเหลานี้เปนตั๋วเงินหรือเปนสื่อกลางในการคาแตอยางใดและไมมี

การโอนสิทธิตามตั๋วเงินหรือเปลี่ยนมือกัน21 

หลังจากอาณาจักรโรมันตะวันตกสิ้นสุดลงในป ค.ศ. 476 ในอาณาจักรไบเซนไทน 

(Byzantine) หรือโรมันตะวันออกก็มีการใชตราสารบางอยางท่ีมีลักษณะคลายกับตั๋วสัญญาใชเงิน 

หรือท่ีเรียกกันวาตั๋วหนี้ ปรากฏหลักฐานเปนหนังสือฉบับหนึ่งท่ีออกในคริสตศตวรรษท่ี 4 โดยปาปนูธิอุส 

(Papnuthius)  บุ ตรของ ฮีแรกซ  (Hierax)  ท่ี มี ไป ถึงออเรลิ อุ ส  แอสคลี เป ย เดส  (Aurelius 

Asclepiades) นายทหารในหนวยทหารแหงหนึ่งซ่ึงตั้งอยู ท่ีเฮอรโมโปลิเตส (Hermopolites) มี

ขอความสัญญาวาจะชําระหนี้จํานวน 2 โซลิดิ (Solidi) จากจํานวนท่ีเปนหนี้กัน 6 โซลิดิ22 อันมีลักษณะ

เปนตั๋วสัญญาใชเงิน และนอกจากนั้นก็มีการใชตราสารท่ีมีลักษณะเปนตั๋วแลกเงิน คือ ผูออกตั๋วมีคําสั่ง

                                                           
19 Ibid., pp. 5 – 6. 
20 Carl Salkowski, Institutes and History of Roman Private Law with Catena 

of Texts, (London: Stevens and Haynes, 1886), p. 575. 
21 Joseph Story, supra note 18, p. 6. 
22 B. B. Rees, Papyri from Hemopolis and Other Documents of Byzantine 

Period, (London: Egypt Exploration Society, 1964), p. 76. 
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ใหบุคคลหนึ่งจายเงินใหแกบุคคลอีกคนหนึ่ง ซ่ึงทําข้ึนในชวงคริสตศตวรรษท่ี 5 ในอาณาจักรไบเซน

ไทนดวย23 

แมจะมีการใชตราสารบางอยางอันมีลักษณะเปนตั๋วเงินแลว แตก็ยังไมปรากฏวามี

กฎหมายตั๋วเงินท่ีเปนลายลักษณอักษรในอาณาจักรโรมัน อยางไรก็ตาม นิติกรรมตาง ๆ ก็สามารถ

ใหผลบางประการเชนเดียวกับตั๋วเงินได เชน การโอนสิทธิเรียกรองและผูรับโอนสามารถบังคับสิทธิ

เรียกรองของตนไดซ่ึงคลายกับตั๋วเงิน เพียงแตยังไมเหมือนกับตั๋วเงินในปจจุบันเทานั้น 

ในเวลาท่ีอาณาจักรโรมันยังเรืองอํานาจอยูนั้น อาณาจักรอ่ืน ๆ ซ่ึงอยูในซีกโลกตะวันตก

สวนใหญยังไมมีการใชตั๋วเงิน ยกเวนในดินแดนบาบิโลเนียใหม ฟนิเชีย แอฟริกาเหนือ บางสวนใน

ดินแดนท่ีเปนอาหรับในปจจุบัน และดินแดนบางสวนท่ีอยูรอบ ๆ ทะเลเมดิเตอรเรเนียน ซ่ึงเหตุท่ียังมี

การใชตั๋วเงินกันอยูในดินแดนเหลานี้ก็เนื่องจากมีการคาระหวางชาตินั่นเอง และถึงแมชาวโรมันจะ

ปกครองดินแดนตาง ๆ มากมายตั้งแตแมน้ําไทกริส ยูเฟรติส และจากแมน้ําดานูบ จนถึงทะเลทรายซา

ฮารา คือ ท้ังดินแดนในทวีปยุโรป อังกฤษ ทะเลเมดิเตอรเรเนียน และในภาคเหนือของแอฟริกา แต

โรมันก็ไมไดเขาไปแทรกแซงในเรื่องเศรษฐกิจของดินแดนเหลานั้น ดังนั้น ในดินแดนเหลานี้จึงยังคงมี

การใชตั๋วเงินกันตอไป 

2.1.1.3 ยุคกลาง 

หลังจากอาณาจักรโรมันตะวันตกลมสลายไปในคริสตศตวรรษท่ี 5 คือ ในป ค.ศ. 476 

เนื่องจากการรุกรานโดยชนเผาเยอรมัน สภาวะทางเศรษฐกิจการคาและอุตสาหกรรมในดินแดนตาง ๆ 

รวมท้ังในทวีปยุโรปโดยเฉพาะทางตะวันตกซบเซาเปนอันมาก ทําใหเศรษฐกิจของยุโรปตะวันตก

ในชวงนั้นอยูในชวงชะงักงัน24 และกลับเขาสูยุคเกษตรกรรมอีก กลาวคือ มีระบบเศรษฐกิจแบบ 

แมนเนอร  (Manorialism) ซ่ึงผูกพันกับท่ีดินและการเกษตร อันมีผลกระทบตอการคาและ

อุตสาหกรรมของยุโรปตะวันตกในสมัยนั้นมาก เพราะทําใหเศรษฐกิจของยุโรปสวนใหญกลายเปน

เศรษฐกิจแบบเลี้ยงตนเอง กลาวคือ คงมีการคาอยูบางแตกระทํากันในหมูบานและชุมชน และเปน

การคาเล็ก ๆ นอย ๆ อุตสาหกรรมท่ีมีก็มักเปนลักษณะพ้ืนฐานและใชกันในครัวเรือนหรือชุมชน  

ไมไดทําเปนการคาขนาดใหญ ซ่ึงไมเหมือนในยุคกอนหนานั้น25, 
2 5

26, 
2 6

27 จึงไมมีความจําเปนท่ีจะตองมี

                                                           
23 Ibid., pp. 99 – 103. 
24 สมคิด ศรีสังคม, ประวัติศาสตรเศรษฐกิจทวีปยุโรปจากยุคดึกดําบรรพถึง ค.ศ. 1750, 

(กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, 2556), น. 163. 
25 เพ่ิงอาง, น. 85 – 90. 
26 อสัมภิณพงศ ฉัตราคม, ประวัติศาสตรเศรษฐกิจ, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย

รามคําแหง, 2532), น. 17. 
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การใชตั๋วเงิน เพราะไมมีการคาระดับนานาชาติท่ีมีความสําคัญกันอยางกวางขวาง แมยังคงมีการคาใน

สวนตาง ๆ ของยุโรปอยูแตก็นอยมาก เนื่องจากยุโรปสวนหนึ่งและบางสวนของทะเลเมดิเตอรเรเนียน 

ถูกครอบครองโดยชาวอาหรับตั้งแตคริสตศตวรรษท่ี 5 จนถึงคริสตศตวรรษท่ี 11 อันทําใหยุโรปตะวันตก

กลับไปสูสภาพเศรษฐกิจแบบการเกษตรดังท่ีไดกลาวมาแลว และนอกจากนั้นก็มีสงครามในอาณาจักร

ตาง ๆ ของทวีปยุโรป ดวยเหตุดังกลาวเมืองตาง ๆ แถบทะเลเมดิเตอรเรเนียนท่ีเคยมีความรุงเรือง 

ทางการคา เชน เจนัว (Genoa) จึงถูกลดความสําคัญลง การคาและอุตสาหกรรมตาง ๆ มักเก่ียวกับ

การเกษตรและทํากันในระดับขนาดเล็ก แมกระท่ังเงินก็หมดความสําคัญในฐานะท่ีเปนเครื่องมือรักษา

ความม่ังค่ัง แตก็ยังใชเงินตราเปนเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนสินคากันอยู 

อยางไรก็ตาม ในชวงนั้นก็ยังคงมีบางสวนของทวีปยุโรปท่ีมีความเจริญกาวหนาทางการ

คา คือ ทางภาคใตของอิตาลี เชน เวนิส และอาณาจักรไบแซนไทนหรือท่ีเรียกวาโรมันตะวันออก28 ซ่ึง

มีความ ม่ั ง ค่ั งทา งการ เ งิน  เนื่ อ งจ าก เป น ศูนย กลา งทา งการค าและวัฒนธรรม  อีก ท้ั ง 

ทางภาคเหนือแถบสแกนดิเนเวียก็มีความเจริญทางการคาเชนกัน29 นอกจากนั้นกลุมชนในบางถ่ิน 

เชน พวก Merovingian พวกกอล (Gaul) และกลุมชนท่ีอยูแถบแอฟริกาเหนือบางสวนตลอดจน 

กลุมชนท่ีอยูในแถบเมโสโปเตเมียและท่ีอยูรอบ ๆ ทะเลเมดิเตอรเรเนียน โดยเฉพาะในกลุมชาวอาหรับ

ซ่ึงไดเขาครอบครองดินแดนบางสวนของยุโรปและดินแดนแถบทะเลเมดิเตอรเรเนียนตั้งแต

คริสตศตวรรษท่ี 5 – 11 ไดกลายเปนผูนําทางการคาทางซีกโลกตะวันตก มีความรุงเรืองมากและ 

มีอิทธิพลตอชาวตะวันตกคอนขางมาก ซ่ึงจะเห็นไดจากภาษาท่ีใชในการพาณิชยจํานวนมากท่ีมีมาจาก

ภาษาอาหรับ เชน Magazine, Tariff, Traffic และก็ไดมีการใชตั๋วเงินในทางการคา30 ซ่ึงไดรับอิทธิพล

จากตั๋วเงินในดินแดนตาง ๆ ของเมโสโปเตเมีย และนาจะมีอิทธิพลตอตั๋วเงินท้ังหลายในปจจุบันดวย31 

สําหรับดินแดนตาง ๆ ในยุโรปตะวันตกในชวงแรกของยุคกลางยังไมมีตราสาร 

ทางการเงินใดท่ีเรียกวาตั๋วเงิน แตก็มีการใชตราสารหนี้หรือตั๋วหนี้ซ่ึงมีลักษณะคลายกับตั๋วสัญญาใชเงิน 

และมีหลักฐานวามีการใชตราสารหนี้เหลานี้กันมานานซ่ึงอาจกอนหนาตั๋วเงิน กลาวคือ ในทวีปยุโรป

                                                                                                                                                                      
27 อังรี ปแรน, ประวัติศาสตรเศรษฐกิจและสังคมยุโรปสมัยกลาง, แปลโดย  

ฉัตรทิพย นาถสุภา และคณะ, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพสรางสรรค, 2518), น. 1 – 2. 
28 C. G. Simkin, The Traditional Trade of Asia, (London: Oxford University 

Press, 1968), p. 53. 
29 สมคิด ศรีสังคม, อางแลว เชิงอรรถท่ี 24, น. 167 – 169. 
30 J. Milnes Holden, The History of Negotiable Instruments in English Law, 

(London: the Athlone Press, 1955), p. 1. 
31 Janet L. Abu–Lughod, Before European Hegemony, The world System 

A.D. 1250 – 1350, (Oxford: Oxford University Press, 1989), p. 4. 
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และอังกฤษมีการใชตราสารท่ียอมรับวาลูกหนี้เปนหนี้เจาหนี้ซ่ึงสามารถนําไปใชในการบังคับชําระหนี้

ไดงายเชนเดียวกับตราสารตั้งผูปกครองท่ีผูทําพินัยกรรมทําข้ึน และไดมีการใชกระจายกันท่ัวยุโรป  

ซ่ึงมีหลักฐานมากมาย เชน ในอังกฤษมีตราสารท่ีเรียกวา Missibilia ทําใหตอมาตั๋วเงินไดรับการ

ยอมรับโดยงายเพราะคลายคลึงกับตราสารหนี้ท่ีมีอยูแลวในประเทศ 

แมดินแดนสวนใหญในยุโรปจะไมมีการคาในชวงยุคกลางตอนตน แตในบางเมืองของ

อิตาลีก็ไดมีการติดตอกับอาณาจักรอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอาณาจักรไบแซนไทน ท้ังทางดานเศรษฐกิจ 

สังคม การเมืองและวัฒนธรรม และกับพวกอาหรับ โดยเฉพาะในชวงภายหลังคริสตศตวรรษท่ี 7  

จึงทําใหเมืองเหลานั้นมีฐานะท่ีดีกวาดินแดนอ่ืน ๆ ของยุโรป แมกระท่ังดินแดนทางภาคเหนือของยุโรป 

เนื่องจากสภาพทางภูมิศาสตรท่ีอยูใกลกับชุมชนท่ีทําการคา นอกจากนั้นเมืองตาง ๆ เชน เวนิส 

(Venice) ปซา (Pisa) และเจนัว (Genoa) ซ่ึงนิยมคาขายทางทะเล เนื่องจากการคาขายทางบก 

ไมสะดวก เพราะถูกรบกวนโดยพวกลอมบารด (Lombards) หรือถูกโจมตีจากพวกอาหรับ32  

ดวยเหตุท่ีมีการคาขายเชนนี้จึงทําใหเมืองตาง ๆ ท่ีเปนเมืองทามีความเจริญเติบโต และตอมาก็ได

ขยายไปยังเมืองอ่ืน ๆ เชน มิลาน (Milan) ในแควนลอมบารดี (Lombardy) ซ่ึงอยูในภาคเหนือ 

อันเปนแหลงรวมของพอคา และฟลอเรนซ (Florence) ในแควนทัสคานี (Tuscany) ท่ีอยูในภาค

ตะวันตกของอิตาลี33 หลังจากนั้นความเจริญจึงแผกระจายไปยังสวนอ่ืน ๆ ของยุโรป เชน เบลเยี่ยม 

เนเธอรแลนด ลักซัมเบิรก ดินแดนไรน (Rhine) ซ่ึงอยูทางตอนเหนือของฝรั่งเศส เยอรมนี ยุโรป

ตะวันออก34 และในท่ีสุดแทบทุกสวนของทวีปยุโรปก็เริ่มมีความเจริญเนื่องจากการฟนตัวทาง

เศรษฐกิจ เพราะมีการคาขายระดับนานาชาติ 

ในคริสตศตวรรษท่ี 11 ซ่ึงเปนระยะท่ียุโรปตะวันตกเริ่มมีการฟนฟูทางเศรษฐกิจนั้นก็ได

มีหลักฐานของการทําตราสารหนี้เชนเดียวกับคริสตศตวรรษกอน ๆ โดยมีเอกสารท่ีมีขอความระบุให

ชําระหนี้ตอเจาหนี้ หรือตอบุคคลผูยื่นตราสารตอลูกหนี้ในตราสารชนิดตาง ๆ เชน ในพินัยกรรมและ

ตราสารท่ีใชในการขนสงและตราสารอ่ืน ๆ ท่ีรับรองความเปนหนี้ โดยปรากฏหลักฐานวาในป ค.ศ. 

1036 บุคคลชื่อ Petrus เขียนพินัยกรรมระบุวาหากตนตายไป ใหภรรยาของตนและทรัพยสินของตน

อยูในความปกครองของ Malfred และ John และ 30 ปตอมา John ไดไปยื่นคํารองตอศาลเพ่ือขอ

เปนผูปกครองภรรยาหมายของ Petrus และศาลก็ไดรับรองการเปนผูปกครองของ John หลังจากท่ี 

John ไดยื่นตราสารดังกลาวตอศาล 

                                                           
32 Rondo Cameron, supra note 5, p. 60. 
33 Ibid., p. 61. 
34 Ibid. 
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ในชวงคริสตศตวรรษท่ี 12 เปนตนไปเศรษฐกิจของทวีปยุโรปทางดานตะวันตกและท่ี 

อ่ืน ๆ ไดฟนตัวและมีความเจริญเติบโตทางการคามากข้ึน เนื่องจากในขณะนั้นเริ่มมีการคา 

ในตลาดนัดในดินแดนตาง ๆ ท้ังตลาดนัดขนาดเล็กท่ีคาขายกันในทองถ่ิน และตลาดนัดขนาดใหญ

ระดับนานาชาติ เชน ตลาดนัดในดินแดนแฟลนเดอรส (Flanders) ในเมืองบรูกส (Bruges) ตลาดนัด

เมืองเทสซาโลนิกา (Thessalonica) ในอาณาจักรไบแซนไทน ตลาดนัดช็องปาญ (Champagne)  

ในประเทศฝรั่งเศส35 และหลังจากนั้นก็มีตลาดนัดกระจายอยูท่ัวไปในทวีปยุโรปและท่ีอ่ืน ๆ เชน  

อันทเวิรป (Antwerp) และเจนีวา (Geneva)36 นอกจากนั้นในตลาดนัดเหลานี้ก็มีศาล (Fair Courts) 

ซ่ึงระงับขอพิพาทท่ีเกิดข้ึนในตลาดดวย37 

ในตลาดนัดเหลานี้เปนแหลงรวมเงินตราของหลายชาติซ่ึงใชหมุนเวียนกัน ตลอดจนมีการ

แลกเปลี่ยนเงินตราในการคาขายระหวางกัน และในตลาดนัดดังกลาวก็มีการใชตราสารหนี้แทนการ

ชําระหนี้ดวยเงินสดเพ่ือความสะดวกในการแลกเปลี่ยนเงินตราและเปนการสงเสริมการคาดวย38 ตรา

สารเหลานี้สวนใหญมีลักษณะเปนตั๋วหนี้หรือตั๋วสัญญาใชเงิน แตบางฉบับก็เปนตั๋วแลกเงินเนื่องจากมี

การสั่งใหบุคคลท่ีสามจายเงินใหเจาหนี้ ซ่ึงในแตละประเทศก็จะมีชื่อเรียกแตกตางกันไป เชน Lettre 

de Foire หรือ Fair Letter หรือ Lettre de la Change หรือ Letter of Exchange และปรากฏ

หลักฐานวามีการคนพบตราสารหนี้ประมาณ 8,000 ฉบับท่ีเขียนข้ึนระหวาง ค.ศ. 1249 – 1291 ท่ี

ประเทศเบลเยี่ยม ซ่ึงตราสารท่ีเห็นกันวาเปนตั๋วเงินนี้อาจไดรับอิทธิพลมาจากตราสารหนี ้

ท่ีใชกันอยูกอนหนานั้นแลว 

ในชวงคริสตศตวรรษท่ี 13 – 14 ตั๋วแลกเงินมีบทบาทท่ีสําคัญอยางยิ่งในการคา

ประจําวันของพอคา นายธนาคาร ผูคาและแลกเปลี่ยนเงินตราทางภาคเหนือของอิตาลี39 โดยเฉพาะ

ชาวลอมบารด (Lombards) ซ่ึงเปนพอคาใน 4 รัฐท่ีสําคัญของอิตาลีในขณะนั้น คือ เจนัว (Genoa) 

ลุคคา (Lucca) ฟลอเรนซ (Florence) และเวนิส (Venice) นอกจากนั้นในบางเมืองท่ีมีความเจริญ

ทางการคา เชน บรูกส (Bruges) และฟลอเรนซ (Florence) ก็มีการสนับสนุนการใชตั๋วเงินโดยการตั้ง

                                                           
35 Paul Halsall June, “Medieval Sourcebook: The Great Fair at Thessalonica 

Mid 12th century”, 1997, From http://www.fordham.edu. สืบคนเม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2559. 

36 Ibid., ; Joris de Sutter, “The Medieval Marketplace – Trade and 
Commerce in 13th Century Flanders”, Retrieved on 25 April 2016, 
fromhttp://www.liebaart.org/handel_e.htm.  

37 Rondo Cameron, supra note 5, p. 65. 
38 สมคิด ศรีสังคม, อางแลว เชิงอรรถท่ี 24, น. 131 – 135, 172 – 174. 
39 J. Milnes Holden, supra note 30, p. 1 – 2. 



24 
 

โรงเรียนของรัฐท่ีไมใชโรงเรียนโบสถเพ่ือสอนใหนักเรียนรูจักเขียนจดหมายทางธุรกิจรวมท้ังการสอน

ใหเขียนตั๋วเงินตาง ๆ โดยสอนใหเขียนเปนภาษาละตินดวย 

เม่ือในทวีปยุโรปไดเริ่มมีการใชตั๋วเงินอยางแพรหลายเพ่ือชําระหนี้ในทางการคา 

จนตั๋วเงินไดรับการยอมรับกันท่ัวไป การพัฒนาของหลักกฎหมายตั๋วเงินจึงเริ่มตนข้ึน โดยในระยะแรกนี้

ยังไมมีกฎหมายตั๋วเงินท่ีเปนลายลักษณอักษร และเม่ือมีปญหาพิพาทกันในเรื่องท่ีเก่ียวกับตั๋วเงินก็จะ

ใชจารีตประเพณีทางการคาหรือท่ีเรียกกันวา “กฎหมายพอคา” (Merchant Law หรือ Lex Mercatoria) 

เปนเกณฑตัดสินในเรื่องความสัมพันธระหวางบุคคลท่ีเก่ียวของกับตั๋วเงินนั้น 

“กฎหมายพอคา” (Merchant Law หรือ Lex Mercatoria) ท่ีนํามาใชในการตัดสินขอ

พิพาทในทางพาณิชยนั้นเปนแตเพียงกฎหมายจารีตประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติทางการคาหรือ

บางครั้งก็เรียกวาปกติประเพณีทางการคาในเรื่องตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับการคาและความสัมพันธของพอคา

ในเรื่องนั้น ๆ อันเปนท่ียอมรับกันในหมูพอคาซ่ึงผูกพันใหพอคาตองปฏิบัติตาม ซ่ึงถึงแมกฎหมายพอคา

จะไมใชกฎหมายลายลักษณอักษร แตเม่ือธรรมเนียมดังกลาวไดรับการปฏิบัติติดตอกันเปนเวลานานก็

กลายเปนกฎหมายจารีตประเพณี 

กฎหมายพอคานั้นเกิดข้ึนครั้งแรกในทวีปยุโรปเนื่องจากความจําเปนของพอคา 

ท่ีตองการใหธรรมเนียมปฏิบัติและจารีตประเพณีท่ีใชบังคับกับการทํากิจกรรมทางการคาในตลาดนัด

ตาง ๆ ของยุโรปยุคกลางมีหลักเกณฑท่ีชัดเจนและเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในทุกแหง จึงไดมีการวาง

หลักเกณฑสําหรับการกระทําตาง ๆ ในการคาท้ังระดับภายในและการคาระหวางชาติ และเม่ือมีการ

ใชจารีตประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติทางการคาซ่ึงมีลักษณะเปนอยางเดียวกันในหมูพอคาระหวาง

ชาติติดตอกันเปนเวลานาน หลักเกณฑเหลานั้นก็ไดพัฒนาเปนกฎหมายพอคา40 

ดวยเหตุดังกลาวกฎหมายพอคาจึงประกอบดวยธรรมเนียมปฏิบัติและจารีตประเพณี

ทางกฎหมายซ่ึงพัฒนามาจากกิจกรรมทางการคา โดยมีการนําธรรมเนียมปฏิบัติหรือจารีตประเพณี

นั้นไปใชบังคับเพ่ือแกปญหาขอพิพาทซ่ึงเกิดข้ึนระหวางพอคาในตลาดนัด กลาวคือ พอคา 

ไดระงับขอพิพาททางการคากันเอง เชน คูกรณีพิพาทตั้งอนุญาโตตุลาการและอนุญาโตตุลาการชี้ขาด

ขอพิพาทโดยใชหลักกฎหมายของพอคานั้นมาปรับกับขอพิพาทท่ีเกิดข้ึน อยางไรก็ตาม ในขณะนั้น 

หลักกฎหมายพอคายังไมไดเปนสวนหนึ่งของกฎหมายของรัฐและขอพิพาทนั้นก็ไมไดระงับในศาลของรัฐ 

อีกท้ังกฎหมายพอคาก็ไมใชหลักกฎหมายท่ีศาลของรัฐนําไปใชปรับกับขอพิพาทในศาลของรัฐแตอยาง

ใด แตเปนเรื่องท่ีใชระงับขอพิพาทในชุมชนของพอคาโดยท่ัวไปเทานั้น 

                                                           
40 Jane Kaufman Winn, Couriers Without Luggage: Negotiable Instruments 

and Digital Signatures, (49 South Carro. L. Rev., 1998), pp. 739 – 740. 
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กฎหมายพอคาในสวนท่ีเก่ียวกับตั๋วเงินซ่ึงเปนสวนสําคัญของกฎหมายพอคานั้น 

ไดมีการวางหลักการท่ีสําคัญท่ีเก่ียวกับการโอนสิทธิตามตั๋วเงิน คือ ตั๋วเงินเปนตราสารท่ีสามารถโอน

กันไดงายกวาการโอนสิทธิเรียกรองท่ัวไป คือ โอนโดยการสลักหลังและสงมอบในตั๋วชนิดระบุชื่อ  

และโอนโดยการสงมอบเพียงประการเดียวในตั๋วผูถือ41 โดยมีคุณลักษณะของการโอนตั๋วตาง ๆ เชน 

ผูรับโอนตั๋วเงินท่ีสุจริตยอมมีสิทธิดีกวาผูโอน ดังท่ีไดกลาวมาแลว 

นอกจากในอิตาลีแลว พอคาในดินแดนอ่ืน ๆ ของทวีปยุโรปก็ไดยอมรับกฎหมายพอคา

ในสวนท่ีเก่ียวกับตั๋วเงินวาเปนกฎหมายของตน เชน ฝรั่งเศส และเยอรมนี แตก็ไดมีการพัฒนาไปเปน

แบบฉบับของตนเองดวย42 เชน พัฒนาในเรื่องการสลักหลังหลายทอด และทําใหผูรับสลักหลังเปนผู

ทรงเชนเดียวกับการสลักหลังเพียงทอดเดียว การรับรองตั๋วเงิน ผู ท่ีลงลายมือชื่อในตั๋วเงินตอง 

รับผิดตามเนื้อความในตั๋วเงิน และผูรับโอนท่ีสุจริตอาจมีสิทธิดีกวาผูโอน ดังท่ีไดกลาวมาแลวในสวนท่ี

เก่ียวการสลักหลังตั๋วเงินชนิดระบุชื่อ 

นอกจากนี้ กฎหมายพอคายังถูกรับไปใชในอังกฤษดวย โดยในระยะแรกไดรับการ

ยอมรับกันอยูในหมูพอคา มีการใชกฎหมายพอคาในศาลท่ีมีเขตอํานาจในการพาณิชยตาง ๆ เชน ใน

ศาลสเตเพิล (Courts of Staple) และมีการตรากฎหมายสเตเพิล (Statute of the Staple) ในป 

ค.ศ. 1353 ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดตอการพาณิชยยุคกลางของอังกฤษ โดยศาลสเตเพิล

มีอํานาจพิจารณาขอพิพาททางการคาท่ีเก่ียวกับสินคาพวกเสนใยหรือสิ่งทอ สัญญาทุกชนิดระหวาง

พอคาและชาวตางชาติหรือผูท่ีมาอาศัยในอังกฤษ ขอพิพาทระหวางพอคาและเจาหนาท่ีของสเตเพิล

หรือระหวางกันเอง และบุคคลภายนอกในสัญญาท่ีเก่ียวของ 

อยางไรก็ตาม คูกรณีอาจเลือกฟองคดีตอศาลคอมมอนลอวหรือศาลสเตเพิลก็ได แตโดย

ปกตพิอคามักจะฟองรองตอศาลสเตเพิลมากกวา เพราะประการแรก ศาลสเตเพิลมีวิธีพิจารณาท่ีงาย

กวา ยุ งยากนอยกวา คอนขางยนยอ และไม มีการอุทธรณ  เวนแตในคดี ท่ีพอคาตางชาต ิ

เปนคูกรณีซ่ึงก็เหมือนกับวิธีพิจารณาของกฎหมายพอคาในยุโรป ประการท่ีสอง ผูตัดสินคดี 

เปนผูเชี่ยวชาญทางการคาและมีลูกขุนซ่ึงก็คือพอคา เขาไปชวยในกระบวนการพิจารณาและในกรณีท่ี

มีชาวตางชาติเขามาเก่ียวของ คูกรณีมีสิทธิท่ีจะเลือกลูกขุนท่ีมีสัญชาติเดียวกับตนได นอกจากนั้นยังมี

นายกเทศมนตรีของสเตเพิลซ่ึงตองเรียนรูกฎหมายพอคานั่งเปนประธานในศาล และคดีท่ีพิพาทกับ

ชาวตางชาตินั้นนายกเทศมนตรีตองมีผูเชี่ยวชาญสองคนเพ่ิมเติมเพ่ือชวยพิจารณาคดี ประการท่ีสาม 

กฎหมายท่ีใชบังคับในศาล คือ กฎหมายพอคา ไมใชคอมมอนลอว ดังนั้น ศาลสเตเพิลจึงไดรับความ

                                                           
41 W. Mitchell, An Essay on the Early History of the Law of Merchant, 

(New York: Burt Franklin, 1996), pp. 21 – 34. 
42 Ibid., p. 34. 
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นิยมมาก ซ่ึงจากสถิติพบวาในชวงประมาณ 200 ป คดีท่ีเก่ียวกับการพาณิชยสวนใหญจะไดรับการ

พิจารณาในศาลสเตเพิล43 และศาลดังกลาวนี้มีอิทธิพลตอพัฒนาการของตั๋วเงิน เนื่องจากศาลมีเขต

อํานาจเหนือกฎหมายพอคาซ่ึงรวมถึงตั๋วเงินดวยนั่นเอง44 

ถึงแมจะมีการใชกฎหมายพอคาในศาลท่ีมีการตัดสินคดี เ ก่ียวกับการพาณิชย 

ซ่ึงไมใชศาลคอมมอนลอวมาตั้งแตคริสตศตวรรษท่ี 14 และใชกันตอมาในคริสตศตวรรษท่ี 15  

แตทางการอังกฤษก็ยังไมยอมรับกฎหมายพอคาในสวนท่ีเก่ียวกับตั๋วเงินเพราะทางการและศาล 

คอมมอนลอวของอังกฤษในสมัยเดิมก็เหมือนกับดินแดนอ่ืน ๆ สวนใหญ คือ ไมยอมใหมีการโอนสิทธิ

เรียกรองตาง ๆ หากแตใหเปนเรื่องเฉพาะบุคคลระหวางลูกหนี้กับเจาหนี้เทานั้น จะมีการโอนหนี้ไปให

บุคคลภายนอกมาเปนเจาหนี้แทนเจาหนี้เดิมมิได45 นอกจากนั้นยังใหเหตุผลวาการยอมใหโอนสิทธิ

เรียกรองจะเปนการสงเสริมใหเกิดการฟองคดีกันในศาลมากข้ึนซ่ึงขัดตอความสงบเรียบรอยของประชาชน 

แตหลังจากท่ีมีการใชต๋ัวเงินแบบยุโรปกันมาระยะหนึ่ง ในอังกฤษก็ไดยอมรับกฎหมาย

พอคาในสวนท่ีเก่ียวกับตั๋วเงิน ซ่ึงเห็นไดจากการบันทึกของศาลการเดินเรือ (ซ่ึงเปนศาลท่ีเกิดข้ึน

ภายหลังจากท่ีศาลสเตเพิลไดลดความสําคัญลง) และศาลของนายกเทศมนตรีแหงกรุงลอนดอนได

ยอมรับตั๋วเงินและกฎหมายพอคา แตยังไมมีคดีในศาลลอนคอมมอนลอว จนกระท้ังในคริสตศตวรรษท่ี 

17 คือ ในป ค.ศ. 1602 ไดมีคดีข้ึนสูศาลคอมมอนลอว (เพราะศาลทางการพาณิชยตาง ๆ ไดลด

ความสําคัญลง) ซ่ึงกอความยุงยากใหศาลมาก เพราะศาลไมยอมรับหลักกฎหมายพอคา จึงตองใช

กฎหมายอ่ืน ๆ มาชวยในการพิพากษาคดี เชน ผูซ้ือตั๋วแลกเงินสามารถฟองคดีผูสั่งจายเม่ือเจาหนี้ตาม

ตั๋วไมไดรับเงิน โดยศาลใชทฤษฎีความเสียหาย กลาวคือ ใหเหตุผลวาเปนความผิดของผูสั่งจาย 

เม่ือเจาหนี้ตามตั๋วไมไดรับเงิน เนื่องจากผูสั่งจายไมสามารถปฏิบัติตามคําสัญญาของตนท่ีวาจะมีการ

จายเงินตามตั๋วนั้นไดและกอความเสียหายข้ึนจากการผิดสัญญา หรือผูรับโอนสามารถฟองคดีแทน 

ผูโอนและใหผูรับโอนรับเงินท่ีไดจากการฟองคดีมาเปนของตนเชนเดียวกันกับในอาณาจักรโรมันสมัย

แรก ๆ และตอมาในป ค.ศ. 1606 ศาลคอมมอนลอวก็ยอมรับกฎหมายพอคาซ่ึงมีอิทธิพลอยูในยุโรป

โดยประกาศวากฎหมายพอคาเปนสวนหนึ่งของคอมมอนลอวของอังกฤษ 

2.1.2 วิวัฒนาการของหลักกฎหมายตั๋วเงิน: ยุคกฎหมายลายลักษณอักษร 

ภายหลังจากท่ีทวีปยุโรปไดมีการใชตั๋วเงินอยางแพรหลายเพ่ือชําระหนี้ในทางการคากัน

ในชวงยุคกลาง จนนํามาสูการพัฒนาหลักกฎหมายตั๋วเงินในลักษณะจารีตประเพณีทางการคา หรือท่ี

                                                           
43 Frederick K. Beutel, Beutel’s Brannan Negotiable Instruments Law, 

Seventh Edition, (Cincinnati: The W. H. Anderson Co., 1948), pp. 12 – 14. 
44 Ibid., pp. 14 – 15. 
45 Frederick G. Kempin, Jr., Historical Introduction to Anglo–America Law, 

(St. Paul, Minnesota: West Publishing Co., 1973), p. 230. 
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เรียกกันวา “กฎหมายพอคา” (Merchant Law หรือ Lex Mercatoria) แตอยางไรก็ดีกฎหมายจารีต

ประเพณีเหลานี้ยังไมมีความชัดเจนและมีปญหาในการใชและการตีความ เนื่องจากมีการใชตั๋วเงินกัน

ในการคาท้ังภายในและระหวางชาติ เมืองตาง ๆ ในทวีปยุโรปจึงไดประกาศใชกฎหมายลายลักษณ

อักษรท่ีเก่ียวกับตั๋วเงินข้ึนเพ่ือใหมีความชัดเจนแนนอน นํามาสูวิวัฒนาการของกฎหมายตั๋วเงินท่ีเปน

ลายลักษณอักษรซ่ึงเปนกฎหมายภายในของแตละประเทศ และไดรับการพัฒนาข้ึนจากระบบ

กฎหมาย 3 ระบบ อันไดแก ระบบกฎหมายฝรั่งเศส ระบบกฎหมายคอมมอนลอว และระบบกฎหมาย

เยอรมัน อันมีอิทธิพลตอการรางกฎหมายตั๋วเงินของนานาอารยประเทศ 

แตดวยเหตุท่ีกฎหมายตั๋วเงินท่ีเปนลายลักษณอักษรซ่ึงเปนกฎหมายภายในของแตละ

ประเทศมีหลักเกณฑท่ีแตกตางกัน ตามอิทธิพลของระบบกฎหมายตั๋วเงินท่ีแตกตางกัน 3 ระบบ

ดังกลาว ทําใหเกิดปญหาในการใชตั๋วเงินในทางการคาระหวางประเทศ ท้ังปญหาในดานการบังคับใช

และการปฏิบัติตามกฎหมายตั๋วเงินของผูท่ีเก่ียวของ วาจะตองเลือกใชกฎหมายตั๋วเงินของประเทศใด

ในการตัดสินคดี สงผลใหเกิดความตองการใหแตละประเทศบัญญัติกฎหมายตั๋วเงินใหมีลักษณะเปน

อันหนึ่งอันเดียวกัน หรือใหใชกฎหมายเอกรูป (Uniform Law) เพ่ือความสอดคลองในการใชระหวาง

ประเทศ จึงนํามาสูหลักกฎหมายตั๋วเงินในรูปแบบของกฎหมายเอกรูปและอนุสัญญาท่ีเก่ียวกับตั๋วเงิน 

เพ่ือใหกฎหมายภายในของแตละประเทศเปนไปในลักษณะเดียวกัน 

ดังนั้น วิวัฒนาการของหลักกฎหมายตั๋วเงินในชวงท่ีเปนกฎหมายลายลักษณอักษรนั้น 

จึงสามารถแยกพิจารณาออกไดเปน 2 ชวง ไดแก หลักกฎหมายตั๋วเงินในรูปแบบกฎหมายภายในของ

แตละประเทศ และหลักกฎหมายตั๋วเงินในรูปแบบกฎหมายเอกรูป  

2.1.2.1 วิวัฒนาการของหลักกฎหมายตั๋วเงิน: กฎหมายภายในของแตละประเทศ 

แมจะมีการใชกฎหมายตั๋วเงินในรูปของกฎหมายพอคาในทวีปยุโรป และมีการใชท้ัง

กฎหมายพอคาและคอมมอนลอวในอังกฤษแลว แตกฎหมายพอคาเหลานี้เนื่องจากไมเปนลายลักษณ

อักษรจึงไมมีความชัดเจนและมีปญหาในการใชและการตีความ ตอมาเมืองตาง ๆ จึงไดประกาศใช

กฎหมายลายลักษณอักษรท่ีเก่ียวกับตั๋วเงินข้ึนเพ่ือใหมีความชัดเจนแนนอนอันเปนการขจัดความ

ยุงยากท่ีจะเกิดข้ึน เนื่องจากมีการใชตั๋วเงินกันในการคาท้ังภายในและระหวางชาติ แตในระยะ

เริ่มแรกนั้นกฎหมายตั๋วเงินเหลานั้นยังไมสมบูรณ กลาวคือ บัญญัติถึงแตเพียงบางเรื่อง ไมได

ครอบคลุมทุกเรื่องในตั๋วเงิน กฎหมายตั๋วเงินท่ีเปนลายลักษณอักษรฉบับแรก ๆ ก็เชนกฎหมายของ

เมืองปอาเชนซา (Piacenza – ซ่ึงอยูในประเทศอิตาลีในปจจุบัน) ในป ค.ศ. 1931 ซ่ึงบังคับผูรับ

แลกเปลี่ยนเงินตราใหทําหนังสือรับรองวาไดรับเงินท่ีตนรับฝาก และบัญญัติใหมีการแกไขเยียวยาเปน

พิเศษและอยางรวดเร็วในกรณีท่ีเกิดปญหาจากตราสารนั้น หรือกฎหมายท่ีประกาศใชโดย

นายกเทศมนตรีของเมืองบารเซโลนา (Barcelona) ในรัชสมัยของพระเจาหลุยสท่ี 11 ใหกอตั้งตลาดนัด
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เมืองลียง (Lyon) ก็ไดระบุถึงการใชตั๋วแลกเงินซ่ึงเปนเครื่องมือท่ีสําคัญของพอคาซ่ึงทําธุรกิจเปน

ประจําในตลาดนัดแหงนั้นดวย 

ตอมาก็ไดมีการตรากฎหมายตั๋วเงินออกใชบังคับ โดยเริ่มตั้งแตในคริสตศตวรรษท่ี 17 

เชน ประเทศฝรั่งเศสประกาศใชกฎหมายตั๋วเงินในป ค.ศ. 1673 ประเทศเยอรมนีประกาศใชกฎหมายตั๋ว

เงินในป ค.ศ. 1849 และประเทศอังกฤษไดตรากฎหมายตั๋วเงินท่ีเปนลายลักษณอักษร คือ 

พระราชบัญญัติตั๋วแลกเงิน ค.ศ. 1882 (Bills of Exchange Act 1882) โดยอังกฤษรับเอาหลัก

กฎหมายพอคาบางสวนไปประยุกตดัดแปลงใหเหมาะสมกับประเทศของตน และมีหลักกฎหมาย

บางอยางเปนของตนเองโดยเฉพาะ เชน หลักกฎหมายท่ีเกิดจากทางปฏิบัติของธนาคารในประเทศ

อังกฤษ 

ดังนั้น แมวากฎหมายลักษณะตั๋วเงินของแตละประเทศจะมีวิวัฒนาการมาจาก 

ตนกําเนิดเดียวกัน อันไดแก แนวปฏิบัติของพอคา จนนํามาสูกฎหมายพอคาในฐานะกฎหมายจารีต

ประเพณีเพ่ือความสะดวกในการชําระหนี้ตางเมืองก็ตาม แตในแตละประเทศก็ปรากฏรูปแบบของ

กฎหมายตั๋วเงินท่ีเปนลายลักษณอักษรท่ีแตกตางกัน เนื่องจากหลักกฎหมายตั๋วเงินไดถูกพัฒนาข้ึนจาก

ระบบกฎหมายท่ีแตกตางกัน โดยแบงออกเปน 3 ระบบกฎหมายหลัก อันไดแก ระบบกฎหมาย

ฝรั่งเศส ระบบกฎหมายคอมมอนลอว และระบบกฎหมายเยอรมัน46 ซ่ึงมีอิทธิพลอยางยิ่งตอการราง

กฎหมายตั๋วเงินซ่ึงเปนกฎหมายภายในของประเทศตาง ๆ ท่ัวโลก เชน ประเทศอินเดียก็ไดรับอิทธิพล

จากกฎหมายอังกฤษ หรือประเทศจีนก็ไดรับอิทธิพลจากกฎหมายของประเทศตาง ๆ ในซีกโลก

ตะวันตก เปนตน โดยกฎหมายตั๋วเงินท่ีเปนลายลักษณอักษรของระบบกฎหมายท้ัง 3 ระบบมี

พัฒนาการท่ีแตกตางกันดังตอไปนี้ 

(1) กฎหมายฝรั่งเศส 

ในชวงแรกชาวฝรั่ ง เศสใชตราสารหนี้ เ พ่ือชํ าระหนี้ กันมากอนแลว  และเริ่ ม 

มีการใชตั๋วเงินหรือตั๋วสัญญาใชเงินเปนตราสารในการชําระหนี้และตราสารทางเครดิตกันตั้งแตในชวง

ยุคกลางในตลาดนัด เนื่องจากในฝรั่งเศสมีตลาดนัดขนาดใหญและมีชื่อเสียงมาก เชน ตลาดนัดคาสติล 

(Castillian Fairs) ตลาดนัดช็องปาญ (Champagne Fairs) และตลาดนัดลียง (Lyon Fairs) 

เนื่องจากมีการใชตั๋วเงินในทางการคาของฝรั่งเศสมาเปนเวลานานและมีขอพิพาทตาง ๆ 

เกิดข้ึน จึงจําเปนตองมีกฎหมายท่ีใชปรับกับขอพิพาทเหลานั้น แตในระยะเริ่มแรกนั้นประเทศฝรั่งเศส

ก็เหมือนประเทศอ่ืน ๆ ในทวีปยุโรป คือ ยังไมมีกฎหมายลายลักษณอักษรของทางการ คงมีเพียง

กฎหมายพอคา ซ่ึงเปนกฎหมายจารีตประเพณี และเม่ือมีคดีข้ึนสูศาล ๆ ก็พยายามรับรองการใชตั๋ว

                                                           
46 Ernest G. Lorenzen, The Conflict of Laws Relating to Bills and Notes, 

(New Haven, Connecticut: Yale University Press, 1919), p. 17. 
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เงินและการโอนสิทธิตามตั๋วเงินโดยใชกฎหมายพอคาและธรรมเนียมปฏิบัติหรือจารีตประเพณีทาง

การคาในเรื่องตั๋วเงินปรับกับคดีนั้น ๆ 

อยางไรก็ตาม เม่ือมีความจําเปนตองมีกฎหมายลายลักษณอักษรเพ่ือความชัดเจนและ

แนนอน ประเทศฝรั่งเศสจึงตรากฎหมายตั๋วเงินเปนลายลักษณอักษรข้ึนเปนครั้งแรกเม่ือป ค.ศ. 1462 

อันไดแก พระบรมราชโองการของพระเจาหลุยสท่ี 11 ซ่ึงอนุญาตใหบุคคลใด ๆ ออกหรือรับชําระหนี้

และโอนตั๋วแลกเงินในธุรกิจการซ้ือขายในประเทศใด ๆ ก็ได เวนแตในอังกฤษ47 และหลังจากนั้นก็ไดมี

การตรากฎหมายเพ่ิมข้ึนอีก คือ พระบรมราชโองการของพระเจาหลุยสท่ี 14 ในป ค.ศ. 1673 ซ่ึงไดมี

การวางกฎเกณฑตาง ๆ ท่ีจําเปนสําหรับตั๋วเงินและการโอนตั๋วเงินในมาตรา 12 แหงประมวลกฎหมาย

พาณิชย แตก็ยังไมครบถวนสมบูรณนัก48 

ถึงแมจะมีกฎหมายลายลักษณอักษรแลว แตศาลทองถ่ินหลายแหงก็ยังคงใชกฎหมาย

พอคาซ่ึงเปนจารีตประเพณีในการตัดสินคดีอยู ซ่ึงอาจเปนเพราะกฎหมายลายลักษณอักษรยังไม

ครบถวนสมบูรณ ศาลทองถ่ินเหลานั้นก็เชนศาลตลาดนัดท่ีเมืองลียง (Lyon) ในคริสตศตวรรษท่ี 17 

ซ่ึงไดรับการขยายเขตอํานาจเปนศาลพาณิชยท่ัวไปดวย ศาลท่ีเมืองตูลูส (Toulouse) ปารีส (Paris) น็

องต  (Nantes)  และบอร โด (Bordeaux)  โดย มีผู พิพากษา ท่ี เปนพอค า ท่ี เลื อกโดย คู กรณี  

ซ่ึงนาจะหมายถึงการใชอนุญาโตตุลาการในการตัดสินชี้ขาดขอพิพาท ซ่ึงตอมาศาลเหลานี้ก็ได 

เขาแทนท่ีศาลในเมืองช็องปาญ (Champagne) ท่ีไดหมดบทบาทลงในชวงหลัง49 

อย า ง ไร ก็ต าม  เนื่ อ งจ ากกฎหมายลายลั กษณ ท่ี มี อยู เ ดิ ม ในป  ค . ศ .  1673  

ยังไมสมบูรณ จึงไดมีการบัญญัติหลักกฎหมายตั๋วเงินไวในประมวลกฎหมายพาณิชย ค.ศ. 1807 

(Code de Commerce 1807)50 และไดมีการแกไขหลายครั้ง คือ ครั้งแรกในป ค.ศ. 1894 ครั้งท่ี

สองในป ค.ศ. 1922 เพ่ือยกเลิกหลักเรื่องคาตอบแทนในการออกหรือโอนตั๋วเงิน51 และครั้งสุดทายใน

ป ค.ศ. 1934 ซ่ึงเปนการแกไขครั้งใหญตามแบบอนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ.1930,1931 (Geneva 

Convention 1930,1931)  ประเทศท่ีไดรับอิทธิพลในการรางกฎหมายตั๋วเงินตามระบบกฎหมาย

ฝรั่งเศส ไดแก อารเจนตินา โบลิเวีย บราซิล ชิลี โคลัมเบีย เอกวาดอร อียิปต กรีซ กัวเตมาลา เฮติ 

                                                           
47 Joseph Story, supra note 18, p. 14. 
48 Ibid., pp. 14 – 15, 25 – 27.  
49 D. F. Robinson, T. D. Fergus, W. M. Gordon, European Legal History, 

(London: Butterworths, 1994), p. 98. 
50 Frederick Wallach, Introduction to European Commercial Law, (New 

York: Oceana Publications, 1953), p. 47. 
51 Pierre Arminjon, Traitè de Droit Comparè, Volume II, (Paris: Librairie de 

Droit et de Jurisprudence, 1950), pp. 178 – 179. 
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ลักเซมเบิรก โมนาโก เม็กซิโก เนเธอรแลนด นิการากัว ปานามา ปารากวัย เซอรเบีย ตุรกี และ

อุรุกวัย52 

(2) กฎหมายอังกฤษ  

ตราสารทางการเ งินรวมท้ังตั๋ ว เ งิน ใน อังกฤษนั้ น เปน เครื่ อง มือทางการ เ งิน 

ท่ีรับมาจากตางชาติ โดยเริ่มตนจากชาวยิวท่ีอพยพเขาไปอยูในอังกฤษพรอมกับพระเจาวิลเลียม 

(William the Conquerer) ซ่ึงเปนกษัตริยชาวนอรแมน (Norman) ท่ีไดเขาครอบครองอังกฤษในป 

ค.ศ. 106653 ซ่ึงชาวยิวดังกลาวมีบทบาทในการพัฒนาตราสารอันมีลักษณะเปนตั๋วเงินในประเทศ

อังกฤษ เพราะไดรับผิดชอบในเรื่องการคลัง การภาษีอากรและการธนาคาร ซ่ึงในการกูยืมเงินกันไดมี

การใชบันทึกท่ีเรียกวา Starrs อันเปนคําท่ีมาจากภาษาฮิบรูคําวา Shetar และมีการจดทะเบียน

บันทึกเหลานี้ โดยมีขอความท่ีแสดงวาลูกหนี้เปนหนี้เจาหนี้และจะชดใชคืนให ซ่ึงสามารถใชเปน

หลักฐานในการฟองคดีตอศาลไดเชนเดียวกับหนังสือหรือตั๋วหนี้ของสังคมอ่ืน ๆ อันมีลักษณะเปนตั๋ว

สัญญาใชเ งิน และตราสารดังกลาวนี้ ไดพัฒนาเปนตราสารท่ีไดรับการยอมรับวาเปนตั๋วเงิน 

ในเวลาตอมา ซ่ึงไดมีการนําไปใชตั้งแตในชวงคริสตศตวรรษท่ี 12 เนื่องจากเปนระยะท่ีมีการคามาก

ข้ึน54 และแมตอมาชาวยิวสวนใหญจะถูกขับไลออกจากประเทศอังกฤษโดยพระเจาเอ็ดเวิรดท่ี 1 

(Edward I) ในป ค.ศ. 1290 แตธรรมเนียมปฏิบัติตาง ๆ ของชาวยิวก็ยังคงมีอยู55 

ในขณะท่ีเริ่มมีการใชตราสารท่ีมีลักษณะเปนตั๋วเงินในอังกฤษกันนั้นยังไมมีกฎหมายลาย

ลักษณอักษรท่ีใชบังคับกับตั๋วเงินแตอยางใด แตก็ไดมีการยอมรับจารีตประเพณีทางการคาตาง ๆ ซ่ึง

ปรากฏอยู ในรูปของกฎหมายพอคา 56 ซ่ึงเปนกฎหมายจารีตประเพณีของอังกฤษอยางหนึ่ง

เชนเดียวกับในยุโรป และเม่ือมีขอพิพาทเกิดข้ึนในตลาดนัดก็จะมีการระงับขอพิพาทโดยศาลในตลาด

นัดท่ีตั้งข้ึนโดยพระบรมราชานุญาตของกษัตริย เชน ศาลพายพาวเดอรส (Court of Piepowders) 

ซ่ึงนั่งพิจารณาโดยบุคคลท่ีสําคัญในทองถ่ิน เชน นายกเทศมนตรี หรือบุคคลซ่ึงไดรับการแตงตั้งหรือ

                                                           
52 Ernest G. Lorenzen, Hague Convention of 1912 Relating to Bills of 

Exchange and Promissory Notes: A Comparison with Anglo–American Law (Part 1), 
Faculty Scholarship Series, Paper 4528, New Haven, (Connecticut: Yale University, 
1916), p. 137. 

53 J. L. Gayler, Irene Richards, J. A. Morris, A Sketch Map Economic History 
of Britain, (London: George G. Harrap & Co. ltd., 1964), pp. 3 – 19, 21. 

54 Ibid., p. 29. 
55 Frederick K. Beutel, supra note 44, p. 2. 
56 Robert J. Nordstorm, Albert L. Clovis, Problems and Materials on 

Commercial paper, (St. Paul, Minnesota: West Publishing Co., 1972), pp. 170 – 222. 
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เลือกตั้งสําหรับการนั้นโดยเฉพาะ โดยมีอํานาจพิจารณาคดีท่ีพิพาทกันระหวางบุคคลในตลาดนัด และ

มีวิธีพิจารณาไมยุงยากซับซอน ปราศจากแบบพิธีและรวดเร็ว โดยใชกฎหมายพอคาปรับกับคดี

พาณิชย57 

ตอมาในป ค.ศ. 1285 ไดมีการประกาศใชกฎหมายลายลักษณอักษรซ่ึงเรียกวากฎหมาย

ของพอคา (Statute of Merchants) โดยกฎหมายฉบับนี้บัญญัติใหมีการจดทะเบียนหนี้ นอกจากนั้น

ก็มีการใชตราสารท่ีมีการจดบันทึกซ่ึงเปนท่ีรูจักกันในนามของสัญญาท่ีบันทึกไว (Recognizance) อัน

ทําใหสามารถเรียกเก็บหนี้ไดโดยใชกฎหมายของศาลเทศมนตรีหรือโดยขาราชการของกษัตริย 

ถึงแมกฎหมายพอคาจะมีบทบาทมากในการบังคับชําระหนี้พาณิชย แตก็ยังไมทันเม่ือ

เทียบกับการขยายตัวทางการคา โดยพอคาเห็นวากระบวนการบังคับชําระหนี้ของบานเมืองยังไมเปน

ท่ีนาพอใจ ซ่ึงรวมถึงแบบเก่ียวกับการเรียกใหชําระหนี้ (Writ of Debt) กระบวนการพิจารณา

กระบวนการสืบพยาน ความไมชัดเจนและความไมแนนอนของกฎหมาย ตลอดจนความลาชาท่ีเกิดข้ึน

จากการดําเนินการในศาลเหลานี้ดวย และแมศาลในตลาดนัดจะเปนท่ีนาพอใจ แตก็มักดําเนินการ

เปนการชั่วคราวและพอคาในเมืองจะไปใชบริการไดยาก และในชวงหลังก็เริ่มลดความสําคัญลง

เนื่องจากการครอบงําหรืออิทธิพลของศาลของกษัตริย (King’s Courts) ขอเท็จจริงเหลานี้ประกอบ

กับความจําเปนท่ีจะตองวางกฎเกณฑทางการคากับตางชาติทําใหเกิดระบบสเตเพิล (Staple) ข้ึน58 

โดย มีวั ต ถุประสงค ในการระงับขอพิพาททางการค า ท่ี เ ก่ียว กับสิ่ งทอต าง  ๆ และตอมา 

ก็ไดถูกยกเลิกไปโดยศาลการเดินเรือ และถูกแทนท่ีโดยศาลของทางการและกฎหมายคอมมอนลอว 

ซ่ึงในชวงแรกยังไมยอมรับการโอนตั๋วเงินและหลักผูรับโอนท่ีสุจริตมีสิทธิดีกวาผูโอนนัก แตตอมา 

ก็จําตองใหการยอมรับหลักการดังกลาว59 

สํ า ห รั บ กฎ หมา ยส มั ยป จ จุ บั น นั้ น เ ริ่ ม จ า กก า ร ท่ี เ ซ อ ร แ มค เ คน ซ่ี  ดั ล เ ซ ล  

ชาลมเมอรส (Sir Mackenzie Dalzell Chalmers) ผูพิพากษาศาลสูงอังกฤษซ่ึงรับผิดชอบในการราง

กฎหมายตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงินและเช็คของอังกฤษ ไดรวบรวมหลักกฎหมายตั๋วเงินท่ีมีอยูใน

อังกฤษในขณะนั้น โดยรวบรวมหลักกฎหมายจากคําพิพากษาของศาลจํานวนกวา 2,500 คดีและ

กฎหมายตาง ๆ จํานวน 17 ฉบับจนสําเร็จในป ค.ศ. 1878 และหลังจากนั้นก็ไดใหธนาคาร และ

หอการคารวมกับนักกฎหมายพาณิชยในการวิพากษวิจารณรางกฎหมายตั๋วเงินท่ีจะเสนอตอรัฐสภา 

หลังจากนั้นจึงไดนําเขาสูสภาผูแทนราษฎร (House of Commons) และถูกสงไปยังวุฒิสภา (House 

of Lords) ตามลําดับและไดรับการบัญญัติเปนกฎหมายลายลักษณอักษร คือ พระราชบัญญัติตั๋วแลก

                                                           
57 Frederick K. Beutel, supra note 44, p. 3. 
58 Ibid., p. 9. 
59 Ibid., pp. 12 – 25. 
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เงิน ค.ศ. 1882 (Bills of Exchange Act 1882) หลังจากท่ีหลักกฎหมายตั๋วเงินไดรับการพัฒนาใน

ศาลคอมมอนลอวมาเปนเวลาประมาณ 100 ป และกฎหมายนี้ก็ยังคงใชกันอยูในปจจุบัน ซ่ึงมี

บทบัญญัติตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับตั๋วเงินครบถวน 

(3) กฎหมายเยอรมัน60 

ในประเทศเยอรมนี เริ่มมีการใชตั๋วเงินอยางแพรหลายเม่ือมีการประกาศใช “กฎบัตรวา

ดวยตั๋ ว เ งินของชนชาติ เยอรมัน” (Allgemeine Deutsche Wechselordnung 

(All–German Bill Charter)) ในป ค.ศ. 1848 ซ่ึงเปนชวงเวลาท่ีกฎหมายวาดวยตั๋วเงินและกฎหมาย

พาณิชยของประเทศฝรั่งเศสเสื่อมอิทธิพลลง61 กฎหมายวาดวยตั๋วเงินของประเทศเยอรมนีสงผลใหมี

การใชตั๋วเงินอยางแพรหลายในประเทศฮังการี บัลแกเรีย โรมาเนีย โปรตุเกส สวีเดน นอรเวย เดนมารก 

สวิ ต เซอร แลนด  แ ล ะ รั ส เ ซี ย  ร ะ บ บ ก ฎ ห ม า ย ตั๋ ว เ งิ น เ ย อ ร มั น มี ลั ก ษ ณ ะ เ ฉ พ า ะ  คื อ  

ใหความสําคัญแกหนี้ตามตั๋วในเชิงแบบพิธีวาหนี้ตั๋วเงินไมยึดโยงกับเหตุในการออกตั๋ว และยอมรับให 

ตั๋วสัญญาใชเงินมีความสําคัญเทาเทียมกันกับตั๋วแลกเงิน 

ในขณะท่ีกฎหมายแพงเยอรมันยังคงไดรับอิทธิพลจากกฎหมายโรมัน กฎหมายพาณิชย

เยอรมันกลับคอย ๆ คลายตัวออกจากอิทธิพลของกฎหมายโรมัน ซ่ึงบอเกิดของจารีตทางการคาและ

กฎหมายพาณิชยของประเทศเยอรมนีนั้นมีท่ีมาจากขอตกลงทางการคาของสันนิบาตฮันเซียติก 

(Shop Arrangement of the Hanseatic League) ซ่ึงมีกฎเกณฑท่ีเขมงวด  

อันสงผลตอรูปแบบในเชิงแบบพิธีของตั๋วเงิน 

สําหรับประวัติศาสตรการใชตั๋วเงินในประเทศเยอรมนีนั้น เชื่อกันวามีท่ีมาจากประเทศ

อิตาลีและประเทศฝรั่งเศส โดยผานเทศกาลคาขาย (Fair) ท่ีเมืองลียง (Lyon) และเมืองเบอซ็องซง 

( Besançon)  ห รื อ ผ า น ท า ง เ มื อ ง อั น ท เ วิ ร ป  ( Antwerp)  แ ล ะ เ มื อ ง บ รู จ จ  ( Brugge)  

โดยต๋ัวเงินเริ่มมีการใชครั้งแรกในหลายเมืองของประเทศเยอรมนี เชน เมืองบอทเซ็น (Botzen) 

เมืองนูเร็มเบิรก (Nuremburg) เมืองเอากสบูรก (Augsburg) เมืองแฟรงเฟรต–อัม–ไมน (Frankfurt–

am–Main) และเมืองฮัมบูรก (Hamburg) ในอดีตนั้น การแลกเปลี่ยนเงินตราในประเทศเยอรมนีมิได

กระทําไดโดยอิสระอยางเชนในประเทศอิตาลี สงผลใหการพัฒนาระบบธนาคารตองหยุดชะงักลงยิ่งไป

กวานั้น สันนิบาตฮันเซียติกก็มิไดใหความสนใจกับเทศกาลคาขายตาง ๆ หากแตกลับใหความสนใจกับ

รานขายของขนาดใหญ (Permanent Warehouse) และศูนยกลางทางการคามากกวา สงผลใหการ

แลกเปลี่ยนอุปสงคทางการคาและการเงิน (Trade and Financial Demand) มิไดรับการพัฒนาอยาง
                                                           

60 Sergii Moshenskyi, History of the Weksel: Bill of Exchange and Promissory 
Note, (New York: Xlibris, 2008), pp. 131 – 141. 

61 Shershenevich G. F. Kurs torgovogo prava: V 3 t. T. 3.: Weksel’noe 
pravo. Morskoe pravo.–Izd. 4-e–SPb.: Izd-vo brat’ev Bashmakovyh, 1909.–S. 13. 
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ตอเนื่อง ในเวลานั้นภาษาอิตาเลี่ยนมีอิทธิพลตอการใชตั๋วเงินในประเทศเยอรมนีดังจะเห็นไดจากกฎ

บัตรวาดวยตั๋วเงินฉบับเกา ๆ ในประเทศเยอรมนีซ่ึงไดมีการใชคําศัพทภาษาอิตาเลี่ยนดวย แมกระท่ัง

ในป ค.ศ. 1711 ประกาศอัตราแลกเปลี่ยนตั๋วเงิน (Exchange Bulletin of Bill Rates) ในเมืองไลป

ซิก (Leipzig) ก็ไดรับการตีพิมพเปนภาษาอิตาเลี่ยน62 

อยางไรก็ตาม มีนักกฎหมายบางทานเห็นวา พอคาชาวเยอรมันในศตวรรษท่ี 13 มีการใช

ตั๋ ว เ งินชนิดพิเศษท่ีมิได มี ท่ีมาจากประเทศอิตาลี  โดยนักกฎหมายดั งกลาว เชื่ อวา ในทาง 

ตอนเหนือของทวีปยุโรปนั้น ตั๋วเงินมีท่ีมาเนื่องจากความตองการในการแลกเปลี่ยนหมุนเวียนเงินตรา 

มิใชเนื่องมาจากการคาขาย โดยตั๋วเงินดังกลาวไดรับการพัฒนาอยางเปนอิสระในหลาย ๆ รูปแบบ 

และมีฐานะเปนตั๋วสัญญาใชเงินภายในประเทศ (Domiciled Promissory Note)63 

ในชวงทายของศตวรรษท่ี 17 จนถึงชวงตนของศตวรรษท่ี 18 การใชตั๋ว เ งิน 

ในประเทศเยอรมนีไดรับอิทธิพลจากกฎหมายตั๋วเงินของประเทศอิตาลีและฝรั่งเศส64 ดังนั้น บางทาน

จึงกลาววาในประเทศเยอรมนี มีการใชตั๋วเงินในหลายโอกาสมากกวาท่ีใชกันในประเทศอิตาลี หรือใน

งานเทศกาลคาขายในประเทศฝรั่งเศส 

คว ามพยาย าม ในกา ร ทํ า ให กฎ หมาย ว า ด ว ย ตั๋ ว เ งิ น ใ นปร ะ เทศ เ ยอรม นี 

มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันนั้น มีประวัติศาสตรยอนไปถึงยุคสันนิบาตฮันเซียติก65 อยางไรก็ตาม 

การจัดระบบกฎหมายพาณิชยและต๋ัวเงินของประเทศเยอรมนีซ่ึงมีพ้ืนฐานมาจากจารีตทางการคา 

(Trade Customs) นั้น เพ่ิงจะเริ่มตนข้ึนในศตวรรษท่ี 17 โดยในป ค.ศ. 1654 ไดมีการประกาศใช

ประมวลกฎหมายตั๋วเงินแหงนูเร็มเบิรก (Nuremberg Bill Classification) ในป ค.ศ. 1682  

ไดมีการประกาศใชกฎบัตรทางการคาแหงแซ็กซอน (Sexon Trade Charter) ในเมืองไลปซิก 

(Leipzig) ในป ค.ศ. 1739ไดมีการประกาศใชประมวลกฎหมายตั๋วเงินแหงแฟรงเฟรต (Frankfurt Bill 

                                                           
62 Barats S. M. Kurs weksel’nogo prava.–SPb.: T-vo «Obshchestvennaja 

pol’za», 1893.–S. 667, prim. 22. 
63 Grünhut, Carl Samuel, Wechselrecht, Volume 1, (Leipzig: Duncker & 

Humblot, 1897), p. 41. 
64 Barats S. M. Kurs weksel’nogo prava.–SPb.: T-vo «Obshchestvennaja 

pol’za»,1893.–S. 667. 
 65 Bogobowicz J. Podstawowe zagadnieniaprawa wekslowego czekowego 

Ihandlowego// Problemy praworzaddnosci.–Warszawa. 1988.–R. 39.–S. 6. 
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Classification) และในป 1778 ไดมีการประกาศใชประมวลกฎหมายตั๋วเงินแหงเอากสบูรก 

(Augsburg Bill Classification)66 

ในชวงกลางของศตวรรษท่ี 19 รัฐตาง ๆ ในจักรวรรดิเยอรมันไดเสนอรางประมวล

กฎหมายวาดวยตั๋วเงินตอสหภาพศุลกากร (Customs Union) 67 เชน ไซลีเซีย (Silesia)  

เบรานชไวก (Braunschweig) ปรัสเซีย (Prussia) เปนตน (โดยรวมแลวมีจํานวนท้ังสิ้น 12 รัฐ)  

ซ่ึงในการประชุมของสหภาพศุลกากรเม่ือป ค.ศ. 1846 ท่ีประชุมไดลงมติเลือกใชรางประมวล

กฎหมายของปรัสเซียเปนตนแบบในการทําใหกฎเกณฑตาง ๆ ในการใชตั๋วเงินเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 

และเชื่อมโยงกฎบัตรวาดวยตั๋วเงินของรัฐตาง ๆ ในจักรวรรดิเยอรมันเขาหากัน โดยในป ค.ศ. 1847 

รัฐบาลปรัสเซียไดแนะนําใหจัดตั้งคณะกรรมการคณะพิเศษซ่ึงประกอบดวยตัวแทนจากรัฐตาง ๆ  

ในจักรวรรดิเยอรมันข้ึนในเมืองไลปซิก (Leipzig) โดยมีหนาท่ีพิจารณาปรับปรุงใหกฎบัตรวาดวย 

ตั๋วเงิน (Bill Charter) ของจักรวรรดิเยอรมัน ท่ีมีตนแบบมาจากกฎบัตรวาดวยตั๋วเงินของปรัสเซีย  

มีความครบถวนสมบูรณและกระชับมากยิ่งข้ึน สงผลใหสามารถลดจํานวนของบทบัญญัติในกฎบัตร

ดังกลาวจากเดิมท่ีมีอยูถึง 300 มาตรา ใหเหลืออยูเพียง 100 มาตรา68 

ต อม า ใน วั น ท่ี  2 4  พฤศจิ ก า ยน  ค . ศ .  1848  กฎ บั ต ร ว า ด ว ย ตั๋ ว แ ลก เ งิ น  

(Bill of Exchange Charter (Wechselordnung))69 ซ่ึงจัดทําข้ึนโดยคณะกรรมการดังกลาวขางตน 

ก็ไดรับการลงมติใหใชบังคับเปนกฎหมายโดยรัฐสภาแหงเมืองฟรังคฟวรท–อัม–ไมน (Frankfurt–am–

Main) และมีผลใชบังคับในทุกรัฐของจักรวรรดิเยอรมันในวันท่ี 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1849 

ถึ ง แ ม ว า ก ฎ บั ต ร ว า ด ว ย ตั๋ ว แ ล ก เ งิ น เ ย อ ร มั น จ ะ มี ข อ ด อ ย บ า ง ป ร ะ ก า ร  

แตกฎบัตรดังกลาวก็ถือเปนพัฒนาการท่ีสําคัญในประวัติศาสตรของกฎหมายตั๋วเงิน ซ่ึงกฎหมาย 

                                                           
66Dolinski A. Wyklady austriackiego prawa wekslowego.–Lwów: Nakładem 

tow. «Biblioteka stuch. prawa, 1912.–S. 16. 
67 กอตั้งข้ึนภายหลังจากท่ีสงครามนโปเลียน (Napoleonic Wars) ไดจบลง  

ซ่ึงสงผลใหเกิดการขยายตัวข้ึนในภาคอุตสาหกรรมของประเทศเยอรมนี สหภาพศุลกากร (Customs 
Union) มีวัตถุประสงคในการขจัดขอจํากัดทางการคาในระหวางรัฐตาง ๆ ของประเทศเยอรมนี  
ซ่ึงสหภาพดังกลาวได มีบทบาทสําคัญในการพัฒนากฎหมายการคาของประเทศเยอรมนี ; 
Shershenevich G. F. Kurs torgovogo prava: V 3 t. T. 1. Vvedenie. Torgovye dejateli.–M.: 
Statut, 2003.–S. 69. 

68Dolinski A. Wyklady austriackiego prawa wekslowego.–Lwów: Nakładem 
tow.«Biblioteka stuch. prawa, 1912.–S. 16. 

69 Refer to the charter text: The all-German bill charter (Allgemeine 
Deutsche Wechselordnung) // The civil and commercial law magazine.–1871. Book 4. 
–pp. 440–471. 
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ตั๋วเงินเยอรมันนั้นไดรับความนิยมเปนอยางมาก จนสามารถเขามามีอิทธิพลแทนท่ีกฎหมายตั๋วเงินของ

ประเทศฝรั่งเศสไดในยุคนั้น และไดรับการนําไปบังคับใชในหลายประเทศ เชน ประเทศสวีเดน ในป 

ค.ศ. 1851 ประเทศฟนแลนด ในป ค.ศ. 1858 และประเทศเซอรเบีย ในป ค.ศ. 1860 นอกจากนี้ 

หลายประเทศยังไดนําเอากฎบัตรวาดวยตั๋วเงินเยอรมันมาเปนตนแบบในการตรากฎหมายวาดวยตั๋วเงิน

ของตนอีกดวย เชน ออสเตรีย ฮังการี บัลแกเรีย เดนมารก อิตาลี ญี่ปุน นอรเวย เปรู โปรตุเกส 

โรมาเนีย ซัลวาดอร สวีเดน สวิตเซอรแลนด และเวเนซูเอลา70 

ในป ค.ศ. 1933 กฎบัตรวาดวยตั๋วแลกเงินเยอรมัน (Bill of Exchange Charter 

(Allgemeine Deutsche Wechselordnung) ) ซ่ึงใชบังคับมาตั้ งแตป  ค.ศ. 1849  

ไดถูกยกเลิกโดยรัฐบัญญัติตั๋วแลกเงิน ค.ศ. 1933 (Wechselgesetz 1933) ซ่ึงบัญญัติข้ึนเพ่ืออนุวัต

การตามอนุสัญญาจัดทํากฎหมายเอกรูปสําหรับตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใชเงิน ค.ศ. 1930 

(Convention Providing a Uniform Law for Bills of Exchange and Promissory Notes 

1930)71 

2.1.2.2 วิวัฒนาการของหลักกฎหมายตั๋วเงิน: กฎหมายเอกรูป 

จะเห็นไดวากฎหมายตั๋วเงินของแตละประเทศมีความแตกตางกันในรายละเอียดตาม

ระบบกฎหมายตั๋วเงินท่ีประเทศนั้นไดรับอิทธิพลในการรางกฎหมายภายใน แตดวยเหตุท่ีตั๋วเงินเปน

เอกสารทางพาณิชย และไดรับการนําไปใชอยางแพรหลายในการทําธุรกรรมระหวางประเทศ  

การท่ีระบบกฎหมายเก่ียวกับตั๋วเงินมีความแตกตางกันเชนนี้ยอมทําใหเกิดความยุงยากในการดําเนิน

ธุรกิจระหวางประเทศ รวมถึงกอใหเกิดปญหาในการบังคับใชและการปฏิบัติตามกฎหมายตั๋วเงินของ 

ผูท่ีเก่ียวของ เนื่องจากในกรณีท่ีตั๋วแลกเงินมีความเก่ียวพันมากกวา 2 ประเทศ เม่ือมีขอพิพาทเกิดข้ึน

ยอมมีปญหาวาจะตองเลือกใชกฎหมายตั๋วเงินของประเทศใดในการตัดสินคดี ซ่ึงกฎหมายของแตละ

ประเทศก็ไดบัญญัติไวแตกตางกัน 

ปญหาดังกลาวสงผลใหเกิดการเรียกรองใหแตละประเทศบัญญัติกฎหมายตั๋วเงินใหมี

ลักษณะเปนอยางเดียวกัน หรือใหใชกฎหมายเอกรูป (Uniform Law) เพ่ือความสอดคลองในการใช

ในระดับการคาระหวางประเทศ ตอมาจึงไดมีความพยายามขององคการระหวางประเทศตาง ๆ ท่ีจะ

ใหมีอนุสัญญาท่ีเก่ียวกับตั๋วเงินเพ่ือใหกฎหมายภายในของแตละประเทศมีความคลายคลึงกันข้ึน 

กอใหเกิดการยกรางกฎหมายเอกรูปฉบับแรก อันไดแก อนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ.1912 (Hague 

Convention, 1912) 
                                                           

70 Ernest G. Lorenzen, supra note 53, p. 137. 
71 Kurt von Pannwitz: Die Entstehung der Allgemeinen Deutschen 

Wechselordnung. Ein Beitrag zur Geschichte der Vereinheitlichung des deutschen 
Zivilrechts im 19. Jahrhundert. Peter Lang, München Diss., Berlin u.a., 1998, S. 210. 
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ตอมาไดมีการรางอนุสัญญาเก่ียวกับตั๋วเงินอีกสองฉบับ คือ อนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ.

1930 (Geneva Convention, 1930)  ) และอนุสัญญาจัดทํากฎหมายเอกรูปสําหรับเช็ค ค.ศ. 1931 

(Convention Providing a Uniform Law for Cheques, 1931) ข้ึน ณ นครเจนีวา ประเทศ

สวิตเซอรแลนด ซ่ึงท้ังสองอนุสัญญารวมกันเรียกวา อนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ.1930,1931 (Geneva 

Convention 1930,1931) 72 

นอกจากจะมีการยกรางอนุสัญญาท่ีเก่ียวของกับกฎหมายตั๋วเงินอันมีลักษณะเปน

กฎหมายภายในแลว ในป ค.ศ. 1988 ยังไดมีการรางอนุสัญญาท่ีเก่ียวกับตั๋วเงินท่ีใชกันระหวาง

ประเทศข้ึนโดยคณะกรรมาธิการรางกฎหมายการคาระหวางประเทศแหงองคการสหประชาชาติ 

(United Nation Commission on International Trade Law – UNCITRAL) ข้ึน ณ กรุงเวียนนา 

ประเทศออสเตรีย ไดแก อนุสัญญาวาดวยตั๋วแลกเงินระหวางประเทศ และตั๋วสัญญาใชเงินระหวาง

ประเทศ (Convention on International Bills of Exchange and International Promissory 

Notes, 1988) หรือท่ีเรียกกันวา “อนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ.1988 (Vienna Convention 1988)” 

 (1) อนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ.1912 (Hague Convention 1912) 

กาวแรกท่ีสําคัญซ่ึงนําไปสูการรางอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ.1912 (Hague Convention, 

1912) เริ่มจากท่ีประชุมแหงชาติของสหพันธรัฐเยอรมนีในการสรางประมวลกฎหมายเอกรูป ซ่ึงไดรับ

การยอมรับโดยรัฐสวนใหญของเยอรมนีในป ค.ศ. 1849 และ 1850 และกลายเปนกฎหมายของ

ประเทศเยอรมนีในป ค.ศ. 1871 กฎหมายดังกลาวไดรับการยกยองในยุโรปกลาง และไดรับการนําไป

เปนตนแบบในการรางกฎหมายของหลายประเทศ หลังจากนั้นก็มีการประชุมกันระหวางนักกฎหมาย

ของประเทศตาง ๆ อีกหลายครั้งในป ค.ศ. 1870, 1872, 1875 และ 1878 

การประชุมใหญครั้งท่ีสองของนักกฎหมายพาณิชยไดมีข้ึนท่ีกรุงบรัสเซลส (Brussels) 

ประเทศเบลเยี่ยม ในป ค.ศ. 1880 ซ่ึงมีการเตรียมรางกฎหมายโดย ดร. ซีซาร นอรซา (César Norsa) 

แหงมิลาน และไดรับรางในเรื่องนี้หลังจากมีการอภิปรายกันอยางกวางขวาง อยางไรก็ตามการประชุม

ครั้งนี้ไมประสบความสําเร็จในการกระตุนความสนใจของนานาชาติท่ีจะใหมีการดําเนินการในระดับ

ระหวางประเทศ 

อยางไรก็ตาม หลังจากนั้น ดร. เฟลิค เมเยอร (Felix Meyer) นักกฎหมายชาวเยอรมัน

ไดใหความสนใจเปนพิเศษในการรวบรวมกฎหมายสาขานี้และทําการศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมาย

ของประเทศตาง ๆ ซ่ึงประเทศเยอรมนีและอิตาลีไดรวมใหความสนใจและสนับสนุนกระบวนการ

จัดทํากฎหมายเอกรูปนี้ ตอมา รัฐบาลเนเธอรแลนดไดเชิญทุกประเทศใหสงผูแทนเขารวมการประชุม

                                                           
72 เสาวนีย อัศวโรจน, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยตั๋วเงิน, พิมพ

ครั้งท่ี 6, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2554), น. 175. 
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ท่ีกรุงเฮก ประเทศเนเธอรแลนด ในป ค.ศ. 1910 และก็ไดรับการสนับสนุนจากประเทศตาง ๆ ท่ีให

คําตอบในเรื่องตาง ๆ ท่ีมีการถามไปลวงหนาดวย73 ทําใหในป ค.ศ. 1910 ถึง 1912 ไดมีความ

พยายามในการรางกฎหมายตั๋วเงินใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกันท่ัวโลกเปนครั้งแรกท่ีกรุงเฮก ประเทศ

เนเธอรแลนด ซ่ึงแบงการประชุมออกเปน 2 วาระ เพ่ือพิจารณารางกฎหมายตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช

เงินและเช็คใหเปนอยางเดียวกัน 

ในการรางกฎหมายตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใชเงิน ไดเริ่มดําเนินการในวาระแรก

จนกระท่ังสําเร็จและเปดใหลงนามในการประชุมวาระท่ี 2 ในป ค.ศ. 1912 เรียกวา อนุสัญญากรุงเฮก 

ค.ศ.1912 (Hague Convention 1912) หรือท่ีเรียกวา อนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ.1912 (Hague 

Convention, 1912) โดยมีผูแทนจาก 29 ประเทศ อันประกอบไปดวย อารเจนตินา ออสเตรีย เบล

เยี่ยม บราซิล บัลแกเรีย ชิลี จีน เดนมารก เอลซัลวาดอร ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี อิตาลี ญี่ปุน 

ลักเซมเบิรก เม็กซิโก มอนเตเนโกร เนเธอรแลนด นิการากัว นอรเวย ปารากวัย โปรตุเกส โรมาเนีย 

รัสเซีย สวีเดน สวิตเซอรแลนด และตุรกี74, 75 รวมลงนาม แตประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกาซ่ึง

เปนผูรวมรางสนธิสัญญาฉบับนี้ไดประกาศอยางชัดแจงในการประชุมท้ังสองครั้งวาถึงแมท้ังสอง

ประเทศจะตองการใหมีกฎหมายตั๋วเงินซ่ึงมีลักษณะเปนอยางเดียวกันในระดับนานาชาติ แตประเทศ

ท้ังสองก็จะไมเขารวมลงนามในอนุสัญญาฉบับนี้ เนื่องจากอนุสัญญาดังกลาวมีลักษณะใกลเคียงกับ

ระบบซีวิลลอวมากกวาระบบคอมมอนลอว สวนประเทศไทยแมจะรวมรางในอนุสัญญาฉบับนี้ดวย แต

ก็มิไดลงนามแตอยางใด แมวาบทบัญญัติสวนใหญในกฎหมายลักษณะตั๋วเงินของไทยจะมีท่ีมาจาก

บทบัญญัติตาง ๆ ในกฎหมายเอกรูปดังกลาวก็ตาม76 

ในการประชุมดังกลาวนี้ไดมีการเสนอรางกฎหมายตั๋วเงินเอกรูปโดยประเทศเยอรมนี 

ฮังการี และเบลเยี่ยม และไดรับการพิจารณารวมกับความเห็นตาง ๆ ท่ีแตละประเทศสงใหรัฐบาล

เนเธอรแลนด ซ่ึงความเห็นของแตละประเทศนั้นมีความแตกตางกันมากในประเด็นตาง ๆ ของ

กฎหมาย เนื่องจากความแตกตางในกฎหมายของแตละประเทศท่ีเขารวมประชุม และแตละประเทศก็

มักเห็นวาในประเด็นตาง ๆ นั้นควรเปนไปตามหลักเกณฑของกฎหมายในประเทศของตนซ่ึงตนคุนเคย 

แตในทายท่ีสุดหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นแตละประเทศก็ไดยอมรับกฎหมายเอกรูปซ่ึงมีลักษณะเปน

กฎหมายตั๋วเงินภายใน โดยไดประนีประนอมในประเด็นท่ีมีความแตกตางกันในระบบ อยางไรก็ตาม 

เนื้อหามีลักษณะคอนขางใกลเคียงกับกฎหมายของประเทศในกลุมซีวิลลอว โดยเฉพาะกฎหมายตั๋ว

                                                           
73 Ernest G. Lorenzen, supra note 53, pp. 420 – 421. 
74 Ernest G. Lorenzen, supra note 47, p. 18. 
75 Register of Texts of Convention and Other Instruments Concerning 

International Trade Law Volume I, (New York: United Nations, 1973), p. 134. 
76 เสาวนีย อัศวโรจน, อางแลว เชิงอรรถท่ี 73, น.175. 
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เงินของเยอรมนี และไดจัดทําเปนอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ.1912 (Hague Convention 1912) ข้ึน 

เนื้อหาของอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ.1912 (Hague Convention 1912) นี้มีบทบัญญัติท้ังหมด 80 

มาตรา แบงเปนบทบัญญัติในสวนของตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใชเงิน ในสวนของตั๋วแลกเงินแบงเปน 

13 หมวด หมวดแรกเปนเรื่องการออกตั๋วแลกเงินและแบบของตั๋วแลกเงิน หมวดท่ี 2 การสลักหลังตั๋ว

แลกเงิน หมวดท่ี 3 การรับรองตั๋วแลกเงิน หมวดท่ี 4 อาวัล หมวดท่ี 5 กําหนดเวลาใชเงิน หมวดท่ี 6 

การใชเงิน หมวดท่ี 7 สิทธิไลเบี้ยเพราะเขาไมรับรองหรือไมใชเงิน หมวดท่ี 8 การสอดเขาแกหนา 

หมวดท่ี 9 ตั๋วเงินเปนสํารับ หมวดท่ี 10 ตั๋วเงินปลอมและตั๋วเงินท่ีถูกแกไข หมวดท่ี 11 อายุความ 

หมวดท่ี 12 บทบัญญัติท่ัวไป และหมวดท่ี 13 การขัดกันแหงกฎหมาย และในสวนของตั๋วสัญญาใช

เงินมีบทบัญญัติท้ังสิ้น 4 มาตรา ตั้งแตมาตรา 77 ถึงมาตรา 80 โดยมาตรา 77 เปนบทบัญญัติวาดวย

รายการท่ีตองมีในตั๋วสัญญาใชเงิน มาตรา 78 เปนบทบัญญัติวาดวยทางแกในกรณีท่ีตั๋วสัญญาใชเงิน

ขาดรายการตามมาตรา 77 บางประการ มาตรา 79 เปนบทบัญญัติวาดวยการนําบทบัญญัติในเรื่อง

ตั๋วสัญญาใชเงินมาใชบังคับกับตั๋วสัญญาใชเงิน และมาตรา 80 เปนบทบัญญัติวาดวยความรับผิดของผู

ออกต๋ัวแลกเงินและระยะเวลาท่ีผูทรงตองนําตั๋วสัญญาใชเงินชนิดถึงกําหนดเม่ือพนระยะเวลาใดเวลา

หนึ่งนับแตไดเห็นไปยื่นใหผูออกตั๋วจดรับรู (Visa) และทางแกในกรณีท่ีผูออกตั๋วไมยอมจดรับรู ท้ังนี้รัฐ

คูสัญญาอาจบอกเลิกอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ.1912 (Hague Convention 1912) ไดเม่ือพน 3 ป

นับตั้งแตวันท่ีไดใหสัตยาบันครั้งแรก สวนขอบกพรองของอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ.1912 (Hague 

Convention 1912) นั้นก็อาจไดรับการแกไขในอนาคตโดยการประชุมท่ีจัดข้ึนโดยรัฐบาลของ

ประเทศเนเธอรแลนดเม่ือพน 5 ปนับแตวันท่ีไดมีการใหสัตยาบันครั้งแรก หรือภายหลังจากท่ีพน 2 ป

นับตั้งแตท่ีไดมีการรองขอของรัฐคูสัญญาตั้งแต 5 รัฐข้ึนไป77 

ในวาระท่ีสองของการประชุมในป ค.ศ. 1912 นั้น ยังไดมีการพิจารณารางกฎหมายเอก

รูปท่ีเก่ียวกับเช็คดวย โดยมีตัวแทนจาก 37 ประเทศ รวมท้ังประเทศสหราชอาณาจักรและประเทศ

สหรัฐอเมริกา เขารวมประชุม ในท่ีสุดท่ีประชุมไดมีมติวารัฐบาลเนเธอรแลนดควรเรียกประชุมอีกครั้ง

เพ่ือรางเนื้อหาท่ีเปนบทสรุปของอนุสัญญาและเปดใหรัฐตาง ๆ ลงนาม อยางไรก็ตามเม่ือเกิด

สงครามโลกครั้งท่ีหนึ่งในป ค.ศ. 1914 การดําเนินการในการยกรางกฎหมายเอกรูปท่ีเก่ียวกับเช็คก็

ตองยุติลง78 

สําหรับอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ.1912 (Hague Convention 1912) ท่ีไดมีการจัดทํา

เสร็จแลวนั้น ดวยเหตุท่ีวัตถุประสงคของอนุสัญญาดังกลาวตองการใหรัฐคูสัญญายอมรับพันธกรณีใน

                                                           
77 Ernest G. Lorenzen, supra note 47, p. 18. 
78 A. H. Feller, The International Unification of Laws Concerning Checks, 

(Massachusetts: Harvard Law Review, 1932), pp. 671 – 672. 
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การนํากฎหมายเอกรูปดังกลาวไปบัญญัติเปนกฎหมายภายในของแตละประเทศตราบเทาท่ีอนุสัญญา

ดังกลาวมีผลใชบังคับ ดังนั้นจะเห็นไดวาอนุสัญญาดังกลาวไมไดมีผลบังคับแตเฉพาะการใชตั๋วเงินใน

ระดับระหวางประเทศเทานั้น แตยังมีผลตอกฎหมายภายในของประเทศท่ีไดใหสัตยาบันผูกพันตาม

อนุสัญญานั้นดวย สงผลใหประเทศตาง ๆ ท่ีรวมลงนามในอนุสัญญาดังกลาวนั้นไดทําขอตกลงสงวนไว

เพ่ือใหเปนประโยชนตอกฎหมายภายในของประเทศท่ีเขารวมลงนามในอนุสัญญา และกําหนดใหมี

การแกไขขอบกพรองของอนุสัญญานี้ในการประชุมครั้งตอไปซ่ึงรัฐบาลประเทศเนเธอรแลนดจะเปนผู

ประกาศวันท่ีจะมีการประชุม 79 เนื่องจากแตละประเทศยังมีความเห็นแตกตางกันและเห็นวา

อนุสัญญานี้ยังมีขอโตแยงอยู 

นอกจากอุปสรรคตาง ๆ ในการรางอนุสัญญาดังกลาวขางตน ผลของสงครามโลกทําให

จํานวนประเทศท่ีใหสัตยาบันแกอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ.1912 (Hague Convention 1912) ซ่ึงเปดให

ลงนามแลวนั้นมีจํานวนประเทศไมเพียงพอตามจํานวนท่ีกําหนดไว จึงทําใหอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ.

1912 (Hague Convention 1912) ไมมีผลใชบังคับ แตอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ.1912 (Hague 

Convention 1912) ดังกลาวนี้ก็ไดรับการนําไปใชเปนตนแบบในการรางกฎหมายตั๋วเงินซ่ึงเปน

กฎหมายภายในของประเทศตาง ๆ ในเวลาตอมา 

(2) อนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ.1930,1931 (Geneva Convention 1930,1931)   

หลังจากท่ีสงครามโลกครั้งท่ีหนึ่งสงบลง องคการสันนิบาตชาติก็ไดนํากฎหมายเอกรูป

แหงอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ.1912 (Hague Convention 1912) มาปรับปรุงใหม เพ่ือใหมีกฎหมายท่ี

เก่ียวกับตั๋วเงินอันมีลักษณะเปนอยางเดียวกัน ซ่ึงไดดําเนินการจนเสร็จสิ้นในป ค.ศ. 1930 ณ นครเจนี

วา จนไดผลสําเร็จเปนอนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ.1930 (Geneva Convention 1930)   ซ่ึงมีผลใช

บังคับตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 193480 และอนุสัญญาจัดทํากฎหมายเอกรูปสําหรับเช็ค ค.ศ. 1931 

(Convention Providing a Uniform Law For Cheques, 1931)81 ซ่ึงมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 

มกราคม 193482 หรือท่ีรวมเรียกวา อนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ.1930,1931 (Geneva Convention 

1930,1931)  ซ่ึงแบงการประชุมออกเปน 2 วาระ วาระแรกเปนการประชุมเพ่ือรางกฎหมายตั๋วแลก

เงินและตั๋วสัญญาใชเงินใหเปนอยางเดียวกัน สวนวาระท่ีสองเปนการประชุมเพ่ือรางกฎหมายเช็คให

เปนอยางเดียวกัน 

                                                           
79 Ernest G. Lorenzen, supra note 53, pp. 138 – 139. 
80 Supra note 76, p. 154. 
81 Manley O. Hudson, A. H. Feller, The International Unifications of Laws 

Concerning Bills of Exchange, XLIV (3), (Harvard L. ReV., 1931), pp. 345 – 346. 
82 Supra note 76, p. 192. 
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สําหรับการประชุมในวาระแรก ซ่ึงเริ่มประชุมในวันท่ี 13 พฤษภาคม 1930 ถึงวันท่ี 7 

มิถุนายนนั้น เปนการประชุมเก่ียวกับอนุสัญญาเพ่ือการจัดทํากฎหมายเอกรูปสําหรับตั๋วแลกเงินและ

ตั๋วสัญญาใชเงิน ค.ศ. 1930 (Geneva Convention, 1930) มีตัวแทนจาก 27 ประเทศรวมลงนามใน

อนุสัญญาฉบับนี้83 สวนการประชุมในวาระท่ีสองซ่ึงเริ่มประชุมในวันท่ี 23 กุมภาพันธ 1931 ถึงวันท่ี 

19 มีนาคม 1931 นั้น เปนการประชุมเก่ียวกับอนุสัญญาเพ่ือการจัดทํากฎหมายเอกรูปสําหรับเช็ค 

ค.ศ. 1931 (Convention Providing a Uniform Law for Cheques, 1931) มีตัวแทนจาก 28 

ประเทศรวมลงนามในอนุสัญญาฉบับนี้84 อนุสัญญาท้ัง 2 ฉบับมีชื่อเรียกโดยรวมวา อนุสัญญานครเจนี

วา ค.ศ.1930,1931 (Geneva Convention 1930,1931)  นอกจากนี้ยังไดมีการบัญญัติขอตกลง

เก่ียวกับการขัดกันบางประการแหงกฎหมายในเรื่องท่ีมีปญหาไวดวย85 

ประเทศไทยมิไดลงนามเขาเปนภาคีแหงอนุสัญญาฉบับดังกลาว เนื่องจากในขณะนั้น

รัฐบาลไทยเห็นวาถาจะเขาเปนภาคีแหงอนุสัญญาแลว จะตองรางกฎหมายใหสอดคลองกับบทบัญญัติ

ของอนุสัญญาดังกลาว ท้ังท่ีประมวลกฎหมายของประเทศไทยในขณะนั้นเหมาะสมอยูแลว เพราะมี

การคาขายติดตอกับอังกฤษเปนสวนมาก86 

ประเทศตาง ๆ ท่ีเขาเปนภาคีแหงอนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ.1930,1931 (Geneva 

Convention 1930,1931)  สวนใหญก็จะรางกฎหมายภายในของตนใหสอดคลองกับบทบัญญัติของ

อนุสัญญาดังกลาว นอกจากนั้นบางประเทศท่ีไมไดเขาเปนภาคีแหงอนุสัญญาก็ไดมีการนําเอา

บทบัญญัติตามอนุสัญญาดังกลาวไปเปนแบบอยางในการรางกฎหมายภายในของตนดวย ทําใหการ

ออกกฎหมายภายในของแตละประเทศมีลักษณะไปในทิศทางเดียวกันมากยิ่งข้ึน อยางไรก็ตามยังคงมี

บางประเทศท่ีไมไดเปนภาคีแหงอนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ.1930,1931 (Geneva Convention 

1930,1931)  เชน ประเทศสหราชอาณาจักร ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืนท่ีอยูในกลุมคอม

มอนลอว โดยประเทศสหราชอาณาจักรไดใหเหตุผลในการไมรวมลงนามเขาเปนภาคีแหงอนุสัญญา

นครเจนีวา ค.ศ.1930,1931 (Geneva Convention 1930,1931)  วาการดังกลาวจะทําลายความ

เปนอันหนึ่งอันเดียวกันของกฎหมายตั๋วแลกเงินของกลุมประเทศคอมมอนลอว87 สวน Mr. M. H. 

Kennedy ซ่ึงเปนผูแทนของประเทศสหรัฐอเมริกาก็ไดใหเหตุผลทํานองเดียวกันวาประเทศ

                                                           
83 Manley O. Hudson, A. H. Feller, supra note 82, pp. 334 – 335. 
84 Ibid., p. 668. 
85 CXL III (no. 1, 2, 3 & 5) League of Nations Treaty Series (1933 – 1934). 
86 เอกสารเรื่องใหทําความเห็นในเรื่องสันนิบาตชาติ สงรายงานการวบรวมกฎหมาย 

บิลล ออฟ เอกสเชน และรายงานฝายเศรษฐกิจ (4 มกราคม ถึง 6 มิถุนายน 2466) 
87 O. C. Giles, Uniform Commercial Law: An Essay on International 

Conventions in National Courts, (The Netherland: A. W. Sijthoff/Leyden, 1970), p. 151.  
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สหรัฐอเมริกาใชเวลากวา 30 ปกวาจะทําใหกฎหมายตั๋วแลกเงินในสหพันธรัฐมีความเปนอันหนึ่งอัน

เดียวกัน โดยรัฐจอรเจียซ่ึงเปนรัฐสุดทายท่ีตรากฎหมายอนุวัตการใหเปนไปตามประมวลกฎหมายเอก

รูปแหงสหรัฐอเมริกาเพ่ิงจะตรากฎหมายดังกลาวไดเพียง 5 ปกอนการประชุม ณ นครเจนีวา ดังนั้น

การเปลี่ยนแปลงหลักการของกฎหมายตั๋วแลกเงินโดยการรวมลงนามในอนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ.

1930,1931 (Geneva Convention 1930,1931)  ดังกลาวจึงเปนสิ่งท่ีไมเหมาะสมอยางยิ่ง88 จึงทํา

ใหปจจุบันมีระบบกฎหมายตั๋วเงินท่ีใชกันอยูในโลก 2 ระบบใหญ ๆ คือ ระบบคอมมอนลอว และ

ระบบซิวิลลอวท่ีมีอนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ.1930,1931 (Geneva Convention 1930,1931)  เปน

แมแบบ ซ่ึงอนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ.1930,1931 (Geneva Convention 1930,1931)  มีบทบัญญัติ

ท่ีผสมผสานกันระหวางระบบคอมมอนลอวและระบบซีวิลลอว แตก็จะใกลเคียงกับระบบซีวิลลอว

มากกวา89 และอาจกลาวไดวาอนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ.1930,1931 (Geneva Convention 

1930,1931)  เปนการสังเคราะหลักษณะเฉพาะของกฎหมายอังกฤษ เยอรมันและฝรั่งเศสเขา

ดวยกัน90 

อนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ.1930  (Geneva Convention 1930)  มีบทบัญญัติท้ังหมด 

78 มาตรา แบงเปนบทบัญญัติในสวนของตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใชเงิน ซ่ึงมีลักษณะคลายคลึงกับ

อนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ.1912 (Hague Convention 1912) โดยในสวนของตั๋วแลกเงินแบงเปน 12 

หมวด หมวดแรกเปนเรื่องการออกตั๋วแลกเงินและแบบของตั๋วแลกเงิน หมวดท่ี 2 การสลักหลังตั๋ว

แลกเงิน หมวดท่ี 3 การรับรองตั๋วแลกเงิน หมวดท่ี 4 อาวัล หมวดท่ี 5 กําหนดเวลาใชเงิน หมวดท่ี 6 

การใชเงิน หมวดท่ี 7 สิทธิไลเบี้ยเพราะเขาไมรับรองหรือไมใชเงิน หมวดท่ี 8 การสอดเขาแกหนา 

หมวดท่ี 9 ตั๋วเงินเปนสํารับ หมวดท่ี 10 ตั๋วเงินปลอมและตั๋วเงินท่ีถูกแกไข หมวดท่ี 11 อายุความและ

หมวดท่ี 12 บทบัญญัติท่ัวไป และในสวนของตั๋วสัญญาใชเงินมีบทบัญญัติท้ังสิ้น 4 มาตรา ตั้งแต

มาตรา 75 ถึงมาตรา 78 โดยมาตรา 75 เปนบทบัญญัติวาดวยรายการท่ีตองมีในตั๋วสัญญาใชเงิน 

มาตรา 76 เปนบทบัญญัติวาดวยทางแกในกรณีท่ีตั๋วสัญญาใชเงินขาดรายการตามมาตรา 75 บาง

ประการ มาตรา 77 เปนบทบัญญัติวาดวยการนําบทบัญญัติในเรื่องตั๋วแลกเงินมาใชบังคับกับตั๋ว

สัญญาใชเงิน และมาตรา 78 เปนบทบัญญัติวาดวยความรับผิดของผูออกตั๋วสัญญาใชเงินและ

ระยะเวลาท่ีผูทรงตองนําตั๋วสัญญาใชเงินชนิดถึงกําหนดเม่ือพนระยะเวลาใดเวลาหนึ่งนับแตไดเห็นไป

ยื่นใหผูออกตั๋วจดรับรู (Visa) และทางแกในกรณีท่ีผูออกตั๋วไมยอมจดรับรู 

                                                           
88 Ibid. 
89 เสาวนีย อัศวโรจน, อางแลว เชิงอรรถท่ี 73, น. 5. 
90 Frederick Wallach, supra note 51, pp. 95 – 98. 
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สําหรับอนุสัญญาจัดทํากฎหมายเอกรูปสําหรับเช็ค ค.ศ. 1931 มีบทบัญญัติท้ังหมด 57 

มาตรา โดยแบงเปน 10 หมวด โดยหมวดแรกเปนเรื่องการออกเช็คและแบบของเช็ค หมวดท่ี 2 การ

เปลี่ยนมือ หมวดท่ี 3 อาวัล หมวดท่ี 4 การยื่นเช็คและการใชเงิน หมวดท่ี 5 เช็คขีดครอมและเช็คใช

เงินผานบัญชีธนาคาร หมวดท่ี 6 สิทธิไลเบี้ยเม่ือเขาไมใชเงิน หมวดท่ี 7 เช็คเปนสํารับ หมวดท่ี 8 เช็ค

ท่ีถูกแกไข หมวดท่ี 9 อายุความ และหมวดท่ี 10 บทบัญญัติท่ัวไป 

ประเทศท่ีไดใหสัตยาบันหรือภาคยานุวัติแกอนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ.1930 (Geneva 

Convention 1930 )  ประกอบดวย ประเทศออสเตรีย ประเทศเบลเยียม ประเทศบราซิล ประเทศ

เดนมารก ประเทศฟนแลนด ประเทศฝรั่งเศส ประเทศเยอรมนี ประเทศกรีซ ประเทศฮังการี ประเทศ

อิตาลี ประเทศญี่ปุน ประเทศลักเซมเบิรก ประเทศโมนาโก ประเทศเนเธอรแลนด ประเทศนอรเวย 

ประเทศโปแลนด ประเทศโปรตุเกส ประเทศสวีเดน ประเทศสวิตเซอรแลนดและประเทศรัสเซีย สวน

ประเทศท่ีไดลงนามเปนภาคีแหงอนุสัญญาแตมิไดใหสัตยาบันหรือภาคยานุวัติ ไดแก ประเทศ

โคลัมเบีย ประเทศเช็คโกสโลวาเกีย ประเทศเอกวาดอร ประเทศเปรู ประเทศสเปน ประเทศตุรกีและ

ประเทศยูโกสลาเวีย91 

ประเทศท่ีไดใหสัตยาบันหรือภาคยานุวัติแกอนุสัญญาจัดทํากฎหมายเอกรูปสําหรับเช็ค 

ค.ศ. 1931 ประกอบดวย ประเทศออสเตรีย ประเทศเบลเยียม ประเทศบราซิล ประเทศเดนมารก 

ประเทศฟนแลนด ประเทศฝรั่งเศส ประเทศเยอรมนี ประเทศกรีซ ประเทศฮังการี ประเทศ

อินโดนีเซีย ประเทศอิตาลี ประเทศญี่ปุน ประเทศลักเซมเบิรก ประเทศโมนาโก ประเทศเนเธอรแลนด 

ประเทศนิการากัว ประเทศนอรเวย ประเทศโปแลนด ประเทศโปรตุเกส ประเทศสวีเดนและประเทศ

สวิตเซอรแลนด สวนประเทศท่ีไดลงนามเปนภาคีแหงอนุสัญญาแตมิไดใหสัตยาบันหรือภาคยานุวัติ 

ไดแก ประเทศเช็คโกสโลวาเกีย ประเทศเอกวาดอร ประเทศเม็กซิโก ประเทศโรมาเนีย ประเทศสเปน 

ประเทศตุรกีและประเทศยูโกสลาเวีย92 

อยางไรก็ดี อนุสัญญาท่ีมีอิทธิพลตอการรางกฎหมายตั๋วเงินของไทยเปนอยางมาก คือ 

อนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ.1912 (Hague Convention 1912) ซ่ึงมีลักษณะคลายคลึงกับระบบกฎหมาย

ฝรั่งเศสและเยอรมัน 93 มิใชอนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ.1930,1931 (Geneva Convention 

1930,1931)  เนื่องจากในขณะท่ีรางกฎหมายลักษณะตั๋วเงินของไทยนั้นเปนชวงเดียวกับท่ีมีการราง

อนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ.1912 (Hague Convention 1912) แตในขณะท่ีมีอนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ.

1930,1931 (Geneva Convention 1930,1931)  นั้น ประเทศไทยไดประกาศใชกฎหมายลักษณะ
                                                           

91 Supra note 76, p. 154.  
92 Ibid., p. 192.  
93 Nobert Horn, Hein Kotz, Hans G. Leser, German Private and Commercial 

Law, (Oxford: Claredon Press, 1982), pp. 218 – 219. 
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ตั๋วเงินไปแลว แตอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ.1912 (Hague Convention 1912) และอนุสัญญานครเจนี

วา ค.ศ.1930,1931 (Geneva Convention 1930,1931)  ก็มีหลักการสวนใหญและบทบัญญัติตางๆ 

ท่ีคลายคลึงกัน 

(2.1) ประวัติความเปนมาของอนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ.1930,1931 (Geneva 

Convention 1930,1931)94 

การประชุมระดับนานาชาติเพ่ือทําใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกันซ่ึงกฎหมายเก่ียวกับตั๋วแลก

เงิน ตั๋วสัญญาใชเงินและเช็ค ณ นครเจนีวา ระหวางวันท่ี 13 พฤษภาคมถึงวันท่ี 7 มิถุนายน ค.ศ. 

1930 นั้น นับเปนผลสําเร็จสูงสุดของความพยายามอยางยาวนานท่ีตองการจะทําใหกฎหมายเก่ียวกับ

ตราสารทางการเงิน (Commercial Paper) ของหลายประเทศใหมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน การ

ประชุมดังกลาวยังแสดงใหเห็นถึงพัฒนาการท่ีนาสนใจของกระบวนการทําใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน

ซ่ึงกฎหมายภายในของแตประเทศ ในการประชุมครั้งนี้ มีผูแทนจาก 31 รัฐเขารวมประชุม 

นอกจากนั้นประเทศสหรัฐอเมริกาก็ไดเขารวมในฐานะผูสังเกตการณ (Observer) ดวย ในการประชุม

ครั้งนี้ไดมีการลงมติยอมรับและเปดใหลงนามในอนุสัญญา 3 ฉบับในวันท่ี 7 มิถุนายน ค.ศ. 193095 

ไดแก (1) อนุสัญญาจัดทํากฎหมายเอกรูปสําหรับตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใชเงิน (Convention 

Providing a Uniform Law for Bills of Exchange and Promissory Notes) พรอมกับภาคผนวก 

2 ฉบับและพิธีสาร (Protocol) อีก 1 ฉบับ96 (2) อนุสัญญาวาดวยขอตกลงเก่ียวกับการขัดกันบาง

ประการแหงกฎหมายท่ีเก่ียวกับตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใชเงิน (Convention for the Settlement 

of Certain Conflicts of Laws in connection with Bills of Exchange and Promissory 

Notes) พรอมกับพิธีสารอีก 1 ฉบับ97 และ (3) อนุสัญญาวาดวยกฎหมายแสตมปท่ีเก่ียวกับตั๋วแลก

เงินและตั๋วสัญญาใชเงิน (Convention on the Stamp Laws in connection with Bills of 

Exchange and Promissory Notes) พรอมกับพิธีสารอีก 1 ฉบับ98 อนุสัญญาท้ัง 3 ฉบับดังกลาว

ไดรับการลงนามทันทีโดยผูแทนจาก 26 รัฐ ท้ังนี้ประเทศสหราชอาณาจักรแหงบริเตนใหญและ

ไอรแลนดเหนือ (the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) ไดลงนาม

เฉพาะในอนุสัญญาวาดวยกฎหมายแสตมปท่ีเก่ียวกับตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใชเงินเทานั้น สวน

                                                           
94 Manley O. Hudson, A. H. Feller, supra note 82, pp. 333 – 346. 
95 อนุสัญญาเหลานี้เปดใหลงนามจนถึงวันท่ี 6 กันยายน ค.ศ. 1930 อยางไรก็ตาม 

จนถึงวันท่ี 1 ธันวาคม ค.ศ. 1930 ไมมีการใหสัตยาบันแกอนุสัญญาดังกลาวแตอยางใด. สําหรับ
รายงานการประชุม โปรดดู League of Nations Document, C. 360. M. 151. 1930. II. 

96 League of Nations Document, C. 346 (1). M. 142 (1). 1930. II. 
97 เพ่ิงอาง, C. 347 (1). M. 143 (1). 1930. II. 
98 เพ่ิงอาง, C. 347 (1). M. 144 (1). 1930. II. 
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ประเทศสหรัฐอเมริกานั้นมิไดลงนามในอนุสัญญาฉบับใดเลย สําหรับการใหสัตยาบันแกอนุสัญญา

ดังกลาวนั้น ตองกระทํากอนวันท่ี 1 กันยายน ค.ศ. 1933 และอนุสัญญาแตละฉบับดังกลาวจะมีผลใช

บังคับเม่ือพน 90 วันนับแตวันท่ีมีการใหสัตยาบันโดยรัฐสมาชิกขององคการสันนิบาตชาติ (League 

of Nations) หรือรัฐท่ีมิไดเปนสมาชิกขององคการดังกลาว จํานวนท้ังสิ้น 7 รัฐ โดย 3 ใน 7 รัฐท่ีให

สัตยาบันแกอนุสัญญาดังกลาวตองเปนสมาชิกถาวรในคณะมนตรีแหงสันนิบาตชาติ (The Members 

of the League of Nations Permanently Represented on the Council) ดวย มีขอสังเกตวา

การประชุมในครั้งนี้ไมมีวาระการประชุมเก่ียวกับอนุสัญญาวาดวยเช็คเลย แตอยางไรก็ตามประเด็น

ดังกลาวจะไดรับการพิจารณาในการประชุมครั้งท่ีสอง กรมสารสุดทาย (Final Act)99 ของการประชุม 

ณ นครเจนีวายังรวมท้ังแบบสอบถามซ่ึงอาจเปนประโยชนตอการประชุมในวาระตอไปดวย และใน

วันท่ี 8 กันยายน ค.ศ. 1930 คณะมนตรีแหงสันนิบาตชาติ (the Council of the League of 

Nations) ไดลงมติในหลักการวาการประชุมวาระท่ีสองจะจัดข้ึนในป ค.ศ. 1931100 

(2.2) การจัดทํากฎหมายใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในระดับภูมิภาคกอนหนาความ

พยายามในระดับนานาชาติ 

พัฒนาการในการจัดทํากฎหมายใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในระดับนานาชาตินั้น ตั้งอยู

บนเง่ือนไขของการจัดทํากฎหมายใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในระดับภูมิภาคในหลายพ้ืนท่ีของโลก 

เปนท่ียอมรับกันวากฎหมายเก่ียวกับตั๋วแลกเงินนั้น ดั้งเดิมแลวเปนกฎหมายสากล (Universal Law) 

ซ่ึงความแตกตางท่ีเกิดข้ึนในภายหลังนั้นเกิดข้ึนเนื่องจากกระบวนการนิติบัญญัติ (Legislation) และ

การจัดทําประมวลกฎหมาย (Codification) ในประเทศตาง ๆ 101 แตในเชิงตรงกันขาม ในชวง

ศตวรรษท่ีผานมานั้น การนิติบัญญัติก็ไดทําใหกฎหมายบางสวนมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันใน

หลายประเทศท่ัวโลกเชนกัน การนิติบัญญัติดังกลาวอาจแบงออกไดเปน 2 ลักษณะ กลาวคือ ลักษณะ

                                                           
99 ตีพิมพใน เพ่ิงอาง, C. 346. M. 142. 1930. II. รายงานฉบับท่ีมีความสําคัญท่ีสุดซ่ึง

จัดทําโดยคณะกรรมการยกราง (Drafting Committee) ของการประชุม ณ นครเจนีวาไดรับการ
ตีพิมพใน League of Nations Document, C. I. L. C. 59. ลงวันท่ี 21 มิถุนายน ค.ศ. 1930 
รายงานฉบับนี้ไดรับการลงมติยอมรับโดยการประชุมนั้นเองในวันท่ี 5 มิถุนายน ค.ศ. 1930. 

100 League of Nations, Minutes of the Council for Sept. 8, 1930. 
101 “…กฎหมายวาดวยตั๋วแลกเงินนั้น แตเดิมเปนกฎหมายท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการใช

ประโยชนในระดับสากล (Universal Usage) และ…ตามประวัติศาสตรแลวกฎหมายดังกลาวไดกลาย
มาเปนกฎหมายท่ีมีลักษณะเฉพาะของการบัญญัติกฎหมายภายในของแตละประเทศ ขอเท็จจริง
ดังกลาวอาจมีความสําคัญหากเราตองพิจารณาวากฎหมายวาดวยตั๋วแลกเงินนั้นจะกลับมามีลักษณะ
เปนกฎหมายสากลอีกครั้งหนึ่งหรือไม”; Jesephus Jitta, Unification of Laws relating to Bills 
of Exchange and Promissory Notes : General Report and Individual Reports, (Geneva: 
League of Nations, 1923), p. 13. 
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หนึ่ง คือ การรับเอากฎหมายของประเทศหนึ่งเขาไปใชบังคับในอีกประเทศหนึ่ง และอีกลักษณะหนึ่ง 

คือ การรับเอากฎหมายเอกรูปเขาไปใชบังคับในแตละกลุมประเทศ จากรูปแบบของการนิติบัญญัติท้ัง 

2 ลักษณะดังกลาว การนิติบัญญัติในลักษณะกฎหมายเอกรูปดูจะมีความสําคัญมากกวา เนื่องจากการ

นิติบัญญัติดังกลาวเปนตนแบบของการจัดทํากฎหมายใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในระดับนานาชาติ 

และในทางปฏิบัติแลว การนิติบัญญัติดังกลาวยังเปนท่ียอมรับกันไดงายกวาการบัญญัติกฎหมายโดย

อาศัยกฎหมายของประเทศอ่ืนมาเปนตนแบบซ่ึงโดยท่ัวไปแลวจะสงผลใหเกิดความแตกตางกันใน

สาระสําคัญ 

ตัวอยางท่ีเห็นไดชัดของการจัดทํากฎหมายใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในระดับภูมิภาค 

คือ กฤษฎีกาท่ัวไปวาดวยตั๋วแลกเงินเยอรมัน (German General Ordinance on Bills of 

Exchange (Allgemeine Wechselordnung)) ความแตกแยกทางการเมืองของประเทศเยอรมนี

สงผลกระทบอยางรุนแรงตอกระบวนการนิติบัญญัติ และในชวงตนของศตวรรษท่ี 19 ก็ไดมีการตรา

กฎหมายวาดวยตั๋วแลกเงินไมนอยกวา 56 ฉบับออกมาใชบังคับ102 ในป ค.ศ. 1846 ท่ีประชุมสามัญ

แหงซัลเฟอรไรนเยอรมัน103 (The General Conference of the German Zollverein) แถลงตอ

บรรดารัฐบาลของรัฐตาง ๆ ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของซัลเฟอรไรนถึงความเปนไปไดในการรางกฎหมาย

ท่ัวไปวาดวยตั๋วแลกเงิน (Common Law on Bills of Exchange) รัฐบาลปรัสเซียน (Prussian) 

เผยแพรรางกฎหมายดังกลาวและเชิญรัฐบาลตาง ๆ ของรัฐเยอรมัน รวมท้ังรัฐท่ีมิไดเปนสมาชิกของ

ซัลเฟอรไรนดวย ใหเขารวมประชุม104 ท่ีจัดข้ึน ณ เมืองไลปซิก (Leipzig) ระหวางเดือนตุลาคมถึง

เดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1847105 หลังจากการจัดทํารางกฎหมายไดสําเร็จลงโดยท่ีประชุมดังกลาวได 

ไมนานก็เกิดการปฏิวัติ ค.ศ. 1848 ข้ึน และรางกฎหมายดังกลาวก็ไดรับการตราข้ึนโดยสมัชชา

แหงชาติ (National Assembly) ซ่ึงประชุมกัน ณ กรุงแฟรงเฟรต (Frankfurt) โดยกฎหมายดังกลาว

มีผลใชบังคับกับประเทศเยอรมนี ท้ังประเทศ ซ่ึงมีชื่อเรียกวา “Allgemeine Deutsche 

Wechselordnung” แตในหลายรัฐก็ไมยอมรับวากฎหมายดังกลาวมีผลใชบังคับ เนื่องจากสมัชชา

                                                           
102 Grünhut, Carl Samuel, supra note 64, p. 255. 
103 ซัลเฟอรไรน (the Zollverein) กอตั้งข้ึนในป ค.ศ. 1833 และประกอบไปดวยรัฐทุก

รัฐในสมาพันธรัฐเยอรมัน (the German Confederation) ยกเวนรัฐออสเตรีย รัฐเบรเมน (Bremen) 
รัฐฮัมบูรก (Hamburg) รัฐฮันโนเวอร  (Hanover) รัฐลู เบก (Lübeck) รัฐเมกเลนบวก–ชวีรีน 
(Mecklenburg–Schwerin) และรัฐโอลเดนบวก (Oldenburg). 

104 Benjamin Bromberg, supra note 1, p. 257. 
105 Thöl, Johann Heinrich, Protokolle der Leipziger Wechselconferenz, 

(Göttingen, 1866). 
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แหงชาติไมมีอํานาจนิติบัญญัติ106 อยางไรก็ตามการจัดทํากฎหมายตั๋วแลกเงินใหเปนอันหนึ่งอัน

เดียวกันดังกลาวนั้นก็ไดบรรลุผลโดยการตรากฎหมายภายในเชนวานั้นในแตละรัฐ ในป ค.ศ. 1857 

สมัชชาแหงสมาพันธรัฐเยอรมัน (the Assembly of the German Confederation) ไดมอบหมาย

ใหคณะกรรมาธิการทําหนาท่ีศึกษาเพ่ือแกไขเพ่ิมเติมรัฐบัญญัติตั๋วแลกเงิน (Wechselordnung) และ

ตอมากฎหมายแกไขเพ่ิมเติมรัฐบัญญัติดังกลาว ซ่ึงเรียกกันวา “Nürnberger Novellen” ก็ไดรับการ

ลงมติเห็นชอบโดยรัฐทุกรัฐในสมาพันธรัฐเยอรมัน107 

รัฐบัญญัติตั๋วแลกเงินเยอรมัน (German Wechselordnung) ไดกลายเปนตนแบบของ

กฎหมายในประเทศอ่ืน ๆ กฎหมายท่ีนํารัฐบัญญัติตั๋วแลกเงินเยอรมันไปใชเปนตนแบบซ่ึงมี

ความสําคัญท่ีสุด ไดแก กฎหมายเอกรูปแหงสแกนดิเนเวีย (the Uniform Scandinavian Law) โดย

กฎหมายดังกลาวมีลักษณะแทบจะเปนคําแปลของกฎหมายเยอรมันดังกลาวเลยทีเดียว108 ซ่ึง

กฎหมายเอกรูปแหงสแกนดิเนเวียดังกลาวนั้นไดรับการนําไปใชบังคับเปนกฎหมายภายในของประเทศ

เดนมารก ประเทศสวีเดนและประเทศนอรเวยในวันท่ี 7 พฤษภาคม ค.ศ. 1880109 ในประเทศ

                                                           
106 Hermann Staub, Kommentar zur Wechselordnung, 12th Edition, (Berlin: 

Walter de Gruyter, 1929), p. 30. 
107 Benjamin Bromberg, supra note 1, p. 260. รัฐบัญญัติตั๋วแลกเงินเยอรมัน 

(The Allgemeine Wechselordnung) ไดกลายมาเปนกฎหมายของสมาพันธรัฐเยอรมันเหนือ (the 
North German Confederation) โดยกฎหมายฉบับลงวันท่ี 5 มิถุนายน ค.ศ. 1869 (1869 
BUNDESGESETZBLATT 379) และไดกลายมาเปนกฎหมายของจักรวรรดิเยอรมัน (German 
Reich) โดยวรรค 2 แหงกฎหมายวาดวยรัฐธรรมนูญแหงอาณาจักรเยอรมัน (the Law Regarding 
the Constitution of the German Empire) ฉบับลงวันท่ี 16 เมษายน ค.ศ. 1871 (1871 
BUNDESGESETZBLATT 63) ท้ังนี้รัฐบัญญัติตั๋วแลกเงินเยอรมันฉบับปจจุบันนั้น มีผลใชบังคับโดย
ประกาศ (Proclamation) ฉบับลงวันท่ี 3 มิถุนายน ค.ศ. 1908 (1908 REICHSGESETZBLATT 327) 
นอกจากนี้รัฐบัญญัติตั๋วแลกเงินเยอรมันยังไดรับการนําไปใชบังคับในประเทศออสเตรียโดยกฎหมาย
ฉบับลงวันท่ี 25 มกราคม ค.ศ. 1851 (1851 REICHSGESETZBLATT No. 5) และกฎหมายแกไข
เพ่ิมเติมรัฐบัญญัติตั๋วแลกเงินเยอรมัน (Nürnberger Novellen) ไดรับการนําไปใชบังคับในประเทศ
ออสเตรียโดยกฎหมายฉบับลงวันท่ี 2 พฤศจิกายน ค.ศ. 1858 (1858 REICHSGESETZBLATT No. 
197) 

108 สําหรับความแตกตางระหวางกฎหมายเอกรูปแหงสแกนดิเนเวียและรัฐบัญญัติ 
ตั๋วแลกเงินเยอรมัน โปรดดู Felix Meyer, Das Weltwechselrecht, (Berlin: Deichert, 1909), p. 13. 

109 Ludvig Mariboe Benjamin Aubert, Den Nordiske Vexelret, Fremstillet 
Paa Grundlag AF de Danske, Norske Og Svenske Love AF 7 Maj 1880, (KJØBENHAVN: 
THIELES BOGTRYKKERI, 1882).  
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สวิตเซอรแลนด หลังจากการประชุม ณ เมืองไลปซิกไมนาน110 ก็ไดมีความพยายามในการทําใหเปน

อันหนึ่งอันเดียวกันของกฎหมายภายในเขตการปกครอง (the Cantonal Law) โดยขอตกลง 

(Concordat) ท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานของกฎหมายเยอรมัน แตความพยายามดังกลาวกลับไมประสบ

ความสําเร็จ อยางไรก็ตามความพยายามดังกลาวก็เปนการสรางพ้ืนฐานของกฎหมายของเขตการ

ปกครอง 5 เขตดวยกัน และในท่ีสุดความพยายามในการทําใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของกฎหมาย

ดังกลาวก็ประสบผลสําเร็จในป ค.ศ. 1881 โดยการตราประมวลกฎหมายสวิสวาดวยหนี้ (the Swiss 

Code of Obligation)111 นอกจากนี้แลวรัฐบัญญัติตั๋วแลกเงินเยอรมันยังไดรับการนําไปเปนตนแบบ

กฎหมายตั๋วเงินในประเทศบัลแกเรีย ประเทศฮังการี ประเทศอิตาลี ประเทศญี่ปุน ประเทศนอรเวย 

ประเทศเปรู ประเทศโปรตุเกส ประเทศรัสเซีย ประเทศซานซัลวาดอรและประเทศเวเนซูเอลา112 

สําหรับประเทศท่ีใชระบบกฎหมายคอมมอนลอวนั้น การจัดทํากฎหมายและการทําให

เปนอันหนึ่งอันเดียวกันซ่ึงกฎหมายตั๋วเงินนั้นมีพ้ืนฐานมาจากงานของเซอรแมคเคนซ่ี ชาลเมอรส (Sir 

Mackenzie Chalmers) เขาไดรับมอบหมายจาก Institute of Bankers ใหจัดทํารางกฎหมายวา

ดวยตั๋วแลกเงิน ตอมารางกฎหมายดังกลาวไดรับการเสนอเขาสูการพิจารณาของรัฐสภาโดยเซอร

จอหน ลับบ็อค (Sir John Lubbock) ซ่ึงดํารงตําแหนงเปนประธานของสถาบันดังกลาว และในท่ีสุด 

หลังจากท่ีไดมีการศึกษาโดยคณะกรรมาธิการ 2 คณะ รางกฎหมายดังกลาวก็ไดรับการตราข้ึนเปน

พระราชบัญญัติตั๋วแลกเงิน ค.ศ. 1882113 เนื่องจากการบัญญัติกฎหมายท่ีมีลักษณะคลายคลึงกันใน

กลุมประเทศในเครือจักรภพอังกฤษ (the British Dominions) และประเทศอาณานิคม (Colonies) 

จึงทําใหกฎหมายของจักรวรรดิอังกฤษท้ังหมด ยกเวนประเทศมอลตา ประเทศไซปรัส ประเทศ

                                                           
 
110 Robert Glücksmann, Grundriss Des Wechselrechts Und Wechselverkehrs, 

(Bern: Stämpli and Cie, 1908), p. 6. 
111 มาตรา 720 – 829 แหงประมวลกฎหมายวาดวยหนี้เปนบทบัญญัติท่ีวาดวย 

ตั๋วแลกเงิน. โปรดดู Georg Wettstein, The Swiss Federal Code of Obligations, (Zürich: 
Bollmann), 1928; Albert Schneider; Gottlieb Bachmann; Friedrich Fick; Heinrich Fick, 
Das Schweizerische Obligationenrecht, 4th Edition, (Zürich Druck und Verlag von 
Schulthess & Co., 1915); Wieland, C., Der Wechsel und Seine Zivilrechtlichen 
Grundlagen, (Basel, 1901). 

112 Felix Meyer, supra note 109, p. 18 et seq. 
113 45 & 46 VICT. c. 61. ประวัติของพระราชบัญญัติตั๋วแลกเงิน ค.ศ. 1882 ปรากฏ

อยูในอารัมภบทของหนังสือ Chalmers, Bills of Exchange (1887) ฉบับพิมพครั้งท่ี 3  
ซ่ึงไดรับการพิมพใหมในฉบับพิมพครั้งท่ี 9 (1927). 
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มอริเชียส (Mauritius) และประเทศเซเชลล (Seychelles)114 มีเนื้อหาท่ีเปนอันหนึ่งอันเดียวกันใน

ระยะเวลาอันสั้น นอกจากนี้กฎหมายลักษณะเดียวกันนั้นยังไดรับการบัญญัติข้ึนในประเทศแคนาดาใน

ป ค.ศ. 1890115 และในอาณานิคมเคป (Cape Colony) ในป ค.ศ. 1893116 และบรรดากฎหมาย

ของออส เตร เลี ย ก็ ได ถูกแทน ท่ีด ว ยพระราชบัญญัติ ตั๋ ว แลกเ งินแห ง เครื อจั กรภพ ( the 

Commonwealth Bills of Exchange Act) ในป ค.ศ. 1909117 ซ่ึงไดรับการแกไขเพ่ิมเติมในป ค.ศ. 

1912118 

ในประเทศสหรัฐอเมริกา พระราชบัญญัติตั๋วแลกเงินอังกฤษถูกใชเปนกฎหมายตนแบบ

ในการรางกฎหมายตราสารเปลี่ยนมือเอกรูป (Uniform Negotiable Instrument Law) ซ่ึงรางข้ึน

โดยคณะกรรมาธิการท่ีไดรับการแตงตั้งข้ึนในป ค.ศ. 1895 โดย the National Conference of 

State Boards of Commissioners for Promoting Uniformity of Legislation และมอบใหแก

ฝายนิติบัญญัติของหลายรัฐโดยการประชุมในป ค.ศ. 1896119 อยางไรก็ตาม ก็ยังมีความแตกตางกัน

อยางมากระหวางกฎหมายตราสารเปลี่ยนมือและพระราชบัญญัติของประเทศอังกฤษ120 กลาวคือ 

รายละเอียดท่ีสําคัญบางประการ ผูรางกฎหมายตราสารเปลี่ยนมือไดบัญญัติตามกฎหมายตราสาร

เปลี่ยนมือของรัฐนิวยอรก ค.ศ. 1828121 ยิ่งไปกวานั้น นอกจากความแตกตางในเบื้องตนแลว 

กระบวนการลงมติใหความเห็นชอบแกรางกฎหมายดังกลาวโดยรัฐท้ังหลายท่ีดําเนินมาอยางยาวนานก็

สงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายไปเปนอันมาก122 อีกท้ังการตีความโดยศาลก็ยิ่งเปนอุปสรรคตอ
                                                           

114 Felix Meyer, supra note 109, p. 17. 
115 53 VICT. C. 33, § 1; CANADA REV. STAT. (1906) 2143.  
116 Act of Sept. 12, 1893, CAPE OF GOOD HOPE STAT. (1906) 3166. 
117 Act of Dec. 13, 1909, COMMONWEALTH ACTS (1901 – 1911) 114. 
118 Act of Dec. 24, 1912, COMMONWEALTH ACTS (1912) 78.  
119 สําหรับประวัติของกฎหมายวาดวยตราสารเปลี่ยนมือ (the Negotiable 

Instrument Law) โปรดดู คํานําของหนังสือ Brannan, Negotiable Instruments Law (1908) 
และ McKeehan, “The Negotiable Instruments Law – A Review of the Ames–Brewster 
Controversy,” 41 AM. L. REG. (N.S.) 437(1902). 

120 โปรดดูตารางเปรียบเทียบใน Brannan, Joseph Doddridge; Chafee, Jr., 
Zechariah, Negotiable Instruments Law Annotated: With References To The English 
Bills Of Exchange Acts, (Cincinnati, Ohio: The W. H. Anderson Company, 1926), p. 951 
et seq. 

121 N. Y. REV. STAT. (1829) 767.  
122 การเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญท่ีสุด ไดแก การเปลี่ยนแปลงตามกฎหมายของรัฐ

อิลลินอยส. Ill. Laws 1907, P. 403. 44 รัฐและ 1 เขตการปกครองไดยอมรับการแกไขเพ่ิมเติมตาม
กฎหมายตราสารเปลี่ยนมือ โปรดดู Brannan, opp. cit. supra note 120, at cxix. 



49 
 

ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันมากข้ึนไปอีก อนึ่ง รัฐคอนเนคติคัต (Connecticut) เปนรัฐแรกท่ียอมรับ

กฎหมายเอกรูปดังกลาว กลาวคือ ในวันท่ี 5 เมษายน ค.ศ. 1897123 และรัฐจอรเจีย (Georgia) เปน

รัฐสุดทายท่ียอมรับกฎหมายเอกรูปดังกลาว กลาวคือ ในวันท่ี 18 สิงหาคม ค.ศ. 1924124 ในปจจุบัน

กฎหมายตราสารเปลี่ยนมือไดมีผลใชบังคับในทุกรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกาแลว รวมท้ังในเกาะ

ฟลิปปนส125 เขตปกครองพิเศษโคลัมเบีย (District of Columbia)126 และในดินแดนสวนใหญของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

กฎหมายตั๋วแลกเงินของหลายประเทศมีท่ีมาจากกฎหมายฝรั่งเศส ประเทศฝรั่งเศสได

ตราประมวลกฎหมายวาดวยตั๋วแลกเงินครั้งแรกในป ค.ศ. 1673 กลาวคือ Ordonnance du 

Commerce ของ Colbert127ซ่ึงตอมาผูรางประมวลกฎหมายพาณิชย (Code de Commerce) ค.ศ. 

1807 ก็ไดรับเอาบทบัญญัติดังกลาวมาบัญญัติไวในมาตรา 110 – 189 แหงประมวลกฎหมายพาณิชย

ป ค.ศ. 1807 ดวย128 ตอมาไดมีการแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายดังกลาวโดยกฎหมายฉบับลงวันท่ี 7 

มิถุนายน ค.ศ. 1894129 และฉบับลงวันท่ี 8 กุมภาพันธ ค.ศ. 1922130 ประมวลกฎหมายพาณิชย

ฝรั่งเศสดังกลาวยังไดรับการนําไปใชบังคับในประเทศรัสเซียนโปแลนด (Russian Poland) ในป ค.ศ. 

1809 ประเทศเฮติ (Haiti) ในป ค.ศ. 1826 ประเทศกรีซในป ค.ศ. 1835 และในประเทศสาธารณรัฐ

โดมินิกันในป ค.ศ. 1874131 นอกจากนี้กฎหมายตั๋วแลกเงินฝรั่งเศสยังมีอิทธิพลตอหลายประเทศท่ี

มิไดรับเอากฎหมายดังกลาวไปใชท้ังหมดดวย กลาวคือ บางประเทศก็ไดตรากฎหมายของตนข้ึนใหม

โดยใชกฎหมายฝรั่งเศสเปนตนแบบ เชน ประเทศเนเธอรแลนด132 ประเทศเซอรเบีย ประเทศอาเจนติ

                                                           
123 Conn. Laws 1897, c. 74. 
124 Ga. Laws 1924, 126. 
125 Philippine Commission Acts 1911, No. 2031.  
126 Law of Jan. 12, 1899, 30 STAT. 785.  
127 คําวิจารณเก่ียวกับ the Ordonnance of 1673 ไดรับการบันทึกไวโดย Pothier, 

Traite du ontrat de Change, in 4 OEUVRES (1847) 473. 
128 Charles Lyon–Caen, Louis Renault, Traité de droit commercial, Volume 

4, 5th Edition, 1925, p. 16. รายงานการประชุม (Procès–Verbaux) ของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(Conseil d'État) เก่ียวกับรางกฎหมายสวนนี้ปรากฏอยูใน Jean Guillaume Locré, Législation 
de la France, Volume 18, Paris: Treuttel & Wiirtz, (1830). 

129 Bulletin des Lois (1894) No. 1629.  
130 Ibid., (1922) No. 313. 
131 Felix Meyer, Supre note 109, p. 7. 
132 บทบัญญัติวาดวยตั๋วแลกเงินปรากฏอยูในมาตรา 100 – 207 แหงประมวลกฎหมาย

พาณิชย ฉบับลงวันท่ี 1 ตุลาคม ค.ศ. 1838. โปรดดู PP.A. Offers, Het Wetboek van 
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นาและประเทศอียิปต133 ในขณะท่ีบางประเทศตรากฎหมายท่ีมีลักษณะอยูระหวางกฎหมายฝรั่งเศส

และกฎหมายเยอรมัน ไดแก ประเทศเบลเยี่ยม ประเทศสเปน ประเทศคิวบา ประเทศปอรโตริโก 

ประเทศฮอนดูรัสและประเทศมอลตา134 

(2.3) ประวัติศาสตรการจัดทําใหกฎหมายวาดวยตราสารเปล่ียนมือเปนอันหนึ่งอัน

เดียวกันในระดับนานาชาติ 

กระบวนการจัดทําใหกฎหมายวาดวยตราสารเปลี่ยนมือเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในระดับ

นานาชาตินั้น เริ่มตนข้ึนเกือบจะทันทีภายหลังจากท่ีกระบวนการเชนวานั้นในระดับภูมิภาคเริ่มเห็นผล 

กลาวกันวาในป ค.ศ. 1851 เนติบัณฑิตอังกฤษทานหนึ่งชื่อวาลีโอน เลวี (Leone Levi) ไดเสนอ

โครงการเก่ียวกับการจัดทําใหกฎหมายพาณิชยเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในงานนิทรรศการนานาชาติ 

(the Universal Exposition) ท่ีจัดข้ึน ณ กรุงลอนดอน135 และในการประชุมของสมาคมระหวาง

ประเทศเพ่ือความกาวหนาดานสังคมศาสตร (L’association Internationale pour les Progrès 

des Sciences Sociales) ซ่ึงจัดข้ึน ณ เมืองเกนต (Ghent) ในป ค.ศ. 1863 T. M. C. Asser136ซ่ึงได

                                                                                                                                                                      
Koophandel, 1912, p. 53 et seq. ตอมาไดมีการแกไขหลักการพ้ืนฐานโดยกฎหมายฉบับลงวันท่ี 5 
มิถุนายน ค.ศ. 1925 (1925 STAATSBLAD 224) โปรดดู H.R. Ribbius, HetNederlandsche 
Wisselrecht, Leiden: S.C. van Doesburgh, 1925. 

133 โปรดดู Felix Meyer, Supre note 109, p. 7. 
134 กฎหมายท่ีมีความสําคัญท่ีสุดในกลุมประเทศเหลานี้ คือ กฎหมายของประเทศสเปน 

โดยบทบัญญัติวาดวยตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใชเงินมีบัญญัติอยูในมาตรา 443 – 556 แหงประมวล
กฎหมายพาณิชย (the Código de Comercio) ฉบับลงวันท่ี 1 มกราคม ค.ศ. 1886. โปรดดูJosé 
María Sánchez Ventura, La Letra de Cambio, Zaragoza: Imprenta de “Heraldo de 
Aragon”, 1914. ประมวลกฎหมายพาณิชยเบลเยี่ยม (The Belgian Code de Commerce) ค.ศ. 
1808 นั้นมีลักษณะเหมือนกับประมวลกฎหมายพาณิชยฝรั่งเศส อยางไรก็ตามกฎหมายท่ีไดรับการ
ตราข้ึนในภายหลังไดเปลี่ยนหลักการในประมวลกฎหมายดังกลาวเกือบท้ังหมด โดยกฎหมายท่ีสําคัญ
ท่ีสุด ไดแก กฎหมายฉบับลงวันท่ี 20 พฤษภาคม ค.ศ. 1872 ซ่ึงไดรับการแกไขเพ่ิมเติมโดยกฎหมาย
ฉบับลงวันท่ี 10 กรกฎาคม ค.ศ. 1877 (Moniteur Belge ลงวันท่ี 13 กรกฎาคม ค.ศ. 1877). โปรดดู 
Louis Fredericq, Principes de Droit Commercial Belge, Volume 1, Gand: Van 
Rysselberghe & Rombaut, 1928. สําหรับประเทศอ่ืน โปรดดู Felix Meyer, Supre note 109, 
p. 8 et seq. 

135 Hermann Oederlin, Les Tentatives d'Unification du Droit de Change, 
Société Suisse de Droit International, Pub. No. 24, (Zürich, Leipzig: Orell Füssli, 1929), 
p. 5. 

136 T. M. C. Asser ไดกลายมาเปนประธานของการประชุม ณ กรุงเฮก (the Hague 
Conference) ค.ศ. 1910. 
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แรงบันดาลใจจากความสําเร็จในการทําใหกฎหมายตั๋วแลกเงินเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของประเทศ

เยอรมนีในป ค.ศ. 1847 ไดอานแถลงการณเรียกรองใหมีการทําใหกฎหมายตั๋วแลกเงินเปนอันหนึ่งอัน

เดียวกันในระดับนานาชาติ137 การกอตั้งสมาคมกฎหมายระหวางประเทศ (the International Law 

Association)138 ในป ค.ศ. 1873 ไดกอใหเกิดแรงกระตุนในการจัดทําใหกฎหมายพาณิชยหลายสาขา

มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ในการประชุม ณ กรุงเฮกในป ค.ศ. 1875 คณะกรรมาธิการวาดวยตั๋ว

แลกเงินก็ไดรับการแตงตั้งข้ึน139 และไดมีการราง “หลักกฎหมายระหวางประเทศเบื้องตน ซ่ึงใชบังคับ

กับตั๋วแลกเงิน (Principles for an International Law to Govern Bills of Exchange)” จํานวน 

20 ฉบับในการประชุม ณ เมืองเบรเมน (Bremen) ในป ค.ศ. 1876140 หลักการดังกลาวไดรับการ

แกไขเพ่ิมเติมและขยายความในการประชุม ณ เมืองอันทเวิรป (Antwerp) ในป ค.ศ. 1877141 และใน

การประชุม ณ เมืองแฟรงเฟรต (Frankfurt) ในป ค.ศ. 1878142 และในท่ีสุดก็เสร็จสมบูรณในการ

ประชุม ณ กรุงลอนดอนในป ค.ศ. 1879143 หลังจากนั้นไมนานโครงการดังกลาวก็ไดรับการรับชวงตอ

โดยสมาคมกฎหมายระหวางประเทศ (the Institut de Droit International) ความจําเปนในการ

จัดทําใหกฎหมายวาดวยตั๋วแลกเงินเปนอันหนึ่งอันเดียวกันไดรับการกลาวถึงในการประชุมของ

สมาคมดังกลาว ณ เมืองออกซฟอรด (Oxford) ในป ค.ศ. 1880144 และในการประชุม ณ เมืองตูริน 

(Turin) ในป ค.ศ. 1881145 ตอมาในการประชุม ณ เมืองมิวนิค (Munich) ในป ค.ศ. 1883 นัก

กฎหมายชาวอิตาเลี่ยนชื่อวาเชซาเร นอรซา (Cesare Norsa) ไดนําเสนอรายงานท่ีประกอบไปดวย

กฎเกณฑของรางกฎหมายและคําถามเก่ียวกับกฎหมายวาดวยตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงินและเช็ค146 

                                                           
137 Annales De L'association Internationale Pour Le Progrès Des Sciences 

Sociales, 2nd sess. (1863), p. 203; T. M. C. Asser, L’Unification du Droit relatif à la 
Lettre de Change, (Grotius: Annuaire International), p. 99. 

138 แตเดิมมีชื่อวาสมาคมเพ่ือการปฏิรูปและจัดทําประมวลกฎหมายแหงนานาชาติ (the 
Association for the Reform and Codification of the Law of Nations). 

139 Report of the International Law Association (3rd conf. 1875). 
140 Ibid., (4th conf. 1876) p. 23.  
141 Ibid., (5th conf. 1877) p. 40, 103. 
142 Ibid., (6th conf. 1878) p. 70. 
143 Ibid., (7th conf. 1879) p. 318. 
144 (1882) 5 Annuaire de L'Institut de Droit International, p. 59. 
145 (1883) 6 Ibid., p. 78. 
146 (1885) 7 Ibid., pp. 53 – 100. รายงานของศาสตราจารยเรโนท (Professor 

Renault) สนับสนุนเฉพาะการจัดทํากฎหมายเอกรูปวาดวยกฎเกณฑเก่ียวกับการขัดกันแหงกฎหมาย
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การประชุมขององคการอยางไมเปนทางการ (Unofficial Organization) ดังกลาวยังมี

ผลตอรัฐบาลตาง ๆ ดวย และในป ค.ศ. 1885 การประชุมใหญระหวางประเทศวาดวยกฎหมาย

การคา (International Congress on Commercial Law) ไดจัดข้ึน ณ กรุงอันทเวิรป (Antwerp) 

โดยคําเชิญของกษัตริยแหงเบลเยี่ยม เพ่ือพิจารณาความเปนไปไดในการจัดทําใหกฎหมายวาดวยตรา

สารทางการคา (Commercial Instruments) เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ในการนี้ไดมีการรางกฎหมาย

จํานวนท้ังสิ้น 57 มาตราข้ึน147 และไดมีการแกไขเพ่ิมเติมเปน 68 มาตราในการประชุมวาระท่ีสองซ่ึง

จัดข้ึน ณ กรุงบรัสเซลส (Brussels) ในป ค.ศ. 1888148 ท้ังนี้ไมมีความพยายามในการรวมกฎหมาย

เขาไปใสไวในอนุสัญญาแตอยางใด อีกท้ังไมมีการเรียกรองใหรัฐตาง ๆ ลงมติยอมรับอนุสัญญา

ดังกลาวเปนพิเศษแตอยางใด อยางไรก็ตามการประชุม ณ กรุงอันทเวิรปและกรุงบรัสเซลสตางก็มี

ความสําคัญ เนื่องจากเปนการแสดงใหเห็นวาวิธีการท่ีดีท่ีสุดในการทําใหกฎหมายเปนอันหนึ่งอัน

เดียวกันก็คือการจัดทํากฎหมายตนแบบ (Model Law) ซ่ึงจะไดรับการผนวก (Incorporated) เขาไป

ในกฎหมายของแตละรัฐ และการประชุมดังกลาวยังเปนการหารือในประเด็นดังกลาวอยางเปน

ทางการในระดับนานาชาติเปนครั้งแรกอีกดวย149 ผลสําเร็จชิ้นแรกของกระบวนการจัดทําใหกฎหมาย

ตั๋วแลกเงินมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันไดเกิดข้ึนหลังจากนั้นไมนาน กลาวคือ ในการประชุม

ระหวางประเทศอเมริกาใต (the International South American Conference) ซ่ึงจัดข้ึน ณ กรุง

มอนเตวิเดโอ (Montevideo) ในป ค.ศ. 1889 ไดตราบทบัญญัติวาดวยตั๋วแลกเงินรวมเขาไวใน

สนธิสัญญาวาดวยกฎหมายการคาระหวางประเทศ (Treaty regarding International Commercial 

Law) ฉบับลงวันท่ี 12 กุมภาพันธ ค.ศ. 1899 ดวย150 แตบทบัญญัติเหลานี้มีปญหาในเรื่องการขัดกัน

แหงกฎหมายจึงทําใหไดรับการลงมติยอมรับโดยรัฐเพียง 5 รัฐเทานั้น151 

                                                                                                                                                                      
ท่ีเก่ียวดวยตราสารทางการคา (a Uniform Law for the Regulation of the Conflicts of Laws 
in regard to Commercial Instruments). 

147 Actes du Congrès International de Droit Commercial d'Anvers (1885) 
43I–38. 

148 Actes du Congrès International de Droit Commercial d'Anvers (1888) 
549–59. 

149 Charles Lyon–Caen, Le Congrès International de Droit Commercial 
d'Anvers, (1885) 12 Clunet 593; Leon Duguit, Congrès De Droit International D'Anvers 
(1886). 

150 Actas y Tratados Celebrados por el Congreso Internacional Sud–
Americano de Montevideo, (Montevideo: Imprenta El Siglo Ilustrado, 1911), p. 841; 
และตีพิมพใน Georg Friedrich Martens, “Nouveau Recueil Général de Traités et Autres 
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หลังจากการประชุม ณ กรุงบรัสเซลส การจัดทําใหกฎหมายวาดวยตั๋วแลกเงินเปน

อันหนึ่งอันเดียวกันในทวีปยุโรปก็ยุติลงชั่วคราว ตอมาก็ไดมีสองเหตุการณท่ีทําใหกระบวนการ

ดังกลาวกลับมาเริ่มดําเนินการอีกครั้ง กลาวคือ ในการประชุม ณ กรุงบูดาเปส (Budapest) ในป ค.ศ. 

1908 สมาคมกฎหมายระหวางประเทศไดหารือเก่ียวกับกฎหมายวาดวยตั๋วแลกเงิน สงผลใหในท่ีสุด

กติกาบูดาเปส (Budapest Rules) วาดวยตั๋วแลกเงินก็ไดรับการลงมติยอมรับ152 ในปกอนหนานั้น 

สมาคมการคาแหงกรุงเบอรลินท่ีมีชื่อวา “Die Ältesten der Kaufmannschaf” ไดมอบหมายให 

Dr.Felix Meyer ทําการศึกษากฎหมายวาดวยตั๋วแลกเงินในเชิงเปรียบเทียบ153 การศึกษาของ Dr. 

Felix Meyer ท่ีมีชื่อวา “Das Weltweclselrecht”154 นั้น มีความสําคัญเปนอยางมาก เนื่องจาก

การศึกษาดังกลาวสงผลใหรัฐบาลของประเทศเยอรมนีและประเทศอิตาลีแนะนําวารัฐบาลของ

ประเทศเนเธอรแลนดควรจะเรียกประชุมระดับนานาชาติเพ่ือพิจารณากฎหมายวาดวยตั๋วแลกเงินและ

เช็ค ตอมารัฐบาลของประเทศเนเธอรแลนดไดเรียกประชุมตามคําแนะนําดังกลาว โดยจัดการประชุม 

ณ กรุงเฮก ระหวางวันท่ี 23 มิถุนายนถึงวันท่ี 25 กรกฎาคม ค.ศ. 1910 ในการนี้มีประเทศเขารวม

ประชุมท้ังสิ้น 35 ประเทศ 

ในการประชุมดังกลาวท้ังประเทศสหราชอาณาจักรและประเทศสหรัฐอเมริกาไดสง

ผูแทนเขารวมประชุมดวย แตผูแทนของท้ังสองประเทศก็ไดแถลงตั้งแตการเริ่มตนประชุมวาประเทศ

ท้ังสองมิอาจลงนามในสนธิสัญญาท่ีรวมกฎหมายเอกรูปฉบับสมบูรณเขาไวดวยได155 โดยไดแถลงวา

กระบวนการจัดทําใหกฎหมายวาดวยตั๋วแลกเงินเปนอันหนึ่งอันเดียวกันซ่ึงสําเร็จลงไดอยาง

                                                                                                                                                                      
Actes Relatifs aux Rapports de Droit International,” Volume 18, Deuxième Série, 
Gœttingue: Librairie Dieterich, p. 424(1893). 

151 ไดแก ประเทศอารเจนตินา ประเทศโบลิเวีย ประเทศปารากวัย ประเทศเปรูและ
ประเทศอุรุกวัย. โปรดดู Ernest G. Lorenzen, supre note 47, p. 68. 

152 Report of the International Law Association (25th conf. 1909) p. 592. 
โปรดดู Wieland, Der Entwurf Eines Wechselrechts Und Die Budapester Regeln (1909). 

153 T. M. C. Asser, supra note 138, p. 102. 
154 รายงานเบื้องตนตีพิมพในป ค.ศ. 1908 โดยมีชื่อวา Felix Meyer, Die Frage der 

Vereinheitlichung des Wechselrechts รายงานฉบับสมบูรณใชชื่อวา Felix Meyer,Das 
Weltwechselrecht ซ่ึงตีพิมพในป ค.ศ. 1909 

155 Declaration of Sir George Buchanan, Actes de la Conférence de La 
Haye pour l'Unification du Droit Relatif à la Lettre de Change, (1910) p. 30; 
Declaration of Charles A. Conant, Ibid., p. 36. See also the Report of the United 
States delegate, in Sen. Doc. No. 768, 61st Cong. 3rd Sess.; Francis M. Burdick, 
“International Bills of Exchange”, 6 ILL. L. REV. 421 (1912).  
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ยากลําบากในดินแดนของประเทศสหราชอาณาจักรและประเทศสหรัฐอเมริกาจะตองมิไดรับ

ผลกระทบจากอนุสัญญาใด ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน อยางไรก็ตามผูแทนของประเทศสหราชอาณาจักรและ

ประเทศสหรัฐอเมริกาก็ยังคงเขามีสวนรวมในการดําเนินงานของท่ีประชุมและไดลงนามในพิธีสารปด

การประชุมดวย (the Protocol of Cloture) แมวาจะไดตั้งขอสงวน (Reservation) ไวดวยก็ตาม 

ผลงานของการประชุมดังกลาว ไดแก รางอนุสัญญาและกฎหมายเอกรูปวาดวยการทําใหเปนอันหนึ่ง

อันเดียวกันซ่ึงกฎหมายวาดวยตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใชเงิน (Uniform law on the Unification 

of the Law relating to Bills of Exchange and Promissory Notes)156 ท่ีประชุมยังไดรองขอให

รัฐบาลของประเทศเนเธอรแลนดเรียกประชุมครั้งใหม ภายในระยะเวลาอันสมควรสําหรับการ

พิจารณารางอนุสัญญาดังกลาว เพ่ือจัดทําบทนิยามศัพทสําหรับอนุสัญญาและกฎหมายเอกรูป โดยใน

การประชุมครั้งถัดไปนั้นมีวาระการประชุมเพ่ือพิจารณาเก่ียวกับการจัดทําใหกฎหมายวาดวยเช็คมี

ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันดวย157 

การประชุมวาระท่ีสองท่ีจัดข้ึน ณ กรุงเฮกระหวางวันท่ี 15 มิถุนายนถึงวันท่ี 23 

กรกฎาคม ค.ศ. 1912 นั้น มีผูแทนจาก 37 รัฐเขารวมประชุม ในการประชุมครั้งนี้ท่ีประชุมไดประสบ

ความสําเร็จในการรางอนุสัญญาวาดวยการทําใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกันซ่ึงกฎหมายวาดวยตั๋วแลกเงิน

และตั๋วสัญญาใชเงิน158 รัฐภาคีมีหนาท่ีตองบัญญัติกฎหมายเอกรูปวาดวยตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใช

เงิน (the Uniform Regulation on Bills of Exchange and Promissory Notes) ท่ีปรากฏอยู

ภาคผนวกของอนุสัญญาดังกลาว ใหเขาไปเปนกฎหมายภายในของดินแดนของตนดวย159 นอกจากนี้

ท่ีประชุมยังไดรางมติเก่ียวกับการทําใหกฎหมายวาดวยเช็คเปนอันหนึ่งอันเดียวกันดวย160 และไดให

คําม่ันวาจะมีการเรียกประชุมครั้งใหมเพ่ือพิจารณากฎหมายในประเด็นดังกลาวตอไป161 อนุสัญญาวา

ดวยการทําใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกันซ่ึงกฎหมายวาดวยตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใชเงินไดรับการลง

                                                           
156 Report of the United States delegate, supra note 156, p. 365. 
157 Ibid., p. 369. 
158 1 Actes de la Deuxième Conférence de la Haye (1912) 237.  

คําแปลภาษาอังกฤษของอนุสัญญาดังกลาวและกฎหมายเอกรูปตีพิมพใน Ernest G. Lorenzen,  
supra note 47, pp. 251, 264. 

159 1 Actes de la Deuxième Conférence de la Haye (1912) 244. 
160 Ibid., p. 259. 
161 Ibid., p. 234. 
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นามโดยผูแทนจาก 28 รัฐ162 โดยประเทศสหราชอาณาจักรและประเทศสหรัฐอเมริกามิไดลงนามใน

อนุสัญญาดังกลาวแตอยางใด 

เม่ือการประชุมสิ้นสุดลง ตางก็เปนท่ีคาดหวังกันวาอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ.1912 (Hague 

Convention 1912) นั้นจะเปนเครื่องมือสําคัญท่ีจะนําไปสูการทําใหกฎหมายเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน

ในอนาคต ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1912 ผูแทนจากประเทศออสเตรีย ประเทศเยอรมนีและ

ประเทศสวิตเซอรแลนดไดประชุมรวมกัน ณ กรุงเบอรลิน และรางคําแปลกฎหมายเอกรูปภาษา

ฝรั่งเศสใหเปนภาษาเยอรมัน163 ในป ค.ศ. 1913 รัฐบาลของประเทศเยอรมนี164 ประเทศออสเตรีย165 

และประเทศนอรเวย166 ไดเสนอรางกฎหมายท่ีผนวกกฎหมายเอกรูปแหงกรุงเฮกตอรัฐสภาของตน 

และในป ค.ศ. 1914 รัฐบาลของประเทศสวิตเซอรแลนดก็ไดปฏิบัติอยางเดียวกันนั้น 167 แต

สงครามโลกก็ไดเกิดข้ึนในป ค.ศ. 1914 และไมมีประเทศใดใหสัตยาบันแกอนุสัญญาดังกลาวเลย168 มี

ขอสังเกตวาเฉพาะในภูมิภาคละตินอเมริกาเทานั้นท่ีผลงานของการประชุม ณ กรุงเฮกไดรับการ

ยอมรับและนําไปบัญญัติเปนกฎหมายภายใน โดยกฎหมายเอกรูป (the Uniform Regulation) ไดรับ

การบัญญัติเปนกฎหมายภายในของประเทศกัวเตมาลา169 ประเทศนิการากัว170 ประเทศเวเนซูเอ

                                                           
162 อนุสัญญาดังกลาวไดเปดใหลงนามจนถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม ค.ศ. 1913. เอกสาร

ฉบับสมบูรณพรอมลายมือชื่อไดรับการตีพิมพโดยรัฐบาลของประเนเธอรแลนด. 
163 BOTSCHAFT DES SCHWEIZERISCHEN BUNDESRATES BETREFFEND DEN 

BEITRITT DER SCHWEIZ ZU DEM AM 23 JULI 1912 IM HAAG ABGESCHLOSSENEN 
ABKOMMEN ÜBER DIE VEREINHEITLICHUNG DES WECHSELRECHTS (1913). 

164 REGIERUNGSVORLAGE ÜBER DIE VEREINHEITLICHUNG DES 
WECHSELRECHTS (1913).  

165 Franz Klein, in League of Nations, Unification of Laws relating to Bills of 
Exchange and Promissory Notes, p. 123. 

166 LOVUTKAST TIL GJENNEMFØRELSE AV DEN I HAGG DEN 23 JULI 1912 
UNDER TEGENEDE INTERNATIONALE OVERENSKOMST OM TILVEIEBINGELSE AV ENHET I 
VEKSELRETTEN TILLIKEMED MOTIVER (1913).  

167 BOTSCHAFT DES SCHWEIZERISCIIEN BUNDESRATES, opp. cit. supra note 
164. ในป ค.ศ. 1915 รัฐบาลของประเทศอิตาลีไดจัดทําคําแปลภาษาอิตาเลี่ยนของอนุสัญญากรุงเฮก
และกฎหมายเอกรูปแหงอนุสัญญาดังกลาว เรียกวา “CONVENZIONE PER L'UNIFICAZIONE DI 
DIRITTO CAMBIARIO, PROGETTO DI TRADUZIONE”. 

168 Letter from the Netherlands Ministry of Foreign Affairs, Aug. 14, 1930.  
169 Decree No. 874, May 12, 19I3. ในวันท่ี 30 พฤษภาคม ค.ศ. 1913 

ประธานาธิบดีไดใหสัตยาบันแกอนุสัญญาสัญญากรุงเฮก ค.ศ. 1912 (Recopilación de las Leyes 
(1913 – 14) 445). แตมิไดมีการมอบสัตยาบันสาร (Ratification) ไว ณ กรุงเฮกแตอยางใด 
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ลา171 และประเทศปารากวัย172 อีกท้ังอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ.1912 (Hague Convention 1912) 

ไดรับการรับรองในประเทศบราซิลโดยกฤษฎีกา (Legislative Decree)173 แมวากฎหมายเอกรูปจะ

มิไดรับการบัญญัติข้ึนเปนกฎหมายภายในเลยก็ตาม นอกจากนี้ในการประชุมของคณะกรรมาธิการ

ระดับสูงระหวางประเทศ (the International High Commission) ณ กรุงบัวโนสไอเรส (Buenos 

Aires) ซ่ึงจัดข้ึนระหวางวันท่ี 3 – 12 เมษายน ค.ศ. 1916 ไดลงมติยอมรับอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ.

1912 (Hague Convention 1912) โดยไดมีการตั้งขอสงวนบางประการ174 และเรียกรองใหรัฐท่ีเขา

รวมประชุมใหสัตยาบันแกอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ.1912 (Hague Convention 1912) ดวย 

(2.4) การเตรียมการสําหรับการประชุม ณ นครเจนีวา ค.ศ. 1930 

เนื่องจากไมมีประเทศใดใหสัตยาบันแกอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ.1912 (Hague 

Convention 1912) และกฎหมายเอกรูปแหงอนุสัญญาดังกลาวเลย จึงอาจกลาวไดวาอนุสัญญากรุง

เฮก ค.ศ.1912 (Hague Convention 1912) และกฎหมายเอกรูปแหงอนุสัญญาดังกลาวประสบ

ความลมเหลว175 ความลมเหลวดังกลาวมิอาจกลาวไดวาเปนผลมาจากสงครามโลกท้ังหมดเสียทีเดียว 

เนื่องจากในประเด็นสําคัญบางประเด็น กฎหมายเอกรูปแหงอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ.1912 (Hague 

Convention 1912) เองก็ยังมีขอบกพรองอยู ดังนั้นกอนท่ีการจัดทําใหกฎหมายตั๋วแลกเงินเปน

อันหนึ่งอันเดียวกันจะสัมฤทธิ์ผลลงได จําเปนตองมีการพิจารณาในประเด็นดังกลาวอีกครั้งหนึ่ง 

ภารกิจดังกลาวเกิดมีข้ึนไดก็เนื่องจากองคการท่ีไมเปนทางการ (Unofficial Bodies) ยืนยันถึงความ
                                                                                                                                                                      

170 Oct. 20, 1916, Código de Comercio art. 600–79. 
171 June 29, 1919, Código de Comercio art. 4I5–90. 
172 Sept. 24, 1924. Diario Oficial, No. 1086, Oct. 30, 1924. 
173 Legislative Decree No. 3756, Aug. 27, 1919. 
174 Sen. Doc. No. 739, 64th Cong. 2nd Sess., p. 101. ในป ค.ศ. 1915 แผนก

สหรัฐอเมริกา (the United States Section) แหง Inter–American High Commission หรือชื่อ
เดิมวาคณะกรรมาธิการระดับสูงระหวางประเทศ (the International High Commission) ไดตีพิมพ
หนังสือ “การเปรียบเทียบระหวางกฎหมายอเมริกันวาดวยตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใชเงินกับ
กฎหมายเอกรูปแหงอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. 1912 (Comparison of American Legislation on 
Bills of Exchange and Promissory Notes with the Uniform Regulation Adopted at the 
Hague Convention of 1912)”. ในวันท่ี 19 กุมภาพันธ ค.ศ. 1928 ในการประชุมระหวางประเทศ
แหงรัฐในทวีปอเมริกา (the International Conference of American States) ครั้งท่ี 6 ไดมีการ
ลงมติกันวาจะมีการพิจารณารางกฎหมายเอกรูปฉบับใหมใหเปนไปตามกฎหมายเอกรูปแหงอนุสัญญา
กรุงเฮก (Final Act, p. 121). 

175 อยางไรก็ตาม กฎหมายเอกรูปแหงอนุสัญญากรุงเฮกก็ไดมีอิทธิพลไมนอยตอการ
บัญญัติกฎหมายภายในของประเทศตางๆในเวลาตอมา เชน กฎหมายตั๋วแลกเงินของประเทศฝรั่งเศส 
ฉบับลงวันท่ี 8 กุมภาพันธ ค.ศ. 1922 ก็ไดบัญญัติตามกฎหมายเอกรูปดังกลาวในหลายเรื่อง. 
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จําเปนในการพิจารณาประเด็นดังกลาวกันใหม ในการนี้ สภาการคาระหวางประเทศ (International 

Chamber of Commerce) ไดจัดทํารายงานการศึกษาจํานวนมาก176 ในการประชุมวาระแรกของ

สภาการคาระหวางประเทศซ่ึงจัดข้ึน ณ กรุงลอนดอนในป ค.ศ. 1921 คณะกรรมการคณะหนึ่งไดรับ

การแตงตั้งข้ึนเพ่ือศึกษาเก่ียวกับการจัดทําใหกฎหมายวาดวยตราสารทางการคามีความเปนอันหนึ่ง

อันเดียวกัน177 คณะกรรมการดังกลาวไดจัดทําชุดคําถามและเผยแพรชุดคําถามดังกลาวในระหวาง

บรรดาหอการคาของแตละประเทศ178 ภารกิจในการศึกษาคําตอบท่ีไดนั้น ไดมีการมอบหมายใหแก

คณะอนุกรรมการคณะหนึ่ง โดยผลการศึกษานั้นไดสงไปพรอมกับตัวคําถามและคําตอบดังกลาว179 

และไดมีการเสนอผลการศึกษาดังกลาวตอท่ีประชุมของสภาการคาระหวางประเทศ วาระท่ี 2 ซ่ึงจัด

ข้ึน ณ กรุงโรมในป ค.ศ. 1923 ในการประชุมวาระท่ี 2 นี้ไดมีการลงมติวาจะเรียกประชุมครั้งใหมไป

ยังรัฐบาลของประเทศตาง ๆ โดยมีวัตถุประสงคในการหาขอสรุปในประเด็นปญหาตาง ๆ ท่ีไดระงับไว

ชั่วคราวในการประชุม ณ กรุงเฮก180 ในป ค.ศ. 1925 คณะมนตรีแหงสภาการคาระหวางประเทศ 

(the Council of the International Chamber of Commerce) ไดแตงตั้งคณะกรรมการข้ึนคณะ

หนึ่งเพ่ือศึกษากฎหมายวาดวยเช็ค181 ในการประชุมวาระท่ี 3 ของสภาการคาระหวางประเทศซ่ึงจัด

ข้ึน ณ กรุงบรัสเซลสในป ค.ศ. 1925 ท่ีประชุมไดลงมติวาจะเรียกประชุมไปยังรัฐบาลของประเทศตาง 

ๆ เพ่ือพิจารณาเก่ียวกับประเด็นดังกลาวท้ังหมด182 สงผลใหเกิดการประชุมวาระท่ี 4 ซ่ึงจัดข้ึน ณ 

กรุงสตอกโฮลม (Stockholm) ในป ค.ศ. 1927 โดยท่ีประชุมไดลงมติเห็นชอบกฎหมายเอกรูปวาดวย

ตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใชเงิน (Uniform Regulation on Bills of Exchange and Promissory 

Notes) และกฎหมายเอกรูปวาดวยเช็ค (Uniform Regulation on Cheques) ซ่ึงเสนอโดย

คณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งดังกลาว183 กฎหมายเอกรูปดังกลาวเรียกรวมกันวา “กฎสตอกโฮลม 

(Stockholm Rules)” ซ่ึงกฎดังกลาวมีพ้ืนฐานมาจากกฎหมายเอกรูปแหงอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ.

                                                           
176 Gerhard Frentzel, Die Arbeiten der Internationalen Handelskammer auf 

dem Gebiet der Vereinheitlichung des Wechsel– und Scheckrechts, Zeitschrift für 
Ausländisches und Internationales Privatrecht, Volume 1, (Berlin: de Gruyter, 1927), 
p. 550.; Maximiliamus Henricus Hubertus Franssen, Les Perspectives de l'Unification 
du Droit de Change depuis 1910, (Paris: Duchemin, 1929) c. 2). 

177 International Chamber of Commerce, Brochure No. 18 (1921), p. 140. 
178 Ibid., Circular No. 12 (1922). 
179 International Chamber of Commerce, Brochure No. 24 (1923), p. 11. 
180 Ibid., Brochure No. 31 (1923), p. 13. 
181 Ibid., Brochure No. 35 (1925). 
182 Ibid., Brochure No. 43 (1925), p. 7. 
183 Ibid., Brochure No. 47 (1927). 
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1912 (Hague Convention 1912) และสภาการคาระหวางประเทศไดเสนอกฎดังกลาวไปยัง

คณะกรรมการดานเศรษฐกิจ (Economic Committee) แหงสันนิบาตชาติ (Leagues of 

Nations)184 

เม่ือสงครามโลกสิ้นสุดลง การดําเนินการอยางเปนทางการไดเริ่มตนข้ึนดวยการลงมติ

ของท่ีประชุมการเงินระหวางประเทศ (International Financial Conference) ซ่ึงจัดข้ึน ณ กรุง

บรัสเซลสในป ค.ศ. 1920 ซ่ึงมติดังกลาวไดเรียกรองให “กิจกรรมของสันนิบาตชาตินั้นควรจะมุง

ความสนใจไปท่ีการปฏิรูปและการรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของเพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกการ

ดําเนินการดานสินเชื่อ” และมติดังกลาวไดดึง “ความสนใจมายังผลดีของความกาวหนา” โดยอางอิง

ไปยัง “การจัดทําใหกฎหมายวาดวยตั๋วแลกเงินและใบตราสงสินคา (the Unification of the Laws 

relating to Bills of Exchange and Bills of Lading)”185 ในป ค.ศ. 1920 คณะมนตรีแหง

สันนิบาตชาติไดมอบหมายใหคณะกรรมการดานเศรษฐกิจทําหนาท่ีตั้งคําถามเก่ียวกับประเด็น

ดังกลาว และหลังจากไดรับคําตอบท่ีเปนประโยชนแลว คณะกรรมการดานเศรษฐกิจก็ไดเชิญ

ผูเชี่ยวชาญ 4 ทานใหมาทําหนาท่ี “รางรายงานวาดวยคําถามเชิงกฎหมายในปจจุบัน (Report on 

the Present Legal Aspect of the Question)” รายงานดังกลาวพรอมดวยบันทึก (Memoranda) 

ของผูเชี่ยวชาญแตละทาน ไดแก Dr. Josephus Jitta, Professor Charles Lyon–Caen, Sir 

Mackenzie D. Chalmers และ Professor Franz Klein ซ่ึงไดรับการตีพิมพในป ค.ศ. 1923186 ได

เสนอวา “ควรจะมีการจัดประชุมวาระท่ี 3 เพ่ือสานตอภารกิจท่ีไดเริ่มตนไวตั้งแตป ค.ศ. 1912” 

อยางไรก็ตามรายงานดังกลาวก็ไดยอมรับวา “ในปจจุบันยังเปนไปไมไดท่ีจะทําใหกฎหมายวาดวยต๋ัว

แลกเงินมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันโดยท่ัวไป” ดวยเหตุนี้คณะกรรมการดานเศรษฐกิจจึงมี

ความเห็นวายังไมควรเรียกประชุมเชนวานั้นในเวลาดังกลาว โดยควรจะรอใหมี “โอกาสในการประสบ

ความสําเร็จมากกวานี้”187 ซ่ึงขอสรุปดังกลาวก็ไดรับการยอมรับในการประชุมสามัญครั้งท่ี 4 ของ

สันนิบาตชาติ ตอมาในป ค.ศ. 1926 คณะกรรมการดานเศรษฐกิจไดเรียกประชุมคณะกรรมการ

ผูเชี่ยวชาญ (Committee of Experts) ซ่ึงจัดข้ึน ณ นครเจนีวาระหวางวันท่ี 14 – 16 ธันวาคม ค.ศ. 

1926188 โดยคณะกรรมการดังกลาวพิจารณาเห็นวา “การทําใหกฎหมายวาดวยตั๋วแลกเงินมีความ

เปนอันหนึ่งอันเดียวกันในระดับมหภาค (Greater Uniformity) โดยเร็วท่ีสุดนั้นเปนสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุด” 

                                                           
184 กฎสตอกโฮลมไดรับการตีพิมพใน the Preparatory Documents for the 

Geneva Conference. League of Nations Document, C. 234. M. 83. I929. II, p. 101. 
185 (1920) LEAGUE OF NATIONS OFF. J. 422. 
186 League of Nations Document, C. 487. M. 203. 1923. II. 
187 Ibid., A. 58. 1923. II, at II. 
188 รายงานการประชุมดังกลาวตีพิมพใน Ibid., C. 103 (2). M. 48 (1). 1927. II. 
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ในป ค.ศ. 1927 ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการผู เชี่ยวชาญทางดานกฎหมายชุดใหมข้ึน โดย

คณะกรรมการดังกลาวไดประชุมกัน ณ นครเจนีวาระหวางวันท่ี 21 – 26 พฤศจิกายน ค.ศ. 1927 

วันท่ี 23 – 29 มกราคม ค.ศ. 1928 และวันท่ี 11 – 13 เมษายน ค.ศ. 1928 ในการนี้คณะกรรมการ

ดังกลาวไดจัดทํารางกฎหมายและรางอนุสัญญาวาดวยตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงินและเช็คดวย189 ราง

กฎหมายและรางอนุสัญญาดังกลาวไดเผยแพรไปยังรัฐบาลตาง ๆ ในป ค.ศ. 1928 เพ่ือทําใหแนใจวา

รางกฎหมายและรางอนุสัญญานั้นจะไดรับการพิจารณาในการประชุมท่ีจะมีข้ึน ในท่ีสุดรัฐบาลของ 32 

ประเทศ190 ไดตอบรับวาควรจะมีการประชุมกันในประเด็นดังกลาว จึงสงผลใหมีการจัดการประชุม

ข้ึนในป ค.ศ. 1930 

(3) อนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ.1988 (Vienna Convention 1988)  

ในป ค.ศ. 1988 ไดมีความพยายามขององคการสหประชาชาติท่ีจะใหมีกฎหมายท่ีมี

ลักษณะเปนอันหนึ่งอันเดียวกันใชบังคับกับตั๋วเงินระหวางประเทศ เนื่องจากในการคาระหวาง

ประเทศซ่ึงมีขอเท็จจริงเก่ียวเนื่องกันตั้งแต 2 ประเทศข้ึนไป อาจเกิดปญหาวาจะใชกฎหมายของ

ประเทศใดบังคับกับกรณีนั้น ๆ เพราะในแตละประเทศตางก็มีหลักเกณฑในเรื่องการขัดกันแหง

กฎหมายตั๋วเงินท่ีแตกตางกัน ตัวอยางเชน ในเรื่องรูปแบบและรายการในตั๋วเงิน กฎหมายอังกฤษใหใช

กฎหมายของถ่ินท่ีมีการทําตั๋วเงินนั้นข้ึน แตกฎหมายฝรั่งเศสใหเปนไปตามกฎหมายของถ่ินท่ีมีการ

ชําระเงินตามตั๋วเงินนั้น ในสวนกฎหมายท่ีใชบังคับกับการโอน การรับรองและวิธีการอ่ืน ๆ ตามตั๋วเงิน

นั้น กฎหมายอังกฤษใหเปนไปตามกฎหมายของถ่ินท่ีมีการกระทํานิติกรรมนั้น ๆ ในขณะท่ีกฎหมาย

ฝรั่งเศสใหเปนไปตามกฎหมายท่ีคูกรณีตกลงกัน แตถาไมมีการตกลงกันก็ใหเปนไปตามกฎหมายของ

ถ่ินท่ีมีการทํานิติกรรมนั้น ๆ เปนตน 

ดวยเหตุท่ีกฎหมายของแตละประเทศมีความแตกตางกันเชนนี้ ในการเลือกใชกฎหมาย

ในกรณีท่ีมีขอเท็จจริงเก่ียวเนื่องกันตั้งแตสองประเทศข้ึนไป ก็ยอมจะกอใหเกิดความสับสนและไม

แนนอนกับผูท่ีใชตั๋วเงินระหวางประเทศ องคการสหประชาชาติจึงพยายามใหมีกฎหมายท่ีมีลักษณะ

เปนอันหนึ่งอันเดียวกันใชบังคับกับตั๋วเงินระหวางประเทศ โดยคณะกรรมาธิการกฎหมายการคา

ระหวางประเทศแหงสหประชาชาติ (United Nations Commission on International Trade 

Law – UNCITRAL) ไดจัดทํารางอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ.1988 (Vienna Convention 1988) 

                                                           
189 Ibid., C. 234. M. 83. 1929. II. และโปรดดูรายงานของ M. Albert Troullier ซ่ึง

จัดเตรียมไวสําหรับสภาการคาระหวางประเทศ โดยรายงานดังกลาวไดเปรียบเทียบรางกฎหมายของ
คณะกรรมการกับกฎสตอกโฮลม. Ibid. p. 120. สถาบันระหวางประเทศเพ่ือการจัดทําใหกฎหมาย
เอกชนใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน (The International Institute for the Unification of Private 
Law) ไดจัดทํารายงานเก่ียวกับรางกฎหมายดังกลาวดวยเชนกัน. Ibid., p. 124. 

190 ตีพิมพใน Ibid., C. 234. M. 83. 1929. II. 
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ค.ศ.1988 (Vienna Convention, 1988) ซ่ึงใชเวลากวา 15 ป จนในท่ีสุดไดดําเนินการรางอนุสัญญา

จนเสร็จสิ้นท่ีกรุงเวียนนาและไดรับการยอมรับในการประชุมสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ เม่ือวันท่ี 

9 ธันวาคม ค.ศ. 1988191 อนุสัญญาฉบับนี้เรียกกันโดยท่ัวไปวา “อนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ.1988 

(Vienna Convention 1988)”192 ซ่ึงมีวัตถุประสงคใหเปนอนุสัญญาท่ีใชบังคับกับตั๋วแลกเงินและตั๋ว

สัญญาใชเงินระหวางประเทศ โดยแตกตางจากอนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ.1930,1931 (Geneva 

Convention 1930,1931)  ท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือใหกฎหมายตั๋วเงินภายในของแตละประเทศมี

ลักษณะเหมือนกัน ตามอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ.1988 (Vienna Convention 1988) ผูสั่งจายหรือ

ผูออกตั๋วจะระบุใหตั๋วเงินอยูภายใตบังคับอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ.1988 (Vienna Convention 

1988) ก็ไดโดยการใชคําวาตั๋วแลกเงินระหวางประเทศหรือตั๋วสัญญาใชเงินระหวางประเทศ และตั๋ว

เงินนั้นจะตองมีลักษณะท่ีเก่ียวเนื่องกับประเทศตาง ๆ ตั้งแตสองประเทศข้ึนไป และประเทศหนึ่ง

ประเทศใดจะตองเปนภาคีแหงอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ.1988 (Vienna Convention 1988) 

ดวย193 

อนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ.1988 (Vienna Convention 1988) เปนผลสําเร็จของ

ความพยายามในการจัดทําระบบกฎหมายในระดับระหวางประเทศท่ีมีความทันสมัยและสมบูรณใน

ตัวเองซ่ึงสามารถนําไปใชไดในระดับสากล194 โดยอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ.1988 (Vienna 

Convention 1988) ไดเสนอทางเลือกในการประกอบธุรกิจระหวางประเทศโดยเสนอหลักการ

สําหรับตั๋วแลกเงินระหวางประเทศและตั๋วสัญญาใชเงินระหวางประเทศท่ีสมบูรณและทันสมัย แตไม

ใชบังคับกับเช็คระหวางประเทศแตอยางใด 

ในการประชุมวาระแรกในป ค.ศ. 1968 UNCITRAL ไดมีมติวาการชําระเงินระหวาง

ประเทศ (International Payment) รวมท้ังการซ้ือขายสินคาระหวางประเทศ (International Sale 

of Goods) และอนุญาโตตุลาการทางพาณิชยระหวางประเทศ (International Commercial 

Arbitration) ควรจะไดรับการจัดลําดับความสําคัญไวในลําดับแรกสําหรับแผนงานในอนาคต 195 

                                                           
191 Explanatory Note by the UNCITRAL Secretariat on the United Nations 

Convention on International Bills of Exchange and International Promissory Notes, p. 
41. 

192 Convention on International Bills of Exchange and International 
Promissory Notes, 1988 XXVIII (No. 1) International Legal Materials 170 (January 1989). 

193 Vienna Convention 1988 Article 1, 2. 
194 Manley O. Hudson, A.H. Feller,supra note 82. 
195 Report of the United Nations Commission on International Trade Law 

on the Work of Its First Session, 23 U.N. GAOR Supp. (No. 16), U.N. Doc. A/7216 (1968), 



61 
 

เนื่องจากยังมีความจําเปนท่ีจะตองสนับสนุนการใชตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใชเงินสําหรับการชําระ

เงินระหวางประเทศอยู แมวาระบบการชําระเงินรูปแบบใหมจะไดเกิดข้ึนแลวก็ตาม เพราะตั๋วแลกเงิน

และตั๋วสัญญาใชเงินยังมีบทบาทสําคัญในการทําธุรกรรมระหวางประเทศ และยังไมถูกแทนท่ีโดยทาง

ปฏิบัติและเทคนิคใหม ๆ แตอยางใด196 

ในสองหัวขอหลังนั้น ไดมีการดําเนินการจนเสร็จสิ้นแลว และมีสวนสําคัญในการจัดทํา

ใหกฎหมายและกติการะหวางประเทศวาดวยการคาระหวางประเทศมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 

ในหัวขอวาดวยการคาระหวางประเทศนั้น ไดมีการตราอนุสัญญาข้ึน 2 ฉบับ ไดแก อนุสัญญา

สหประชาชาติวาดวยสัญญาสําหรับการคาสินคาระหวางประเทศ (The United Nations 

Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Vienna, 1980))197 ซ่ึงมีผล

ใชบังคับในวันท่ี 1 มกราคม ค.ศ. 1988 และอนุสัญญาวาดวยอายุความในการคาระหวางประเทศ 

(the Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods (New 

York, 1974))198 ซ่ึงมีผลใชบังคับในวันท่ี 1 สิงหาคม ค.ศ. 1988199 

ในหัวขอวาดวยการอนุญาโตตุลาการ UNCITRAL ไดตรากฎหมายหลายฉบับ รวมท้ัง

กติกาวาดวยการอนุญาโตตุลาการ (UNCITRAL Arbitration Rules (1976))200 ซ่ึงเปนท่ีรูจักและใช

                                                                                                                                                                      
reprinted in [1968] 1 Y.B. INT'L TRADE L. COMM'N para. 40, U.N. Doc. 
A/CN.9/SER.A/1970. 

196 Supra note 192. 
197 United Nations Convention on Contracts for the International Sale of 

Goods, U.N. Doc. A/Conf.97/19, U.N. Sales No. E.82.V5 (1980), reprinted in 52 Fed. 
Reg. 6,264 (1987) and in UNCITRAL: The United Nations Commission on International 
Trade Law at 116, U.N. Sales No. E.86.V.8 (1987). 

198 Convention on Limitation Period in International Sale of Goods, June 
14, 1974, 1974 U.N. JURIBID. Y.B. 91, U.N. Doc. A/Conf.63/15 (1974), reprinted in 
UNCITRAL Sales Document, supra note 2, at 59. The treaty came into force on 
August 21, 1988.  

199 Gerald Herrmann, “Background and Salient Features of the United 
Nations Convention on International Bills of Exchange and International Promissory 
Notes,” University of Pennsylvania Journal of International Law, Volume 10 Issue 4, 
pp. 517 – 518 (1988). 

200 United Nations Commission on International Trade Law Arbitration 
Rules, 31 U.N. GAOR Supp. (No. 17), U.N. Doc. A/31/17 (1976), reprinted in UNCITRAL 
Sales Document, p. 137. 
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กันท่ัวโลก กติกาวาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาท (UNCITRAL Conciliation Rules (1980))201 และ

กฎหมายตนแบบวาดวยการอนุญาโตตุลาการทางการคา (UNCITRAL Model Law on 

International Commercial Arbitration (1985))202 ซ่ึงมีผลใชบังคับในประเทศแคนาดา ประเทศ

ไซปรัส ประเทศไนจีเรียและมลรัฐแคลิฟอรเนีย 

สําหรับหัวขอวาดวยการชําระเงินระหวางประเทศนั้น ความพยายามในการจัดทําให

กฎหมายวาดวยตราสารเปลี่ยนมือมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันนั้นไดเริ่มดําเนินการมาอยางยาวนาน

กอนท่ี UNCITRAL จะไดรับการกอตั้งข้ึน อันท่ีจริงแลวการดําเนินการดานนิติบัญญัติท่ีมีวัตถุประสงค

ในการทําใหกฎหมายเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในระดับภูมิภาคหรือในแตละระบบกฎหมายไดเริ่มข้ึน

ตั้งแตตอนตนของศตวรรษท่ี 19 โดยมีวัตถุประสงคในการฟนฟูความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันซ่ึงเปน

ลักษณะเฉพาะของการใชตั๋วแลกเงินระหวางประเทศในทางพาณิชยในยุคกลาง โดยความเปนอันหนึ่ง

อันเดียวกันดังกลาวนั้นไดเลือนหายไปผานการแตกแขนงของกฎหมายภายในของแตละประเทศ203 

ดังนั้นหนาท่ีของ UNCITRAL ก็คือการหาทางประสานความแตกตางท่ีมีอยูมากมายระหวางกฎหมาย

วาดวยตราสารเปลี่ยนมือของแตละประเทศ ท่ีผานมานั้น การทําใหกฎหมายวาดวยตราสารเปลี่ยนมือ

มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันสําเร็จผลในเฉพาะระดับภูมิภาคหรือจํากัดอยูแตในประเทศท่ีใชระบบ

กฎหมายเดียวกันเทานั้น ตัวอยางเชน การประชุม ณ กรุงเฮกในป ค.ศ. 1910 และ ค.ศ. 1912 และ

ความพยายามขององคการสันนิบาตชาติ (League of Nations) ในป ค.ศ. 1930 และ ค.ศ. 1931 ซ่ึง

นําไปสูการตรากฎหมายเอกรูปสําหรับตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงินและเช็คแหงอนุสัญญานครเจนีวา 

                                                           
201 United Nations Commission on International Trade Law Conciliation 

Rules, (1980) 11 Y.B. INT'L TRADE L. COMM'N 393, U.N. Doc. A/CN.9/SER.A/1985, 
reprinted in UNCITRAL Sales Document, p. 169. 

202 United Nations Commission on International Trade Law Model Law on 
International Commercial Arbitration, 40 U.N. GAOR Supp. (No. 17), U.N. Doc. A/40/17, 
reprinted in UNCITRAL Sales Document, supra note 2, at 157 and in INST.  
FOR INT'L LEGAL INFO., Igor I. Kavass, Arno Lilvak, “UNCITRAL Model Law of 
International Commercial Arbitration: A Documentary History,” Volume 2, Buffalo, 
N.Y.: William S. Hein & Co, June 1985, Paragraph 69.0 – 1. 

203 Ibid., p. 519; สําหรับรายละเอียดเก่ียวกับท่ีมาในทางระหวางประเทศของ 
ตั๋วแลกเงินและการเริ่มตนกระบวนการทําใหกฎหมายวาดวยตั๋วแลกเงินเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  
โปรดดู Willem C. Vis, Unification of International Trade Law, SOUTHERN METHODIST 
UNIVERSITY INST. ON INT'L FIN., WORLD TRADE AND TRADE FINANCE 6, 7 (J. Norton 
ed. 1985) and Willem C. Vis, Unification of the Law of Negotiable Instruments:  
The Legislative Process, 27 AM. J. COMPP. L. 507, 508–09 (1979). 
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ค.ศ.1930,1931 (Geneva Convention 1930,1931)  นั้น สงผลใหกฎหมายวาดวยตราสารเปลี่ยน

มือมีความสอดคลองกันเฉพาะในประเทศท่ีใชระบบกฎหมายซีวิลลอวเทานั้น โดยกวา 40 ประเทศได

บัญญัติกฎหมายตามหรือใกลเคียงกับกฎหมายเอกรูปวาดวยตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใชเงินแหง

อนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ.1930,1931 (Geneva Convention 1930,1931) 204 ในสวนระบบ

กฎหมายคอมมอนลอวนั้น พระราชบัญญัติตั๋วแลกเงิน ค.ศ. 1882 (Bills of Exchange Act 1882)205 

ของประเทศอังกฤษก็ไดรับการนําไปเปนตนแบบในการตรากฎหมายวาดวยตราสารเปลี่ยนมือของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา (United States Negotiable Instrument Law)206ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีใช

บังคับอยูกอนประมวลกฎหมายพาณิชยเอกรูป (Uniform Commercial Code – U.C.C.) มาตรา 3 

ซ่ึงใชบังคับอยูในปจจุบัน207 และพระราชบัญญัติตั๋วแลกเงินอีกหลายฉบับในกลุมประเทศเครือจักรภพ 

(Commonwealth) อยางไรก็ตาม ก็ยังมีความแตกตางกันของกฎหมายท่ีเกิดจากคําพิพากษาศาล 

(Case Law) และทางปฏิบัติในการพาณิชยในระหวางประเทศท่ีใชระบบกฎหมายเดียวกันอีกดวย208 

ในสถานการณเชนนี้อาจเขาใจกันวาหนาท่ีของ UNCITRAL คือ การประสานความ

แตกตางระหวางระบบกฎหมายวาดวยตราสารเปลี่ยนมือท้ังสองระบบดังกลาว ไดแก ระบบอนุสัญญา

นครเจนีวา ค.ศ.1930,1931 (Geneva Convention 1930,1931)  และระบบแองโกล อเมริกัน เขา

ดวยกัน อยางไรก็ตาม มีผูไมเห็นดวยกับแนวความคิดดังกลาว เนื่องจากเหตุผล 2 ประการ209 ดังนี้ 

ประการท่ีหนึ่ง หากพิจารณาระบบกฎหมายตั๋วแลกเงินแตละระบบ พบวายังคงมีความ

แตกตางกันในหลายประเด็นภายในระบบกฎหมายนั้น ๆ อยู ท้ังในสวนท่ีเปนรายละเอียดและท้ังใน

สวนท่ีเปนหลักการพ้ืนฐาน สําหรับระบบกฎหมายคอมมอนลอวนั้น พระราชบัญญัติตั๋วแลกเงินของ

ประเทศอังกฤษและกฎหมายอ่ืน ๆ ของประเทศในเครือจักรภพท่ีมีตนแบบมาจากกฎหมายดังกลาว ก็

มีความแตกตางจากประมวลกฎหมายพาณิชยเอกรูปของประเทศสหรัฐอเมริกา อีกท้ังหลักกฎหมาย

ตามคําพิพากษา (Case Law) และทางปฏิบัติทางการคา (Commercial Practice) ของท้ังสอง

ประเทศก็ยิ่งทําใหกฎหมายตั๋วแลกเงินในระบบคอมมอนลอวมีความแตกตางกันมากข้ึนไปอีก สําหรับ

ระบบกฎหมายซีวิลลอวนั้น ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของกฎหมายตั๋วแลกเงินก็ถูกทําลายลงโดย

                                                           
204 Convention Providing a Uniform Law for Bills of Exchange and 

Promissory Notes, June 7, 1930, 143 L.N.T.S. 257. 
205 Bills of Exchange Act, 1882, 45 & 46 Vict., ch. 61. 
206 Uniform Negotiable Instruments Act, 5 U.L.A. 1 (1896) (แทนท่ีโดย U.C.C. 

§ 3 (1957)). 
207 U.C.C. § 3 (1957); Gerald Herrmann, supra note 200, p. 519. 
208 Supra note 192, p. 42. 
209 Gerald Herrmann, supra note 200, pp. 519 – 520. 
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ความแตกตางกันอยางนอย 4 ประเด็น กลาวคือ ประเด็นท่ีหนึ่ง ไมใชทุกประเทศท่ีใชระบบกฎหมายซี

วิลลอวจะยอมรับกฎหมายเอกรูปแหงอนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ.1930,1931 (Geneva Convention 

1930,1931)  แตมีเพียง 21 ประเทศเทานั้นท่ียอมรับกฎหมายดังกลาว ประเด็นท่ีสอง แมแตประเทศ

ท่ีลงนามในอนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ.1930,1931 (Geneva Convention 1930,1931)  เองก็ยังตั้ง

ขอสงวนตาง ๆ ในการปฏิบัติตามกฎหมายเอกรูปดังกลาว ประเด็นท่ีสาม หลักกฎหมายตามคํา

พิพากษายังมีความแตกตางกันอยูมาก หลายประเทศไมสามารถตกลงกันในบทบัญญัติสําคัญ ๆ ได 

เชน บทบัญญัติวาดวยสิทธิเรียกรองและขอตอสูท่ีมีตอผูทรง เปนตน และประการสุดทาย วงการ

ธนาคารและการคาจําเปนตองปรับตัวใหเขากับทางปฏิบัติทางการคาสมัยใหมท่ีเกิดข้ึนภายหลังจาก

การประชุม ณ นครเจนีวาเม่ือกวา 50 ปท่ีแลว ดวยเหตุตาง ๆ เหลานี้จึงมีขอเรียกรองใหแกไข

ปรับปรุงกฎหมายเอกรูปแหงอนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ.1930,1931 (Geneva Convention 

1930,1931)  เสียใหม ซ่ึงตองเปนการรางใหม ไมใชเพียงแคประสานความขัดแยงของระบบคอม

มอนลอวและซีวิลลอวเทานั้น 

ประการท่ีสอง นอกจากระบบกฎหมายหลักท้ังสองระบบดังกลาวแลว ยังมีกฎหมาย

ภายในและระบบกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีมีความแตกตางท้ังในดานจารีตประเพณีและแนวความคิด ดังนั้นจึง

จําเปนตองรับฟงความคิดเห็นและความตองการของประเทศเหลานี้ในการกําหนดขอบเขตของระบบ

กฎหมายตั๋วแลกเงินแบบใหมท่ีจะใชกันในการชําระเงินระหวางประเทศและการใหสินเชื่อดวย ยิ่งไป

กวานั้นประเทศเหลานี้ยังมีผลประโยชนทางเศรษฐกิจซ่ึงอยูในฐานะท่ีไมมีความจําเปนตองถูกผูกมัด

โดยประเทศอ่ืน ๆ แมวาประเทศดังกลาวนั้นจะใชระบบกฎหมายเดียวกันก็ตาม ผลประโยชนและ

ความตองการท่ีแตกตางกันดังกลาวตองไดรับการพิจารณาอยางถ่ีถวนหากจะมีการทําใหกฎหมายมี

ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในระดับโลก เพ่ือประโยชนของประเทศท้ังหลายในโลกนี้ ไมวาประเทศ

เหลานั้นจะตั้งอยู ณ ท่ีใด และไมวาจะมีระบบกฎหมาย ระบบเศรษฐกิจและระบบการเมืองเปนอยาง

ใดก็ตาม 

การดําเนินการข้ันแรกของ UNCITRAL ก็คือการหารือกับสถาบันระหวางประเทศเพ่ือ

การจัดทํากฎหมายเอกชนใหเปนเอกภาพ (UNIDROIT) ซ่ึงไดเคยใหคําแนะนําเก่ียวกับการจัดทํา

กฎหมายวาดวยตราสารเปลี่ยนมือใหเปนเอกภาพมาแลว ในการนี้ UNIDROIT ไดจัดทํารายงาน

เบื้องตนเก่ียวกับความเปนไปไดในการขยายความเปนเอกภาพแหงกฎหมายตั๋วแลกเงินและเช็ค 

(Preliminary Report on the Possibilities of Extending the Unification of the Law of Bills 

of Exchange and Cheques) ตามท่ี UNCITRAL รองขอ โดยนอกจาก UNCITRAL จะอาศัย

รายงานเบื้องตนดังกลาวเปนเครื่องมือในการดําเนินการแลว UNCITRAL ยังไดอาศัยคําตอบของ

รัฐบาลและธนาคารตาง ๆ ท่ีมีตอคําถามท่ีจัดทําโดยบรรดาผูเชี่ยวชาญและตัวแทนขององคการตาง ๆ 

ท่ีเก่ียวของ เปนเครื่องมือในการศึกษาถึงวิธีการดําเนินการดังกลาวอีกดวย ขอมูลท่ีไดมาดังกลาวนั้น
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เปนขอมูลสําคัญไมเฉพาะตอการจัดทํารางอนุสัญญาฉบับแรกในภายหลังเทานั้น แตรวมไปถึงแนวทาง

ในการพิจารณาวาจะเลือกใชวิธีการใดในการทําใหกฎหมายดังกลาวมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน

ดวย คําตอบท่ีไดในชั้นนี้ยังคงเปนเชนเดิมไมเปลี่ยนแปลงและไดกําหนดขอบเขตของรางอนุสัญญา

ดังกลาวจนถึงปจจุบันนี้210 

ตามรายงานของ UNIDROIT ดังกลาว UNCITRAL เห็นวาอาจมีการจัดทํากฎหมายตั๋ว

เงินใหเปนเอกภาพไดใน 3 วิธี กลาวคือ วิธีท่ีหนึ่ง ไดแก การพยายามใหมีการยอมรับอนุสัญญานคร

เจนีวา ค.ศ.1930,1931 (Geneva Convention 1930,1931)  ใหมากข้ึน วิธีท่ีสอง ไดแก การแกไข

เพ่ิมเติมอนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ.1930,1931 (Geneva Convention 1930,1931)  ใหเปนไป

ในทางท่ีประเทศท่ีใชระบบกฎหมายแองโกลอเมริกันจะใหความยอมรับมากข้ึน และวิธีท่ีสาม ไดแก 

การตรากฎหมายวาดวยตราสารเปลี่ยนมือข้ึนมาใหม โดยผูแทนของประเทศท่ีใชระบบกฎหมาย ซี

วิลลอวไดเสนอใหใชอนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ.1930,1931 (Geneva Convention 1930,1931) 

ดังกลาวเปนพ้ืนฐานในการทําใหกฎหมายวาดวยตั๋วแลกเงินมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในระดับ

โลก และเสนอใหแกไขปรับปรุงอนุสัญญาดังกลาวใหประเทศท่ีใชระบบกฎหมายคอมมอนลอว

สามารถยอมรับไดมากข้ึน211 อยางไรก็ตาม ในการหารือกันนั้น ท่ีประชุมมีความเห็นวาวิธีท่ีนาจะ

ประสบความสําเร็จมากท่ีสุด คือ การตรากฎหมายวาดวยตราสารเปลี่ยนมือข้ึนมาใหม เนื่องจากท่ี

ประชุมเห็นวาการแกไขเพ่ิมเติมอนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ.1930,1931 (Geneva Convention 

1930,1931)  อาจไมไดรับการยอมรับจากประเทศท่ีใชกฎหมายแองโกลอเมริกันมากข้ึนแตอยางใด212

เนื่องจากอนุสัญญาดังกลาวมีท่ีมาจากระบบกฎหมายซีวิลลอว แมวาจะมีขอดีและสามารถกอใหเกิด

ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันได อยางไรก็ตาม ยอมเปนไปมิไดท่ีจะไดรับการยอมรับโดยประเทศท่ีใช

ระบบกฎหมายแบบอ่ืน213 

ดังท่ีไดปรากฏในครั้งจัดทํากฎหมายวาดวยการคาระหวางประเทศใหเปนอันหนึ่งอัน

เดียวกัน214 กอนท่ีจะดําเนินการจัดทํารางกฎหมายวาดวยตราสารเปลี่ยนมือฉบับใหม UNCITRAL ได

                                                           
210 Ibid., pp. 520 – 521. 
211 Ibid., p. 521. 
212 Supra note 192, p. 42.  
213 Gerald Herrmann, supra note 200, p. 521.  
214 ตามมติของคณะกรรมาธิการสหประชาชาติวาดวยกฎหมายการคาระหวางประเทศ

ในการประชุมวาระท่ี 1 เลขาธิการสหประชาชาติไดเสนออนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. 1964  
สองฉบับ (อนุสัญญาวาดวยกฎหมายเอกรูปเก่ียวกับการคาสินคาระหวางประเทศ (Convention 
relating to a Uniform Law on the International Sale of Goods) และกฎหมายเอกรูปวาดวย
แบบแหงสัญญาสําหรับการคาสินคาระหวางประเทศ (Uniform Law on the Formation of 
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ขอความเห็นและคําแนะนําไปยังรัฐบาล ธนาคารและสถาบันการคา (Trading Institutions) ตาง ๆ 

โดย UNCITRAL ไดจัดเตรียมและเผยแพรแบบสอบถามดังกลาว จากนั้นจึงไดวิเคราะหคําตอบท่ีได

เก่ียวกับกระบวนการ ทางปฏิบัติและการรับชําระเงินระหวางประเทศในเวลานั้น โดยพบปญหา

เก่ียวกับการใชตราสารเปลี่ยนมือในการชําระหนี้ซ่ึงเกิดจากการทําธุรกรรมระหวางประเทศ และ

ขอบเขตของกฎหมายเอกรูปฉบับใหมท่ีจะตราข้ึน จากบทวิเคราะหดังกลาว UNICITRAL เห็นวา

วิธีการเดียวท่ีอาจแกปญหาดังกลาวได คือ การจัดทําหลักเกณฑใหมท่ีจะใชบังคับแกตราสารเปลี่ยน

มือซ่ึงสามารถนํามาใชในธุรกรรมระหวางประเทศ215 

ในทางความเปนจริงแลว ความพยายามในการทําใหกฎหมายมีความเปนอันหนึ่งอัน

เดียวกันนั้น ไมเพียงแตตองพิจารณาถึงขอดีและขอเสียของตัวบทบัญญัตินั้น ๆ หากแตตองเผชิญหนา

กับขอเท็จจริงในทางจิตวิทยาดวยวาระบบกฎหมายของประเทศอ่ืนนั้นจะถูกมองวาเปนสิ่งแปลก

ประหลาด อีกท้ังผูสนับสนุนอนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ.1930,1931 (Geneva Convention 

1930,1931)  ก็ยังตอตานกฎหมายของ UNCITRAL เนื่องจากเห็นวากฎหมายของ UNCITRAL นั้น

ไดรับอิทธิพลมาจากจารีตประเพณีของระบบกฎหมายคอมมอนลอวมากเกินไป ดังจะเห็นไดจาก

รายงานของคณะอนุกรรมาธิการแหง UNIDROIT ตอนหนึ่งซ่ึงกลาววา “เปนขอเท็จจริงท่ียอมรับกัน

โดยท่ัวไปวาวงนักกฎหมายแองโกลอเมริกันไมเคยยอมรับกฎหมายเอกรูปแหงอนุสัญญานครเจนีวา 

ค.ศ.1930,1931 (Geneva Convention 1930,1931)  เนื่องจากวานักกฎหมายเหลานั้นเห็นวา

กฎหมายเอกรูปดังกลาวมีรายละเอียดและซับซอนมากเกินไป”216 

สําหรับกระบวนการจัดทําใหกฎหมายวาดวยตั๋วแลกเงินเปนอันหนึ่งอันเดียวกันนั้น ใน

ข้ันแรก สํานักเลขาธิการ (Secretariat) แหง UNCITRAL ไดจัดเตรียมรางกฎหมายเอกรูปสําหรับตั๋ว

                                                                                                                                                                      
Contracts for the International Sale of Goods)) พรอมดวยคําวิจารณ (Commentary) ของ
ศาสตราจารย André Tunc ตอรัฐสมาชิกแหงสหประชาชาติทุกรัฐหรือหนวยงานท่ีมีความเชี่ยวชาญ
ของรัฐนั้นๆ และขอใหรัฐเหลานั้นแถลงวาจะเขารวมเปนภาคีแหงอนุสัญญาดังกลาวหรือไม เพราะเหตุ
ใด เม่ือปรากฏชัดแจงวาอนุสัญญาดังกลาวจะไมไดรับการยอมรับอยางเพียงพอ คณะกรรมาธิการจึง
ลงมติวาจะจัดทํากฎหมายฉบับใหมข้ึน ซ่ึงตอมาไดกลายเปนอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยสัญญา
สําหรับการคาสินคาระหวางประเทศ (United Nations Convention on Contracts for the 
International Sale of Goods (Vienna, 1980)); United Nations Convention on Contracts 
for the International Sale of Goods, U.N. Doc. A/Conf.97/19, U.N. Sales No. E.82.V5 
(1980), reprinted in 52 Fed. Reg. 6,264 (1987) and in UNCITRAL: The United Nations 
Commission on International Trade Law at 116, U.N. Sales No. E.86.V.8 (1987). 

215 Supra note 192, p. 42. 
216 [1968 – 1970] 2 Y.B. INT'L TRADE L. COMM'N 241, U.N. Doc. 

A/CN.9/SER.A/1970. 
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แลกเงินระหวางประเทศและขอเสนอแนะ (Draft Uniform Law on International Bills of 

Exchange and a Commentary) ตอมารางกฎหมายดังกลาวไดรวมเนื้อหาเก่ียวกับตั๋วสัญญาใชเงิน

ดวย รางกฎหมายดังกลาวนั้นไดรับการแกไขเพ่ิมเติมโดยการประชุมของคณะทํางานวาดวยตราสาร

เปลี่ยนมือระหวางประเทศ (Working Group on International Negotiable Instruments) ถึง 14 

วาระการประชุม และโดยการประชุมของคณะกรรมาธิการสหประชาชาติวาดวยกฎหมายการคา

ระหวางประเทศ (UNCITRAL) อีก 3 วาระการประชุม ในการประชุมของคณะทํางานครั้งท่ี 5 

คณะทํางานไดมีมติใหจัดทําหลักเกณฑเก่ียวกับตราสารเปลี่ยนมือชนิดใหมนั้นในรูปแบบของอนุสัญญา 

(Convention) แทนท่ีรูปแบบของกฎหมายเอกรูป (Uniform Law)217หลังจากนั้นรางอนุสัญญา

สัญญาดังกลาวไดรับการลงมติยอมรับโดยคณะกรรมาธิการดังกลาวในการประชุมวาระท่ี 20 ในป 

ค.ศ. 1987 และไดรับการเสนอตอสมัชชาใหญ (the General Assembly) ซ่ึงไดเชิญใหรัฐตาง ๆ เขา

สังเกตการณและยื่นขอเสนอท่ีเก่ียวกับรางอนุสัญญาดังกลาว คําตอบรับของรัฐตาง ๆ ดังกลาวไดรับ

การพิจารณาโดยคณะทํางาน (Working Group) ซ่ึงไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมาธิการคณะท่ี 6 

แหงสมัชชาใหญ (the Sixth Committee of the General Assembly) ในเดือนกันยายน ค.ศ. 

1988 ตอมาเม่ือคณะกรรมาธิการคณะท่ี 6 ไดลงมติเห็นชอบดวยรางอนุสัญญาดังกลาวในวันท่ี 7 

ตุลาคม ค.ศ. 1988 แลว จึงไดมีการเปดใหลงนามและใหสัตยาบันหรือภาคยานุวัติระหวางการประชุม

วาระสุดทายของสมัชชาใหญ218 

อนุสัญญาดังกลาวนั้นมีวัตถุประสงคในการอํานวยความสะดวกในการคาและการสินเชื่อ

ระหวางประเทศ (International Trade and Finance) และตลอดกระบวนการรางกฎหมายดังกลาว 

คณะทํางานไดใหความสําคัญแกขอเสนอแนะและขอสังเกตของรัฐบาล ธนาคาร สถาบันการคาและ

สถาบันอ่ืน ๆ ท่ีสนใจดวย219 

อนุสัญญาดังกลาวไมมีวัตถุประสงคในการเขาไปแทนท่ีกฎหมายภายในของแตละ

ประเทศท่ีมีอยูแลว หากแตมีวัตถุประสงคในการนําเสนอหลักเกณฑตาง ๆ ท่ีมีความสอดคลองกับ

หลักการพ้ืนฐานในกฎหมายตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใชเงินของแตละประเทศเพ่ือเปนตัวเลือกในทาง

การคาระหวางประเทศ220 

บทบัญญัติแหงอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ.1988 (Vienna Convention 1988) สะทอน

ใหเห็นนโยบายท่ีจะรักษาหลักการเดิมของกฎหมายตั๋วเงินของท้ังสองระบบ คือ ระบบคอมมอนลอว 

                                                           
217 Supra note 192, p. 42. 
218 G.A. Res. 165, 43 U.N. GAOR Supp., U.N. Doc. A/RES/43/165 (1989), 

supra note 198, p. 518. 
219 Supra note 192, p. 42.  
220 Ibid. 
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และระบบซีวิลลอว โดยเฉพาะในสวนท่ีเปนหลักการเดียวกันใหมากท่ีสุด แตในสวนท่ีแตกตางกันนั้นก็

ตองเลือกระบบใดระบบหนึ่งหรือใหใชทางแกโดยการประนีประนอม และก็ไดมีการเสนอหลักการใหม 

ๆ ท่ีจะทําใหอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ.1988 (Vienna Convention 1988)ตอบสนองตอความ

ตองการและความจําเปนทางการพาณิชยสมัยใหม การธนาคารและทางปฏิบัติของตลาดเงินดวย221 

อนุสัญญานี้มีบทบัญญัติท้ังหมด 90 มาตรา แบงเปน 9 หมวด หมวดแรกเปนเรื่องการใช

อนุสัญญาและรูปแบบของตั๋วเงิน หมวดท่ี 2 เปนเรื่องคํานิยาม หมวดท่ี 3 เปนเรื่องการโอนตั๋วเงิน 

หมวดท่ี 4 เปนเรื่องสิทธิ หนาท่ีและความรับผิดของลูกหนี้ตอผูทรงและผูทรงตั๋วเงิน หมวดท่ี 5 เปน

เรื่องการเรียกเก็บเงินตามตั๋ว การท่ีตั๋วขาดความเชื่อถือเพราะเขาไมรับรองหรือไมจายเงิน และเง่ือนไข

กอนท่ีผูทรงจะใชสิทธิไลเบี้ย หมวดท่ี 6 เปนเรื่องการหลุดพนจากความรับผิดในตั๋วเงิน หมวดท่ี 7 เปน

เรื่องต๋ัวเงินหาย หมวดท่ี 8 เปนเรื่องอายุความ หมวดท่ี 9 เปนบทบัญญัติสุดทายท่ีเก่ียวกับเรื่องท่ัว ๆ 

ไปของประเทศตาง ๆ ในการเปนภาคีแหงอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ.1988 (Vienna Convention 

1988) และการสิ้นสุดการเปนภาคี 

สํ า หรั บ ขอบ เขตขอ งอนุ สั ญญา เ วี ย นน านั้ น  ใ ช บั ง คั บ กับตั๋ ว แ ลก เ งิ นและ 

ตั๋วสัญญาใชเงินระหวางประเทศ เฉพาะกรณีท่ีตั๋วเงินดังกลาวมีลักษณะระหวางประเทศ และระบุ

ขอความตาง ๆ ท่ีกําหนด กลาวคือ ขอความวาตั๋วเงินนี้เปนตั๋วแลกเงินระหวางประเทศหรือตั๋วสัญญา

ใชเงินระหวางประเทศ โดยขอความดังกลาวตองปรากฏท้ังในตอนบน (Heading) และท้ังในเนื้อความ 

(Text) ของตั๋วเงิน และตองระบุสถานท่ีอยางนอย 2 แหงตาม Article 2 (1) ในกรณีตั๋วแลกเงิน หรือ 

Article 2 (2) ในกรณีตั๋วสัญญาใชเงินและสถานท่ีท้ัง 2 แหงดังกลาวตองอยูตางรัฐกัน โดยสถานท่ีตาม 

Article 2 (1) หรือ (2) ไดแก สถานท่ีสั่งจายตั๋วแลกเงินหรือสถานท่ีออกตั๋วสัญญาใชเงิน สถานท่ีซ่ึง

ระบุไวถัดจากลายมือชื่อของผูสั่งจายหรือผูออกตั๋ว สถานท่ีซ่ึงระบุไวถัดจากลายมือชื่อของผูจาย 

สถานท่ีซ่ึงระบุไวถัดจากลายมือชื่อของผูรับเงินและสถานท่ีใชเงิน222 นอกจากนี้ ในกรณีตั๋วแลกเงิน 

ตองระบุไวดวยวาสถานท่ีสั่งจายตั๋วแลกเงินหรือสถานท่ีใชเงินนั้นไดตั้งอยูในดินแดนแหงรัฐภาคีแหง

อนุสัญญาเวียนนานี้ดวย และในกรณีตั๋วสัญญาใชเงินก็ตองระบุไวดวยวาสถานท่ีใชเงินนั้นไดตั้งอยูใน

ดินแดนแหงรัฐภาคีแหงอนุสัญญาเวียนนานี้ดวยเชนกัน อยางไรก็ตาม รัฐภาคีอาจตั้งขอสงวนไววาศาล

ของตนจะนําบทบัญญัติแหงอนุสัญญาเวียนนามาใชบังคับกับตั๋วเงินพิพาทก็ตอเม่ือสถานท่ีสั่งจายตั๋ว

แลกเงินหรือสถานท่ีออกตั๋วสัญญาใชเงินและสถานท่ีใชเงินตามตั๋วนั้นตั้งอยูในดินแดนแหงรัฐภาคีแหง

                                                           
221 John A. Spanogle, “Introductory Note”, United Nations: Convention on 

International Bills of Exchange and International Promissory Notes, 28 I.L.M. 170 
(1989), p. 170. 

222 International Legal Materials Volume XXVIII no. 1, pp. 177 – 178 
(January 1, 1989). 
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อนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ.1988 (Vienna Convention 1988) ดวยก็ได ซ่ึงขอสงวนดังกลาวเปนขอ

สงวนเดียวท่ีอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ.1988 (Vienna Convention 1988) อนุญาตใหรัฐภาคีตั้งข้ึน

ได223 และตราสารนั้นตองมีลักษณะเปนตั๋วเงินตามท่ีกําหนดไว กลาวคือ เขียนหรือพิมพเปนหนังสือ มี

คําสั่งอันปราศจากเง่ือนไขวาใหจายเงินหรือมีคําม่ันสัญญาวาจะใชเงินเม่ือทวงถามหรือในเวลาท่ี

กําหนดแนนอน และลงวันท่ีและลายมือชื่อผูสั่งจายหรือผูออกตั๋ว (Article 3)224 

อนึ่ง บทบัญญัติแหงอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ.1988 (Vienna Convention 1988) 

ยอมมีผลใชบังคับแมวาสถานท่ีซ่ึงระบุไวในตั๋วเงินนั้นจะไดระบุไวโดยผิดพลาดไปก็ตาม ท้ังนี้ก็เปนไป

ตามหลักกฎหมายตั๋วเงินภายในของแตละประเทศท่ีกําหนดใหความผูกพันตามตั๋วเงินนั้นตองพิจารณา

จากเนื้อความท่ีปรากฏอยูในตั๋วเงินนั้นเทานั้น มิฉะนั้นในทางปฏิบัติแลวอาจกอใหเกิดความไมชัดเจน

เก่ียวกับการบังคับใชหลักเกณฑดังกลาวและอาจสงผลกระทบตอการใชตั๋วเงินระหวางประเทศใน

ทายท่ีสุด อยางไรก็ตาม อนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ.1988 (Vienna Convention 1988) ก็อนุญาตให

แตละประเทศอาจกําหนดบทลงโทษในกรณีท่ีมีการระบุสถานท่ีลงในตั๋วเงินผิดพลาดไปโดยตั้งใจก็

ได225 

นอกจากนั้นคูสัญญาแหงตั๋วเงินตองระบุวาจะใชอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ.1988 

(Vienna Convention 1988) เปนกฎหมายท่ีใชบังคับกับตั๋วเงินดังกลาว เนื่องจากแมคูกรณีจะมี

สัญชาติของรัฐท่ีเปนภาคีแหงอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ.1988 (Vienna Convention 1988) แต

อนุสัญญาดังกลาวก็ไมไดบังคับใหตั๋วเงินระหวางประเทศนั้น ๆ ตองตกอยูภายใตบังคับแหงอนุสัญญา

นี้แตอยางใด เวนแตคูกรณี คือ ผูสั่งจายหรือผูออกตั๋ว จะไดระบุเจาะจงโดยความยินยอมของผูรับเงิน

วาใหใชอนุสัญญานี้บังคับกับตั๋วเงินของตนเทานั้น226 เนื่องจากการท่ีประเทศใดประเทศหนึ่งเขาเปน

ภาคีแหงอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ.1988 (Vienna Convention 1988) นี้ไมมีผลทําใหบุคคลซ่ึงมี

สัญชาติของรัฐภาคีท่ีไดเขาเปนคูสัญญาในตั๋วเงินท่ีมีลักษณะระหวางประเทศจะตองตกอยูภายใต

บังคับของบทบัญญัติแหงอนุสัญญานี้ แตบทบัญญัติแหงอนุสัญญานี้จะใชบังคับก็ตอเม่ือคูกรณีตกลง

กันใหใชอนุสัญญานี้เปนกฎหมายท่ีใชบังคับในความสัมพันธระหวางคูกรณีเทานั้น และก็ตองมีลักษณะ

ตาง ๆ ตามท่ีกําหนดไวเทานั้น หากบุคคลใดท่ีมีสัญชาติของรัฐภาคีไมประสงคจะใหตั๋วเงินของตนตก

                                                           
223 Supra note 192, p. 43. 
224 Ibid. 
225 Ibid. 
226 Ademuni–Odeke, “The United Nations Convention on International 

Bills of Exchange and Promissory Notes,” Journal of Business Law, pp. 281, 284 (May 
1992),  
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อยูภายใตบังคับแหงอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ.1988 (Vienna Convention 1988) นี้ก็ทําไดโดยไม

ตองระบุวาเปนตั๋วเงินระหวางประเทศและไมระบุใหใชอนุสัญญานี้บังคับกับตั๋วเงินของตน 

อยางไรก็ตามบุคคลท่ีไมมีสัญชาติของรัฐภาคีแหงอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ.1988 

(Vienna Convention 1988) ค.ศ.1988 เชน คนไทย (เพราะประเทศไทยยังมิไดเปนภาคีแหง

อนุสัญญานี้) ก็อาจใชประโยชนจากบทบัญญัติตาง ๆ แหงอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ.1988 (Vienna 

Convention 1988) ได โดยตกลงกันระบุเลือกบทบัญญัติท้ังหลายท่ีตนประสงคจะใหใชบังคับกับต๋ัว

เงินของตนในฐานะท่ีเปนกฎหมายท่ีคูกรณีเลือกใช (Substantive Applicable Law หรือ Choice of 

Law) และหากมีการใชบทบัญญัติตามอนุสัญญานี้กันท่ัวไป บทบัญญัติแหงอนุสัญญาดังกลาวก็จะ

กลายเปนกฎหมายจารีตประเพณีระหวางประเทศได227 

 

2.2 ลักษณะสําคัญของตั๋วเงิน 

 

ตั๋วเงินมีลักษณะพิเศษกวาตราสารตาง ๆ โดยท่ัวไป เนื่องจากตั๋วเงินเปนตราสารเปลี่ยน

มือซ่ึงมีวิวัฒนาการมาจากแนวปฏิบัติของพอคาเพ่ือความสะดวกในการชําระหนี้ตางเมือง และ

พัฒนาข้ึนเพ่ือขจัดอุปสรรคในการโอนสิทธิเรียกรอง เพราะการโอนสิทธิเรียกรองตามกฎหมายแพงมี

ขอยุงยากท้ังวิธีการโอนและผลของการโอน สงผลใหตั๋วเงินถูกพัฒนาข้ึนและมีลักษณะท่ีสําคัญ

ดังตอไปนี้ 

2.2.1 เปนหนังสือตราสาร 

ธรรมชาติของหนังสือตราสารตองมีลักษณะ 3 ประการดังตอไปนี้ คือ 

2.2.1.1 หนังสือตราสารตองทําเปนลายลักษณอักษรและลงลายมือช่ือผูออกตราสาร 

หนังสือตราสารเปนหนังสือประเภทหนึ่งจึงตองทําเปนลายลักษณอักษรและลงลายมือ

ชื่อของผูทําหนังสือไว คูสัญญาจะตกลงทําหนังสือตราสารดวยวาจาโดยไมทําเปนลายลักษณอักษร

เหมือนการทําสัญญาท่ัวไปไมได ซ่ึงอาจพิจารณาไดดังนี้ คือ 

(1) หนังสือตราสารตองทําเปนลายลักษณอักษร หากเนื้อความปรากฏอยูในรูปแบบอ่ืน

ซ่ึงไมใชลายลักษณอักษร แมจะมีขอความตามท่ีกฎหมายกําหนดไวสําหรับหนังสือตราสาร ก็ไมใช

หนังสือตราสาร เชน การบันทึกวีดีโอ แมเนื้อความตามท่ีบันทึกในวีดีโอจะมีขอความตามท่ีกําหมาย

กําหนดไวสําหรับการออกหนังสือตราสาร วีดีโอนั้นก็ไมใชหนังสือตราสาร 

(2) หนังสือตราสารตองลงลายมือชื่อผูออกตราสาร หากมีเนื้อความครบถวนตามท่ี

กฎหมายกําหนดแลว แตไมมีหรือไมใชการลงลายมือชื่อของผูออกตราสาร ตราสารนั้นก็ไมใชหนังสือ

                                                           
227 John A. Spanogle, supra note 222, p. 170. 
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ตราสาร เชน แมวาผูออกตั๋วเงินจะไดเขียนรายการเปนลายลักษณอักษร มีเนื้อความเปนตั๋วเงินแลว 

แตไมไดลงลายมือชื่อของผูออกตราสารนั้นเอง เชนนี้ยอมไมเปนการออกหนังสือตราสาร เพราะ

หนังสือตราสารตองลงลายมือชื่อของผูออกตราสาร 

2.2.1.2 หนังสือตราสารตองมีเนื้อความตามท่ีกฎหมายกําหนด 

หากมีเนื้อความไมครบตามท่ีกฎหมายกําหนดไว ตราสารดังกลาวก็จะไมสมบูรณเปน

หนังสือตราสาร เหตุท่ีหนังสือตราสารตองมีเนื้อความตามท่ีกฎหมายกําหนดก็เพราะเนื้อความของตรา

สารแสดงถึงเนื้อหาของการตกลงกันตามเจตนาของคูสัญญา ซ่ึงกฎหมายประสงคใหมีการตกลงในขอ

สําคัญไวเพ่ือใหเนื้อหาของการแสดงเจตนาเปนท่ียุติ ดังนั้นกฎหมายจึงกําหนดเนื้อความไววาจะตองมี

การตกลงกันในเรื่องใดบาง นอกจากนี้ เนื่องจากหนังสือตราสารสามารถเปลี่ยนมือไปยัง

บุคคลภายนอกไดโดยงาย กฎหมายจึงไมประสงคใหมีการตกลงกันในเรื่องอ่ืนใดอีกนอกเหนือไปจาก

รายการท่ีกฎหมายกําหนดไว หากยินยอมใหมีการตกลงกันไดทุกเรื่องแลวก็จะขัดตอสภาพของตรา

สารเปลี่ยนมืออันจะทําใหเกิดความไมสะดวกแกผูรับตราสารท่ีจะตองตองตรวจสอบเนื้อหาอ่ืน ๆ ท่ี

เขียนไวดวย อีกท้ังในกรณีของตั๋วเงินเปนตราสารท่ีใชกันในวงพอคา ดังนั้นจึงควรให ตรวจสอบแต

เฉพาะรายการตามท่ีกฎหมายบัญญัติไววาจะตองมี เพ่ือลดเวลาในการทําการคาท่ีตองทําอยางเรงดวน 

ซ่ึงหากยอมใหมีการจดแจงขอความอ่ืนลงในตั๋วเงินโดยใหมีผลผูกพันบุคคลผูเขามาเก่ียวของกับการรับ

ซ้ือรับโอนตั๋วเงินแลว พอคาก็จะไมนิยมใชตั๋วเงิน การใหเครดิตและสินเชื่อกันในวงการคาก็จะไมมี อัน

จะเปนการเสื่อมเสียแกตลาดการคาและเศรษฐกิจของชาติ228 

หลักการของหนังสือตราสารขอนี้สงผลใหหนังสือตราสารมีลักษณะแตกตางจากหนังสือ

ซ่ึงเปนแบบของนิติกรรม และหนังสือซ่ึงเปนหลักฐานในการฟองคดี เนื่องจากหนังสือตราสารนั้น 

กฎหมายกําหนดเนื้อความไวโดยเฉพาะวาจะตองมีเนื้อความใดบางจึงจะสมบูรณเปนหนังสือตราสาร 

สวนหนังสือซ่ึงเปนแบบของนิติกรรมและหนังสือท่ีเปนหลักฐานในการฟองคดีนั้น กฎหมายจะไม

กําหนดรายละเอียดเปนรายการไว ดังนั้นจึงพิจารณาจากการแสดงเจตนานั้น ๆ เปนหลัก 

2.2.1.3 หนังสือตราสารประกอบไปดวยสิทธิทางหนี้ซ่ึงทําใหผูรับตราสารมีสิทธิ

เรียกรองตามเนื้อความในตราสาร และสิทธิทางทรัพยในตราสารซ่ึงผูออกตราสารสงมอบใหผูรับ

ตราสาร 

หนังสือตราสารมิใชเปนแตเพียงเอกสารท่ีแสดงถึงสิทธิท่ีเจาหนี้มีตอลูกหนี้เทานั้น 

หากแตหนังสือตราสารนั้นเองเปนเอกสารท่ีกอตั้งสิทธิข้ึน ท้ังสิทธิทางหนี้และสิทธิทางทรัพย ดังนั้นผูท่ี

มีสิทธิในตราสารนั้นจึงสามารถเรียกรองใหลูกหนี้รับผิดตามเนื้อความท่ีปรากฏในตราสารนั้นได และผู

                                                           
228 ม.ร.ว. เสนีย ปราโมช, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3  

วาดวย คํ้าประกัน จํานอง จํานํา, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพนิติบรรณการ, 2521), น. 8. 
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ท่ีมีสิทธิในตราสารก็ยอมเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในตราสารนั้น จึงมีสิทธิจําหนายจายโอนและติดตาม

เอาคืนซ่ึงตราสารดังกลาวจากผูท่ีไมมีสิทธิยึดถือไวได ดังนั้นสิทธิท้ัง 2 ประการดังกลาวจึงอาจกลาวได

โดยสรุปดังนี้ 

(1) สิทธิทางหนี้ ปรากฏจากเนื้อความตามตราสารท่ีทําใหผูทรงซ่ึงเปนเจาหนี้สามารถ

บังคับสิทธิเรียกรองของตนตามเนื้อความในตราสารได 

(2) สิทธิทางทรัพยในตราสารซ่ึงผูออกตราสารสงมอบใหผูรับตราสาร กลาวคือ ผูทรง

เปนเจาของกรรมสิทธิ์ในตราสารนั้น หากมีบุคคลใดมาพรากตั๋วเงินไปจากการครอบครองโดยมิชอบ

แลว ผูทรงก็ยอมมีสิทธิติดตามเอาตั๋วเงินคืนจากผูซ่ึงครอบครองตั๋วเงินไวโดยมิชอบดวยกฎหมายได 

แตในทางตรงกันขาม หากบุคคลผูซ่ึงไดตั๋วเงินไวในครอบครองสามารถพิสูจนไดวาตนเองเปนผูทรง

โดยชอบ บุคคลนั้นก็ยอมเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในตั๋วเงิน และไมจําตองคืนตั๋วเงินใหแกผูท่ีเคยเปน

เจาของตั๋วเงินคนกอน 

จากความท่ีวาหนังสือตราสารตองมีสิทธิทางทรัพยนี้สงผลใหหนังสือตราสารแตกตาง

จากหนังสือท่ีเปนแบบแหงนิติกรรมและหนังสือท่ีเปนหลักฐานในการฟองคดี กลาวคือ ในการออก

หนังสือตราสารนั้น โดยหลักแลวผูออกหนังสือตราสารยอมมีเจตนาท่ีจะใหมีการโอนกรรมสิทธิ์ใน

หนังสือตราดังกลาวตอ ๆ ไปได เพ่ือใหผูรับโอนเปนผูทรงและสามารถใชสิทธิทางหนี้ในหนังสือตรา

สารนั้นได สวนหนังสือท่ีเปนแบบแหงนิติกรรมและหนังสือท่ีเปนหลักฐานในการฟองคดีนั้นคูสัญญามี

เจตนาเพียงใหนิติกรรมนั้นไมตกเปนโมฆะ หรือใหมีหลักฐานในการฟองรองบังคับคดีไดเทานั้น หาไดมี

เจตนาท่ีจะใหโอนหนังสือดังกลาวใหบุคคลภายนอกเพ่ือใหผูรับโอนสามารถใชสิทธิทางหนี้ท่ีปรากฏอยู

ในหนังสือดังกลาวแตอยางใดไม 

นอกจากนี้ตราสารจะสมบูรณเปนหนังสือตราสารได ทรัพยท่ีใชเขียนเปนหนังสือตราสาร

จะตองเปนทรัพยซ่ึงสามารถมีกรรมสิทธิ์และอาจโอนตอไปไดดวย และในเชิงเปรียบเทียบกับกฎหมาย

อังกฤษตาม Section 21 (1) และ Section 22 (2) ของพระราชบัญญัติตั๋วแลกเงิน ค.ศ. 1882 (Bills 

of Exchange Act 1882) กําหนดวาสัญญาวาดวยตั๋วแลกเงินยอมไมสมบูรณจนกวาจะทําการสงมอบ

ตราสาร229 เนื่องจากตัวทรัพยดังกลาวจะตองแสดงออกถึงความเปนเจาของสิทธิเรียกรองท้ังในทาง

หนี้และในทางทรัพย เชน การเขียนรายการตั๋วเงินบนกําแพงยอมไมเปนตั๋วเงิน เพราะคูสัญญาไมอาจ

แสดงเจตนาใชกําแพงเปนสิทธิทางทรัพยเพ่ือสงมอบใหแกกันได หรือการสักรายการตั๋วเงินบนหลังคน

ยอมไมเปนตั๋วเงิน เพราะคนไมใชวัตถุอันอาจสงมอบใหแกกันได แตถาเขียนรายการตั๋วเงินบนแผน

พลาสติกใหแสดงถึงสิทธิทางหนี้ และเจตนาใชแผนพลาสติกใหเปนกรรมสิทธิ์แกผูรับตราสาร แผน

                                                           
229 A. G. Guest, Chalmers and Guest on Bills of Exchange, Cheques and 

Promissory Notes, 14th Edition, (London: Sweet & Maxwell, 1998), pp. 114 – 115. 
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พลาสติกนั้นก็ยอมเปนตั๋วเงินได เปนตน ในเชิงเปรียบเทียบกับกฎหมายอังกฤษ ตั๋วเงินอาจเขียนข้ึน

บนวัตถุอ่ืนใดท่ีเหมาะแกการใชแทนกระดาษก็ได230 

เม่ือนําหลักการดังกลาวขางตนมาพิจารณาวาตั๋วเงินอิเล็กทรอนิกสเปนหนังสือตราสาร

และตั๋วเงินหรือไม พบวาโดยลักษณะของตั๋วเงินอิเล็กทรอนิกสนั้น เกิดจากการใชวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส ตั๋วเงินท่ีเกิดจากวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะอยูในรูปหรือในลักษณะของขอมูล

อิเล็กทรอนิกส ซ่ึงไมสามารถจับตองไดในทางกายภาพ จึงไมอาจมีกรรมสิทธิ์และสงมอบใหแกกันได 

ดังนั้นแมวาตั๋วเงินอิเล็กทรอนิกสจะมีรายการตั๋วเงินครบถวนก็ตาม แตเม่ือรายการเหลานั้นไดทําลงใน

ทรัพยสินซ่ึงไมอาจมีกรรมสิทธิ์และไมอาจถือเอาไดแลว รายการเหลานั้นก็ไมเปนหนังสือตราสาร อัน

สงผลใหบรรดาตั๋วเงินอิเล็กทรอนิกสไมอยูในความหมายของตั๋วเงินตามประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชยไดโดยตรงนั่นเอง 

เม่ือไมอาจจะตีความไดวาตั๋วเงินอิเล็กทรอนิกสเปนตั๋วเงินตามความหมายแหงประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชยไดโดยตรงแลว ยอมสงผลใหไมสามารถนําบทบัญญัติลักษณะตั๋วเงินแหง

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาปรับใชแกตั๋วเงินอิเล็กทรอนิกสไดโดยตรง เชน ไมสามารถโอน

ไดอยางตั๋วเงิน เปนตน ดังนั้นจึงตองบังคับตามหลักกฎหมายลักษณะนิติกรรมสัญญาและกฎหมาย

ลักษณะหนี้ หากประสงคจะบังคับใชกฎหมายลักษณะตั๋วเงินกับตั๋วเงินอิเล็กทรอนิกสก็จําตองมีการ

ตรากฎหมายใหมข้ึนมาบังคับใชเพ่ือใหตั๋วเงินอิเล็กทรอนิกสมีผลทางกฎหมายเชนเดียวกับตั๋วเงินตอไป 

2.2.2 การแสดงเจตนาเขาเปนคูสัญญาตั๋วเงินทําไดโดยการลงลายมือช่ือในตั๋วเงิน 

เม่ือตั๋วเงินเปนตราสารเปลี่ยนมือซ่ึงมีข้ึนเพ่ือแกไขความไมสะดวกในการโอนสิทธิ

เรียกรองตามหลักกฎหมายแพง ตั๋วเงินจึงมีลักษณะพิเศษ คือ โอนใหแกกันไดงายโดยการสลักหลัง

และสงมอบ และไมตองบอกกลาวการโอนเปนหนังสือไปยังลูกหนี้แหงสิทธิ และไมจําตองไดรับความ

ยินยอมเปนหนังสือจากลูกหนี้ดังกลาว สงผลใหคูสัญญาตามตั๋วเงินอาจมีไดหลายฝายไมจํากัด ดังนั้น

เพ่ือใหเปนท่ียุติวาใครบางท่ีเปนคูสัญญาตั๋วเงิน กฎหมายจึงบัญญัติใหบุคคลท่ีประสงคจะผูกพันตาม

เนื้อความในตั๋วจะตองลงลายมือชื่อในตั๋วเงิน ซ่ึงปรากฏหลักการดังกลาวนี้ในระบบกฎหมายทุกระบบ 

ตัวอยางเชน ในระบบคอมมอนลอว พระราชบัญญัติตั๋วเงิน ค.ศ. 1882 (Bills of Exchange Act 

1882) ของประเทศอังกฤษ มีบทบัญญัติมาตรา 23 ท่ีบัญญัติวา “บุคคลจะมีความรับผิดตามตั๋วเงินใน

ฐานะเปนผูสั่งจาย ผูสลักหลังหรือผูรับรองตั๋วเงิน ตอเม่ือไดลงลายมือชื่อในตั๋วไวในฐานะเชนนั้น…” 

ดังนั้นจะเห็นไดวาการแสดงเจตนาเขาเปนคูสัญญาตั๋วเงินตามกฎหมายอังกฤษ กฎหมายไดเปดชองให

                                                           
230 Nicholas Elliot, John Odgers, Jonathan Mark Phillips, Byles on Bills of 

Exchange and Cheques, 28th Edition, (London: Sweet & Maxwell, 2007), p. 14. 
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เขาเปนคูสัญญาตั๋วเงินไดเพียง 3 ฐานะ อันไดแก ผูสั่งจาย ผูสลักหลังและผูรับรองตั๋วเทานั้น ซ่ึงบุคคล

ท่ีประสงคจะเขาผูกพันตนในฐานะเชนวานั้น จะตองลงลายมือชื่อในตั๋วเงินนั้นดวย 

ในอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ.1912 (Hague Convention, 1912) ซ่ึงเปนตนแบบของการ

รางหลักกฎหมายตั๋วเงินในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของไทยนั้น ก็ปรากฏหลักการดังกลาวนี้ 

แตมีรายละเอียดบางสวนท่ีแตกตางจากระบบกฎหมายคอมมอนลอว เนื่องจากใน Article 8 ของ

อนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ.1912 (Hague Convention 1912) ไดบัญญัติไววา “บุคคลใดก็ตามท่ีลง

ลายมือชื่อของตนในตั๋วแลกเงินในฐานะเปนตัวแทนของบุคคลท่ีตนไมมีอํานาจทําการแทนตองผูกพัน

เปนคูสัญญาแหงตั๋วแลกเงินนั้น บทบัญญัติดังกลาวใชบังคับแกกรณีท่ีตัวแทนกระทําลวงขอบอํานาจ

ของตนดวย” จึงแสดงใหเห็นวาแมแตการระบุวาตนเองลงลายมือชื่อในตั๋วแลกเงินแทนบุคคลอ่ืนโดย

ไมมีอํานาจหรือเกินขอบอํานาจ บุคคลท่ีลงลายมือชื่อดังกลาวยังตองรับผิดเปนสวนตัว ดังนั้นการท่ี

บุคคลใดไดลงลายมือชื่อของตนไวในตั๋วเงินโดยมิไดระบุวาเปนตัวแทนของผูอ่ืนก็ยิ่งตองรับผิดตามต๋ัว

นั้นดวย ซ่ึงเปนการตีความอยาง “ยิ่งตองเปนเชนนั้น” สงผลใหบุคคลใดก็ตามท่ีลงลายมือชื่อในตั๋วโดย

มีเจตนาท่ีจะเขามาผูกพันเปนคูสัญญาในตั๋วเงิน ตองรับผิดตามเนื้อความในตั๋ว แมการลงลายมือชื่อ

ดังกลาวจะไมไดระบุวารับผิดในฐานะใด และไมมีกฎหมายกําหนดไวใหรับผิดในฐานะใดก็ตาม อัน

แตกตางจากบทบัญญัติของระบบคอมมอนลอวท่ีการเขาผูกพันตามสัญญาตั๋วเงิน จะกระทําไดเฉพาะ

กรณีท่ีไดเขาเปนคูสัญญาตามตั๋วฐานะใดฐานะหนึ่งใน 3 ฐานะ อันไดแก ผูสั่งจาย ผูสลักหลังหรือผู

รับรองเทานั้น 

2.2.3 เปนตราสารเปล่ียนมือ 

ตั๋วเงินเปนตราสารเปลี่ยนมือ (Negotiable Instrument) ชนิดหนึ่ง กลาวคือ ตั๋วเงิน

เปนหนังสือตราสารท่ีสามารถโอนเปลี่ยนมือกันได ดังนั้นถาผูทรงสิทธิตามตั๋วเงินไมประสงคท่ีจะเรียก

เก็บเงินตามตั๋วนั้นดวยตนเอง และตั๋วยังไมถึงกําหนดชําระ หรือผูทรงสิทธิยังไมมีสิทธิไดรับเงินตามตั๋ว

โดยเหตุประการอ่ืน ผูทรงก็อาจโอนสิทธิตามตั๋วนั้นใหเจาหนี้ของตนเพ่ือชําระหนี้หรือโอนขายให

บุคคลอ่ืน โดยอาจขายลดตั๋วเพ่ือท่ีตนจะไดรับเงินสดกอนตั๋วถึงกําหนดก็ได 

การท่ีตั๋วเ งินมีลักษณะท่ีสามารถโอนกันได ไมวาจะเปนระบบกฎหมายใดนั้น ก็

เนื่องมาจากสภาพของตั๋วเงินซ่ึงเปนตราสารท่ีเกิดข้ึนและใชกันในวงการคาเพ่ือประโยชนของพอคา จึง

มีความจําเปนท่ีจะตองยอมใหเจาหนี้ตามตั๋วเงินโอนสิทธิตามตั๋วเงินของตนไปใหบุคคลอ่ืนได ไมวาจะ

โอนไปเพ่ือชําระหนี้ใหเจาหนี้หรือโอนไปเพ่ือขายลดใหไดเงินสดมาใชหมุนเวียนในกิจการของตนกอนท่ี

ตั๋วจะถึงกําหนดอันทําใหเกิดสภาพคลองก็ตาม ซ่ึงในสมัยโบราณก็ไดมีการโอนสิทธิตามตั๋วเงินกันมา

กอนแลว แตในยุโรปชวงท่ีเริ่มใชตั๋วเงินกันใหม ๆ นั้นยังไมมีการโอนสิทธิตามตั๋วเงินกัน การโอนสิทธิ

ตามตั๋วเงินไดกระทํากันหลังจากท่ีมีการใชตั๋วเงินไปไดระยะหนึ่งแลว ซ่ึงตอมาไดรับการยอมรับและ

ปฏิบัติกันในหมูพอคาจนพัฒนาไปเปนกฎหมายพอคา และไดรับการยอมรับกันในนานาประเทศไมวา
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จะเปนประเทศท่ีใชระบบกฎหมายใด (ระบบซีวิลลอวหรือระบบคอมมอนลอว) วาตั๋วเงินเปนตราสาร

เปลี่ยนมือ คือ สามารถโอนสิทธิตามตราสารใหแกกันได ซ่ึงแตกตางจากตราสารอ่ืน ๆ บางชนิดท่ีไม

สามารถโอนใหแกกันได 

นิยามของตราสารเปลี่ยนมือนั้นมีปรากฏเฉพาะในกฎหมายของบางประเทศเทานั้น เชน 

ประเทศสหรัฐอเมริกา231 สวนในประเทศท่ีมิไดบัญญัตินิยามของตราสารเปลี่ยนมือก็เนื่องจากเปนท่ี

เขาใจกันท่ัวไปอยูแลวถึงความหมาย ลักษณะและสภาพของตราสารดังกลาว เพราะมีการใชและ

พัฒนาตราสารเหลานั้นกันมาในประเทศของตนเปนเวลานาน จึงไมจําเปนตองมีบทบัญญัติท่ีใหคํา

นิยามอีก เชน ในประเทศอังกฤษนั้นไมมีกฎหมายบัญญัติถึงคําวาตราสารเปลี่ยนมือเพราะมีการใชและ

พัฒนาตราสารดังกลาวมาเปนเวลาหลายรอยปแลวจนกระท่ังมีกฎหมายลายลักษณอักษรท่ีเก่ียวกับ

ตราสารนี้ ดังนั้นแมจะไมมีกฎหมายนิยามศัพทคําวาตราสารเปลี่ยนมือไว แตก็เปนท่ีเขาใจกันวา

หมายถึงตราสารท่ีสามารถโอนใหแกกันได และผูรับโอนท่ีสุจริตและมีคาตอบแทนยอมมีสิทธิดีกวาผู

โอน232 ตัวอยางของตราสารเปลี่ยนมือตามกฎหมายอังกฤษ เชน ตั๋วแลกเงิน หุนกูชนิดผูถือ ตั๋วคลัง 

เปนตน สําหรับตราสารบางอยางแมจะเปนการแสดงสิทธิของผูทรงตราสารท่ีจะไดรับเงิน แตก็ไมใช

ตราสารเปลี่ยนมือตามกฎหมายอังกฤษ เชน ใบหุน กรมธรรมประกันภัย หุนกูท่ีไมไดสั่งจายเงินใหผูถือ 

ตราสารท่ีแสดงสิทธิในสินคา เชน ใบตราสง ใบรับของในคลังสินคา233 

ตามกฎหมายไทยนั้น ไมปรากฏวาไดมีการบัญญัติคําวา “ตราสารเปลี่ยนมือ” ไวใน

กฎหมายฉบับใดเลย รวมท้ังประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ลักษณะ 21 วาดวยตั๋วเงินดวย แมวา

ตั๋วเงินจะมีลักษณะตรงกับตราสารเปลี่ยนมือก็ตาม ซ่ึงการท่ีคําวาตราสารเปลี่ยนมือไมมีบัญญัติไวใน

กฎหมายฉบับใดเลยอาจเปนเพราะพอคาและนักกฎหมายไทยไมเคยมีแนวความคิดเรื่องตราสาร

เปลี่ยนมือในเวลาท่ีมีการรับตั๋วเงินและกฎหมายตั๋วเงินเขามาใชในประเทศไทย แตท้ังนี้ก็มีคําวา “ตรา

สาร” บัญญัติอยูในมาตรา 118 แหงประมวลรัษฎากร ซ่ึงกําหนดวาตราสารตองปดอากรแสตมปจึงจะ

ใชเปนพยานหลักฐานได ดังนี้ “ตราสารใดไมปดแสตมปบริบูรณ จะใชตนฉบับ คูฉบับ คูฉีก หรือ

สําเนาตราสารนั้นเปนพยานหลักฐานในคดีแพงไมได จนกวาจะไดเสียอากรโดยปดแสตมปครบจํานวน

ตามอัตราในบัญชีทายหมวดนี้ และขีดฆาแลว แตท้ังนี้ ไมเปนการเสื่อมสิทธิท่ีจะเรียกเงินเพ่ิมอากร

ตามมาตรา 113 และมาตรา 114” 

นอกจากนั้นไดมีการแบงตราสารตามบัญชีอากรแสตมป ซ่ึงโดยมากเปนสัญญาท่ีสําคัญ

และมีมูลคาทางเศรษฐกิจ เชน สัญญากูยืม สัญญาเชาท่ีดิน กรมธรรมประกันภัย ตั๋วเงิน เปนตน 
                                                           

231 Uniform Commercial Code Article 3 § 3–104. 
232 Dudley Richardson, Guide to Negotiable Instruments and the Bills of 

Exchange Acts, Seventh Edition (London: Butterworths, 1983), p. 15. 
233 Ibid., pp. 16 – 17. 



76 
 

สวนประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยก็ไดบัญญัติถึง “ตราสาร” ไวในหลายมาตรา 

เชน มาตรา 309 – 312, 524, 750 – 752, 908, 910, 975, 982, 984, 985, 987, 989 เปนตน 

อนึ่ง ศาสตราจารยจิตติ ติงศภัทิย ไดใหความเห็นเก่ียวกับความหมายของคําวา “ตรา

สาร” ไวในหมายเหตุทายคําพิพากษาฎีกาท่ี 311/2527 วาเปนเอกสารท่ีทําข้ึนเปนทางการ ซ่ึงแปลวา

สมบูรณแบบ ทําข้ึนอยางจริงจัง มิใชจําลอง แตไมจําตองเปนแบบตามท่ีกฎหมายกําหนด234 และทาน

ยังไดใหความเห็นเก่ียวกับความหมายของคําวาตราสารเปลี่ยนมือหรือ Negotiable Instruments ไว

วาเปนเอกสารอันเปนหลักฐานแหงหนี้ ซ่ึงเปนแตเพียงสงมอบเอกสารใหแกกันก็อาจโอนกรรมสิทธิ์

แหงเอกสารนั้นรวมท้ังหนี้ท่ีปรากฏในเอกสารนั้นไปยังผูอ่ืนไดโดยชอบดวยกฎหมาย ซ่ึงกระทําใหผูรับ

โอนมีสิทธิยึดถือเอกสารและบังคับตามหนี้นั้นโดยไมคํานึงถึงเหตุบกพรองในสิทธิของผูโอน235 

ในอดีต แมวาระบบกฎหมายทุกระบบ ไมวาจะเปนระบบกฎหมายคอมมอนลอว 

ฝรั่งเศสหรือเยอรมัน จะไดยอมรับหลักการในเรื่องความเปนตราสารเปลี่ยนมือของตั๋วเงินก็ตาม แต

วิธีการเปลี่ยนมือหรือการโอนตั๋วเงินนั้น ยังมีรายละเอียดท่ีแตกตางกันอยูบางประการในระหวางระบบ

กฎหมายท้ัง 3 ระบบ กลาวคือ ในระบบกฎหมายฝรั่งเศสนั้น การโอนตั๋วเงินจะกระทําไดก็แตดวยการ

สลักหลังเฉพาะ โดยจะตองมีการระบุคําสั่งวาโอนใหแกบุคคลใด วันท่ีท่ีไดทําการโอน และมูลคาท่ีผูรับ

โอนไดรับ ตามมาตรา 137 แหงประมวลกฎหมายพาณิชยฝรั่งเศส อยางไรก็ดีระบบกฎหมายฝรั่งเศส

ไมยอมรับการโอนโดยวิธีสลักหลังลอย ดังนั้นการสลังลอยจึงไมอาจโอนสิทธิในตั๋วเงินใหแกกันได แต

การสลักหลังลอยสามารถนําไปใชกับการมอบอํานาจเพ่ือเรียกเก็บเงินตามตั๋วได ตามมาตรา 138 แหง

ประมวลกฎหมายฝรั่งเศส แตสําหรับระบบกฎหมายคอมมอนลอวนั้น การโอนตั๋วเงินอาจกระทําไดท้ัง

การสลักหลังเฉพาะและการสลักหลังลอย ซ่ึงอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ.1912 (Hague Convention 

1912) นั้นไดรับอิทธิพลในเรื่องการโอนตั๋วเงินจากระบบกฎหมายฝรั่งเศส โดยไมอนุญาตใหมีการสลัก

หลังท่ีมีเง่ือนไข ทําใหเง่ือนไขท่ีไดระบุไปยอมไมเปนผล รวมท้ังการสลักหลังโดยระบุวาใหผูถือเชนนี้ก็

ไม เปนผลเชนเดียวกัน ดังปรากฏในมาตรา 11 แหงอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ.1912 (Hague 

Convention 1912) ซ่ึงผลของการสลักหลังลอยนั้นไมไดเปนการเปลี่ยนตั๋วเงินชนิดระบุชื่อเปนใชเงิน

ใหแกผูถือแตอยางใด แตมีผลใหผูรับสลักหลังคนสุดทายถูกสันนิษฐานวาไดรับตั๋วเงินจากการสลักหลัง

ลอยนั้น ตามมาตรา 15 แหงอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ.1912 (Hague Convention 1912)236 อยางไรก็

                                                           
234 จิตติ ติงศภัทิย, หมายเหตุทายคําพิพากษาฎีกาท่ี 311/2527, คําพิพากษาฎีกา

ประจําป พ.ศ. 2527 จัดพิมพโดยเนติบัณฑิตยสภา, (กรุงเทพฯ: เนติบัณฑิตยสภา, 2527), น. 166–175. 
235 จิตติ ติงศภัทิย, กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยบัญชีเดินสะพัดและตั๋วเงิน, พิมพ

ครั้งท่ี 17, (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพประกายพรึก, 2533), น. 32. 
236 Ernest G. Lorenzen, supra note 47, pp. 30 – 31. 
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ตาม ปจจุบันนี้กฎหมายฝรั่งเศสไดแกไขหลักเกณฑเก่ียวกับการโอนตั๋วเงินแลว โดยอนุญาตใหมีการ

โอนตั๋วเงินโดยการสลักหลังใหแกผูถือหรือสลักหลังลอยได237 

2.2.4 เปนตราสารท่ีมีคําส่ังจายเงินหรือคําม่ันสัญญาวาจะใชเงิน 

ตั๋วเงินเปนหนังสือตราสารท่ีผูออกตราสารมีคําสั่งใหบุคคลภายนอกจายเงิน (แตก็มี

ขอยกเวนท่ีอาจสั่งใหตนเองเปนผูจายเงินก็ได) ใหแกเจาหนี้ตามตราสารซ่ึงอาจเปนผูไดรับสิทธิใน 

ตั๋วเงินเปนคนแรก (ผูรับเงิน) หรือผูรับโอนสิทธินั้นจากผูทรงสิทธิคนกอน ๆ หากผูท่ีไดรับคําสั่งไมยอม

จายเงินให ผูออกตราสารและลูกหนี้คนอ่ืน ๆ ก็จะจายเงินให ซ่ึงเปนลักษณะของตั๋วเงินประเภท 

ตั๋วแลกเงินและเช็ค 

นอกจากนั้นในตั๋วเงินบางประเภทจะมีคําม่ันสัญญาของผูออกตราสารวาจะจายเงินตาม

ตราสารนั้นใหเจาหนี้ตามตราสาร ซ่ึงอาจเปนผูไดรับสิทธิในตั๋วเงินเปนคนแรก (ผูรับเงิน) หรือผูรับโอน

สิทธินั้นจากผูทรงสิทธิคนอ่ืน ๆ ตามตราสารนั้น ซ่ึงเปนลักษณะของตั๋วเงินประเภทตั๋วสัญญาใชเงิน 

หากตราสารฉบับใดไมมีคําสั่งใหจายเงินหรือไมมีคําม่ันสัญญาวาจะใชเงิน ตราสาร

ดังกลาวก็ไมเปนตั๋วเงิน แตอาจเปนตราสารประเภทอ่ืน ๆ และไมตกอยูภายใตบังคับของกฎหมาย

ลักษณะตั๋วเงิน ซ่ึงหลักการดังกลาวนี้ไดรับการยอมรับกันในนานาประเทศ ไมวาจะเปนประเทศท่ีใช

ระบบกฎหมายซีวิลลอวหรือระบบคอมมอนลอว วาตั๋วเงินเปนตราสารท่ีแสดงสิทธิของผูทรงตราสารท่ี

จะไดรับการชําระหนี้ตามท่ีระบุไวในตราสารนั้น 

2.2.5 การออกหรือโอนตั๋วเงินเปนการชําระหนี้โดยมีเง่ือนไข มิใชการแปลงหนี้ใหม 

ตามกฎหมายไทยการออกหรือโอนตั๋วเงินนั้นตองมีเหตุแหงการออกหรือโอนเปนมูลหนี้

เดิมเสมอ เหตุแหงการออกหรือโอนซ่ึงเปนมูลหนี้เดิมดังกลาวอาจแยกไดเปน 2 ประการ คือ 

2.2.5.1 การออกหรือโอนเพ่ือเปนการชําระหนี้ตามมูลหนี้เดิมโดยแท 

เม่ือลูกหนี้จะตองชําระหนี้ในมูลหนี้เดิม แทนท่ีจะชําระดวยเงินสด ก็ชําระดวยตั๋วเงิน

แทน โดยหนี้เดิมนั้นอาจเปนหนี้ใด ๆ ก็ได เชน หนี้ตามสัญญากูยืม หนี้ตามสัญญาซ้ือขาย หนี้ในมูล

หนี้ละเมิด เปนตน 

2.2.5.2 การออกหรือโอนเพราะเปนการใชประโยชนจากตั๋วเงิน 

การออกหรือโอนตั๋วเงินอาจมิไดออกหรือโอนเพ่ือชําระหนี้ตามมูลหนี้เดิมโดยแท แตออก

หรือโอนไปในฐานะท่ีตั๋วเงินเปนทรัพยอยางหนึ่ง ซ่ึงอาจทําไดในรูปแบบของการขายทรัพย (ตั๋วเงิน) 

เปนตน ดังนั้นการออกหรือโอนตั๋วเงินดังกลาวจึงมีมูลหนี้สองมูลหนี้ คือ มูลหนี้ตั๋วตามสัญญาตั๋วเงิน 

และมูลหนี้เดิมซ่ึงเปนฐานแหงการออกตั๋วเงิน ตัวอยางเชน การโอนตั๋วเงินตามสัญญาซ้ือขายลดเช็ค 

เปนตน 

                                                           
237 Uniform Commercial Code Article L511–8 Para. 6, 8. 
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อยางไรก็ดีปญหาวาตั๋วเงินเปนตราสารท่ีสมบูรณในตัวเอง (Abstract Right) และ

สามารถแยกออกจากมูลหนี้เดิมอันเปนเหตุใหมีการออกหรือโอนตั๋วเงินไดหรือไมนั้น ในเรื่องนี้มี

ความเห็นท่ีแตกตางกันในกฎหมายตั๋วเงินของแตละระบบ กลาวคือ ในระบบกฎหมายเยอรมันเห็นวา

ตั๋วเงินเปนตราสารท่ีมีความสมบูรณในตัวเองซ่ึงพรากจากเหตุแหงการโอน ในขณะท่ีระบบคอม

มอนลอวไมมีหลักการดังกลาวอยางชัดเจน238 กลาวคือ ในระบบกฎหมายอังกฤษนั้นมีหลักวานอกจาก

ผูทรงจะตองเปนผูท่ีมีตั๋วเงินอยูในความครอบครองแลว ยังตองเปนผูท่ีไดรับตั๋วนั้นมาโดยการรับชําระ

หนี้ คือ ตองมีมูลหนี้ระหวางผูท่ีออกหรือโอนตั๋วเงินนั้นกับผูทรง โดยจะเปนหนี้ใด ๆ ก็ได แมกระท่ัง

การใหตั๋วเงินโดยเสนหาก็เปนหนี้อยางหนึ่ง239 ซ่ึงความเห็นนี้อาจไดรับอิทธิพลจากหลักกฎหมาย

อังกฤษท่ีเห็นวาตองมีหนี้ระหวางผูท่ีมอบตั๋วเงินใหผูรับมอบ บุคคลดังกลาวจึงจะเปนผูทรงโดยชอบ

ดวยกฎหมายและสามารถบังคับสิทธิตามตั๋วเงินได แตอันท่ีจริงในหลักกฎหมายอังกฤษนั้นการมอบตั๋ว

เงินใหนั้นก็ไมไดใชหลักการเดียวกับสัญญาท่ัวไปนัก คงมีความแตกตางไปบาง กลาวคือ แมวาตองมี

หนี้หรือคาตอบแทน (Consideration) สําหรับการออกหรือโอนตั๋วเงินใหแกกัน แตอาจเปนหนี้หรือ

การใหคาตอบแทนในชวงใดของตั๋วเงินก็ได ดังนั้นถึงแมบุคคลท่ีมีตั๋วเงินอยูในความครอบครองอาจไม

มีหนี้หรือไมไดใหคาตอบแทนแกผูท่ีโอนตั๋วใหตน แตหากผูท่ีโอนตั๋วใหตนหรือลูกหนี้ในตั๋วคนใดกอน

หนานั้นไดใหคาตอบแทนหรือมีหนี้อยูแกกันแลว ผูท่ีครอบครองตั๋วก็จะเปนผูทรงโดยชอบและสามารถ

ฟองคดีตั๋วเงินเพ่ือบังคับสิทธิตามตั๋วเงินได240 

สวนในระบบซีวิลลอวนั้นมีหลักวาการออกหรือการโอนตั๋วเงินใหกันนั้นไมจําเปนตองมี

หนี้ระหวางผูออกหรือผูโอนและผูรับโอน ดังนั้นการใหตั๋วเงินแกกันโดยเสนหาจึงทําได และการใหโดย

เสนหาไมใชหนี้แตอยางใด241 เนื่องจากตามหลักกฎหมายเยอรมันและระบบกฎหมายซีวิลลอวสวน

ใหญนั้น ตั๋วเงินเปนตราสารท่ีแสดงสิทธิของผูทรงตราสารโดยไมตองพิจารณามูลหนี้เดิมหรือขอตอสู

เดิม เพราะมีลักษณะเปนการกอสิทธิซ่ึงแยกตางหากจากมูลหนี้เดิมท่ีเปนเหตุใหมีการออกหรือโอนต๋ัว

เงิน ซ่ึงเรียกกันวามีคุณคาท่ีสามารถแยกไดจากหนี้เดิมและแสดงสิทธิในตัวเอง (Abstract Nature) 

ซ่ึงเปนท่ีเขาใจกันในประเทศออสเตรีย เยอรมนีและสวิตเซอรแลนดวาตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใชเงิน

                                                           
238 Ernest G. Lorenzen, supra note 47, p. 29. 
239 จิตติ ติงศภัทิย, อางแลว เชิงอรรถท่ี 236, น. 41; ไพศาล กุมาลยวิสัย, เคาโครงคํา

บรรยายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ลักษณะตั๋วเงิน, (กรุงเทพมหานคร: คณะนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2527), น. 2. 

240 A. G. Guest, Principles of the English Law of Contract, Twenty–Sixth 
Edition, (Oxford: Clarendon Press, 1984), p. 385. 

241 โสภณ รัตนากร, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยหนี้, 
(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพนิติบรรณาการ, 2542), น. 413. 
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มีสภาพเปน Abstract อันหมายถึงตราสารซ่ึงบรรจุหนี้ท่ีเปนอิสระจากความสมบูรณในธุรกรรมหรือ

สัญญาท่ีเปนเหตุแหงการออกหรือโอนตั๋วเงิน และไมจําตองมีการใหคาตอบแทนในการไดรับตั๋วเงิน242 

เหตุท่ีมีความแตกตางกันในเรื่องการมีคาตอบแทนในการออกหรือโอนตั๋วเงินใหแกกัน

หรือตองมีหนี้เดิมระหวางผูโอนและผูรับโอนหรือไมในระหวางระบบคอมมอนลอวและซีวิลลอวนั้น 

นาจะเปนเพราะมีแนวคิดทางกฎหมายท่ีแตกตางกันอันสืบเนื่องมาจากสาเหตุทางประวัติศาสตร 

กลาวคือ ในยุโรปมีการใชตั๋วเงินในทางการคาซ่ึงมีการพัฒนาแยกตางหากจากหลักในเรื่องสัญญาท่ัวไป 

และเนื่องจากเปนหลักท่ีใชกับตราสารทางการคาจึงมีวัตถุประสงคท่ีจะคุมครองการคาและใหมีการ

ไหลเวียนของการคาตลอดจนตราสารท่ีใชในทางการคา จึงตองคุมครองผูรับโอนตั๋วเงินมากกวา

เจาของกรรมสิทธิ์เดิมหรือลูกหนี้ในต๋ัวเงิน ดังนั้นตั๋วเงินจึงเปนตราสารท่ีแสดงสิทธิของเจาหนี้ตามต๋ัว

หรือเปนตราสารท่ีกอใหเกิดหนี้ โดยมีความสมบูรณแยกตางหากจากมูลหนี้เดิม จึงไมจําเปนตองมี

คาตอบแทน หรือออกหรือโอนใหแกกันเพ่ือชําระหนี้ท่ีมีอยูเดิมแตอยางใด ในขณะท่ีอังกฤษนั้นรับ

แนวความคิดเรื่องการใชตั๋วเงินจากยุโรป (แตก็มีตราสารหนี้บางอยางอยูแลว) โดยมีการพัฒนาตั๋วเงิน

ควบคูไปกับหลักเรื่องสัญญาและทรัพยซ่ึงมีการยึดถือหลักเรื่องการคุมครองเจาของกรรมสิทธิ์ในทรัพย 

อยางเหนียวแนน อันทําใหผูรับโอนไมมีสิทธิดีกวาผูโอน ดังนั้นหลักในเรื่องการโอนสิทธิตามตั๋วเงินจึง

ตองมีการปรับใหเขากับสภาพของกฎหมายอังกฤษซ่ึงเห็นวาการท่ีจะใหผูรับโอนมีสิทธิดีกวาผูโอนนั้น

ตองทําอยางจํากัด เนื่องจากเปนขอยกเวนของหลักปกติ ดวยเหตุดังกลาวในประเทศอังกฤษรวมท้ัง

ประเทศอ่ืนท่ีใชระบบกฎหมายคอมมอนลอวจึงคุมครองผูเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในตั๋วเงินท่ีสูญเสียต๋ัว

เงินไปจากความครอบครองหรือลูกหนี้มากกวาผูรับโอนตั๋วเงิน เชนเดียวกับในหนี้หรือสัญญาท่ัวไป 

ดังนั้นผูรับโอนสิทธิตามตั๋วเงินท่ีจะไดรับความคุมครองจึงตองมีมูลหนี้เดิมอยูกอน กลาวคือ ตองไดรับ

ตั๋วเงินเพราะการชําระหนี้หรือตองเสียคาตอบแทนในการไดรับตั๋วเงินนั้น 

เหตุผลท่ีสนับสนุนแนวคิดของกฎหมายอังกฤษวาตั๋วเงินนั้นจะตองมีคาตอบแทนนั้นก็

เพราะตั๋วเงินมีลักษณะเปนสัญญาเชนเดียวกับสัญญาอ่ืน ๆ ท่ัวไป จึงตองผูกพันกับหนี้เดิม มิไดแยก

เปนอิสระจากมูลหนี้เดิม ในขณะท่ีในระบบซีวิลลอว โดยเฉพาะในกลุมเยอรมันนั้น ตั๋วเงินเปนตราสาร

ท่ีมีความสมบูรณในตัวเองเพราะเปนตราสารท่ีเกิดจากการคาและมีการพัฒนาแยกตางหากจากหลัก

กฎหมายสัญญา จึงไมตองพิจารณามูลหนี้เดิม นอกจากนั้นในเยอรมนีก็มีแนวความคิดเรื่องนิติกรรม

ลอยอีกดวย243 ซ่ึงหลักในเรื่องสภาพท่ีสามารถแยกตางหากจากมูลหนี้เดิมนี้มีแนวคิดวาสิทธิและหนี้

นั้นเกิดจากตราสารลําพังอยางเดียวตามอนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ.1930 ,1931 (Geneva 
                                                           

242 Dr. Jur. Uwe Jahn, Bills of Exchange; A Guide to Legislation in European 
Countries, (Paris: ICC Publishing S.A., 1995), p. 13. 

243 กิตติศักดิ์ ปรกติ, “หลักกฎหมายวาดวยสัญญาลอยทางทรัพย,” วารสารนิติศาสตร, 
ปท่ี 19, ฉบับท่ี 2, น. 78 – 101 (มิ.ย. 2532). 
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Convention 1930,1931)  ซ่ึงสืบเนื่องจากอนุสัญญาเฮกก็มีแนวคิดทางกฎหมายเชนเดียวกัน ดังนั้น

จึงไมมีความเก่ียวพันระหวางหนี้ท่ีเปนเหตุใหออกหรือโอนตั๋วเงิน เพราะหนี้ตามตั๋วเงินเกิดข้ึนจากการ

ออกหรือโอนตั๋วเงินนั้นเอง แมวามูลหนี้เดิมจะไมสมบูรณและเปนขอตอสูท่ีมีตอเจาหนี้โดยตรงก็ตาม 

ดวยเหตุดังกลาวลูกหนี้ตามตั๋วเงินจึงไมสามารถยกขอตอสูตามมูลหนี้เดิมข้ึนตอสูเจาหนี้ตามตั๋วเงิน

ได244 และกฎหมายญี่ปุนก็มีลักษณะเปนอยางเดียวกัน245 เพราะกฎหมายตั๋วเงินของญี่ปุนก็ไดรับ

อิทธิพลมาจากกฎหมายเยอรมัน 

อยางไรก็ตามแมจะมีความเห็นท่ีแตกตางกัน แตในทางปฏิบัติแลวก็มักจะเกิดผลอยาง

เดียวกัน คือ เจาหนี้ตามตั๋วเงินจะไดรับความคุมครองในการรับชําระหนี้ กลาวคือ ผูรับโอนตั๋วเงินโดย

สุจริตยอมมีสิทธิดีกวาผูโอน 

นอกจากนี้การออกหรือโอนตั๋วเงินนั้น คูสัญญาเจตนาออกหรือโอนก็เพ่ือตองการชําระ

หนี้ มิใชเพ่ือการแปลงหนี้ใหม เนื่องจากการท่ีลูกหนี้ออกหรือโอนตั๋วเงินเพ่ือชําระหนี้นั้นมิใชการ

เปลี่ยนสาระสําคัญแหงหนี้ กลาวคือ ไมใชการเปลี่ยนตัวลูกหนี้ เจาหนี้หรือวัตถุแหงหนี้ แตเจตนาของ

ผูออกหรือโอนตั๋วเงินนั้นก็เพ่ือชําระหนี้ท่ีผูกพันอยูกับมูลหนี้เดิมนั่นเอง ดังนั้นหนี้เดิมยังคงมีอยู ไม

ระงับไปดวยการออกหรือโอนตั๋วเงินแตอยางใด สวนการแปลงหนี้ใหมนั้นคูสัญญายอมมีเจตนาใหมูล

หนี้เดิมระงับลง และเขาผูกพันกันตามเนื้อความแหงมูลหนี้ท่ีไดแปลงข้ึนใหมนั้น 

เม่ือการชําระหนี้ดวยตั๋วเงินไมใชการแปลงหนี้ใหม หนี้เดิมจะระงับสิ้นไปตอเม่ือมีการ

ชําระเงินตามตั๋วเงินครบถวนเสร็จสิ้น จึงเห็นไดวามีมูลหนี้ตามสัญญาสองมูลหนี้เขามาเก่ียวของ คือ 

มูลหนี้เดิมท่ีเจาหนี้และลูกหนี้ยังคงมีความผูกพันกันอยูมูลหนี้หนึ่ง และมูลหนี้ตามสัญญาตั๋วเงินอีกมูล

หนี้หนึ่ง 

การท่ีมูลหนี้เดิมยังไมระงับสิ้นไปมีปญหาวาผูท่ียอมรับชําระหนี้ดวยตั๋วเงินซ่ึงยังคงเปน

เจาหนี้ตามมูลหนี้เดิมอยูนั้นจะเรียกรองใหลูกหนี้ชําระหนี้ตามมูลหนี้เดิมกอนท่ีตั๋วเงินจะถึงกําหนดได

หรือไม ในเรื่องนี้เม่ือมีการตกลงกันชําระหนี้ดวยตั๋วเงินแลว โดยสภาพของสัญญา คูสัญญาทุกฝายก็

ยอมตองผูกพันท่ีจะบังคับตามตั๋วเงินกอน กลาวคือ ผูทรงไมนาจะมีสิทธิบังคับชําระหนี้ตามมูลหนี้เดิม 

                                                           
244 Fr. Dieter Schneider, Dr. Thomas Verhoeven, Commercial Paper: Check 

and Bills of Exchange, Bussiness Transactions in Germany, Edited by Bernard Resters, 
(New York: Mathew & Bender, 1983), pp. 12–8, 12–9. 

245 Jun’ici Eguchi, Valuable Instruments in General, Part 3 Commercial 
Instruments: Bills, Notes, and Others, Doing Bussiness in Japan, Volume 3 Edited by 
Zentaro Kitagawa, (New York: Matthew & Bender, 1998), pp. III 1 – 4. 
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เพราะการยอมรับชําระหนี้ดวยตั๋วเงินนั้นเทากับเปนการสัญญาวาจะดําเนินการในเรื่องตั๋วเงิน

เทานั้น246 

แตเม่ือตั๋วเงินถึงกําหนดและผูทรงไมไดรับชําระหนี้ตามตั๋วเงิน ผูทรงก็ยอมมีสิทธิเลือกวา

จะบังคับชําระหนี้ตามสัญญาตั๋วเงินหรือตามมูลหนี้เดิมซ่ึงยังไมระงับสิ้นไปก็ได กลาวคือ หากผูจาย

หรือผูออกตั๋วปฏิเสธการจายเงิน ผูทรงตั๋วเงินก็อาจเลือกฟองตามมูลหนี้เดิมก็ได เม่ือฟองบังคับไดแลว

มูลหนี้เดิมก็ระงับ เชนนี้การรับชําระหนี้ดวยตั๋วเงินจึงเปนการท่ีผูทรงยอมหยุดการดําเนินการเรียกรอง

ตามมูลเดิมเปนการชั่วคราวในระหวางท่ีตั๋วเงินยังไมถึงกําหนด แตถาตั๋วเงินถึงกําหนดภายหลังจาก

กําหนดเวลาชําระหนี้ตามมูลหนี้เดิม247 ในเรื่องนี้มีนักกฎหมายในบางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา เห็น

วาเม่ือมีการตกลงชําระหนี้ดวยตั๋วเงินแลวยอมทําใหหนี้เดิมรวมเขากับหนี้ตามสัญญาตั๋วเงินและทําให

ไมสามารถบังคับชําระหนี้ตามมูลหนี้เดิมไดชั่วคราวจนกวาผูทรงจะมิไดรับชําระหนี้ตามสัญญาตั๋วเงิน 

ซ่ึงหลังจากนั้นผูทรงจะบังคับชําระหนี้ตามมูลหนี้เดิมหรือตามสัญญาตั๋วเงินก็ได248 

2.2.6 คูสัญญามีไดหลายฝายไมจํากัด249 

ในสัญญาประเภทอ่ืน ๆ คูสัญญามักจะทราบไดวาใครเปนคูสัญญาบาง แตในกรณี 

ตราสารเปลี่ยนมือนั้นจะแตกตางจากกรณีสัญญาท่ัวไป เนื่องจากตราสารเปลี่ยนมือนั้นออกหรือโอน 

ใหกันไดสะดวก ดังนั้นโดยสภาพของตราสารเปลี่ยนมือจึงอาจมีบุคคลเขามาเปนคูสัญญาไดโดย 

ไมจํากัด คูสัญญาคนแรก ๆ แหงตราสารเปลี่ยนมือจึงอาจไมรูจักผูทรงคนปจจุบันก็ได อยางไรก็ตาม

แมวาจะไมรูตัวผูทรงคนปจจุบัน แตเม่ือคูสัญญาตามตราสารเปลี่ยนมือไดลงลายมือชื่อแลว ตางก็ตอง

รับผิดตามเนื้อความแหงตราสารเปลี่ยนมือดวยกันท้ังสิ้น ซ่ึงหลักการดังกลาวนี้ไดรับการยอมรับกัน 

ในนานาประเทศ ไมวาจะเปนประเทศท่ีใชระบบกฎหมายซีวิลลอวหรือระบบคอมมอนลอว อันสืบ

เนื่องมาจากธรรมชาติของตราสารเปลี่ยนมือนั่นเอง ซ่ึงลักษณะของตราสารเปลี่ยนมือขอนี้เปนผลดีตอ

ผูทรง เนื่องจากการท่ีมีคูสัญญาตามตราสารเปลี่ยนมือเพ่ิมมากข้ึนโดยไมจํากัดจํานวนเปนการเพ่ิมตัว

ลูกหนี้ท่ีจะตองรับผิดตอผูทรงใหมีจํานวนมากข้ึนทําใหโอกาสในการไดรับชําระหนี้มีเพ่ิมมากข้ึนไปดวย 

 

                                                           
246 เสาวนีย อัศวโรจน, อางแลว เชิงอรรถท่ี 73, น. 21 – 22. 
247 เพ่ิงอาง, น. 22. 
248 Douglas J. Whaley, Problem and Materials on Negotiable Instruments, 

(Boston: Little Brown and Company, 1981), p. 94. 
249 Aguedo F. Agbayani, Commentaries and Jurisprudence on the 

Commercial Laws of the Philippines, (Quezon City: AFA Publications Inc., 1978), p. 
103. 
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2.3 พัฒนาการหลักกฎหมายวาดวยการค้ําประกันตั๋วเงิน 

 

เม่ือตั๋วเงินเปนตราสารเปลี่ยนมือซ่ึงมีวิวัฒนาการมาจากการใชชําระหนี้แทนเงินสด และ

กฎหมายของประเทศตาง ๆ ไดบัญญัติรับรองใหมีผลทางกฎหมายท่ีชัดเจนแลว การใชตั๋วเงินก็ไดรับ

ความนิยมแพรหลายข้ึนอยางรวดเร็วในหมูพอคาวานิช ผูเดินทาง ตลอดจนประชาชนท่ัว ๆ ไป แตสิ่ง

หนึ่งท่ีมีอิทธิพลโดยตรงตอการแพรหลายของตั๋วเงิน คือ ความม่ันใจของผูทรงตั๋ววาเขาจะไดรับการใช

เงินตามตั๋วนั้นเม่ือถึงกําหนดชําระ เพราะหากมีความวิตกกังวลวาจะไมไดรับการใชเงินตามตั๋วเงินนั้น

แลว ก็ยอมจะไมยอมรับตั๋วเงินนั้นแทนการชําระหนี้ดวยเงินสดหรือทรัพยสินอยางอ่ืน การใชตั๋วเงินก็

ยอมจะสะดุดหยุดลงและไมเปนท่ีแพรหลาย เพ่ือสรางความม่ันใจแกผูทรงตั๋วเงินดังกลาวจึงสงผลให

เกิดการพัฒนาหลักในเรื่องการคํ้าประกันตั๋วเงินข้ึน 

ปจจุบันแนวความคิดเก่ียวกับการคํ้าประกันตั๋วเงินนั้น อาจแยกไดเปน 2 ระบบ ระบบ

แรกตั้งอยูบนแนวความคิดท่ีวาผูคํ้าประกันตั๋วเงินมีสถานะตางหากแยกออกจากสถานะของคูสัญญา

ตามตั๋วเงินท่ัวไป ทําใหตองมีบทบัญญัติรองรับสิทธิ หนาท่ีและความรับผิดของผูคํ้าประกันตั๋วเงินไว

เปนพิเศษ ซ่ึงหลักการคํ้าประกันตั๋วเงินดังกลาวนี้ปรากฏในกฎหมายฝรั่งเศส กฎหมายเยอรมันและ

ไดรับการยอมรับในกฎหมายเอกรูปท้ัง 3 ฉบับดวย สวนการคํ้าประกันตั๋วเงินอีกระบบหนึ่งตั้งอยูบน

พ้ืนฐานแนวความคิดท่ีวาผูคํ้าประกันไมไดมีสถานะแยกตางหากเปนพิเศษจากคูสัญญาอ่ืน ๆ ตามตั๋ว

เงิน ผูคํ้าประกันตั๋วเงินมีสิทธิ หนาท่ีและความรับผิดเชนเดียวกับผูสลักหลังตั๋วเงิน ซ่ึงหลักการดังกลาว

นี้ปรากฏในระบบกฎหมายอังกฤษ 

การประกันตั๋วเงินตามระบบกฎหมายฝรั่งเศส หรือท่ีเรียกวาการ “อาวัล” นั้น ใชกันเปน

ท่ีแพรหลายในประเทศท่ีใชระบบกฎหมายซีวิลลอว แตไมเปนท่ียอมรับในประเทศท่ีใชระบบกฎหมาย

คอมมอนลอวหรือระบบกฎหมายอังกฤษ เนื่องจากในอดีตไดมีคําพิพากษาบรรทัดฐานในระบบคอม

มอนลอววางหลักไววา “การอาวัลในฐานะผูรับรองยอมไมมีผล”250 ซ่ึงตอมาในระบบกฎหมายอังกฤษ

ไดมีมาตรา 56 แหงพระราชบัญญัติต๋ัวแลกเงิน ค.ศ. 1882 (Bills of Exchange Act 1882) บัญญัติ

วา “เม่ือบุคคลใดลงลายมือชื่อในตั๋วเงินในฐานะอยางอ่ืนนอกจากเปนผูสั่งจายหรือผูรับรอง ทานวา

บุคคลนั้นมีความรับผิดตอผูทรงโดยชอบดวยกฎหมายในฐานะเปนผูสลักหลัง” ซ่ึงการท่ีกําหนดใหผูลง

ลายมือชื่อตองรวมรับผิดดวยอยางผูสลักหลังก็ทําใหตั๋วเงินมีความนาเชื่อถือเพ่ิมข้ึน ซ่ึงเสมือนการคํ้า

                                                           
250 Trevor C. Hartley, The Law of Suretyship and Indemnity in the United 

Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and Ireland, (Brussels: Commission of 
the European Community, March 1974), p. 11; Jackson v. Hudson (1810) 2 Campb. 
447; Steele v. McKinlay (1880) 5 App. Cas. 754, 772. 
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ประกันตั๋วเงินนั่นเอง อยางไรก็ดี บทบัญญัติดังกลาวนี้ไมไดเปลี่ยนแปลงหลักการในคําพิพากษา

บรรทัดฐานของคอมมอนลอวเดิมแตอยางใด251 

ในประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ไดมีการตราพระราชบัญญัติตราสารเปลี่ยนมือเอกรูป ค.ศ. 

1881 (The Uniform Negotiable Instrument Act 1881) ซ่ึงมีบทบัญญัติในเรื่องการคํ้าประกันตั๋ว

เงินท่ีเฉพาะเจาะจงมากกวาพระราชบัญญัติตั๋วแลกเงินของประเทศอังกฤษ โดยมาตรา 64 บัญญัติไว

วา “ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงมิใชคูสัญญาของตราสารนั้นลงลายมือชื่อในตราสารนั้นกอนท่ีจะสงมอบตรา

สาร บุคคลนั้นยอมมีความรับผิดในฐานะผูสลักหลัง ในกรณีดังตอไปนี้ 

(1) ถาตราสารนั้นมีข้ึนเพ่ือจายเงินตามคําสั่งของบุคคลท่ีสาม บุคคลผูลงลายมือชื่อในตั๋ว

เงินดังกลาวนั้นยอมมีความรับผิดตอผูรับเงินและคูสัญญาในลําดับตอมาทุกคน 

(2) ถาตราสารนั้นมีข้ึนเพ่ือจายเงินตามคําสั่งของผูออกตราสารหรือจายเงินใหแกผูถือ 

บุคคลผูลงลายมือชื่อในตั๋วเงินนั้นยอมมีความรับผิดตอคูสัญญาในลําดับถัดจากผูออกตราสารท้ังหมด 

(3) ถาบุคคลนั้นลงลายมือชื่อในตราสารเพ่ือใหการสนับสนุนแกผูรับเงิน บุคคลนั้นมี

ความรับผิดตอคูสัญญาทุกคนซ่ึงอยูในลําดับถัดจากผูรับเงิน” 

ท้ังนี้ บุคคลท่ีไดสลักหลังตั๋วเงินกอนท่ีจะมีการสงมอบโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสนับสนุนผู

รับรองตั๋วแลกเงินอาจจะตองรับผิดตอผูสั่งจาย ผูรับเงินท่ีไดสลักหลังโอนตราสารนั้นและบุคคลท่ีถูก

บังคับใหตองจายเงิน มาตรา 63 และ 64 ของพระราชบัญญัติตราสารเปลี่ยนมือเอกรูป ค.ศ. 1881 

ดังกลาวนั้นเปนเพียงขอสันนิษฐานของกฎหมายเทานั้น โดยคูสัญญามีสิทธินําสืบพยานบุคคลเพ่ือ

หักลางขอสันนิษฐานดังกลาวไดวาผูสลักหลังนั้นควรท่ีจะตองรับผิดตอผูสั่งจายตั๋วเงินหรือไม252 

สําหรับการคํ้าประกันตั๋วเงินในรูปแบบของการอาวัลนั้น ในชวงกอนท่ีจะมีการตรา

กฎหมายเอกรูป การอาวัลตั๋วเงินของแตละประเทศมีความแตกตางกันเปนอยางมาก ท้ังในสวนของ

รูปแบบการใหอาวัลตั๋วเงินและความสัมพันธระหวางผูรับอาวัลและผูถูกอาวัล253 กฎหมายเอกรูปจึงได

กําหนดรูปแบบและผลของการอาวัลไววาบุคคลภายนอกหรือคูสัญญาแหงตั๋วเงินนั้นเอง อาจใหอาวัล

แกกันได โดยกระทําลงบนตั๋วเงินหรือในเอกสารอ่ืนท่ีมิใชตั๋วเงินนั้นก็ได ซ่ึงการอาวัลนั้นอาจแสดงดวย

ขอความวา “ใชไดเปนอาวัล” หรือขอความอ่ืนในทํานองเดียวกัน ลงนามโดยบุคคลผูรับอาวัล ท้ังนี้

การอาวัลยอมทําไดเพียงแคลงลายมือชื่อในดานหนาตั๋วเงิน เวนแตผูสั่งจายและผูจาย การอาวัลนั้น

                                                           
251 Jenkins & Sons v. Coomber [1898] 2 Q.B. 168; Shaw v. Holland (C.A.) 

[1913] 2 K.B. 15; Cf. Glenie v. Smith (C.A.) [1908] 1 K.B. 263; Robinson v. Mann (1901) 
31 Clan. Supp. Ct. 484; McDonough v. Cook (Ont. Ct. App. 1909) 45 Can. L.J.N.S. 327. 

252 Haddock, Blanchard & Co. v. Haddock (1908) 192 N.Y. 499; Mercantile 
Bank of Memphis v. Busby (1908) 120 Tenn. 652, 113 S.W. 390. 

253 Felix Meyer, supra note 109, pp. 446 – 460. 
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จะตองแสดงวาเปนประกันแกบุคคลใด หากมิไดระบุยอมถือวาเปนการอาวัลผูสั่งจาย นอกจากนี้ผูรับ

อาวัลยอมมีความรับผิดเชนเดียวกับบุคคลท่ีตนประกัน ซ่ึงความรับผิดของผูรับอาวัลมีผลสมบูรณ 

ถึงแมวาความรับผิดของผูรับอาวัลจะตกเปนอันใชมิไดก็ตาม เวนแตในกรณีผิดแบบระเบียบ อยางไรก็

ดีเม่ือผูรับอาวัลไดใชเงินตามตั๋วแลกเงินแลว ยอมมีสิทธิไลเบี้ยเอาแกคูสัญญาซ่ึงตนไดประกันไว และ

แกคูสัญญาท้ังหลายท่ีตองรับผิดตอผูถูกรับอาวัล 

ความแตกตางของการคํ้าประกันตั๋วเงินตามระบบกฎหมายอังกฤษและระบบกฎหมาย

ฝรั่งเศสมีดังตอไปนี้ 

2.3.1 การค้ําประกันตั๋วเงินตามระบบกฎหมายอังกฤษ 

2.3.1.1 สถานะของผูค้ําประกันตั๋วเงิน 

การคํ้าประกันตั๋วเงินตามระบบกฎหมายอังกฤษนั้น มิไดแยกแบบและความรับผิดของ

ผูประกันไวตางหากเปนพิเศษ แตไดบัญญัติรวมกับเรื่องการสลักหลังตั๋วแลกเงิน โดยพระราชบัญญัติ

ตั๋วแลกเงิน ค.ศ. 1882 (Bills of Exchange Act 1882) มาตรา 56 บัญญัติวา “เม่ือบุคคลใดลง

ลายมือชื่อในตั๋วเงินในฐานะอยางอ่ืนนอกจากผูสั่งจายหรือผูรับรอง ทานวาบุคคลนั้นมีความรับผิดตอผู

ทรงโดยชอบดวยกฎหมายในฐานะผูสลักหลัง” ดังนั้นตามระบบกฎหมายอังกฤษ เม่ือบุคคลใด

ประสงคจะเขามาคํ้าประกันตั๋วเงินก็ทําไดโดยการเขาลงลายมือชื่อ ซ่ึงทําใหบุคคลนั้นมีความรับผิด

เชนเดียวกันกับผูสลักหลัง โดยไมไดมีสถานะของผูคํ้าประกันตั๋วเงินแยกออกมาตางหากแตประการใด 

ท้ังนี้ คําวา “บุคคลใด (A Person)” ในมาตรา 56 นี้ หมายความถึงบุคคลภายนอกท่ี

ไมใชคูสัญญาในตั๋วเงินมาแตเดิม ดังจะเห็นไดจากคําอธิบายกฎหมายตั๋วเงินของอังกฤษบางเลมใชคํา

เรียกบุคคลตามมาตรา 56 นี้วา “Stranger” หรือบุคคลภายนอกท่ีไมไดมีสวนเก่ียวของในตั๋วเงินฉบับ

นั้น ๆ มากอน ดังนั้นหากเปนบุคคลผูมีสวนเก่ียวของกับตั๋วเงินมากอน ยอมไมถือวาเปนการลงนาม

ตามมาตรา 56 นี้ เชน ผูทรงตั๋วเงินคนปจจุบัน หากไดลงนามสลักหลังเพ่ือโอนตั๋วเงินนั้นตอไปแลว ก็

จะมีความรับผิดในฐานะผูสลักหลังตอผูทรงตั๋วเงินคนตอไป ซ่ึงความรับผิดของผูสลักหลังตามปกตินี้มี

บัญญัติแยกเอาไวตางหากในมาตรา 55 (2) แหงพระราชบัญญัติตั๋วแลกเงิน ค.ศ. 1882 (Bills of 

Exchange Act 1882) 

บุคคลผูลงนามในตั๋วเงินตามมาตรา 56 ยอมมีความรับผิดเปนอยางเดียวกับผูสลักหลัง

ตั๋วเงินโดยชอบดวยกฎหมาย ตามมาตรา 55 (2) แตมีความแตกตางกันตรงท่ีวา ผูสลักหลังตามมาตรา 

55 (2) คือ บุคคลท่ีมีสิทธิในตั๋วเงินนั้นอยูแลว และไดสงมอบสิทธิของตนเชนนั้นใหแกบุคคลอ่ืนตอไป

โดยการสลักหลังตั๋วเงิน แตบุคคลตามมาตรา 56 เปนผูท่ีไมไดมีสิทธิอยางใด ๆ ในตั๋วเงินนั้นมากอน 
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และไมไดมีความรับผิดอยางหนึ่งอยางใดตอผูทรงตั๋วเงินคนตอไปดวย แตไดเขามาลงลายมือชื่อไวใน

ตั๋วเงินโดยมีเจตนาท่ีจะเขามาเปนคูสัญญาในตั๋วเงินนั้นดวย254 

อยางไรก็ดี เม่ือระบบกฎหมายอังกฤษไมไดกําหนดใหบุคคลผูประสงคเขาคํ้าประกันตั๋ว

เงินมีสิทธิ หนาท่ีและความรับผิดในฐานะท่ีแตกตางออกไปเปนพิเศษ จึงกอใหเกิดปญหาในการเขาคํ้า

ประกันตั๋วเงินบางประการ255 เชน กรณีท่ีผูเขาคํ้าประกันตั๋วเงินไดลงลายมือชื่อในตั๋วเงิน แตไมไดระบุ

วาเขาประกันผูใดในตั๋วเงินดังกลาว บุคคลนั้นยอมมีฐานะเชนเดียวกับผูสลักหลัง แตไมอาจระบุไดวา

เปนผูสลักหลังในลําดับใด จึงเกิดปญหาความไมชัดเจนในความรับผิดและสิทธิไลเบี้ยของผูคํ้าประกัน

ตั๋วเงินวาบุคคลดังกลาวตองรับผิดตอบุคคลใดบาง และเม่ือตนไดใชเงินใหแกผูทรงตั๋วเงินแลว จะ

สามารถไลเบี้ยใหผูใดรับผิดไดบาง เปนตน ซ่ึงจะไดกลาวรายละเอียดในลําดับถัดไป 

2.3.1.2 แบบของการค้ําประกันตั๋วเงิน 

การคํ้าประกันตั๋วเงินของประเทศอังกฤษตั้งอยูบนแนวความคิดท่ีวาตั๋วเงินเปนตราสาร

เปลี่ยนมือซ่ึงมีข้ึนเพ่ือแกไขความไมสะดวกของการโอนสิทธิเรียกรองตามหลักกฎหมายแพง ทําใหการ

โอนสิทธิเรียกรองเปนไปไดโดยสะดวกมากยิ่งข้ึน ตราสารเปลี่ยนมือจึงมีลักษณะพิเศษ คือ เปนหนังสือ

ตราสารท่ีโอนใหกันไดโดยงายดวยการสลักหลังและสงมอบตราสาร สงผลใหคูสัญญาตามตั๋วเงินอาจมี

ไดหลายฝายไมจํากัด ดังนั้นเพ่ือใหเปนท่ียุติวาใครบางท่ีเปนคูสัญญาตั๋วเงิน กฎหมายจึงบัญญัติให

บุคคลท่ีประสงคจะผูกพันตามเนื้อความในตั๋วจะตองลงลายมือชื่อในตั๋วเงิน ตามพระราชบัญญัติตั๋วเงิน 

ค.ศ. 1882 (Bills of Exchange Act 1882) มาตรา 23 ท่ีบัญญัติวา “บุคคลจะมีความรับผิดตามต๋ัว

เงินในฐานะผูสั่งจาย ผูสลักหลังหรือผูรับรองตั๋วเงินตอเม่ือไดลงลายมือชื่อในตั๋วไวในฐานะเชนนั้น…” 

ดังนั้นบุคคลผูตองรับผิดตามตั๋วเงิน ไมวาจะในฐานะผูสั่งจาย ผูสลักหลังหรือผูรับรอง จะตองไดลง

ลายมือชื่อในตั๋วเงินนั้น จะลงลายมือชื่อนอกตั๋วเงินมิได และดวยเหตุท่ีการคํ้าประกันตั๋วเงินตาม

กฎหมายอังกฤษมิไดแยกสิทธิและหนาท่ีของผูคํ้าประกันไวเปนพิเศษ บุคคลภายนอกท่ีประสงคจะเขา

คํ้าประกันตั๋วเงินจึงตองปฏิบัติตามมาตรา 56 แหงพระราชบัญญัติตั๋วเงิน ค.ศ. 1882 (Bills of 

Exchange Act 1882) ท่ีบัญญัติวา “เม่ือบุคคลใดลงลายมือชื่อในตั๋วเงินในฐานะอ่ืนนอกจากผูสั่งจาย

หรือผูรับรอง ทานวาบุคคลนั้นมีความรับผิดตอผูทรงโดยชอบดวยกฎหมายในฐานะผูสลักหลัง” ดังนั้น

บุคคลภายนอกท่ีประสงคจะเขาคํ้าประกันตั๋วเงินตามกฎหมายอังกฤษ จึงตองกระทําโดยการลง

ลายมือชื่อในตั๋วเงินเทานั้น จะลงลายมือชื่อนอกตั๋วเงินมิได หากลงลายมือชื่อเขาคํ้าประกันตั๋วเงินไว

                                                           
254 Maurice Megrah, Byles on Bills of Exchange, (London: Sweet & Maxwell, 

1965), p. 182. 
255 เฉลิม ยงบุญเกิด, เช็ค: กฎหมายและการปฎิบัติ, (พระนคร: หางหุนสวนจํากัด รวม

สาสน, 2508), น. 53–54. 
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นอกตั๋วเงินแลว ยอมไมมีผลใหบุคคลดังกลาวตองรับผิดในฐานะคูสัญญาตั๋วเงินตามมาตรา 56 แหง

พระราชบัญญัติตั๋วเงิน ค.ศ. 1882 (Bills of Exchange Act 1882) แตอยางใด 

อยางไรก็ตาม การท่ีบุคคลภายนอกไดลงลายมือชื่อคํ้าประกันตั๋วเงินไวนอกตราสาร ก็

อาจมีผลผูกพันในฐานะท่ีเปนการทําสัญญาคํ้าประกันโดยท่ัวไป (Guarantee) ตามหลักความ

ศักดิ์สิทธิ์แหงการแสดงเจตนา ซ่ึงจะมีผลผูกพันใหบุคคลภายนอกท่ีเขาคํ้าประกันนอกหนังสือตราสาร

ดังกลาว กลายเปนผูคํ้าประกันตั๋วเงินท่ีมีความรับผิดในฐานะลูกหนี้ชั้นสอง (Secondary Debtor) 

เทานั้น ไมไดมีความรับผิดอยางลูกหนี้ชั้นตน (Primary Debtor) แตประการใด กลาวคือ ผูเขาคํ้า

ประกันตั๋วเงินนอกตราสารจะมีความรับผิดก็ตอเม่ือบุคคลซ่ึงตนไดเขาคํ้าประกันนั้นถูกเรียกใหรับผิด

ตามเนื้อความในตั๋วเงินและบุคคลดังกลาว ในฐานะลูกหนี้ชั้นตนตามตั๋วเงิน ไดปฏิเสธการชําระหนี้ตาม

ตั๋วเงินนั้นเสียกอน ซ่ึงกรณีดังกลาวจะแตกตางจากกรณีท่ีบุคคลภายนอกไดเขาคํ้าประกันตั๋วเงินโดย

การลงลายมือชื่อในตั๋วเงินตามมาตรา 56 แหงพระราชบัญญัติตั๋วเงิน ค.ศ. 1882 (Bills of Exchange 

Act 1882) ซ่ึงจะมีความรับผิดเชนเดียวกับผูสลักหลัง อันเปนความรับผิดในฐานะลูกหนี้ชั้นตนตามตั๋ว

เงิน เชนเดียวกับผูสั่งจาย ผูออกตั๋วและผูสลักหลังตั๋วเงินคนอ่ืน ๆ  

ท้ังนี้ หากบุคคลภายนอกไดเขาคํ้าประกันตั๋วเงินไวนอกตราสาร แตประสงคจะรับผิดใน

ฐานะลูกหนี้ชั้นตน เพ่ือไมใหบุคคลท่ีตนประกันตองรับผิดตอผูทรง แมโดยหลักจะไมอาจกระทําไดตาม

มาตรา 56 แหงพระราชบัญญัติตั๋วเงิน ค.ศ. 1882 (Bills of Exchange Act 1882) แตก็อาจกระทํา

ไดโดยการใชเงินเพ่ือแกหนา ตามมาตรา 68 (1) แหงพระราชบัญญัติตั๋วเงิน ค.ศ. 1882 (Bills of 

Exchange Act 1882) ท่ีบัญญัติวา “เม่ือไดมีการคัดคานตั๋วเงินใดเพราะขาดเชื่อถือเนื่องจากเขาไมใช

เงิน ทานวาบุคคลใด ๆ จะใชเงินท้ังท่ีมีการคัดคานเพ่ือแกหนาคูสัญญาคนหนึ่งคนใดท่ีตองรับผิด หรือ

เพ่ือแกหนาบุคคลท่ีออกตั๋วนั้นก็ได” ดังนั้นบุคคลท่ีเขาคํ้าประกันตั๋วเงินนอกตราสารก็อาจใชเงินแกผู

ทรงแทนบุคคลท่ีตนประกันได และเม่ือไดใชเงินเพ่ือแกหนาแลว ก็ยอมเขารับชวงสิทธิและหนาท่ีของผู

ทรง และมีสิทธิไลเบี้ยใหผูท่ีตนสอดเขาแกหนา รวมท้ังคูสัญญาท้ังหลายท่ีตองรับผิดตอผูท่ีเขาสอดเขา

แกหนา รับผิดตอตนได ตามมาตรา 68 (5) แหงพระราชบัญญัติตั๋วเงิน ค.ศ. 1882 (Bills of 

Exchange Act 1882) 

2.3.1.3 ความรับผิดของผูค้ําประกันตั๋วเงิน 

ระบบกฎหมายอังกฤษถือวาผูคํ้าประกันตั๋วเงินเปนผูสลักหลังคนหนึ่ง ตามมาตรา 56 

แหงพระราชบัญญัติตั๋วเงิน ค.ศ. 1882 (Bills of Exchange Act 1882) ผูคํ้าประกันตั๋วเงินจึงมีความ

รับผิดตามสัญญาตั๋วเงินเชนเดียวกับผูสลักหลัง ดังนั้นจึงไมนําเอาหลักเกณฑท่ีเก่ียวกับการคํ้าประกัน

โดยท่ัวไป (Guarantee) มาใชกับผูคํ้าประกันหนี้ตามสัญญาตั๋วเงิน กลาวคือ ผูคํ้าประกันตั๋วเงินมีความ

รับผิดตามเนื้อความในตั๋วเงินพรอมกับลูกหนี้ตามตั๋วคนอ่ืน ๆ ตอผูทรง ดังท่ีมาตรา 57 (1) บัญญัติวา 

“เม่ือตั๋วเงินขาดความเชื่อถือ ผูทรงต๋ัวเงินโดยชอบดวยกฎหมายอาจเรียกใหบรรดาคูสัญญาตั๋วเงินรับ
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ผิดตอตนได” ดังนั้นเม่ือตั๋วเงินขาดความเชื่อถือเพราะเหตุท่ีผูจายไมใชเงินก็ดี หรือไมรับรองก็ดี ผูทรง

โดยชอบดวยกฎหมายยอมสามารถเรียกรองใหบรรดาคูสัญญาตั๋วเงิน ไมวาจะเปนผูสลักหลัง ผูสั่งจาย 

ผูรับรองหรือแมกระท่ังผูคํ้าประกันต๋ัวเงินซ่ึงมีฐานะเชนเดียวกับผูสลักหลัง ชําระหนี้ตามตั๋วเงินไดโดย

พลัน ผูคํ้าประกันตั๋วเงินจึงไมมีสิทธิเก่ียงใหผูทรงไปบังคับเอาแกคูสัญญาตามตั๋วเงินคนอ่ืน ๆ กอนแต

อยางใด ซ่ึงแตกตางจากผูคํ้าประกันท่ัวไปท่ีมีสิทธิเก่ียงใหเจาหนี้เรียกเอาจากทรัพยสินของลูกหนี้กอน

ได หากลูกหนี้ไมชําระหรือลูกหนี้ชําระแลวแตยังขาดอยูเทาใด เจาหนี้จึงจะมาเรียกจากผูคํ้าประกัน

ท่ัวไปได256 

นอกจากผูคํ้าประกันหนี้ตั๋วเงินจะมีความรับผิดตอผูทรงแลว ยังมีความรับผิดตอคูสัญญา

ตั๋วเงินท่ีไดเขาผูกพันภายหลังตนซ่ึงไดใชเงินแกผูทรงแลวดวย ดังนั้นผูสลักหลังรายใดท่ีไดใชเงินใหแกผู

ทรงไปแลว ยอมมีสิทธิไลเบี้ยเอาจากผูคํ้าประกันตั๋วเงินท่ีไดลงลายมือชื่อในตั๋วกอนตนไดเต็มจํานวนท่ี

บุคคลนั้นตองรับผิดตอผูทรง และผูคํ้าประกันตั๋วเงินจะขอรับผิดเพียงบางสวนก็มิได ซ่ึงแตกตางจาก

เรื่องลูกหนี้รวมท่ีลูกหนี้รวมแตละคนยอมเฉลี่ยความรับผิดเปนจํานวนเทา ๆ กัน ตามมาตรา 52 (2) 

(a) แหงพระราชบัญญัติตั๋วแลกเงิน ค.ศ. 1882 (Bills of Exchange Act 1882) ท่ีไดบัญญัติวา “(2) 

ดวยการสลักหลังตั๋วเงิน ผูสลักหลัง 

(a) เปนอันรับรองวา เม่ือไดนําตั๋วเงินยื่นโดยชอบแลว จะมีผูรับรองและใชเงินตาม

เนื้อความแหงตั๋ว ถาตั๋วขาดความเชื่อถือตนจะรับผิดใชเงินใหแกผูทรง หรือผูสลักหลังคนใดท่ีถูกบังคับ

ใชเงินไป หากไดมีการปฏิบัติโดยชอบตามวิธีการเก่ียวกับตั๋วเงินท่ีขาดความเชื่อถือแลว” ดังนั้น หนี้

ของบุคคลภายนอกท่ีไดเขามาลงลายมือชื่อเปนผูคํ้าประกันตั๋วเงินนั้น มีจํากัดเฉพาะตอผูทรงและ

คูสัญญาคนหลังตนท่ีไดใชเงินแกผูทรงไป สงผลให ในกรณีท่ีตั๋วเงินนั้นขาดความเชื่อถือเพราะเหตุท่ีผู

จายไมใชเงินก็ดี หรือไมรับรองก็ดี นอกจากผูทรงจะมีสิทธิเรียกใหผูท่ีไดเขาคํ้าประกันตั๋วเงินรับผิด

ชดใชเงินแกตนไดแลว ถาหากท่ีผูสลักหลังตั๋วเงินภายหลังจากท่ีผูคํ้าประกันหนี้ตามตั๋วเงินไดลงลายมือ

ชื่อในตั๋วนั้นไดถูกบังคับใชเงินใหแกผูทรงไปแลว ผูสลักหลังท่ีไดใชเงินใหแกผูทรงคนดังกลาวก็ยอมมี

สิทธิเรียกใหผูคํ้าประกันตั๋วเงินท่ีเขามาลงลายมือชื่อกอนตนรับผิดชดใชเงินตามจํานวนท่ีไดจายใหแกผู

ทรงไปแลวแกตนได ตามมาตรา 56 ประกอบ มาตรา 55 (2) (a) แหงพระราชบัญญัติตั๋วแลกเงิน ค.ศ. 

1882 (Bills of Exchange Act 1882) เชนกัน 

ตัวอยาง นาย อ. ผูสั่งจายออกตั๋วแลกเงินสั่งนาย จ. ใชเงินใหแกนาย ร. ตอมานาย ร. 

สลักหลังตั๋วเงินใหนาย ก. โดยนายเอซ่ึงเปนบุคคลภายนอกไดเขามาลงลายมือชื่อเขาคํ้าประกันตั๋วเงิน 

ตามมาตรา 56 หลังจากนั้นนาย ก. สลักหลังโอนตั๋วเงินใหนาย ข. และนาย ข. โอนตั๋วใหนาย ค. 

                                                           
256 Ronald A. Anderson, Walter A. Kumpf, Business Law, (Cincinnati, Ohio: 

South–Western Publishing Company, 1961), p. 736. 
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เชนนี้หากเม่ือตั๋วเงินถึงกําหนดชําระ นาย ค. นําตั๋วไปยื่นใหนาย จ. ใชเงิน แตนาย จ. ปฏิเสธ นาย ค. 

ยอมมีสิทธิเรียกใหบรรดาคูสัญญาตั๋วเงิน อันไดแก นาย อ. ผูสั่งจาย นาย ร., ก. และนาย ข.  

ผูสลักหลัง และนายเอผูลงลายมือชื่อในตั๋วซ่ึงมีฐานะเชนเดียวกับผูสลักหลัง ตามมาตรา 56 รับผิด

ชดใชเงินตามตั๋วตอผูทรงได 

กรณีตัวอยางขางตน หาก นาย ค. ผูทรงเรียกใหนาย ข. ชําระเงินและนาย ข.  

ไดชําระเงินใหแกผูทรงไป นาย ข. ซ่ึงเปนผูสลักหลังภายหลังจากท่ีนายเอเขาลงลายมือชื่อรับประกัน

หนี้ตามตั๋วเงิน ยอมเรียกใหนายเอรับผิดตอตนตามจํานวนเงินท่ีไดจายใหแกผูทรงไปได แตหากนาย ค. 

ผูทรงเรียกใหนาย ก. ชําระเงินและนาย ก. ใชเงินใหแกผูทรงไป นาย ก. ยอมไมมีสิทธิเรียกใหนายเอ

ชําระเงินใหแกตน เนื่องจากนาย ก. เปนผูสลักหลังกอนท่ีนายเอจะไดเขาลงลายมือชื่อในตั๋ว นายเอจึง

ไมจําตองรับผิดตอนาย ก. ในจํานวนเงินท่ีนาย ก. ผูสลักหลังไดใชใหแกผูทรง 

เม่ือระบบกฎหมายอังกฤษไมไดกําหนดใหบุคคลผูประสงคเขาคํ้าประกันหนี้ตามตั๋วเงินมี

สิทธิ หนาท่ีและความรับผิดในฐานะท่ีแตกตางออกไปเปนพิเศษ โดยกําหนดเพียงแตใหผูคํ้าประกันมี

ความรับผิดตอผูทรงในฐานะผูสลักหลัง ซ่ึงความรับผิดของผูสลักหลังจะมีตอบุคคลใดบางนั้นตอง

พิจารณาจากลําดับในการเขาเปนคูสัญญาตั๋วเงินเปนสําคัญ เพราะความรับผิดของผูสลักหลังจํากัด

เฉพาะตอผูทรงและผูสลักหลังท่ีไดเขาเปนคูสัญญาภายหลังตน แตมีขอสังเกตวาการท่ีบุคคลภายนอก

ลงลายมือชื่อในตั๋วเงินและมีผลเสมือนเปนผูสลักหลังยอมทําใหไมอาจทราบไดวาบุคคลผูลงลายมือชื่อ

ตามมาตรา 56 นั้น เปนผูสลักหลังในลําดับใด จึงทําใหไมอาจทราบไดวาผูลงลายมือชื่อในตั๋วเพ่ือเขา

รับประกันหนี้ตามตั๋วเงินดังกลาว ตองรับผิดตามตั๋วเงินตอบุคคลใดบาง 

ดังนั้นเม่ือตั๋วเงินขาดความเชื่อถือเพราะเหตุท่ีผูจายไมใชเงินก็ดี หรือไมรับรองก็ดี ผูทรง

ยอมสามารถฟองบรรดาคูสัญญาตามตั๋วใหรับผิดตอตนได และคูสัญญาตั๋วเงินคนใดไดถูกบังคับใชเงิน

แกผูทรงแลว ยอมตองมาพิสูจนกันในทางขอเท็จจริงวาบุคคลใดเขาเปนคูสัญญาตั๋วเงินกอนตนซ่ึงมี

ความรับผิดตองชดใชเงินตามจํานวนเงินท่ีตนไดชดใชใหแกผูทรงไป 

2.3.1.4 สิทธิไลเบ้ียของผูค้ําประกันตั๋วเงิน 

บุคคลภายนอกท่ีไดเขาคํ้าประกันหนี้ตั๋วเงินโดยการลงลายมือชื่อในตั๋วเงินตามมาตรา 56 

นี้ หากตองรับผิดใชเงินใหแกผูทรงแลว จะสามารถไลเบี้ยเอาแกบุคคลใดไดบางนั้น พระราชบัญญัติตั๋ว

แลกเงิน ค.ศ. 1882 (Bills of Exchange Act 1882) มิไดบัญญัติไวโดยตรง  

แตเนื่องจากบทบัญญัติมาตรา 56 บัญญัติใหบุคคลท่ีไดลงลายมือชื่อในตั๋วเงินในฐานะอยางอ่ืน

นอกจากผูสั่งจายหรือผูรับรอง ตองรับผิดตอผูทรงโดยชอบดวยกฎหมายในฐานะผูสลักหลัง ดังนั้นผูลง

ลายมือชื่อคํ้าประกันตั๋วเงินตามมาตรา 56 นี้ก็ยอมมีสิทธิไลเบี้ยเชนเดียวกับผูสลักหลังท่ีไดใชเงินใหแก

ผูทรงโดยชอบดวยกฎหมายไปนั่นเอง ตามมาตรา 57 (1) แหงพระราชบัญญัติตั๋วแลกเงิน ค.ศ. 1882 
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(Bills of Exchange Act 1882)ซ่ึงบัญญัติวา “…ผูสลักหลังคนใดตองรับผิดจายเงินไปยอมมีสิทธิไล

เบี้ยเอาแกผูรับรอง ผูสั่งจายหรือผูสลักหลังคนกอน เพ่ือชดใชเงินดังตอไปนี้ คือ 

(a) จํานวนเงินตามตั๋ว 

(b) ดอกเบี้ยตั้งแตเวลาท่ีไดยื่นตั๋วใหใชเงิน ถาเปนตั๋วใหใชเงินเม่ือทวงถาม หรือตั้งแตวัน

ถึงกําหนดใชเงิน ถาเปนตั๋วสั่งจายอยางอ่ืน 

(c) คาใชจายในการบอกกลาว หรือคาใชจายในการคัดคานเม่ือจําเปนตองคัดคาน ซ่ึง

ตองเลื่อนเวลาไป” ซ่ึงจะเห็นไดวาแมมาตรา 57 (1) นี้จะเปนบทบัญญัติท่ีใชกับผูสลักหลังท่ัว ๆ ไป 

มิไดบัญญัติใหใชกับผูสลักหลังตามมาตรา 56 โดยเฉพาะเจาะจงก็ตาม แตเม่ือผูสลักหลังตามมาตรา 

56 มีความรับผิดเปนอยางเดียวกับผูสลักหลังท่ัว ๆ ไปอยูแลว จึงตองนํามาตรา 57 (1) นี้มาใชบังคับ

แกกรณีของผูสลักหลังตามมาตรา 56 ดวย257 

ดังนั้นเม่ือบุคคลภายนอกซ่ึงลงลายมือชื่อในตั๋วเงินในฐานะอยางอ่ืน นอกจากผูสั่งจาย

หรือผูรับรองตามมาตรา 56 และถูกบังคับการจายเงินตามตั๋วใหแกผูทรงไปแลว บุคคลนั้นก็ยอมไดรับ

การชดใชเงินคืนจากผูสั่งจาย ผูรับรองหรือผูสลักหลังท่ีเขามาเปนคูสัญญาตามตั๋วกอนตนไดในจํานวน

เงินตามตั๋วเงิน รวมถึงดอกเบี้ยและคาใชจายในการบอกกลาวหรือคาใชจายในการคัดคานเม่ือ

จําเปนตองคัดคานท่ีตนไดจายใหแกผูทรงไป ตามมาตรา 56 ประกอบ 57 (1) แหงพระราชบัญญัติตั๋ว

แลกเงิน ค.ศ. 1882 (Bills of Exchange Act 1882) 

ตัวอยาง นาย อ. ผูสั่งจายออกตั๋วแลกเงินสั่งนาย จ. ใชเงินจํานวน 1,000 ปอนดใหแก 

นาย ร. ตอมานาย ร. สลักหลังตั๋วเงินใหนาย ก. โดยนายเอซ่ึงเปนบุคคลภายนอกไดเขามาลงลายมือ

ชื่อคํ้าประกันตั๋วเงินตามมาตรา 56 หลังจากนั้นนาย ก. สลักหลังโอนตั๋วเงินใหนาย ข. และนาย ข. 

โอนตั๋วใหนาย ค. เชนนี้หากเม่ือตั๋วเงินถึงกําหนดชําระ นาย ค. นําตั๋วไปยื่นใหนาย จ. ใชเงิน แตนาย 

จ. ปฏิเสธ นาย ค. จึงทําคําบอกกลาวและคําคัดคาน เสียคาใชจายไปท้ังสิ้น 200 ปอนด และเรียกให

นายเอใชเงินตามตั๋วและคาใชจายดังกลาวแกตน เม่ือนายเอไดใชเงินตามตั๋วจํานวน 1,000 ปอนดและ

คาใชจายในการทําคําบอกกลาวและคําคัดคานจํานวน 200 ปอนดใหแกนาย ค. แลว นายเอยอมมี

สิทธิไลเบี้ยเงินจํานวนดังกลาวจากนาย อ. ผูสั่งจายและนาย ร. สลักหลังซ่ึงไดเขามาเปนคูสัญญาตาม

ตั๋วเงินกอนตนได 

อยางไรก็ตาม การท่ีบุคคลภายนอกลงลายมือชื่อในตั๋วเงินมีผลเสมือนเปนผูสลักหลังยอม

ทําใหไมอาจทราบไดวาบุคคลผูลงลายมือชื่อตามมาตรา 56 นั้น เปนผูสลักหลังในลําดับใด นอกจากจะ

ทําใหไมทราบวาตองรับผิดตอบุคคลใดแลว ยังทําใหไมอาจทราบไดวาในกรณีท่ีผูรับประกันหนี้ตามต๋ัว

เงินไดชดใชเงินใหแกผูทรงไปแลว จะมีสิทธิไลเบี้ยเอาแกผูใดไดบาง เพราะไมทราบวามีบุคคลใดบางท่ี

                                                           
257 Maurice Megrah, supra note 255, p. 406. 
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เขาเปนคูสัญญาในตั๋วเงินกอนตน ดังนั้น ในทางปฏิบัติเม่ือตั๋วเงินขาดความเชื่อถือเพราะเหตุท่ีผูจายไม

ใชเงินก็ดี หรือไมรับรองก็ดี และผูรับประกันหนี้ตามตั๋วเงินไดถูกบังคับใชเงินแกผูทรงไปแลว ยอมตอง

มาพิสูจนกันในทางขอเท็จจริงวาบุคคลใดเขาเปนคูสัญญาตั๋วเงินกอนผูรับประกันหนี้ตามตั๋วเงินบาง 

เพ่ือประโยชนในการใชสิทธิไลเบี้ยของผูคํ้าประกันหนี้ตามตั๋วเงินนั่นเอง 

2.3.2 การค้ําประกันตั๋วเงินตามระบบกฎหมายฝรั่งเศส 

2.3.2.1 สถานะของผูค้ําประกันตั๋วเงิน 

การคํ้าประกันตั๋วเงินตามระบบกฎหมายฝรั่งเศสนั้นจะแยกบัญญัติไวเปนพิเศษใน

ประมวลกฎหมายพาณิชยฝรั่งเศส มาตรา L511–21 โดยจะบัญญัติถึงสิทธิ หนาท่ีและความรับผิดของ

ผูรับประกันหนี้ตามตั๋วเงินไวโดยเฉพาะ มิใชเปนเพียงแตผูสลักหลังเหมือนระบบกฎหมายอังกฤษ ดัง

จะเห็นไดจากประมวลกฎหมายพาณิชยฝรั่งเศส มาตรา L511–21 วรรคหนึ่งและวรรคสองท่ีได

บัญญัติไวโดยเฉพาะวาอาจมีการประกันการใชเงินตามตั๋วแลกเงินท้ังจํานวนหรือเพียงบางสวนก็ได 

โดยการอาวัล ซ่ึงการอาวัลนั้นจะกระทําโดยบุคคลภายนอกหรือผูท่ีเปนคูสัญญาตามตั๋วเงินอยูแลวก็ได 

ดังนั้น นอกจากผูคํ้าประกันตั๋วเงินตามระบบกฎหมายฝรั่งเศสจะมีบทบัญญัติกําหนด

สิทธิหนาท่ีไวโดยเฉพาะแลว กฎหมายฝรั่งเศสยังเปดโอกาสใหผูท่ีเปนคูสัญญาตั๋วเงินอยูแลวก็อาจเขา

รับอาวัลคูสัญญาตามตั๋วเงินคนอ่ืน ๆ ได ซ่ึงแตกตางจากระบบกฎหมายอังกฤษท่ีผูคํ้าประกันตั๋วเงิน

จะตองเปนบุคคลภายนอกซ่ึงไมไดเปนคูสัญญาตามตั๋วเงินเทานั้นจึงจะสามารถเขามาลงลายมือชื่อใน

ตั๋วและรับผิดเชนเดียวกับผูสลักหลังได 

ซ่ึงแนวความคิดการคํ้าประกันตั๋วเงินตามระบบกฎหมายฝรั่งเศสนี้ไดรับความนิยม

แพรหลายเปนอยางมากจนไดรับการตราไวในอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ.1912 (Hague Convention 

1912) หมวดท่ี 4 เรื่องการอาวัล โดยในมาตรา 29 บัญญัติใหการคํ้าประกันตั๋วเงินอาจกระทําไดดวย

การอาวัล และบุคคลผูเขาอาวัลนั้นจะเปนบุคคลภายนอก หรือคูสัญญาตั๋วเงินอยูกอนแลวก็ได และได

มีการรับแนวคิดเรื่องการอาวัลดังกลาวเขาไปบัญญัติไวในอนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ.1930,1931 

(Geneva Convention 1930,1931)   และอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ.1988 (Vienna Convention 

1988)ในเวลาตอมาดวย โดยประเทศท่ีใชระบบการคํ้าประกันตั๋วเงินแบบนี้ ไดแก ประเทศฝรั่งเศส 

ประเทศแคนาดา และประเทศท่ีเปนภาคีของอนุสัญญาดังกลาวท้ัง 3 ฉบับ 

2.3.2.2 แบบของการค้ําประกันตั๋วเงิน 

การคํ้าประกันตั๋วเงินตามระบบกฎหมายฝรั่งเศส มีบัญญัติแบบของการอาวัลไวเปน

พิเศษ โดยมาตรา L511–21 วรรคสามถึงวรรคหกแหงประมวลกฎหมายพาณิชยฝรั่งเศสไดบัญญัติ

วิธีการอาวัลไววา “อันการรับอาวัลยอมทําใหกันดวยการเขียนลงในตั๋วเงินนั้นเอง หรือท่ีใบประจําตอ 

หรือกระทําในเอกสารอ่ืนนอกตั๋วเงิน โดยตองระบุสถานท่ีท่ีไดใหอาวัลไวดวย 
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ในการนี้พึงใชถอยคําสํานวนวา “ใชไดเปนอาวัล” หรือสํานวนอ่ืนใดทํานองเดียวกันนั้น 

และลงลายมือชื่อของผูรับอาวัล 

อนึ่ง เพียงแตลงลายมือชื่อของผูรับอาวัลในดานหนาแหงตั๋วเงินทานก็จัดวาเปนคํารับ

อาวัลแลว เวนแตในกรณีท่ีเปนลายมือชื่อของผูจายหรือผูสั่งจาย 

ในคํารับอาวัลตองระบุวารับประกันผูใด หากมิไดระบุ ทานใหถือวารับประกันผูสั่งจาย” 

ดังนั้นจะเห็นไดวาการอาวัลตั๋วเงินตามกฎหมายฝรั่งเศสทําได 2 วิธี คือ เขียนคําวาใชไดเปนอาวัลหรือ

คําอ่ืนท่ีมีความหมายในทํานองเดียวกันลงในตั๋วเงินท่ีดานหนาหรือดานหลังก็ได หรือจะเขียนลงบนใบ

ประจําตอก็ได พรอมกับลงลายมือชื่อของผูรับอาวัลวิธีหนึ่ง หรือเพียงแตลงลายมือชื่อผูรับอาวัลไวท่ี

ดานหนาของตั๋วเงินเทานั้นอีกวิธีหนึ่ง แตการอาวัลท้ัง 2 วิธีดังกลาวนั้น หากผูรับอาวัลไมระบุวารับ

อาวัลผูใด ยอมถือวาไดรับอาวัลผูสั่งจาย 

อยางไรก็ดี นอกจากระบบกฎหมายฝรั่งเศสจะมีหลักการอาวัลตั๋วเงินโดยการกระทําลง

ในตั๋วเงินหรือใบประจําตอแลว ยังมีหลักการอาวัลตั๋วเงินนอกหนังสือตราสาร (Acte Séparé) อีกดวย 

เนื่องจากมาตรา L511–21 แหงประมวลกฎหมายพาณิชยฝรั่งเศสบัญญัติไวอยางชัดเจนวา “การ

อาวัลนั้นอาจกระทําลงบนตั๋วเงินนั้นเองหรือใบประจําตอ หรือกระทําในเอกสารอ่ืนนอกตั๋วเงิน โดย

ตองระบุสถานท่ีท่ีไดใหอาวัลไวดวย” ดังนั้นการอาวัลตามระบบกฎหมายฝรั่งเศสจึงอาจกระทําลงนอก

ตั๋วเงินก็ได เพียงแตตองระบุสถานท่ีท่ีไดใหอาวัลตั๋วเงินนั้นไวดวย สงผลใหบุคคลท่ีเขาอาวัลตั๋วเงินนอก

หนังสือตราสารมีฐานะเปนผูรับอาวัลคนหนึ่ง มีสิทธิ หนาท่ีและความรับผิดตามตั๋วเงินเฉกเชนเดียวกับ

ผูรับอาวัลท่ีไดกระทําลงในตัวเงินหรือใบประจําตอทุกประการ 

ท้ังนี้ หลักการคํ้าประกันตั๋วเงินในอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ.1912 (Hague Convention 

1912)  ไดรับอิทธิพลมาจากการอาวัลของฝรั่งเศส โดยไดยอมรับแนวคิดเรื่องแบบของการอาวัลและ

การอาวัลนอกตราสารมาบัญญัติไวในอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ.1912 (Hague Convention 1912) ดวย

เชนกัน ในเรื่องแบบของการอาวัลนั้น มาตรา 30 ไดบัญญัติวาการอาวัลกระทําไดโดยการเขียนคําวา 

“ใชไดเปนอาวัล” หรือคําอ่ืนใดในทํานองเดียวกันและลงลายมือชื่อของผูรับอาวัล หรือเพียงแตลง

ลายมือชื่อเพียงอยางเดียวในดานหนาตั๋วเงินก็ได แตตองมิใชลายมือชื่อของผูสั่งจายหรือผูจาย อยางไร

ก็ดี การอาวัลหากมิไดระบุวาอาวัลบุคคลใด ยอมถือวาอาวัลผูสั่งจาย สวนเรื่องการอาวัลนอกตั๋วเงิน

นั้น มาตรา 5 ไดบัญญัติใหรัฐคูสัญญามีอํานาจท่ีจะกําหนดใหการอาวัลตั๋วเงินภายในดินแดนของตน

นั้น อาจทําไดโดยการเขียนลงในเอกสารอ่ืนนอกจากตั๋วเงินนั้นเองหรือใบประจําตอโดยแสดงใหเห็นถึง

สถานท่ีท่ีมีการใหอาวัลแกกัน การท่ีอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ.1912 (Hague Convention 1912) รับ

แนวคิดเรื่องการประกันตั๋วเงินนอกตราสารตามระบบกฎหมายฝรั่งเศสนั้น ก็เนื่องมาจากเพ่ือหลีกเลี่ยง
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ความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอความนาเชื่อถือของคูสัญญาท่ีไดทําการอาวัลตั๋วเงิน

ไวนอกตราสารนั่นเอง258 

สําหรับกฎหมายตั๋วเงินของไทยนั้น ถือตามระบบกฎหมายฝรั่งเศสท่ีไดแยกบัญญัติเรื่อง

การคํ้าประกันหนี้ตั๋วเงินไวโดยเฉพาะในบทบัญญัติเรื่อง “อาวัล” โดยไดแยกสถานะของผูคํ้าประกัน

ตั๋วเงินไวตางหากเชนเดียวกับกฎหมายฝรั่งเศสและกฎหมายเอกรูปท้ัง 3 ฉบับ ท้ังนี้เนื่องจากประเทศ

ไทยไดรับอิทธิพลของตนรางกฎหมายลักษณะตั๋วเงินมาจากอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ.1912 (Hague 

Convention 1912) ซ่ึงอนุสัญญาดังกลาวไดรับอิทธิพลเรื่องการอาวัลตั๋วเงินมาจากระบบกฎหมาย

ฝรั่งเศสอีกทอดหนึ่ง อันจะเห็นไดจากตัวบทกฎหมายไทยจะเรียกการรับประกันหนี้ตามตั๋วเงินวา 

“อาวัล” (Aval) อีกท้ังเนื้อหาตามบทบัญญัติในมาตรา 938 ถึงมาตรา 940 ก็ตรงกับบทบัญญัติตาม

อนุสัญญาดังกลาวท้ังหมด โดยถือวาผูคํ้าประกันตั๋วเงินเปนลูกหนี้ประเภทหนึ่งท่ีมีชื่อเรียกและความ

รับผิดโดยเฉพาะแยกตางหากจากผูสั่งจาย ผูสลักหลัง ผูรับรองและผูสอดเขาแกหนา โดยมีแบบ

ระเบียบของการเขาประกัน และมีสิทธิ หนาท่ีและความรับผิดโดยเฉพาะ 

แตอยางไรก็ดี หลักกฎหมายในเรื่องการอาวัลตั๋วเงินตามประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชยของไทยยังคงมีความแตกตางจากประมวลกฎหมายพาณิชยฝรั่งเศสบางประการ อันไดแก 

หลักการอาวัลตั๋วเงินนอกหนังสือตราสาร (Acte Séparé) เนื่องจากประมวลกฎหมายพาณิชยฝรั่งเศส

มีบทบัญญัติมาตรา L511–21 ท่ีบัญญัติใหการอาวัลนั้น ผูเขาคํ้าประกันตั๋วเงินอาจเขารับอาวัลโดย

กระทําลงในเอกสารอ่ืนนอกตั๋วเงินได ซ่ึงหลักการดังกลาวแตกตางจากหลักกฎหมายตั๋วเงินของ

ประเทศไทย เนื่องจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของไทยไดบัญญัติวิธีการเขารับอาวัลไวใน

มาตรา 939 วรรคหนึ่งซ่ึงบัญญัติไววา “อันการรับอาวัลยอมทําใหกันดวยเขียนลงในตั๋วเงินนั้นเอง 

หรือท่ีใบประจําตอ” จึงเห็นไดวามิไดมีการบัญญัติใหผูรับอาวัลตั๋วเงินสามารถอาวัลนอกตั๋วเงินได 

ดังนั้นการเขารับอาวัลตั๋วเงินตามกฎหมายไทยจึงกระทําไดแตการเขียนลงในตั๋วแลกเงินหรือใบประจํา

ตอเทานั้น ซ่ึงบนพ้ืนฐานของหลักความคิดท่ีวาเม่ือตั๋วเงินเปนตราสารเปลี่ยนมือชนิดหนึ่ง จึงอาจมี

บุคคลเขามาเปนคูสัญญาไดโดยไมจํากัด คูสัญญาคนแรก ๆ แหงตั๋วเงินอาจไมรูจักผูทรงคนปจจุบันก็

ได ดังนั้นเนื้อความในตั๋วเงินจะตองมีความชัดเจนแนนอน เม่ือบุคคลใดท่ีตองการผูกพันตามตั๋ว ก็ตอง

ลงลายมือชื่อบนตั๋วเงิน เพราะหากกระทําลงในเอกสารอ่ืนยอมเปนการยากท่ีบุคคลภายนอกจะลวงรู

ไดวามีผูรับอาวัลตั๋วเงินนั้นอยู ซ่ึงจะขัดตอหลักความเปนตราสารเปลี่ยนมือของตั๋วเงิน โดยหลักการ

ดังกลาวนี้ปรากฏในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 900 วรรคหนึ่งซ่ึงบัญญัติวา “บุคคลผู

ลงลายมือชื่อของตนในตั๋วเงินยอมจะตองรับผิดตามเนื้อความในตั๋วเงิน” ซ่ึงแปลความในทางตรงกัน

ขามไดวาบุคคลท่ีมิไดลงลายมือชื่อในตั๋วเงินก็ยอมไมตองรับผิดตามเนื้อความในตั๋วเงินนั้น 

                                                           
258 Ernest G. Lorenzen, supra note 47, p. 24. 
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อยางไรก็ดี แมหลักกฎหมายตั๋วเงินของไทยจะไมเปดชองใหมีการเขารับอาวัลนอกตั๋ว

เงินก็ตาม แตผูท่ีประสงคจะเขาคํ้าประกันตั๋วเงินนั้น ก็ยังกระทําไดในรูปแบบของการทําสัญญาคํ้า

ประกันหนี้นอกตั๋วเงิน อันเปนการทําสัญญาเพ่ือรับประกันหนี้ตามตั๋วเงินท่ีไดออกหรือโอนใหแกกันอีก

ชั้นหนึ่ง ทําใหหนี้ตามตั๋วเงินเปนหนี้ประธาน (Primary Debt) และความผูกพันของผูรับประกันเปน

หนี้อุปกรณ (Secondary Debt) ซ่ึงการเขาคํ้าประกันตั๋วเงินในลักษณะดังกลาวจะมีความแตกตาง

จากการอาวัลตั๋วเงิน ท้ังในเรื่องของวิธีการเขาคํ้าประกัน ความรับผิดของผูคํ้าประกัน การหลุดพนจาก

ความรับผิด และการใชสิทธิไลเบี้ยของผูคํ้าประกันท่ีไดจายเงินใหแกผูทรงแลว เปนตน 

2.3.2.3 ความรับผิดของผูค้ําประกันตั๋วเงิน 

ระบบกฎหมายฝรั่งเศสมีบทบัญญัติกําหนดสิทธิ หนาท่ีและความรับผิดของผูคํ้าประกัน

ตั๋วเงินซ่ึงเรียกวา ผูรับอาวัล ไวเปนพิเศษแยกตางหากจากคูสัญญาตั๋วเงินคนอ่ืน ๆ การพิจารณาความ

รับผิดของผูรับอาวัลตั๋วเงินจึงตองพิจารณาจากบทบัญญัติเฉพาะ มิใชนําเอาความรับผิดของคูสัญญา

ตั๋วเงินประเภทอ่ืนมาใชกับผูรับอาวัล ไมเหมือนกับกรณีของกฎหมายอังกฤษท่ีใหนําเอาความรับผิด

ของผูสลักหลังมาใชกับผูรับประกันหนี้ตามตั๋วเงิน ซ่ึงบทบัญญัติในประมวลกฎหมายพาณิชยฝรั่งเศสท่ี

เก่ียวของกับความรับผิดของผูรับอาวัล คือ มาตรา L511–21 วรรคเจ็ดและวรรคแปดซ่ึงไดบัญญัติวา

“ผูรับอาวัลยอมตองผูกพันเปนอยางเดียวกันกับบุคคลซ่ึงตนประกัน แมวาความรับผิดใชเงินอันผูรับ

อาวัลไดประกันอยูนั้น จะตกเปนใชไมไดดวยเหตุใด นอกจากเพราะทําผิดแบบระเบียบ สัญญารับ

อาวัลนั้นยังคงสมบูรณ” ดังนั้นเม่ือผูรับอาวัลไดเขาอาวัลบุคคลใดแลว ยอมมีความผูกพันเปนอยาง

เดียวกันกับบุคคลท่ีตนประกัน เม่ือบุคคลท่ีตนประกันมีความผูกพันตามตั๋วอยางใด ผูรับอาวัลก็ยอมมี

ความผูกพันอยางนั้น ซ่ึง “ความผูกพัน” (Bond) ในท่ีนี้ มีความหมายกวางเนื่องจากเปนความผูกพัน

ท้ังในดานสิทธิ หนาท่ีและความรับผิดท่ีเกิดจากเนื้อความตามตั๋ว และท่ีเกิดจากท่ีกฎหมายกําหนด จึง

อาจแยกความผูกพันของผูรับอาวัลตามกฎหมายฝรั่งเศสออกไดเปน 2 เรื่อง ไดแก เรื่องจํานวนความ

รับผิดตามตั๋ว และเรื่องอายุความ 

ในเรื่องจํานวนความรับผิดนั้น โดยหลักแลวผูรับอาวัลยอมผูกพันเปนอยางเดียวกับ

บุคคลซ่ึงตนประกัน ดังนั้นผูถูกอาวัลมีความรับผิดในจํานวนเงินเทาใด ผูรับอาวัลก็มีความรับผิดใน

จํานวนเงินเทานั้น แตผูรับอาวัลอาจเขาอาวัลจํานวนเงินเพียงบางสวนก็ได ดังท่ีมาตรา L511–21 

วรรคหนึ่งบัญญัติวา “…อาจมีการประกันการใชเงินตามตั๋วท้ังหมดหรือบางสวนได โดยการอาวัล” 

ดังนั้นหากผูรับอาวัลไดเขาอาวัลตั๋วเงินบางสวนโดยระบุจํานวนเงินท่ีเขาอาวัลลงในตั๋ว ก็ยอมมีความ

รับผิดตามจํานวนท่ีตนไดระบุไวเทานั้น เชน ระบุวา “รับผิดไมเกิน 100,000 บาท” หรือ “ไมรับผิดใน

จํานวนดอกเบี้ย” หรือ “ไมรับผิดในคาใชจาย” หรือ “รับผิดเฉพาะเงินตนพรอมดอกเบี้ย” เปนตน 

สวนในดานอายุความนั้น เม่ือผูรับอาวัลยอมผูกพันเชนเดียวกับบุคคลซ่ึงตนประกัน ดังนั้นบุคคลซ่ึงตน

ประกันตองรับผิดในอายุความเทาใด ผูรับอาวัลยอมตองรับผิดในอายุความดังกลาวดวย 
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มีขอท่ีนาสังเกตวา แมผูรับอาวัลจะมีเจตนาคํ้าประกันบุคคลซ่ึงตองรับผิดตามเนื้อความ

ในตั๋วเงิน แตลักษณะความรับผิดของผูรับอาวัลก็ยังคงแตกตางจากผูคํ้าประกันตามปกติ (Guarantor) 

เนื่องจากผูคํ้าประกันตามปกติรับผิดแบบมีเง่ือนไข กลาวคือ เม่ือเจาหนี้เรียกรองเอาจากลูกหนี้ชั้นตน 

(Primary Debtor) ไมได ผูคํ้าประกันตามปกติจึงจะตองรับผิดในฐานะลูกหนี้ชั้นสอง (Secondary 

Debtor) ซ่ึงแตกตางจากการอาวัลตั๋วเงิน เนื่องจากผูรับอาวัลตองรวมกันรับผิดตามเนื้อความแหงต๋ัว

เงินพรอมกับลูกหนี้คนอ่ืน ๆ ดังท่ีบัญญัติในมาตรา L511–44 วรรคหนึ่งวา “บรรดาบุคคลผูสั่งจาย ผู

รับรอง ผูสลักหลัง หรือผูรับประกันดวยอาวัลก็ดี ยอมตองรวมกันรับผิดตอผูทรง” ดังนั้นเม่ือผูทรง

สามารถเรี ยกใหผู รั บอาวั ลร วมรับผิดชดใช เ งินตามเนื้ อความในตั๋ ว กับบรรดาผู สั่ ง จ าย  

ผูรับรองและผูสลักหลังไดเชนนี้ ผูรับอาวัลจึงไมมีสิทธิเก่ียงใหผูทรงไปบังคับเอาแกลูกหนี้ตามตั๋วคน 

อ่ืน ๆ กอน ซ่ึงแตกตางจากผูคํ้าประกันท่ีมีสิทธิเก่ียงใหเจาหนี้ไปเรียกเอาจากลูกหนี้ชั้นตนกอนได หรือ

ในกรณีท่ีผูคํ้าประกันพิสูจนไดวาลูกหนี้มีทางท่ีจะชําระหนี้ไดและการท่ีจะบังคับใหลูกหนี้ชําระหนี้นั้น 

ไมเปนการยาก ผูคํ้าประกันก็มีสิทธิเก่ียงใหเจาหนี้บังคับชําระหนี้เอาจากทรัพยสินของลูกหนี้กอน หรือ

เก่ียงใหเจาหนี้รับชําระหนี้เอาจากทรัพยสินซ่ึงเจาหนี้ยึดถือไวเปนประกันกอนได 

ในการรวมกันรับผิดนั้น ผูทรงยอมมีสิทธิวากลาวเอาความแกบรรดาผูซ่ึงตองรับผิดเรียง

ตัวหรือรวมกันก็ได โดยมิพักตองดําเนินตามลําดับท่ีคนเหลานั้นเขาผูกพันตามตั๋วแตอยางใด ตาม

มาตรา L511–44 วรรคสอง กลาวคือ ผูทรงจะเรียกใหผูสั่งจาย หรือผูรับรอง หรือผูสลักหลัง หรือผูรับ

อาวัล คนใดคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือท้ังหมดรวมกันรับผิดตอผูทรงได โดยมิพักตองคํานึงวาผูใดจะ

เขาผูกพันตามตั๋วนั้นกอนหรือหลังกันอยางใด ซ่ึงลักษณะความรับผิดของผูรับอาวัลตามกฎหมาย

ฝรั่งเศสดังท่ีไดกลาวแลวนี้ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของไทยไดนํามาบัญญัติไวท้ังสิ้น ใน

มาตรา 967 วรรคหนึ่งและวรรคสอง 

นอกจากผูรับอาวัลจะมีความรับผิดตอผูทรงแลว ผูรับอาวัลยังมีความรับผิดตอคูสัญญา

ในต๋ัวเงินท่ีไดเขามาเปนคูสัญญาภายหลังจากท่ีผูถูกอาวัล (บุคคลท่ีตนประกัน) ไดเขามาผูกพันตาม

เนื้อความในตั๋วดวย เนื่องจากมาตรา L511–44 วรรคสามแหงประมวลกฎหมายพาณิชยฝรั่งเศส ได

บัญญัติวา “สิทธิเชนเดียวกันนี้ ยอมมีแกบุคคลซ่ึงไดลงลายมือชื่อในตั๋วเงินและไดถูกบังคับใชเงินใหแก

ผูทรง ในการท่ีจะบังคับเอาแกผูท่ีมีความผูกพันอยูกอนตน” ดังนั้นหากมีผูสลักหลังคนใดท่ีลงลายมือ

ชื่อภายหลังจากท่ีผูถูกอาวัลไดเขาเปนคูสัญญาในตั๋วเงิน และไดถูกบังคับใหใชเงินแกผูทรงไปแลว ผู

สลักหลังคนดังกลาวยอมมีสิทธิเรียกใหผูรับอาวัลรับผิดตอตนได เชนเดียวกับผูทรง 

ตัวอยาง นาย อ. ผูสั่งจายออกตั๋วแลกเงินสั่งนาย จ. ใชเงินใหนาย ร. ตอมานาย ร. สลัก

หลังตั๋วเงินใหนาย ก. โดยนายเอซ่ึงเปนบุคคลภายนอกไดเขามาลงลายมือชื่ออาวัลตั๋วเงินตามมาตรา 

L511–21 ดวย หลังจากนั้นนาย ก. สลักหลังโอนตั๋วเงินใหนาย ข. และนาย ข. โอนตั๋วใหนาย ค. 

เชนนี้ หากเม่ือตั๋วเงินถึงกําหนดชําระ นาย ค. นําตั๋วไปยื่นใหนาย จ. ใชเงิน แตนาย จ. ปฏิเสธ นาย ค. 
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ยอมมีสิทธิเรียกใหบรรดาคูสัญญาตั๋วเงิน อันไดแก นาย อ. ผูสั่งจาย นาย ร. นาย ก. และนาย ข.  

ผูสลักหลัง และนายเอผูรับอาวัลรับผิดชดใชเงินตามตั๋วตอผูทรงได 

กรณีตัวอยางขางตน หากนาย ค. ผูทรงเรียกใหนาย ข. ชําระเงิน และนาย ข.  

ไดชําระเงินใหแกผูทรงไป นาย ข. ก็ยอมเรียกใหบรรดาคูสัญญาตั๋วเงินท่ีเขามาผูกพันกอนตนรับผิดตอ

ตนได เม่ือนาย ก. เปนผูสลักหลังกอนนาย ข. นาย ก. จึงตองรับผิดตอนาย ข. ทําใหนายเอซ่ึงเปน 

ผูรับอาวัลนาย ก. ยอมมีความรับผิดตอนาย ข. เชนเดียวกับบุคคลซ่ึงตนประกันดวย 

บทบัญญัติในเรื่องความรับผิดของผูรับอาวัลตามกฎหมายฝรั่งเศสนี้ มีขอดีตรงท่ีวาไม

จําเปนตองพิจารณาวาผูรับอาวัลลงลายมือชื่อกอนหรือหลังบุคคลใด หากแตพิจารณาเพียงวาบุคคลผู

ถูกรับอาวัลอยูในลําดับใดก็เพียงพอตอการพิจารณาความรับผิดของผูรับอาวัลแลว เพราะผูรับอาวัล

ยอมมีความรับผิดเชนเดียวกับบุคคลท่ีตนประกัน ซ่ึงจะแตกตางจากกฎหมายอังกฤษท่ีตองดูลําดับการ

ลงลายมือชื่อของผูรับประกันหนี้ตามตั๋วเงินเพ่ือพิจารณาความรับผิดของบุคคลดังกลาว ทําใหเกิด

ความยุงยากในการพิจารณาซ่ึงจะตองมาพิสูจนขอเท็จจริงกันในชั้นศาล 

เม่ืออนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ.1912 (Hague Convention 1912) ไดรับเอาแนวคิดเรื่อง

การอาวัลตามกฎหมายฝรั่งเศสมาบัญญัติไว จึงสงผลใหผูรับอาวัลตามอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ.1912 

(Hague Convention 1912) มีความรับผิดเชนเดียวกับผูรับอาวัลตามกฎหมายฝรั่งเศส กลาวคือ 

ผูรับอาวัลตามอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ.1912 (Hague Convention 1912) มีความรับผิดเชนเดียวกับ

บุคคลท่ีตนประกัน และไมวาความรับผิดของบุคคลท่ีตนประกันจะตกเปนอันใชมิไดดวยเหตุใด ๆ 

นอกจากผิดแบบระเบียบแลว ผูรับอาวัลก็ยังมีความผูกพันตองรับผิดตามตั๋วเงินนั้นตอไป259 

2.3.2.4 สิทธิไลเบ้ียของผูค้ําประกันตั๋วเงิน 

บุคคลท่ีไดเขาคํ้าประกันตั๋วเงินนี้ หากตองรับผิดจายเงินใหแกผูทรงแลว จะสามารถไล

เบี้ยเอาแกบุคคลใดไดบางนั้น ตองพิจารณาตามมาตรา L511–21 วรรคเกาแหงประมวลกฎหมาย

พาณิชยฝรั่งเศสท่ีไดบัญญัติหลักเกณฑในการใชสิทธิไลเบี้ยของผูรับอาวัลไววา “เม่ือผูรับอาวัลไดใช

เงินไปตามตั๋วแลกเงินแลว ยอมไดสิทธิในอันจะไลเบี้ยเอาแกบุคคลซ่ึงตนไดประกันไว กับท้ังบุคคล

ท้ังหลายผูรับผิดแทนตัวผูนั้น” ดังนั้นเม่ือผูรับอาวัลตั๋วเงินไดใชเงินตามตั๋วใหแกผูทรงไป ผูรับอาวัลนั้น

ยอมมีสิทธิไลเบี้ยเอาแกผูถูกอาวัลซ่ึงเปนบุคคลท่ีตนประกัน และบรรดาบุคคลท่ีตองรับผิดตอผูถูก

อาวัล กลาวคือ บุคคลใดซ่ึงตองรับผิดตอผูถูกอาวัล ผูรับอาวัลยอมมีสิทธิเรียกใหบุคคลดังกลาวรับผิด

ตอตนได หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง คือ บรรดาบุคคลผูท่ีมีความผูกพันอยูแลวกอนผูถูกอาวัลนั่นเอง 

                                                           
259 Convention on the Unification of the Law Relating to Bills of Exchange 

and Promissory Notes, and Uniform Regulation (Hague, 1912), Article 31.  
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ในเรื่องสิทธิไลเบี้ยของผูรับอาวัลนี้ อนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ.1912 (Hague Convention 

1912) ก็ไดนําเอาหลักการตามกฎหมายฝรั่งเศสมาบัญญัติไวเชนเดียวกัน โดยบัญญัติไวในมาตรา 31 

วรรคสามความวา “ผูรับอาวัลท่ีถูกบังคับใหใชเงินแกผูทรงไปแลว ยอมมีสิทธิไลเบี้ยเอาแกบุคคลซ่ึงตน

ประกันและคูสัญญาตามตั๋วเงินท่ีตองรับผิดตอบุคคลเชนวานั้น” 

ตัวอยาง นาย อ. ผูสั่งจายออกตั๋วแลกเงินสั่งนาย จ. ใชเงินใหแก นาย ร. ตอมานาย ร. 

สลักหลังตั๋วเงินใหนาย ก. โดยนายเอบุคคลภายนอกไดเขาอาวัลนาย ก. หลังจากนั้นนาย ก. สลักหลัง

โอนต๋ัวเงินใหนาย ข. และนาย ข. โอนตั๋วใหนาย ค. เชนนี้ หากเม่ือตั๋วเงินถึงกําหนดชําระ นาย ค. นํา

ตั๋วไปยื่นใหนาย จ. ใชเงิน แตนาย จ. ปฏิเสธ นาย ค. เรียกใหนายเอผูรับอาวัลชดใชเงินตามตั๋วแกผู

ทรงไป นายเอยอมมีสิทธิไลเบ้ียเอาแกนาย ก. บุคคลท่ีตนประกัน กับนาย อ. ผูสั่งจายและนาย ร. ผู

สลักหลังกอนบุคคลท่ีตนประกันซ่ึงตองรับผิดตอนาย ก. ได 

สําหรับจํานวนเงินท่ีผูรับอาวัลอาจใชสิทธิไลเบี้ยไดนั้น ปรากฏอยูในประมวลกฎหมาย

พาณิชยฝรั่งเศสมาตรา L511–46 ความวา “คูสัญญาฝายซ่ึงเขาถือเอาและใชเงินตามตั๋วแลกเงิน

อาจจะเรียกเอาเงินใชจากคูสัญญาท้ังหลายซ่ึงตองรับผิดตอตนได คือ 

(1) เงินเต็มจํานวนซ่ึงตนไดใชไป 

(2) ดอกเบี้ยในจํานวนเงินนั้น คิดอัตราดอกเบี้ยตามกฎหมาย นับแตวันท่ีไดใชเงินไป 

(3) คาใชจายตาง ๆ อันตนตองออกไป” 

ฉะนั้น เม่ือผูรับอาวัลไดใชเงินใหแกผูทรงแลว ผูรับอาวัลยอมใชสิทธิไลเบี้ยใหผูซ่ึงตองรับ

ผิดใชเงินใหแกตนไดในจํานวนเงินตามตั๋วเงิน รวมถึงดอกเบี้ยและคาใชจายตาง ๆ อันตนไดออกไปใน

การทําคําคัดคานและคําบอกกลาว ตามมาตรา L511–21 วรรคเกาประกอบมาตรา L511–46 แหง

ประมวลกฎหมายพาณิชยฝรั่งเศส 

2.3.3 เปรียบเทียบหลักการอาวัลและหลักการเสมือนการสลักหลังตามตั๋วเงิน260 

ในการใชตั๋วเงินในประเทศท่ีใชระบบกฎหมายคอมมอนลอว เม่ือคูสัญญาประสงคท่ีจะ

ใหมีการคํ้าประกันตั๋วเงิน คูสัญญาก็จะจัดใหบุคคลท่ีมีความนาเชื่อถือทางดานการเงินเขาคํ้าประกัน

การใชเงินตามตั๋วนั้น คูสัญญาท่ีเขาคํ้าประกันการใชเงินดังกลาวมิไดลงลายมือชื่อในฐานะผูสั่งจาย ผู

รับรองหรือผูสลักหลัง หากแตเพียงเขาลงลายมือชื่อในดานหลังของตั๋วแลกเงินเทานั้น สงผลใหเรียก

การกระทําดังกลาวโดยท่ัวไปวา “Back” ตั๋วแลกเงิน ซ่ึงการเขามาลงลายมือชื่อดังกลาว บางทานจึง

                                                           
260 Robert Lombardi, “Aval and Quasi–Indorsements of Negotiable 

Instruments: A Comparison of Civil Law and Common Law Approaches,” 14 (4) 
Monash University Law Review 264, pp. 264 – 283 (1988). 
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เรียกวา “เสมือนการสลักหลัง (Quasi–Indorsement)” สวนในประเทศท่ีใชระบบกฎหมายซีวิลลอว 

การคํ้าประกันดังกลาวเรียกวา “อาวัล”  

2.3.3.1 การนําหลักการอาวัลไปประยุกตใชในดานการพาณิชย 

การอาวัลตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใชเงินนั้นเปนท่ีรูจักกันเปนอยางดีในประเทศท่ีใช

ระบบกฎหมายซีวิลลอว ท้ังในดานการเงินภายในประเทศและระหวางประเทศ261 อยางไรก็ตาม ใน

ประเทศท่ีใชระบบกฎหมายคอมมอนลอว ไดรับหลักการอาวัลไปใชในขอตกลงท่ีเก่ียวกับการให

สินเชื่อโดยใชตั๋วเงินเปนเครื่องมือ (Forfaiting Arrangement) ในดานสินเชื่อเพ่ือการคา (Trade 

Finance) เทานั้น  

โดยหลักของการอาวัลนั้น การอาวัลจะมีไดก็แตเฉพาะในตั๋วแลกเงินชนิดท่ีอาจคํานวณ

กําหนดเวลาใชเงินได (Time Bill) เทานั้น แตกรณีตั๋วแลกเงินชนิดถึงกําหนดเม่ือไดเห็น (Sight Bill) มิ

อาจมีการอาวัลกันได อีกท้ัง ผูสั่งจายและผูรับรองมิอาจเขารับอาวัลตั๋วแลกเงินได เนื่องจากบุคคล

ดังกลาวมีความรับผิดตามตั๋วแลกเงินนั้นอยูแลว ท้ังนี้โดยลักษณะของการอาวัลนั้นก็คือการให

บุคคลภายนอกเขามารวมรับผิดตามเนื้อความแหงตั๋วแลกเงินนั้นนั่นเอง การอาวัลนั้นเปนการประกัน

หนี้ (Surety) รูปแบบหนึ่งซ่ึงมีความม่ันคงมากกวาการคํ้าประกัน (Guarantee) กลาวคือ ผูรับอาวัล

ยังคงตองรับผิดแมวาความรับผิดของบุคคลท่ีตนประกันจะตกเปนอันใชมิไดดวยเหตุใด ๆ นอกจาก

การทําผิดแบบระเบียบ (Defect of Form) ตามมาตรา 32 (2) แหงกฎหมายเอกรูปแหงอนุสัญญา

นครเจนีวา ค.ศ.1930,1931 (Geneva Convention 1930,1931) หลักการดังกลาวแตกตางจากการ

คํ้าประกัน กลาวคือ การคํ้าประกันนั้นจะมีผลสมบูรณก็ตอเม่ือหนี้ประธาน (Principal Liability) นั้น

มีผลสมบูรณแลว262 

การรับอาวัลโดยธนาคารนั้นมีความแตกตางจากการรับรองสินเชื่อ (Acceptance 

Credit) โดยธนาคาร กลาวคือ ในกรณีการรับอาวัลนั้น ธนาคารผูรับอาวัลเขาลงลายมือชื่อกํากับ

ลายมือชื่อของผูรับรองตั๋วแลกเงิน (หรือคูสัญญาคนอ่ืน ๆ ) สวนในกรณีการรับรองสินเชื่อนั้น ตั๋วแลก

เงินนั้นจะสั่งจายเอาแกธนาคาร และธนาคารก็จะลงลายมือชื่อรับรองในฐานะท่ีเปนคูสัญญาดั้งเดิม 

(Original Party) ตามตั๋วแลกเงินนั้น 

                                                           
261 C. M. Schmitthoff, Schmitthoff’s Export Trade, 8th Edition, (London: 

Steven & Sons, 1986), pp. 327 – 328; Alasdair Watson, Finance of International Trade, 
3rd Edition, (London: Institute of Bankers, 1985), Chapter 7. 

262 Dick Easton, Practical Problems of Forfaiting, Euromoney Seminar on 
Trade Finance, London, 20th (March, 1984). 
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ในดานการพาณิชยนั้น การเขารับอาวัลโดยธนาคารซ่ึงเปนคูสัญญาท่ีมีความนาเชื่อถือ

ดานการเงินยอมเพ่ิมความนาเชื่อถือใหแกตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใชเงินนั้น ๆ และยอมสงผลใหการ

โอนตั๋วเงินเชนวานั้นสามารถกระทําไดโดยสะดวกมากข้ึนอีกดวย  

การอาวัลมีบทบาทสําคัญในการใหสินเชื่อโดยใชตั๋วเงินเปนเครื่องมือในการคาระหวาง

ประเทศ (Forfaiting Finance for International Trade) โดยอาจใชรวมกับเอกสารการขนสงสินคา 

(Transport Documents) ก็ได263 ในกรณีเชนนี้ หากตามสัญญา Collection Arrangement 

เอกสารการขนสงสินคาดังกลาวจะตองนําไปยื่นใหแกผูรับรองตั๋วแลกเงิน (ซ่ึงไดแกผูซ้ือตามสัญญาซ้ือ

ขาย) กอนท่ีเอกสารการขนสงสินคานั้นจะไดสงมอบใหแกผูรับรองตั๋วแลกเงิน ผูสั่งจายซ่ึงมีฐานะเปน

ผูขายตามสัญญาซ้ือขายก็อาจตั้งเง่ือนไขบังคับกอนไววาผูรับรองตั๋วแลกเงินซ่ึงเปนผูซ้ือสินคานั้นตอง

จัดใหบุคคลท่ีมีความนาเชื่อถือทางการเงินเขารับอาวัลตั๋วแลกเงินนั้นเสียกอน หรือในทางกลับกัน ผู

รับรองตั๋วแลกเงินซ่ึงมีฐานะเปนผูซ้ือตามสัญญาซ้ือขายก็อาจจัดใหมีการรับอาวัลตั๋วแลกเงินนั้นโดยมี

เง่ือนไขวาจะตองมีการสงมอบเอกสารการขนสงสินคานั้นใหแกตนกอนก็ได การผสมผสานซ่ึงลักษณะ

ทางการเงิน (Financial Aspect) และลักษณะของหนังสือตราสาร (Documentary Aspect) เชนนี้ 

มีความคลายคลึงกันกับสัญญาเลตเตอรออฟเครดิต (Letter of Credit)  

ในประเทศสหรัฐอเมริกา ประมวลกฎหมายพาณิชยเอกรูป (Uniform Commercial 

Code) กําหนดวาการคํ้าประกันหนี้ตามตั๋วแลกเงินท่ีมีลักษณะเดียวกันกับการรับอาวัล คือ การเขียน

ถอยคําวา “รับประกันการใชเงิน (Payment Guaranteed)” ลงในตั๋วแลกเงินนั้น264 

2.3.3.2 การอาวัลตามกฎหมาย ( De Jure Aval): ระบบกฎหมายซีวิลลอว 

กฎหมายวาดวยตราสารเปลี่ยนมือของประเทศท่ีใชระบบกฎหมายซีวิลลอวสวนใหญมี

พ้ืนฐานมาจากอนุสัญญาจัดทํากฎหมายเอกรูปสําหรับตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใชเงินซ่ึงไดรับการลง

นาม ณ นครเจนีวาในวันท่ี 7 มิถุนายน ค.ศ. 1930 โดยผูแทนจาก 26 ประเทศ (“กฎหมายเอกรูปแหง

อนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ.1930,1931 (Geneva Convention 1930,1931) ”) ซ่ึงกฎหมายเอกรูป

ดังกลาวในปจจุบันนี้ไดรับการนําไปใชใน 70 ประเทศท่ัวโลก รวมท้ังประเทศสวนใหญในทวีปยุโรป

และอเมริกาใต เชนเดียวกับประเทศจีน ญี่ปุนและสหภาพโซเวียต265 

อยางไรก็ตาม ผลของกฎหมายเอกรูปแหงอนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ.1930,1931 

(Geneva Convention 1930,1931)  ก็ถูกจํากัดโดยขอเท็จจริงท่ีวากฎหมายเอกรูปดังกลาวมิไดรับ

การยอมรับโดยประเทศท่ีใชระบบกฎหมายคอมมอนลอวแมแตประเทศเดียว ประเทศสหราชอาณาจักร
                                                           

263 C. M. Schmitthoff, supra note 262, pp. 327 – 328. 
264 American Uniform Commercial Code, S. 3–416 (1). 
265 สําหรับขอบเขตโดยท่ัวไปของกฎหมายเอกรูปแหงอนุสัญญานครเจนีวา โปรดดู 

Manley O. Hudson, A. H. Feller, supra note 82, p. 333. 
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มิไดลงนามในอนุสัญญาดังกลาวเนื่องจากการดังกลาวจะทําใหความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของ

กฎหมายตั๋วแลกเงินในประเทศอาณานิคมและประเทศในเครือจักรภพตองเสียไป และเนื่องจาก

กฎหมายเอกรูปดังกลาวเกิดข้ึนกอนพระราชบัญญัติเวสมินสเตอร (statute of Westminster) ประเทศ

อังกฤษจึงอางวาตนไมมีอํานาจตามรัฐธรรมนูญในการสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันข้ึนใหมอีก 

นอกจากนี้ประเทศสหรัฐอเมริกาก็มิไดลงนามในกฎหมายเอกรูปดังกลาวดวย เพราะเหตุวาประเทศ

สหรัฐอเมริกาเพ่ิงจะประสบความสําเร็จในการทําใหกฎหมายตั๋วแลกเงินมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน

ภายในประเทศของตน จึงไมประสงคท่ีจะใหมีการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายดังกลาวในเร็ววัน 

การลงนามหรือไมลงนามในกฎหมายเอกรูปแหงอนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ.1930,1931 

(Geneva Convention 1930,1931)  จึงสงผลใหกฎหมายตั๋วแลกเงินของประเทศตาง ๆ มีพ้ืนฐาน

มาจากระบบกฎหมายระบบใดระบบหนึ่งในสองระบบ บทบัญญัติแหงกฎหมายตั๋วแลกเงินท้ังสอง

ระบบดังกลาวจํานวนไมนอยก็เปนไปทํานองเดียวกันหรือคลายคลึงกัน อยางไรก็ตามความแตกตาง

ประการสําคัญประการหนึ่งก็คือระบบกฎหมายคอมมอนลอวไมมีบทบัญญัติทํานองเดียวกับการอาวัล  

บทบัญญัติท่ีเก่ียวของกับการอาวัลตามกฎหมายเอกรูปแหงอนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ.

1930,1931 (Geneva Convention 1930,1931)  ไดแก 

มาตรา 30: การรับประกันดวย “อาวัล” 

(1) ตั๋วแลกเงินจะมีผูคํ้าประกันรับประกันการใชเงินท้ังจํานวนหรือแตบางสวนก็ได ซ่ึง

เรียกวา “อาวัล (Wechselbürgschaft)” 

(2) การเขารับอาวัลอาจทําไดโดยบุคคลภายนอก หรือบุคคลท่ีไดลงลายมือชื่อในฐานะ

คูสัญญาแหงตั๋วเงิน 

มาตรา 31: แบบแหงการอาวัล 

(1) การรับอาวัลอาจกระทําบนตั๋วเงินนั้นเอง หรือในใบประจําตอ (Allonge) 

(2) การรับอาวัลตองใชถอยคําวา “ใชไดเปนอาวัล” (Good as Aval (Bon pour 

Aval)) หรือสํานวนอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน และลงลายมือชื่อผูรับอาวัล 

(3) อนึ่ง เพียงแตลงลายมือชื่อของผูรับอาวัลในดานหนาแหงตั๋วเงิน ก็จัดวาเปนคํารับ

อาวัลแลว เวนแตในกรณีท่ีเปนลายมือชื่อของผูจายหรือผูสั่งจาย 

(4) ในคํารับอาวัลตองระบุวารับประกันผูใด หากมิไดระบุ ใหถือวารับประกันผูสั่งจาย 

มาตรา 32: ความรับผิดของผูรับอาวัล 

(1) ผูรับอาวัลตั๋วเงิน (Der Wechselbürge) ยอมมีความรับผิดเชนเดียวกับบุคคลท่ีตน

ประกัน 

(2) ผูรับอาวัลยังคงมีความผูกพันตามตั๋วเงิน แมวาความรับผิดของบุคคลซ่ึงตนประกัน

ตกเปนอันใชไมไดดวยเหตุใด ๆ นอกจากการทําผิดแบบระเบียบ (Defect of Form) 
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(3) เม่ือผูรับอาวัลจายเงินตามตั๋วเงิน ยอมมีสิทธิไลเบี้ยเอาจากบุคคลซ่ึงตนประกันและ

บุคคลซ่ึงตองรับผิดแทนบุคคลนั้น 

บทบัญญัติวาดวยการอาวัลดังกลาวเปนหนึ่งในไมก่ีเรื่องท่ีมีความแตกตางในประการ

สําคัญระหวางระบบกฎหมายเอกรูปแหงอนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ.1930 ,1931 (Geneva 

Convention 1930,1931) กับระบบกฎหมายคอมมอนลอว  

ตามมาตรา 31 (4) นั้น มีประเด็นวาขอสันนิษฐานท่ีวาหากมิไดระบุวารับประกันผูใด ให

ถือวารับประกันผูสั่งจายนั้น อาจถูกหักลางโดยพยานหลักฐานอ่ืนนอกจากการระบุไวอยางชัดแจงได

หรือไมวาผูรับอาวัลประสงคจะรับอาวัลผูจาย266 ในสหพันธรัฐสาธารณรัฐเยอรมนี (เยอรมนีตะวันตก) 

ศาลฎีกาไดวางหลักวามาตรา 31 (4) ดังกลาวนั้นเปนแตเพียงบทบัญญัติวาดวยการตีความท่ีอาจถูก

หักลางโดยพยานหลักฐานอ่ืนวาความจริงแลวผูรับอาวัลประสงคจะเขารับอาวัลผูจายได267 ในคดีหนึ่ง

ศาลฎีกาไดตัดสินวาขอสันนิษฐานดังกลาวถูกหักลางโดยขอเท็จจริงท่ีวาผูรับอาวัลไดลงลายมือชื่อของ

ตนไวใตลายมือชื่อของผูรับรอง 

อยางไรก็ตาม ศาลสูงสุดฝรั่งเศสไดวางหลักตีความมาตรา 31 (4) ดังกลาวในทางตรงกัน

ขาม โดยศาลสูงสุด (Court of Cassation) ไดตัดสินไวในคําพิพากษา 2 ฉบับ268 วาตามลักษณะใน

แบบพิธี (Formalistic Character) ของอนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ.1930 ,1931 (Geneva 

Convention 1930,1931)  แลว ขอสันนิษฐานตามมาตรา 31 (4) มิอาจถูกหักลางได นอกจากนี้ศาล

สูงสุด (Court of Cassation) ไดวางหลักวามาตรา 2011 แหงประมวลกฎหมายแพงฝรั่งเศสก็อาจ

ใหผลในลักษณะเดียวกันนั้นดวย269 

นอกจากนี้ประเทศสวิตเซอรแลนดยังไดตีความบทบัญญัติมาตรา 31 (4) ดังกลาวในแนว

ท่ีสาม กลาวคือ ศาลสวิส270 ไดตีความคําวา “ระบุ (Specify)” ในอนุมาตราดังกลาวใหรวมไปถึงการ

ระบุโดยปริยาย (Implied Specification) ดวย และตัดสินวาลายมือชื่อของผูรับอาวัลซ่ึงลงไวใกลกับ

ลายมือชื่อของผูรับรองหรือผูสั่งจายนั้นก็คือการระบุโดยปริยายแลววาตนประสงคจะรับอาวัลบุคคล

ดังกลาว ดวยเหตุนี้คําพิพากษาของศาลสวิสจึงเปนไปในทํานองเดียวกันกับคําพิพากษาของศาล

เยอรมัน โดยศาลสวิสไมจําตองกลาวถึงประเด็นปญหาท่ีวาขอสันนิษฐานตามมาตรา 31 (4) นั้นอาจ

                                                           
266 O. C. Giles, supra note 88, pp. 155 – 166. 
267 BGHZ 34, 179, 181 (1961). อางถึงใน Ibid., p. 157. 
268 23.1.56, 1956 Dalloz 304 and 18.11.57, 1958 Dalloz 29. 
269 สําหรับประเด็นนี้ โปรดดู O. C. Giles, supra note 88, pp. 160 – 161. 
270 โปรดดู Ibid., pp. 161 – 164 ท่ีเก่ียวกับคําพิพากษาของศาลมณฑล (Cantonal 

Court) และศาลฎีกา 
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ถูกหักลางไดหรือไมดังกลาวแตอยางใด อยางไรก็ตามก็เปนท่ีนาสังเกตวา271 แมศาลสวิสจะตีความ

ตามเจตนาท่ีแทจริงของผูรับอาวัล แตการตีความดังกลาวก็มิไดทําใหมาตรา 31 (4) มีความชัดเจนข้ึน

แตอยางใด ท้ังนี้เนื่องจากผูรับอาวัลยอมไมสามารถลงลายมือชื่อตนในท่ีอ่ืนไดอีกแลว นอกจากใต

ลายมือชื่อของผูสั่งจายหรือผูรับรองเทานั้น 

ประเด็นตามอนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ.1930,1931 (Geneva Convention 

1930,1931)  ท่ีเก่ียวกับบทบัญญัติวาดวยการอาวัลท่ีเปนปญหาอีกประเด็นหนึ่งก็คือประเด็นตาม

มาตรา 31 (2) กลาวคือ หากผูท่ีประสงคจะเขารับอาวัลตั๋วแลกเงินไดลงลายมือชื่อในดานหลังตั๋วแลก

เงินนั้นโดยมิไดระบุถอยคําสํานวนวา “ใชไดเปนอาวัล (Good as Aval)” หรือถอยคําสํานวนอ่ืนท่ีมี

ความหมายทํานองเดียวกันนั้นกํากับไวดวย เชนนี้การดังกลาวจะมีผลเปนอยางไร ท้ังนี้เนื่องจากไมมี

บทสันนิษฐานวาการดังกลาวถือวาเปนการรับอาวัลแลว อยางไรก็ตาม เนื่องจากในทางปฏิบัติแลวอาจ

มีการนําพยานหลักฐานเขามาสืบพิสูจนเจตนาของผูลงลายมือชื่อนั้นวาตนประสงคจะเขารับอาวัลได

ตามปกติอยูแลว272นั่นเอง 

2.3.3.3 การอาวัลตามขอเท็จจริง (De Facto Aval): ระบบกฎหมาย 

คอมมอนลอว 

คําพิพากษาของศาลอังกฤษท่ีไดวางหลักเก่ียวกับการอาวัลไวเปนคดีแรก ไดแก คดี 

Jackson v. Hudson273ในป ค.ศ. 1810 ขอเท็จจริงในคดีนั้นมีวา อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงิน

ใหแกตนเอง ในการนี้ จ. ไดลงลายมือชื่อรับรองตั๋วแลกเงินดังกลาวไวดวย และใตคํารับรองของ จ., ข. 

บุคคลภายนอกไดเขียนถอยคําวา “รับรอง, ข.” และไดรับประกันดวยวาจาวาตนจะใชเงินหาก จ. 

ปฏิเสธการใชเงิน ตั๋วดังกลาวไดโอนไปจนถึง ก. ตอมาเม่ือตั๋วถึงกําหนด ก. นําตั๋วไปยื่นให จ. ใชเงินแต 

จ. ปฏิเสธการใชเงิน ก. จึงใชสิทธิไลเบี้ยเอาแก ข. ในคดีดังกลาวศาลคิงสเบนช (Court of King’s 

Bench) ไดตัดสินวา ข. ไมตองรับผิดในฐานะผูรับรอง เพราะ ข. ลงลายมือชื่อในฐานะบุคคลภายนอก 

(Stranger) โดย Lord Ellenborough ไดกลาววา: 

“เนื่องจากโจทกไดขายสินคาใหแกนาย Irving หากทานไดแถลงวาจําเลยสัญญาวาจะใช

เงินตามตั๋วแลกเงินนั้น ทานก็อาจผูกมัดเขาไดดวยพยานหลักฐานดังกลาว แตขาพเจาไมเคยทราบเลย

วาจะมีจารีตประเพณีหรือทางปฏิบัติทางการคาวาหากไดมีการสั่งจายตั๋วแลกเงินเอาแกบุคคลคนหนึ่ง

แลว ตั๋วดังกลาวอาจไดรับการรับรองโดยบุคคลสองคนได”274 

                                                           
271 Ibid., p. 164. 
272 Ibid. 
273 (1810) 2 Campbell 447; 170 E.R. 1213. 
274 170 E.R. 1213 at 1214. 
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มีขอสังเกตวาการรับอาวัลไมไดรับการยอมรับในประเทศอังกฤษ ท้ังนี้เนื่องจากเหตุผล

สองประการ ประการแรกเนื่องจากผูรับอาวัลมิไดมีนิติสัมพันธ (Privity) ใด ๆ กับบุคคลท่ีตนประกัน 

และประการท่ีสองเนื่องจากการรับอาวัลนั้นมีลักษณะเปนสัญญาคํ้าประกัน (Suretyship) ดังนั้นจึง

ตองตกอยูภายใตบังคับแหงมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการฉอฉล (Statute of Frauds) 

ค.ศ. 1677 ของประเทศสหราชอาณาจักร ท่ีจะตองมีหลักฐานเปนลายลักษณอักษรและลงลายมือชื่อ

ผูคํ้าประกันดวย เหตุผลดังกลาวนี้ปรากฏชัดแจงในคดี Steele v. M’Kinlay275 

คดี Steele v. M’Kinlay มีขอเท็จจริงวา อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินตามคําสั่งของ 

อ. ในการนี้ จ. ไดลงลายมือชื่อรับรองตั๋วแลกเงินนั้น และ ข. บุคคลภายนอกไดเขาลงลายมือชื่อตนไว

ในดานหลังแหงตั๋วนั้นเพ่ือรับประกันคํารับรองของ จ. หลังจากนั้น อ. ก็ไดสลักหลังไวในดานลาง

ลายมือชื่อของ ข. ตอมา อ. ไดฟอง ข. ใหรับผิดตอตน ศาลไดตัดสินใหเปนคุณแก ข. เพราะ ข. มิใชผู

จาย จึงไมตองรับผิดในฐานะผูรับรอง โดย Lord Blackburn ไดกลาววา: 

“ตามกฎหมายเกาของตางประเทศซ่ึงมิไดรับการยอมรับโดยกฎหมายอังกฤษแลว การท่ี 

ข. จะเขารวมรับผิดตามตั๋วแลกเงินนั้น อาจทําไดโดยการอาวัล (กลาวกันวาเปนคําศัพทโบราณซ่ึงมี

ความหมายวา “การเขียนไวดานลาง (Underwriting)”)…การรับอาวัลผูรับรองนั้นไมมีผลใชบังคับ

ตามกฎหมายอังกฤษ แมจะไดกระทําลงในตั๋วแลกเงินนั้นก็ตาม…แตการสลักหลังโดยบุคคลภายนอก 

(Stranger) ซ่ึงมิใชคูสัญญาตามตั๋วแลกเงินนั้น เพ่ือประโยชนของผูรับโอนตั๋วนั้นยอมมีผลใชบังคับได

ตามกฎหมายอังกฤษ และบรรลุผลเชนเดียวกันกับการอาวัล…การสลักหลังเชนวานั้นไมกอใหเกิด

ความรับผิดตอคูสัญญาตามตั๋วคนกอน ๆ แตจะเปนไปเพ่ือประโยชนของคูสัญญาคนตอ ๆ มาหลัง

จากนั้นเทานั้น”276 

ดังนั้น หากไมมีบทบัญญัติมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการฉอฉล (Statute of 

Frauds) อ. ก็จะสามารถนําสืบพยานหลักฐานเพ่ือพิสูจนวาเหตุผลท่ี ข. ลงลายมือชื่อในตั๋วแลกเงินนั้น

ก็เพราะประสงคจะคํ้าประกันหนี้ของ จ. นั่นเอง และ ข. ก็จะตองผูกพันตามคํารับประกันดังกลาวของ

ตน ดวยเหตุนี้จึงมีผูกลาววา “เหตุผลท่ีแทจริงแหงคําพิพากษาดังกลาวไดเลือนหายไปเสียแลว และก็

ไดมีการวางหลักกันตอ ๆ มาวา “ไมมีการอาวัล – ไมมีการรับประกันความรับผิดของผูรับรอง””277 

หลักกฎหมายดังกลาวไดรับการบัญญัติข้ึนเปนมาตรา 56 แหงพระราชบัญญัติตั๋วแลก

เงิน ค.ศ. 1882 (Bills of Exchange Act 1882) ของประเทศอังกฤษ ซ่ึงไดรับการนํามาบัญญัติแบบ

                                                           
275 (1880) 5 App. Cas. 754. 
276 Ibid., at 772. 
277 David E. Allen, The Emerging Money Market, Monash Law School and 

the Accepting Houses Association of Australia, 1976, p. 48. 



103 
 

คําตอคําในประเทศออสเตรเลียอีกทีหนึ่งโดยมาตรา 61 แหงพระราชบัญญัติตั๋วแลกเงิน ค.ศ. 1909 – 

1971 ความวา: 

“เม่ือบุคคลใดลงลายมือชื่อในตั๋วเงินในฐานะอยางอ่ืน นอกจากเปนผูสั่งจาย หรือผู

รับรอง ทานวาบุคคลนั้นมีความรับผิดตอผูทรงโดยชอบดวยกฎหมาย ในฐานะเปนผูสลักหลัง” 

เม่ือพิจารณามาตรา 61 แหงพระราชบัญญัติลมละลาย (เครือจักรภพ) แลว จะเห็นไดวา

บุคคลเสมือนผูสลักหลัง (Quasi–Indorser) มีความรับผิดตอผูทรงคนตอ ๆ มาในทํานองเดียวกันกับ

ผูรับอาวัล ขอแตกตางประการสําคัญก็คือบุคคลเสมือนผูสลักหลังไมตองรับผิดตอผูทรงคนกอน ๆ 

ในขณะท่ีผูรับอาวัลตองรับผิดตอผูทรงคนกอน ๆ ดวย ขอแตกตางดังกลาวมีความสําคัญเปนอยางมาก

เนื่องจากหากหลักการอาวัลไดรับการปรับใชในคดี Jackson v. Hudson แลว ผูทรงคนกอน ๆก็จะไม

ตองเผชิญกับความอยุติธรรม (Injustice) ท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการไมสามารถใชสิทธิไลเบี้ยเอาแกบุคคล

เสมือนผูสลักหลังไดนั่นเอง จนมีผูกลาววาหากคดีไดรับการพิจารณาในศาลแหงประเทศท่ีใชระบบ

กฎหมายซีวิลลอวซ่ึงยอมรับหลักการอาวัล บุคคลเสมือนผูสลักหลังดังกลาวยอมจะตองรับผิดใน

ทํานองเดียวกันกับผูรับอาวัลอยางไมตองสงสัย278 

เพ่ือแกไขความอยุติธรรมตอผูทรงคนกอน ๆ ดังกลาว ศาลในประเทศท่ีใชระบบ

กฎหมายคอมมอนลอวจึงไดสรางตัวอยางและวิธีการตาง ๆ (Fictions and Expedients) เพ่ือให

บุคคลเสมือนผูสลักหลังตองรับผิดตอผูทรงคนกอน ๆ ดวย จนสําเร็จผลเปนการอาวัลตามขอเท็จจริง 

(De Facto Aval) กลาวคือ ผูคํ้าประกันตองรับผิดตอท้ังผูทรงคนกอน ๆ และคนตอ ๆ มา อยางไรก็

ตามหลักการพ้ืนฐานของวิธีการ (Expedient) ดังกลาวท่ีศาลคอมมอนลอวสรางข้ึนนั้นยังมีผูไมเห็น

ดวย ดังเชนในคดีตอไปนี้ 

ในคดี Re Gooch279อ. ออกตั๋วแลกเงินและ ฮ. สลักหลังกลับคืนใหแก อ., ฮ. โตแยงวา

ตนไมตองรับผิด เพราะ อ. เปนคูสัญญาท่ีเขาผูกพันตามตั๋วอยูกอนแลว ตอขอโตแยงนี้ ทานผูพิพากษา 

Scrutton ไดปฏิเสธขอโตแยงดังกลาวโดยกลาววา “ในกรณีท่ีคูสัญญาฝายท่ีสองมิอาจฟองคูสัญญา

ฝายท่ีหนึ่งไดนั้น ขอเท็จจริงท่ีวาคูสัญญาฝายท่ีสามมีฐานะเหมือนกับคูสัญญาฝายท่ีหนึ่งมิอาจนํามาใช

เปนขอโตแยงโดยคูสัญญาฝายท่ีสองซ่ึงถูกฟองโดยคูสัญญาฝายท่ีสามได”280 

ในคดี Jenkins v. Coomber281 อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินตามคําสั่งของ อ. ใน

การนี้ จ. ไดลงลายมือชื่อรับรองตั๋วแลกเงินนั้น และ ฮ. บุคคลภายนอกก็ไดลงลายมือชื่อในตั๋วนั้นเพ่ือ

                                                           
278 Cowen, D. V., Gering L., Cowen on The Law of Negotiable Instruments 

in South Africa, 4th Edition (Johannesburg: Juta & Co., 1966), pp. 221 – 222. 
279 (1921) 2 K.B. 593. 
280 (1881) 7 Q.B.D. 636. 
281 (1898) 2 Q.B. 168. 
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คํ้าประกันดวย ตอมา อ. จึงไดสลักหลังตั๋วนั้นใหแกผูรับโอน ภายหลัง อ. ไดฟองให ฮ. รับผิดใชเงินแก

ตน ศาลไดตัดสินวา ฮ. มิใชบุคคลเสมือนผูสลักหลังตามความหมายแหงมาตรา 56 แหง

พระราชบัญญัติตั๋วแลกเงินของประเทศอังกฤษ เนื่องจาก ฮ. ไดลงลายมือชื่อในตั๋วนั้นกอนท่ี อ. (ซ่ึง

เปนผูรับเงินดวยในอีกฐานะหนึ่ง) จะไดสลักหลัง ในกรณีเชนนี้ อ. ยอมมิใช “ผูทรงโดยชอบดวย

กฎหมาย” ตามความหมายแหงมาตรา 56 เนื่องจาก อ. มิไดรับตั๋วแลกเงินนั้นมาโดย “สมบูรณและ

ถูกตองตามระเบียบ (Complete and Regular)” ตามหนาตั๋วนั้น อยางไรก็ตามหากศาลปรับใช

หลักการอาวัลในคดีดังกลาว ยอมประจักษชัดวา ฮ. ตองรับผิดตอ อ.282 

อยางไรก็ตาม ศาลไดวางหลักเพ่ิมเติมในคดี McDonald (Gerald) & Co. v. Nash & 

Co.283ปรากฏขอเท็จจริงในคดีดังกลาววา อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินตามคําสั่งของ อ. ในการนี้ 

ฮ. บุคคลภายนอกไดเขาลงลายมือชื่อในดานหลังของตั๋วแลกเงินดังกลาวดวย ตอมา อ. ไดลงลายมือ

ชื่อตนเหนือลายมือชื่อของ ฮ. (อยางไรก็ตาม ท่ีถูกตองแลว อ. ควรจะลงลายมือชื่อตนกอน ฮ.) ในคดีนี้ 

ฮ. ตอสูวา อ. มิใชผูทรงโดยชอบดวยกฎหมายเพราะตั๋วแลกเงินนั้น “ยังไมสมบูรณและถูกตองตาม

ระเบียบ (Complete and Regular)” ตามหลักท่ีศาลไดวางไวในคดี Jenkins v. Coomber ตอขอ

โตแยงนี้ สภาขุนนาง (House of Lords) ไดชี้ใหเห็นถึงความแตกตางระหวางคดีนี้และคดี Jenkins v. 

Coomber วา ในคดี Jenkins v. Coomber นั้น ไดมีการตกลงกันดวยวาจาไวกอนแลววา ฮ. จะคํ้า

ประกันหนี้ตามตั๋วแลกเงินนั้น และการตกลงเชนวานั้นสงผลใหตั๋วฉบับนั้นมีผลสมบูรณและถูกตอง

ตามระเบียบแลว นอกจากนี้สภาขุนนางยังไดกลาวตอไปอีกวาในคดี McDonald (Gerald) & Co. v. 

Nash & Co. นั้น อ. มีอํานาจโดยปริยายในการลงลายมือชื่อภายหลังจากท่ี ฮ. ไดลงลายมือชื่อแลว 

ดังนั้นตั๋วดังกลาวจึงมีผลบังคับยอนหลังเพราะการลงลายมือชื่อของ อ. นั่นเอง เหตุผลท้ังสองประการ

นี้เองท่ีทําใหการลงลายมือชื่อดังกลาวมีผลเชนเดียวกันกับการอาวัล อันกอใหเกิดความยุติธรรมในคดีนั้น 

ในคดี National Sales Corporation v. Bernardi284 ผูสั่งจายสลักหลังโดยผิดลําดับ

และโดยผิดตําแหนง ศาลไดปฏิเสธขอโตแยงของบุคคลเสมือนผูสลักหลังท่ีวาตั๋วแลกเงินนั้นไมสมบูรณ

และถูกตองตามระเบียบ โดยศาลใหเหตุผลวาเจตนาของคูสัญญาไดชวยแกไข (Rectified) สิ่งท่ีไม

ถูกตอง (Irregularity) ดังกลาวนั้นใหกลับมาถูกตองได คดีดังกลาวนั้นยากท่ีจะตีความใหเปนไปใน

ทํานองเดียวกัน (Reconcile with) กับคดี Jenkins v. Coomber ซ่ึงศาลมิไดกลาวถึงแตอยางใด 

ในคดี McCall Brothers v. Hargreaves285 ท้ังบุคคลเสมือนผูสลักหลังและผูสั่งจายได

ลงลายมือชื่อโดยผิดลําดับและโดยผิดตําแหนง ศาลก็ไดนําหลักกฎหมายในคดี National Sales 
                                                           

282 Cowen, D. V., Gering L., supra note 279, p. 223. 
283 (1924) A.C. 625. 
284 (1931) 2 K.B. 188. 
285 (1932) 2 K.B. 423. 
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Corporation v. Bernardi มาปรับใช และตัดสินวาเจตนาของคูสัญญาไดชวยแกไข (Rectified) สิ่งท่ี

ไมถูกตอง (Irregularity) ดังกลาวนั้นใหกลับมาถูกตองได นอกจากนี้ศาลไดกลาวตอไปวาแมวาเจตนา

ของคูสัญญาจะไดแสดงออกดวยวาจา แตบุคคลเสมือนผูสลักหลังก็ไมมีสิทธิยกมาตรา 4 แหง

พระราชบัญญัติวาดวยการฉอฉล (Statute of Frauds) ข้ึนตอสู คําพิพากษานี้ก็ยากท่ีจะตีความให

เปนไปในทํานองเดียวกัน (Reconcile with) กับคดี Steele v. M'Kinlay หรือคดี Jenkins v. 

Coomber 

ศาลของประเทศออสเตรเลียนั้นไดรับเอาแนวปฏิบัติในประเทศอังกฤษ และก็ไดสราง

หลักการอาวัลตามขอเท็จจริง (De Facto Aval) เพ่ือปองกันมิใหเกิดความไมยุติธรรมข้ึนแกผูสลักหลัง

คนกอน ๆ โดยหนึ่งในคดีแรก ๆ ท่ีศาลไดวางหลักการดังกลาวก็คือคดี Ferrier v. Stewart286 ซ่ึงผู

สลักหลังไดลงลายมือชื่อตนไวท้ังกอนและหลังลายมือชื่อของบุคคลเสมือนผูสลักหลัง ท้ังนี้เนื่องจากผู

ออกตั๋วไดตออายุ (Renewed) ตั๋วสัญญาใชเงินพิพาทฉบับนั้น ในคดีนี้บุคคลเสมือนผูสลักหลังไดอาง

หลักกฎหมายท่ีศาลไดวางไวในคดี Jenkins v. Coomber และคดี Steele v. M'Kinlay และตอสูวา

ผูรับเงินเปนผูสลักหลังคนกอน ๆ ศาลสูงของประเทศออสเตรเลียไดกลาววาคดีนี้กับคดีท่ีบุคคลเสมือน

ผูสลักหลังไดกลาวอางข้ึนนั้นมีความแตกตางกัน เนื่องจากในคดีนี้ผูรับเงินไดลงลายมือชื่อท้ังกอนและ

หลังลายมือชื่อของบุคคลเสมือนผูสลักหลัง ดังนั้นจึงมิใชกรณีท่ีตองตัดสินโดยอาศัยหลักกฎหมายวา

ดวยการอาวัลแตอยางใด 

ในคดี Freedman & Co. v. Dan Che Lin287 บุคคลเสมือนผูสลักหลังไดลงลายมือชื่อ

ในตั๋วสัญญาใชเงินกอนท่ีผูสั่งจายซ่ึงเปนผูรับเงินดวยอีกฐานะหนึ่ง (Drawer–Payee) จะไดสลักหลัง 

ศาลฎีกาแหงออสเตรเลียตะวันตก (Supreme Court of Western Australia) มิไดนําหลักกฎหมาย

ในคดี National Sales Corporation v. Bernardi หรือคดี McDonald (Gerald) & Co. v. Nash & 

Co. มาปรับใช หากแตไดสรางหลักกฎหมายข้ึนมาใหม กลาวคือ บุคคลเสมือนผูสลักหลังและผูสั่งจาย

ซ่ึงเปนผูรับเงินดวยอีกฐานะหนึ่งนั้นมีฐานะเปนผูใหคําม่ันสัญญารวมกัน (Joint Promisors) ดังนั้น

บุคคลเสมือนผูสลักหลังจึงตองรับผิดดวยเหตุผลดังกลาว หลักกฎหมายดังกลาวนี้ไมเคยปรากฏในคดี

ใด ๆ มากอน 

คําพิพากษาของศาลในประเทศออสเตรเลียเก่ียวกับประเด็นดังกลาว คือ คําพิพากษา

ของศาลฎีกาแหงรัฐนิวเซาธเวลส (Supreme Court of New South Wales) ซ่ึงตัดสินโดยทานผู

พิพากษาเชปปารด (Sheppard J.) ในคดี H. Rowe & Co. Pty. Ltd. v. Pitts288 ซ่ึงไดรับคําชื่นชม

                                                           
286 (1912) 15 C.L.R. 32. 
287 (1905) 7 W.A.L.R. 179. 
288 (1973) 2 N.S.W.L.R. 159. 
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วาเปนคําพิพากษาท่ี “กลาหาญและล้ําสมัย (Bold and Innovative Decision)”289 ขอเท็จจริงใน

คดีดังกลาวมีอยูวา อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินใหแกตนเอง ในการนี้ ฮ. บุคคลภายนอกไดเขาลง

ลายมือชื่อในตั๋วแลกเงินนั้นดวย ตอมาเม่ือตั๋วถึงกําหนด อ. นําตั๋วไปยื่นให จ. ใชเงินแต จ. ปฏิเสธการ

ใชเงิน อ. จึงฟองเรียกให ฮ. รับผิดตอตน ทานผูพิพากษาเชปปารดไดตัดสินวามิอาจนํามาตรา 61 

แหงพระราชบัญญัติตั๋วแลกเงิน (เครือจักรภพ) มาปรับใชกับกรณีนี้ได เนื่องจาก “การดังกลาวไม

กอใหเกิดสิทธิตามท่ีโจทกกลาวอางแกบุคคลอ่ืนนอกจากผูทรงโดยชอบดวยกฎหมาย ขาพเจาคิดวา

หลักดังกลาวเปนไปตามความเห็นขององคคณะผูพิพากษาในคดี Durack v. West Australian 

Trustee Executor & Agency Co. Ltd.290 291 อยางไรก็ตามทานผูพิพากษาเชปปารดก็ไดตัดสินวา

บุคคลเสมือนผูสลักหลังตองรับผิดโดยอาศัยหลักกฎหมายอ่ืน กลาวคือ: 

“เม่ือพิจารณาแลว บุคคลซ่ึงไดลงลายมือชื่อตนในดานหลังแหงตั๋วแลกเงินเพ่ือคํ้า

ประกันหนี้ตามตั๋ว (Back) ดังกลาว ยอมตองรับผิดตอผูสั่งจายในกรณีท่ีตั๋วนั้นขาดความเชื่อถือ หาก

ปรากฏวาบุคคลดังกลาวมีเจตนาจะรับผิดเชนวานั้นในขณะท่ีเขาลงลายมือชื่อในตั๋ว”292 

อยางไรก็ตาม เหตุผลดังกลาวก็ขัดตอมาตรา 61 แหงพระราชบัญญัติตั๋วแลกเงิน 

(เครือจักรภพ) ซ่ึงบัญญัติวาบุคคลเสมือนผูสลักหลังตองรับผิดตอ “ผูทรงโดยชอบดวยกฎหมาย” 

เทานั้น มิใชตองรับผิดตอผูทรงท่ีมีคาตอบแทน (Holder for Value) ทุกคน และคําพิพากษาดังกลาว

ก็ไมมีคําพิพากษาฉบับกอน ๆ (Precedent) สนับสนุนแตอยางใด เวนแตคําพิพากษาเชนคดี 

National Sales Corporation v. Bernardi ซ่ึงก็เปนคําพิพากษาท่ีไมเปนไปตามหลักในคําพิพากษา

ฉบับกอน ๆ อยางไรก็ตาม คําพิพากษาดังกลาวก็ไดรับคําชื่นชมวา “เปนท่ีหวังวาคําพิพากษาดังกลาว

ของทานผูพิพากษาเชปปารดนั้นจะไมถูกกลับ (Undisturbed) ท้ังนี้เพราะคําพิพากษานั้นไดอํานวย

ความยุติธรรมใหเกิดข้ึนโดยการยอมรับ (Recognising) ความเปนจริง (Realities) ในการทําธุรกรรม

ทางการคาในสมัยใหม (Modern Commercial Transactions) นี”้293 

โดยสรุปแลว คําพิพากษาดังกลาวขางตนมีความหมายโดยนัย (Implication) วา โดย

ปกติแลว เพ่ือตอบสนองตอความเปนจริงทางการคา (Commercial Reality) ศาลในประเทศอังกฤษ

และออสเตรเลียก็จะสรางหลักการ เพ่ือใหบุคคลเสมือนผูสลักหลังตองรับผิดตอผูทรงคนกอน ๆ 

เชนเดียวกับผูทรงคนตอ ๆ มา ซ่ึงถือเปนการอาวัลตามขอเท็จจริง (De Facto Aval) นั่นเอง 

                                                           
289 M.J.L. Rajanayagam, The Law Relating to Negotiable Instruments in 

Australia, (Sydney: Butterworths, 1980), p. 91. 
290 (1944) 72 C.L.R. 189. 
291 (1973) 2 N.S.W.L.R. 159 at 168. 
292 (1973) 2 N.S.W.L.R. 159 at 167. 
293 M.J.L. Rajanayagam, supra note 294, p. 92. 
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2.3.4 ความแตกตางระหวางการค้ําประกันตั๋วเงินตามระบบกฎหมายอังกฤษและ

ระบบกฎหมายฝรั่งเศส 

จากหลักการคํ้าประกันตั๋วเงินซ่ึงไดรับการพัฒนาข้ึนจากระบบกฎหมายท่ีแตกตางกัน 2 

ระบบ อันไดแก ระบบกฎหมายอังกฤษและระบบกฎหมายฝรั่งเศส ดังท่ีไดกลาวแลวในขางตน  

จะเห็นไดวาท้ัง 2 ระบบกฎหมายมีหลักการคํ้าประกันตั๋วเงินท่ีแตกตางกัน จึงอาจเปรียบเทียบ 

ขอแตกตางท่ีสําคัญของระบบการคํ้าประกันตั๋วเงินของท้ังสองระบบได ดังตอไปนี้ 

2.3.4.1 สถานะของผูค้ําประกันตั๋วเงิน 

การท่ีบุคคลภายนอกจะเขาคํ้าประกันตั๋วเงินนั้นมีปญหาวา บุคคลผูเขาคํ้าประกันตั๋วเงิน

นั้นควรมีสถานะพิเศษ โดยมีสิทธิ หนาท่ีและความรับผิดแยกตางหากจากคูสัญญาตั๋วเงินอ่ืน ๆ หรือไม 

ซ่ึงการคํ้าประกันตั๋วเงินตามระบบกฎหมายอังกฤษและระบบกฎหมายฝรั่งเศสนั้นมีหลักการท่ีแตกตาง

กันดังท่ีไดกลาวในขางตนแลววา ระบบกฎหมายอังกฤษมิไดแยกสถานะของผูคํ้าประกันตั๋วเงินไวตาง

หากแตอยางใด หากแตไดกําหนดใหผูท่ีลงลายมือชื่ออ่ืนนอกเหนือจากผูสั่งจายและผูรับรองมีความรับ

ผิดเชนเดียวกันกับผูสลักหลังตั๋วเงิน ตามมาตรา 56 แหงพระราชบัญญัติตั๋วเงิน ค.ศ. 1882 (Bills of 

Exchange Act 1882) ซ่ึงมีหลักการท่ีแตกตางจากหลักการคํ้าประกันตั๋วเงินตามระบบกฎหมาย

ฝรั่งเศส ท่ีไดแยกสถานะของผูคํ้าประกันตั๋วเงินไวตางหาก โดยใหมีสิทธิ หนาท่ีและความรับผิดแยก

ตางหากจากลูกหนี้อ่ืนตามตั๋ว ตามประมวลกฎหมายพาณิชยฝรั่งเศส มาตรา L511–21 

นอกจากนี้ บุคคลท่ีอาจเขาคํ้าประกันตั๋วเงินในระบบกฎหมายอังกฤษและฝรั่งเศส ยังมี

ความแตกตางกัน เนื่องจากในระบบกฎหมายอังกฤษ บุคคลท่ีอาจลงลายมือชื่อเพ่ือเขามาผูกพันตาม

ตั๋วเงินตามมาตรา 56 แหงพระราชบัญญัติตั๋วเงิน ค.ศ. 1882 (Bills of Exchange Act 1882) จะตอง

เปนบุคคลภายนอกซ่ึงไมไดเปนคูสัญญาในตั๋วเงินมากอนเทานั้น แตการคํ้าประกันตั๋วเงินในระบบ

กฎหมายฝรั่งเศสนั้น ยินยอมใหท้ังบุคคลภายนอกและบุคคลท่ีเปนคูสัญญาตั๋วเงินอยูกอนแลวสามารถ

เขาอาวัลตั๋วเงินได ตามมาตรา L511–21 วรรคสองแหงประมวลกฎหมายพาณิชยฝรั่งเศส ซ่ึง

อนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ.1912 (Hague Convention 1912) ก็ไดรับแนวคิดเรื่องการอาวัลและบุคคลผู

มีสิทธิเขาอาวัลตามระบบกฎหมายฝรั่งเศสนี้ไปบัญญัติไวในหมวดท่ี 4 เรื่องการอาวัล โดยในมาตรา 

29 บัญญัติใหการคํ้าประกันตั๋วเงินอาจกระทําไดดวยการอาวัล และบุคคลผูประสงคจะเขาอาวัลนั้นจะ

เปนบุคคลภายนอกหรือคูสัญญาตั๋วเงินอยูกอนแลวก็ได 

2.3.4.2 แบบของการค้ําประกันตั๋วเงิน 

ระบบกฎหมายอังกฤษและระบบกฎหมายฝรั่งเศสมีหลักการท่ีแตกตางกันในเรื่องแบบ

ของการคํ้าประกันตั๋วเงิน โดยตามระบบกฎหมายอังกฤษ มาตรา 56 แหงพระราชบัญญัติตั๋วเงิน ค.ศ. 

1882 (Bills of Exchange Act 1882) กําหนดไวแตเพียงวาบุคคลภายนอกผูหนึ่งผูใดเขามาลง

ลายมือชื่อของตนไวในตั๋วเทานั้น ก็เปนการเพียงพอท่ีจะทําใหบุคคลดังกลาวตองรับผิดตามตั๋วเงินแลว 
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แตตามระบบกฎหมายฝรั่งเศส มีการกําหนดแบบของการเขาอาวัลไวเปนพิเศษ คือ ตองมีการจดแจง

คําวา “ใชไดเปนอาวัล” หรือถอยคําสํานวนอ่ืนใดทํานองเดียวกันพรอมกับลงลายมือชื่อกํากับ หรือ

โดยการลงลายมือชื่อในดานหนาแหงตั๋วเงินนั้นก็เปนการเพียงพอแลว เวนแตจะเปนลายมือชื่อของผู

สั่งจายและผูรับรอง และหากมิไดระบุไววาอาวัลบุคคลใด ยอมถือวาเปนการอาวัลผูสั่งจาย 

นอกจากนี้ในการคํ้าประกันตั๋วเงินตามระบบกฎหมายอังกฤษ การลงลายมือชื่อตาม

มาตรา 56 แหงพระราชบัญญัติตั๋วเงิน ค.ศ. 1882 (Bills of Exchange Act 1882) เพ่ือผูกพันตามต๋ัว

เงินนั้น จะตองกระทําลงในตั๋วเงินหรือใบประจําตอเทานั้น จะกระทําลงในเอกสารอ่ืนนอกเหนือจาก

ตั๋วเงินหรือใบประจําตอมิได แตตามระบบกฎหมายฝรั่งเศสนั้น การอาวัลนอกจากจะกระทําลงบนต๋ัว

เงินหรือใบประจําตอไดแลว กฎหมายฝรั่งเศสยังยอมรับใหการอาวัลอาจกระทําลงบนเอกสารอ่ืนแยก

ตางหากจากตั๋วเงินหรือใบประจําตอก็ได เพียงแตตองระบุสถานท่ีทําการอาวัลลงในเอกสารนั้นดวย 

ตามมาตรา L511–21 วรรคสามแหงประมวลกฎหมายพาณิชยฝรั่งเศส 

2.3.4.3 ความรับผิดของผูค้ําประกันตั๋วเงิน 

ผูคํ้าประกันตั๋วเงินตามระบบกฎหมายอังกฤษมีความรับผิดเฉพาะแตกับคูสัญญาคน

หลังจากท่ีตนไดเขาลงลายมือชื่อผูกพันแลวเทานั้น โดยไมตองรับผิดตอคูสัญญาคนกอนในตั๋วเงินนั้น

แตอยางใด แตผูรับอาวัลตามระบบกฎหมายฝรั่งเศสนั้นมีความรับผิดเชนเดียวกับคูสัญญาตั๋วเงินท่ีตน

ไดประกัน ดังนั้นผูรับอาวัลจึงตองรับผิดตอคูสัญญาท้ังหลายท่ีมีสิทธิจะไดรับการใชเงินตามตั๋วเงินจาก

บุคคลท่ีตนประกัน โดยไมจํากัดวาบุคคลผูนั้นจะไดเขาผูกพันในตั๋วเงินกอนหรือหลังผูรับอาวัลก็ตาม 

และความผูกพันของผูรับอาวัลนี้ยังมีผลสมบูรณ แมวาความรับผิดของบุคคลท่ีตนประกันนั้นจะตกเปน

ใชไมไดดวยเหตุใด ยกเวนการทําผิดแบบระเบียบ 

2.3.4.4 สิทธิไลเบ้ียของผูค้ําประกันตั๋วเงิน 

เม่ือผูคํ้าประกันตั๋วเงินตามระบบกฎหมายอังกฤษมีฐานะเชนเดียวกับผูสลักหลัง สิทธิไล

เบี้ยของบุคคลดังกลาวจึงมีลักษณะเชนเดียวกับผูสลักหลัง กลาวคือ เม่ือตนไดถูกบังคับใชเงินใหแกผู

ทรงไปแลว ยอมมีสิทธิไลเบี้ยเอาแกคูสัญญาตั๋วเงินท่ีไดลงลายมือชื่อผูกพันในตั๋วเงินนั้นกอนตน แต

อยางไรก็ดีในการพิจารณาวาบุคคลใดลงลายมือชื่อกอนผู คํ้าประกันตั๋วเงินนั้นก็เปนไปไดยาก  

ไมอาจพิจารณาจากตั๋วเงินนั้นเองได เนื่องจากผูคํ้าประกันตั๋วเงินเพียงแตลงลายมือชื่อเทานั้น ไมได

ปรากฏวาเปนผูสลักหลังลําดับใด ทําใหเกิดความยุงยากในการใชสิทธิไลเบี้ย เพราะตองมีการพิสูจน

ขอเท็จจริงในชั้นศาลเพ่ือจะไดทราบวาบุคคลใดเขาเปนคูสัญญาตามตั๋วเงินกอนผูคํ้าประกันตั๋วเงิน 

เพ่ือท่ีบุคคลดังกลาวจะไดใชสิทธิไลเบี้ยตอไป แตสําหรับกฎหมายฝรั่งเศส ผูรับอาวัลตั๋วเงินมีสิทธิท่ีจะ

ไลเบี้ยเอาแกผูถูกอาวัล (บุคคลท่ีตนประกัน) และบุคคลท่ีตองรับผิดตอผูถูกอาวัล ในการพิจารณาสิทธิ

ไลเบี้ยของผูรับอาวัลจึงไมตองคํานึงวาผูรับอาวัลไดเขามาทําการอาวัลตั๋วเงินในลําดับใด 
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ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวาหลักการคํ้าประกันตั๋วเงินตามระบบกฎหมายอังกฤษนั้น ยังมี

หลักเกณฑและวิวัฒนาการแตกตางจากหลักในเรื่องการอาวัลตั๋วเงินของประเทศกลุมภาคพ้ืนทวีป

ยุโรปอยูมาก อันทําใหเกิดความขัดของในการปฏิบัติและเกิดปญหายุงยากตามมาในภายหลังเปนอยาง

มาก จนกระท่ังวาแมแตในประเทศท่ีเคยเปนอาณานิคมของอังกฤษ หรือรวมในเครือจักรภพอังกฤษ

เองก็ตาม ก็ยังมีหลายประเทศท่ีพยายามจะหันเหจากระบบของอังกฤษมารับหลักการอาวัลใหมากข้ึน 

ดังเชนในประเทศแคนาดา ไดพยายามท่ีจะใหมีหลักในการท่ีบุคคลท่ี 3 เขาคํ้าประกันตั๋วเงินใน

ลักษณะท่ีคลายคลึงกับการอาวัลอยูมาก ดังจะเห็นไดจากคําพิพากษาของศาลฎีกา (The Supreme 

Court) ในคดี Robinson V. Mann (1901) โดยศาลถือวา บุคคลท่ีสามท่ีเขามาสลักหลังตั๋วเงินกอนท่ี

ผูรับเงินจะสลักหลังตั๋วเงินตอไป ยอมตองรับผิดในฐานะผูสลักหลังตอผูรับเงินคนนั้น และศาลยังได

แสดงความคิดเห็นตอไปอีกดวยวา โดยผลแหงมาตรา 56 นี้เอง ยอมเปนการยอมรับและนําเอาหลัก

กฎหมายในเรื่องอาวัลเขามาสูระบบกฎหมายอังกฤษ มีขอสังเกตประการหนึ่งวา ใน Canadian Bills 

of Exchange Act R.S.C., 1985 มาตรา 131 (ซ่ึงบัญญัติไวมีใจความอยางเดียวกับมาตรา 56 แหง 

พระราชบัญญัติตั๋วแลกเงิน ค.ศ. 1882 (Bills of Exchange Act 1882) ของประเทศอังกฤษ) ได

เพ่ิมเติมคําวา “…and is subject to all the provisions of this Act respecting indorsers,” ไว

ดวย คือ ไดกําหนดใหนําเอาบทกฎหมายท้ังหลายในพระราชบัญญัตินี้อันเก่ียวกับผูสลักหลังมาใชแกผู

คํ้าประกันตั๋วเงินนี้ดวย ซ่ึงเทากับเปนการเริ่มตนท่ีจะรับเอาหลักการในเรื่องอาวัลมาใชในประเทศ

แคนาดา และปจจุบันนี้ในรัฐควีเบค (Quebec) ก็ไดนําหลักเรื่องอาวัลมาใชอยางสมบูรณแลว294 

อยางไรก็ดี ยังมีบางประเทศท่ีไดยึดหลักตามกฎหมายอังกฤษมาตรา 56 อยู เชน ใน

ประเทศออสเตรเลีย เคยมีคําพิพากษาของ The High Court of Australia ตัดสินวา การท่ีภรรยาได

สลักหลังลงในตั๋วสัญญาใชเงินท่ีสามีเปนผูออกใหตามคําขอของเจาหนี้ เชนนี้ภรรยายอมถูกปดปาก

ตามมาตรา 55 (2) (C) แหงพระราชบัญญัติตั๋วแลกเงิน ค.ศ. 1882 (Bills of Exchange Act 1882) มิ

ใหปฏิเสธวาตนมิใชผูสลักหลัง หรือเจาหนี้มิใชผูทรงตั๋วเงินโดยชอบ และในประเทศนิวซีแลนดก็เคยมี

คําพิพากษาหลายเรื่องท่ีวางหลักอยางเดียวกับคําพิพากษาขางตน 

                                                           
294 Maurice Megrah, supra note 255, p. 186. 
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บทท่ี 3 

พัฒนาการและแนวคิดทางกฎหมายในการยกรางกฎหมายตั๋วเงิน และหลักกฎหมาย

เกี่ยวกับการอาวัลตั๋วเงินตามกฎหมายไทย 

 

3.1 ความเปนมาในการยกรางกฎหมายตั๋วเงินของประเทศไทย 

 

ในระยะเริ่มแรกกอนท่ีจะใชระบบประมวลกฎหมายนั้น ประเทศไทยไมมีกฎหมายลาย

ลักษณอักษรท่ีเก่ียวกับตั๋วเงิน อยางไรก็ตามไดมีการใชตราสารหนี้บางชนิดท่ีโอนใหแกกันได เชน 

กรมธรรมสัญญากู โพยกวน เปนตน มาตั้งแตสมัยอยุธยาและใชกันตลอดมาถึงชวงกรุงรัตนโกสินทร 

ตอมาเม่ือมีการประกอบธุรกิจระหวางชาวไทยและชาวตางประเทศ และไดมีการใชตั๋วเงินเปน

เครื่องมือทางการคา การรางกฎหมายตั๋วเงินจึงกระทําไดงายเพราะใชกันจนเปนท่ีแพรหลายในวงการ

คาแลว  

กฎหมายตั๋วเงินในประเทศไทยนั้นมิไดมีวิวัฒนาการตอเนื่องเหมือนอยางในยุโรป แต

ปรากฏหลักฐานคําสอนของโรงเรียนกฎหมายและคําอธิบายกฎหมายตั๋วเงินในชวงรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 โดยคําสอนหรือคําอธิบายเหลานั้นไดรับ

อิทธิพลมาจากกฎหมายอังกฤษ และเม่ือมีคดีข้ึนสูศาล แมวาในขณะนั้นจะยังไมมีกฎหมายลายลักษณ

อักษรใชบังคับ แตศาลก็ไดใชหลักกฎหมายอังกฤษบังคับแกคดีโดยถือวาเปนกฎหมายจารีตประเพณี1 

แมวาศาลไทยจะนํากฎหมายตางประเทศมาปรับใชกับขอเท็จจริงในคดีในฐานะท่ีเปน

กฎหมายจารีตประเพณี และประเทศไทยไดมีการรวบรวมกฎหมายไวเปนหมวดหมูแลวก็ตาม แตการ

ท่ีไมมีกฎหมายลายลักษณอักษรในเรื่องตาง ๆ รวมถึงกฎหมายตั๋วเงินดวยนั้น ทําใหชาวตางชาติท่ีอยู

ในประเทศไทยหยิบยกประเด็นดังกลาวข้ึนมาเปนขออางเพ่ือไมตองข้ึนศาลไทยในกรณีท่ีมีขอพิพาท

เกิดข้ึนระหวางชาวไทยกับชาวตางชาติ หรือระหวางชาวตางชาติดวยกันเอง แมวาคดีนั้นจะเกิดใน

ดินแดนของประเทศไทยก็ตาม ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 4 ประเทศ

ไทยตองเขาทําสนธิสัญญาเบาวริ่งกับประเทศสหราชอาณาจักรในป พ.ศ. 2398 และสนธิสัญญาใน

ลักษณะเดียวกันนี้กับประเทศอ่ืนอีกหลายประเทศดวยกัน ทําใหประเทศไทยตองเสียอธิปไตยทางการ

ศาล ซ่ึงกอใหเกิดความยุงยากในการปกครองประเทศในชวงนั้นเปนอยางมาก เนื่องจากประเทศไทย

                                                           
1 เสาวนีย อัศวโรจน, “การโอนสิทธิตามตั๋วเงิน: ศึกษาในเชิงประวัติศาสตร และ

พัฒนาการของกฎหมาย”, (วิทยานิพนธนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 

2544), น. 164. 
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ไมสามารถดําเนินคดีและลงโทษคนตางชาติท่ีทําความผิดในประเทศไทยตามกฎหมายไทยได เพราะ

บุคคลดังกลาวสามารถไปข้ึนศาลกงสุลของประเทศท่ีตนอยูในบังคับแทนท่ีจะข้ึนศาลไทยไดนั่นเอง 

โดยสนธิสัญญาท่ีประเทศไทยลงนามกับประเทศตาง ๆ ดังกลาวนั้นมีขอกําหนดวาประเทศไทยจะได

สิทธิสภาพนอกอาณาเขตกลับคืนมาอยางสมบูรณก็ตอเม่ือประเทศไทยมีกฎหมายครบถวนและเปน

สากล 

ดวยเหตุนี้ประเทศไทยจึงมีความจําเปนท่ีจะตองปฏิรูปกฎหมายใหมีลักษณะทัดเทียมกับ

กฎหมายของนานาอารยประเทศ เพ่ือใหประเทศไทยไดรับเอกราชทางการศาล มิใหชาวตางชาติมี

สิทธิสภาพนอกอาณาเขตในประเทศไทยอีกตอไป ในการปฏิรูปกฎหมายดังกลาวนั้น ไดกระทําในทุก

สาขากฎหมายซ่ึงรวมถึง “กฎหมายพาณิชย” อันมีกฎหมายตั๋วเงินรวมอยูดวย เนื่องจากตั๋วเงินเปน

ตราสารท่ีใชในการคาขายระหวางชาวไทยกับชาวตางชาติจึงเปนกฎหมายท่ีมีความสําคัญและ

จําเปนตองบัญญัติใหทันสมัยและทัดเทียมกับอารยประเทศ 

การปฏิรูปกฎหมายของไทยเริ่มดวยการเลือกระบบกฎหมายเพ่ือใชเปนหลักในการ

ปฏิรูปกฎหมาย ระหวางระบบซีวิลลอวของประเทศในภาคพ้ืนทวีปยุโรปและระบบคอมมอนลอวของ

ประเทศสหราชอาณาจักร โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงตัดสินพระทัยเลือก

ระบบซิวิลลอวตามแบบประเทศในภาคพ้ืนทวีปยุโรปเปนหลักในการชําระกฎหมาย เนื่องจากในระบบ

ซีวิลลอวจะมีการแบงกฎหมายออกเปนหมวดหมูอยางเปนระบบ ทําใหเขาใจงายและสะดวกแกการใช

ซ่ึงเหมาะสมกับประเทศไทยในสมัยท่ีอยูในระหวางการพัฒนาประเทศ 

การรางประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยนั้นเริ่มดําเนินการตั้งแตป พ.ศ. 2451 ซ่ึง

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรงแตงตั้งคณะกรรมการรางกฎหมายแพงและพาณิชย

ข้ึน ผูท่ีทําหนาท่ียกรางกฎหมายดังกลาวสวนใหญลวนแตเปนชาวตางชาติท่ีเปนท่ีปรึกษากรรมการราง

กฎหมาย โดยมีชาวฝรั่งเศสซ่ึงจะเปนผูยกรางในเบื้องตนเพ่ือใหกรรมการอ่ืนพิจารณาตรวจแก

ภายหลัง2 

ในชวงแรกของการรางประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดมีการรางบทบัญญัติในเรื่อง

ท่ีคณะกรรมการรางกฎหมายเห็นวาเปนเรื่องสําคัญและจําเปนสําหรับประเทศไทยกอน โดยแบงเปน 

5 สวน แตละสวนจะเรียกวา “บรรพ” คือ หนี้ ทรัพย ความสามารถของบุคคล ครอบครัว และมรดก 

โดยบรรพ 1 เปนเรื่องวาดวยหนี้ ซ่ึงแบงออกเปน 2 สวน คือ บทท่ัวไป และเอกเทศสัญญา ในสวน

                                                           
2 ชาญชัย แสวงศักดิ์ , วีรวัฒน จันทโชติ, เสริมดรุณี กระสินธุและพิมพใจ รื่นเริง, 

“อิทธิพลของฝรั่งเศสในการปฏิรูปกฎหมายไทย”, วารสารกฎหมายปกครอง, เลม 3 ตอน 2,  

น. 651 – 653. 
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เอกเทศสัญญาซ่ึงเปนสวนท่ี 2 นี้เองท่ีมีบทบัญญัติในเรื่องเก่ียวกับตั๋วเงิน อันไดแก ตั๋วแลกเงิน  

ตั๋วสัญญาใชเงิน และเช็ค 

การรางประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 1 และบรรพ 2 แลวเสร็จในป พ.ศ. 

2452 ตอมามีการแกไขอีก 2 ครั้งในป พ.ศ. 2453 และในป พ.ศ. 24553 เนื้อหามีท้ังสิ้น 181 มาตรา 

และมีสาระสําคัญเหมือนกฎหมายต๋ัวเงินของประเทศอังกฤษ ตอมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา

เจาอยูหัว รัชกาลท่ี 6 ไดทรงแตงตั้งคณะกรรมการตรวจแกรางประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

บรรพ 2 ข้ึนในป พ.ศ. 2455 คณะกรรมการจึงไดนําบทบัญญัติเรื่องตั๋วเงินไปไวในรางประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 2 ชวงเวลาระหวาง พ.ศ. 2453 ถึง พ.ศ. 2455 ซ่ึงเปนเวลาเดียวกับ

ท่ีประเทศไทยไดยกรางประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 1 และ บรรพ 2 อยูนั้นไดเกิดความ

เคลื่อนไหวในระดับนานาชาติท่ีจะยกรางกฎหมายเอกรูป (Uniform Law) เก่ียวกับตั๋วเงิน ซ่ึงตอมาก็

คืออนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ.1912 (Hague Convention 1912) โดยประเทศไทยไดสงผูแทนไปรวม

ประชุมในการรางอนุสัญญาดังกลาวดวย 

ประเทศไทยไดใหความสําคัญกับอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ.1912 (Hague Convention 

1912) อยางมาก โดยคณะกรรมการรางกฎหมายไดนําบทบัญญัติตามอนุสัญญาดังกลาวมาเปน

แบบอยาง เนื่องจากเห็นวากฎหมายเอกรูปนั้นไดรับการยกรางโดยนักกฎหมายท่ีไดรับการยอมรับจาก

นานาอารยประเทศ อยางไรก็ตามประเทศไทยไดแตเพียงลงนามเทานั้น มิไดใหสัตยาบันแกอนุสัญญา

ดังกลาวแตอยางใด 

หลังจากนั้นไดมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการรางกฎหมายใหอยูภายใตการควบคุม

ของ นายกิยองผูเตรียมตนราง เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการชําระประมวลกฎหมาย4 จึงไดมีการ

แกไขรางดังกลาวอีกครั้งในป พ.ศ.2457 และรางท่ีแกไขดังกลาวนี้เองท่ีไดกลายมาเปนรางประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 1 และบรรพ 2 ท้ังนี้ หลักการสําคัญของการรางประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชยจะถือรางเดิมเปนหลัก แตหากในกฎหมายลักษณะใดไมมีรางเดิมอยู ก็จะดัดแปลง

กฎหมายของตางประเทศมาใช ในสวนของกฎหมายตั๋วเงินนั้นมีรางเดิมอยูแลว แตก็ไดยึดอนุสัญญา

กรุงเฮก ค.ศ.1912 (Hague Convention 1912) เปนแบบอยางในการรางกฎหมายตั๋วเงินไทย

เพ่ิมเติมดวย แมวาในเวลาตอมากฎหมายเอกรูปแหงอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ.1912 (Hague 

Convention 1912) จะไมมีผลบังคับใชเพราะมีประเทศภาคีไมครบจํานวนตามท่ีกําหนดไวก็ตาม 

                                                           
3 เสาวนีย อัศวโรจน, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยตั๋วเงิน, พิมพ

ครั้งท่ี 6, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2554), น. 5 – 6. 
4 เพ่ิงอาง. 
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 นอกจากนั้น พระเจาบรมวงศเธอ กรมหม่ืนวิวิธวรรณปรีชา ไดรับมอบหมายในการ

ทําหนาท่ีแปลรางประมวลกฎหมายดังกลาวจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย โดยไดทรงแปลเสร็จสิ้น

ในป  พ.ศ. 2458 และไดทรงแปลชื่อรางประมวลกฎหมายนั้นวา “รางประมวลกฎหมายแพงและ

การคาสําหรับพระราชอาณาจักรสยาม”5 โดยบทบัญญัติวาดวยตั๋วเงินนั้นมีบัญญัติอยูในมาตรา 888 

ถึงมาตรา 1164 และแบงเปน 6 หมวดดวยกัน ไดแก 

 หมวดท่ี 1 บทเบ็ดเสร็จท่ัวไป ตั้งแตมาตรา 888 ถึงมาตรา 899 

 หมวดท่ี 2 บทบัญญัติวาดวยลักษณะของตั๋วแลกเงิน ตั้งแตมาตรา 910 ถึงมาตรา 

1025 

 หมวดท่ี 3 บทบัญญัติวาดวยตั๋วสัญญาใชเงิน ตั้งแตมาตรา 1026 ถึงมาตรา 1034 

 หมวดท่ี 4 บทบัญญัติวาดวยเช็ค ตั้งแตมาตรา 1035 ถึงมาตรา 1049 

หมวดท่ี 5 บทบัญญัติวาดวยอายุความตั๋วเงิน ตั้งแตมาตรา 1050 ถึงมาตรา 1051  

 หมวดท่ี 6 บทบัญญัติวาดวยตั๋วเงินปลอม ตั๋วเงินหาย ตั้งแตมาตรา 1050 ถึง 1064  

 คําวา “ตั๋วเงิน” นั้น ตามรางประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและการคาสําหรับ 

พระราชอาณาจักรสยามเรียกวา “ตั๋วสําคัญ” โดยแบงออกเปน 3 ประเภท ประเภทท่ีหนึ่ง คือ  

ตั๋วแลกเงิน เรียกวา “ตั๋วสําคัญการใชเงิน” ประเภทท่ีสอง คือ ตั๋วสัญญาใชเงิน เรียกวา “ตั๋วผัดสง

เงิน” และประเภทท่ีสาม คือ เช็ค เรียกวา “ตั๋วสั่งจายเงิน”  

 ในป พ.ศ. 2462 ไดมีการแกไขรางประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยอีกครั้งโดยได

ยายกฎหมายตั๋วเงินไปไวในบรรพ 3 วาดวยเอกเทศสัญญา นอกจากนี้คณะกรรมการชําระประมวล

กฎหมายชุดนี้ยังไดแปลรางกฎหมายจากตนฉบับภาษาอังกฤษเสียใหม โดยเรียกคําแปลรางนี้วา  

“คําแปลกรรมการประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบรรพวาดวยพันธะธรรม” มีท้ังสิ้น 1128 มาตรา 

ซ่ึงบทบัญญัติวาดวยตั๋วเงินจะอยูในมาตรา 952 ถึงมาตรา 1128 โดยแบงเปน 6 หมวดดวยกัน ไดแก 

 หมวดท่ี 1 บทเบด็เสร็จท่ัวไปของตั๋วเงิน ตั้งแตมาตรา 952 ถึงมาตรา 963 

 หมวดท่ี 2 บทบัญญัติวาดวยลักษณะของตั๋วแลกเงิน ตั้งแตมาตรา 964 ถึงมาตรา 

1089 

 หมวดท่ี 3 บทบัญญัติวาดวยตั๋วสัญญาใชเงิน ตั้งแตมาตรา 1090 ถึงมาตรา 1098 

 หมวดท่ี 4 บทบัญญัติวาดวยเช็ค ตั้งแตมาตรา 1099 ถึงมาตรา 1113 

                                                           
5 พระเจาบรมวงศเธอ กรมหม่ืนวิวิธวรรณปรีชา,รางประมวลกฎหมายแพงและการคา

สําหรับพระราชอาณาจักรสยาม มาตรา 1 – 1394 กับขอพระราชบัญญัติวาดวยเรื่องขอบทกฎหมาย

ท่ีขัดขวางกัน มาตรา 1 – 31, พระพุทธศักราช 2458 (ค.ศ. 1915), (ม.ป.ท. : สํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา, ม.ป.ป.). 
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หมวดท่ี 5 บทบัญญัติวาดวยอายุความตั๋วเงิน ตั้งแตมาตรา 1114 ถึงมาตรา 1448 

 หมวดท่ี 6 บทบัญญัติวาดวยตั๋วเงินปลอม ตั๋วเงินหาย ตั้งแตมาตรา 1116 ถึง 1128 

 ตามรางประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบรรพวาดวยพันธะธรรมเรียก “ตั๋วเงิน” 

วา “ฎีกา” โดยแบงออกเปน 3 ประเภท ประเภทหนึ่ง คือ ตั๋วแลกเงิน เรียกวา “ฎีกาปริวรรต”   

ประเภทหนึ่ง คือ ตั๋วสัญญาใชเงิน เรียกวา “ฎีกาปฏิญญา” และอีกประเภทหนึ่ง คือ เช็ค เรียกวา 

“ฎีกาเบิกคลัง”6 

 ในป พ.ศ. 2463 ไดมีการแปลรางประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยจากตนรางท่ี

เปนภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยอีกครั้ง ซ่ึงในการแกไขครั้งนี้ไดบัญญัติกฎหมายตั๋วเงินไวในบรรพวา

ดวยพันธะ แพนก 167 

 ในป พ.ศ. 2464 ไดมีการแกไขรางประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยอีกครั้งหนึ่ง

โดยไดยายสวนท่ีเก่ียวกับตั๋วเงินไปไวในหมวด 2 แพนก 21 วาดวยธนสาร และมีการเปลี่ยนชื่ออีกครั้ง

จาก “ฎีกาปริวรรต” เปน “ธนสารปริวรรต”8 

 ภายหลังจากนั้นไดมีการแกไขอีกครั้งหนึ่ง แตเปนการแกไขถอยคําเพียงเล็กนอย 

โดยมีการนําบทบัญญัติเรื่องตั๋วเงินจากเดิมท่ีบัญญัติไวในหมวด 2 มาบัญญัติไวในบรรพ 3 วาดวย

ปริเฉทสัญญา (ตอมาเปลี่ยนชื่อเปนเอกเทศสัญญา) แพนก 21 หมวด 2 “ธนสารปริวรรต” 

(หมายความวา ทรัพยสมบัติท่ีหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงได) 

 ตอมาในป พ.ศ. 2466 ไดการเปลี่ยนแปลงชื่ออีกครั้งหนึ่งจาก “ธนสารปริวรรต” 

เปน “ตั๋วแลกเงิน” โดยยังคงบัญญัติอยูในหมวด 2 ซ่ึงมีท้ังหมด 9 สวน  

 ในท่ีสุดไดมีการประกาศใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 ในวันท่ี 1 

มกราคม 2468 ตอมามีการตรวจชําระประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยสวนอ่ืน ๆ ท่ีมีปญหา และได

                                                           
6 คําแปลกรรมการประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบรรพวาดวยพันธะธรรม มาตรา 1 

ถึง 1128 เริ่มตั้งแตวันท่ี 25 มิถุนายน 2462 แลวเสร็จวันท่ี 24 พฤษภาคม 2463, สํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา. 
7 คําแปลกรรมการประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบรรพวาดวยพันธะธรรม มาตรา 1 

ถึง 1128 เริ่มตั้งแตวันท่ี 24 มิถุนายน 2463 แลวเสร็จวันท่ี 21 เมษายน 2464, สํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา. 
8 คําแปลกรรมการประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบรรพวาดวยพันธะ (มาตรา 388 

ถึง 1128) ตนฉบับตรวจแกไขครั้งท่ี 1 ตั้งแตวันท่ี 2 สิงหาคม 2464 แลวเสร็จวันท่ี 26 สิงหาคม 

2465, สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. 
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พิจารณาบทบัญญัติในสวนของตั๋วแลกเงินพรอมกันไปดวย เปนผลใหมีการแกถอยคําตาง ๆ ในสวน

บทบัญญัติวาดวยตั๋วเงิน และไดมีการประกาศใชประมวลกฎหมายดังกลาวในป พ.ศ. 2472 

 การรางกฎหมายตั๋วเงินของประเทศไทยไดแบบอยางมาจากกฎหมายภายในของ

ประเทศตาง ๆ และอนุสัญญาตาง ๆ กลาวคือ กฎหมายอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน สวิส ญี่ปุน 

อนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ.1912 (Hague Convention 1912) และกฎหมายตั๋วเงินของรัฐนิวยอรก จึง

ทําใหกฎหมายตั๋วเงินของประเทศไทยเปนระบบท่ีผสมระหวางระบบซีวิลลอวและระบบคอม

มอนลอว9 

 สําหรับประเด็นท่ีเก่ียวของกับการยกรางหลักกฎหมายในเรื่องอาวัลตั๋วเงินนั้น 

กฎหมายตั๋วเงินของไทยไดถือตามระบบกฎหมายฝรั่งเศส ท่ีไดแยกบัญญัติเรื่องการคํ้าประกันหนี้ตาม

ตั๋วเงินไวโดยเฉพาะในบทบัญญัติเรื่อง “อาวัล” ท้ังนี้เนื่องจากประเทศไทยไดรับอิทธิพลของตนราง

สวนนี้จากอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ.1912 (Hague Convention 1912) ซ่ึงอนุสัญญาดังกลาวไดรับ

อิทธิพลเรื่องการอาวัลมาจากระบบกฎหมายฝรั่งเศสอีกทอดหนึ่ง จะเห็นไดจากตัวบทกฎหมายไทยจะ

เรียกการประกันตั๋วเงินวา “อาวัล” (Aval) ซ่ึงเปนคําในกฎหมายฝรั่งเศส อีกท้ังเนื้อหาตามบทบัญญัติ

ในมาตรา 938 ถึง  มาตรา 940 นั้น ก็จะตรงกับบทบัญญัติตามอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ.1912 (Hague 

Convention, 1912) และประมวลกฎหมายพาณิชยฝรั่งเศสแทบท้ังหมด เวนแตเรื่องการอาวัลใน

เอกสารตางหากท่ีมิใช ตั๋วเงิน (Acte Séparé) เทานั้น ท่ีถูกตัดออกไป มิไดนํามาบัญญัติไวในประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย ลักษณะตั๋วเงินของไทย 

  

3.2 ความหมาย และลักษณะทางกฎหมายของอาวัล 

 

มาตรา 938 วรรคหนึ่งบัญญัติวา “ตั๋วแลกเงินจะมีผูคํ้าประกันรับประกันการใชเงินท้ัง

จํานวนหรือแตบางสวนก็ได ซ่ึงทานเรียกวา “อาวัล”” ดังนั้น การอาวัล คือ การรับประกันการใชเงิน

ตามตั๋วเงินนั่นเอง และผูรับอาวัลก็เปรียบเสมือนผูคํ้าประกันหนี้ตามตั๋วเงินนั้นซ่ึงเปนบทบัญญัติใน

ทํานองเดียวกันกับกฎหมายฝรั่งเศส10 กฎหมายเยอรมัน11 อนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ.1930,1931 

(Geneva Convention 1930,1931)12 อนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ.1988 (Vienna Convention 

                                                           
9 เสาวนีย อัศวโรจน, อางแลว เชิงอรรถท่ี 3, น. 6. 
10 French Commercial Code Article L. 511–21 Para. 1.  
11 Wechselgesetz Art. 30 (1). 
12 Uniform Law on Bills of Exchange and Promissory Notes Article 30 Para. 1. 
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1988)13 มีขอท่ีนาสังเกต คือ อนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ.1912 (Hague Convention 1912)14 ก็บัญญัติ

ใหการใชเงินตามตั๋วเงินอาจมีการคํ้าประกันไดโดยการ “อาวัล” เชนเดียวกันกับกฎหมายของประเทศ

ตาง ๆดังกลาว แตมิไดบัญญัติใหสามารถกระทําไดท้ังจํานวนหรือแตบางสวนก็ได 

การอาวัลนั้นจัดเปนนิติกรรมฝายเดียวท่ีเพียงผูรับอาวัลแสดงเจตนาก็มีผลเปนการอาวัล

แลว ฉะนั้นการอาวัลจึงเกิดข้ึนโดยสมบูรณทันทีเม่ือไดมีการแสดงเจตนาออกมาใหปรากฏโดยผู

ตองการเขาอาวัลนั้น แตท้ังนี้ตองทําตามแบบท่ีกําหนดไวในมาตรา 939 ดวยจึงจะมีผลสมบูรณตาม

กฎหมาย15 

ตัวอยาง อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินให ร., ร. สลักหลังโอนตั๋วให ก., ก. สลักหลัง

โอนต๋ัวให ข. ตอมาเอแสดงเจตนาเขามารับอาวัล อ. โดยลงลายมือชื่อไวดานหนาตั๋วพรอมท้ังระบุวา 

“อาวัล อ.” เชนนี้การอาวัลของเอก็สมบูรณ แมวา อ. ซ่ึงเปนผูถูกอาวัลจะไมรับทราบถึงการเขามารับ

อาวัลของเอก็ตาม เพราะการอาวัลเปนนิติกรรมฝายเดียว 

 

3.3 ผูรับอาวัลและผูถูกอาวัล 

 

3.3.1 ผูรับอาวัล 

มาตรา 938 วรรคสองบัญญัติวา “อันอาวัลนั้นบุคคลภายนอกคนใดคนหนึ่งจะเปนผูรับ 

หรือแมคูสัญญาแหงตั๋วเงินนั้นฝายใดฝายหนึ่งจะเปนผูรับก็ได” ซ่ึงเปนบทบัญญัติในทํานองเดียวกันกับ

กฎหมายฝรั่งเศส16 กฎหมายเยอรมัน17 อนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ.1912 (Hague Convention 1912)18 

                                                           
13 United Nations Convention on International Bills of Exchange and 

International Promissory Notes Article 46 Para. 1. 
14 Convention on the Unification of the Law relating to Bills of Exchange 

and Promissory Notes, Uniform Regulation Article 29 Para. 1. 
15 ธนวัฒน เนติโพธิ์, “อาวัล”, (วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2523), น.14. 
16 French Commercial Code Article L. 511–21 Para. 2.  
17 Wechselgesetz Art. 30 (2). 
18 Convention on the Unification of the Law relating to Bills of Exchange 

and Promissory Notes, Uniform Regulation Article 29 Para. 2. 
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อนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ.1930,1931 (Geneva Convention 1930,1931)19 อนุสัญญากรุงเวียนนา 

ค.ศ.1988 (Vienna Convention 1988)20 มาตราดังกลาวอาจแยกพิจารณาได ดังนี้ 

3.3.1.1 บุคคลภายนอกสัญญาตั๋วเงิน 

บุคคลท่ีไมใชคูสัญญาในตั๋วเงินมาแตเดิม ไมวาจะเปนผูสั่งจาย ผูสลักหลัง ผูรับรองหรือ

แมแตเจาหนี้แหงตั๋วเงิน ซ่ึงบุคคลภายนอกสัญญาตั๋วเงินนี้ อาจเขามาเปนผูรับอาวัลได เนื่องจากการท่ี

บุคคลภายนอกเขามาเปนผูรับอาวัลยอมทําใหตั๋วมีความนาเชื่อถือยิ่งข้ึน เพราะการเขารับอาวัลทําให

มีลูกหนี้ตามตั๋วเพ่ิมข้ึนจากเดิม และเม่ือบุคคลภายนอกเขารับอาวัลตั๋วเงินยอมกลายเปนคูสัญญาในตั๋ว

เงินตอไป 

ตัวอยางท่ี 1. อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินให ร., ร. สลักหลังโอนตั๋วให ก. โดยมีเอ

เขารับอาวัล ร. เชนนี้เอซ่ึงเปนบุคคลภายนอกสามารถเขามาเปนผูรับอาวัลได ตามมาตรา 938 วรรค

สอง 

ในตั๋วแลกเงินแตละฉบับอาจมีการรับอาวัลผูท่ีลงลายมือชื่อในตั๋วหลายคนก็ได ดังเชน

ตามตัวอยางอาจมีเอเขารับอาวัล ร. และมีบีเขารับอาวัล อ. ก็ได นอกจากนั้นอาจมีบุคคลหลายคนเขา

รับอาวัลบุคคลคนเดียวกันก็ได การท่ีมาตรา 938 วรรคสองใชคําวา “บุคคลภายนอกคนใด 

คนหนึ่ง” ในท่ีนี้มิไดหมายความวาผูรับอาวัลจะมีไดเพียงบุคคลเดียวเทานั้น หากแตหมายความวา 

จะเปนบุคคลภายนอกผูใดก็ไดท้ังสิ้น 

บุคคลภายนอกท่ีจะเข ามาเปนผู รับอาวัลนั้น  แมว าจะมีฐานะเปนผู จ ายตาม 

ตั๋วแลกเงินก็เขารับอาวัลได ไมมีขอจํากัดแตอยางใด21 

ตัวอยางท่ี 2. ตามตัวอยางท่ี 1. ขางตน จ. อาจเขารับอาวัล ร. ก็ได ในกรณีเชนนี้หาก 

ก. ยื่นตั๋วให จ. รับรองหรือยื่นตั๋วให จ. ใชเงิน แต จ. ปฏิเสธการรับรองหรือปฏิเสธการใชเงิน  

เม่ือ ก. ทําคําคัดคานแลว ก. อาจใชสิทธิไลเบี้ยเอาแกผูท่ีลงลายมือชื่อในตั๋วได หาก ก. ใชสิทธิไลเบี้ย

เอาแก จ. ผูรับอาวัลและ จ. ไดใชเงินให ก. และเขาถือเอาตั๋วแลว จ. ก็มีสิทธิไลเบี้ย ร. ผูซ่ึงตนอาวัล

และ อ. บุคคลซ่ึงตองรับผิดตอ ร. ได ตามมาตรา 940 วรรคสาม 

3.3.1.2 คูสัญญาตามตั๋วเงิน 

คูสัญญาตามตั๋วเงินซ่ึงเปน ผูรับรอง ผูสั่งจาย ผูออกตั๋วและผูสลักหลังก็อาจเขาเปนผูรับ

อาวัลได  เนื่องจากมาตรา 938 วรรคสองอนุญาตให คูสัญญาตามตั๋ ว เขา เปนผู รับอาวัลได  

                                                           
19 Uniform Law on Bills of Exchange and Promissory Notes Article 30 Para. 2. 
20 United Nations Convention on International Bills of Exchange and 

International Promissory Notes Article 46 Para. 1. 
21 คําพิพากษาฎีกาท่ี 833/2523 2523 ฎ. 557. 
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เม่ือคูสัญญาตามตั๋วซ่ึงจะตองรับผิดอยูเดิมไดเขามาลงลายมือชื่อเปนผูรับอาวัลก็ยอมมีความรับผิดใน

ฐานะผูรับอาวัลเพ่ิมเติมนอกเหนือจากฐานะเดิมท่ีตนตองรับผิดอยูแลวดวย  

ตัวอยาง อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินให ร., ร. สลักหลังโอนตั๋วให ก., ก. สลักหลังโอน

ตั๋วให ข. โดยมี อ. เขารับอาวัล ก. ดังนี้ อ. ซ่ึงตองรับผิดในฐานะผูสั่งจายอยูแลวฐานะหนึ่งก็จะมีความ

รับผิดในฐานะผูรับอาวัล ก. อีกฐานะหนึ่ง 

การท่ีคูสัญญาตามตั๋วเขามาเปนผูรับอาวัลอีกฐานะหนึ่งยอมเปนประโยชนแกผูทรงใน

กรณีท่ีความรับผิดของบุคคลดังกลาวในฐานะผูรับอาวัลมีมากกวาในฐานะเดิม เชน เดิมอยูในฐานะผู

สลักหลังแลวเขารับอาวัลผูรับรอง หรือเดิมเปนผูสลักหลังเช็คแลวเขารับอาวัลผูสั่งจายซ่ึงจะมีความรับ

ผิดมากกวาฐานะเดิมตามมาตรา 99022 หรือเดิมอยูในฐานะผูสลักหลังแลวตอมาไดเขาอาวัลผูสลักหลังอีก

คนหนึ่งซ่ึงถูกตัดบทเนื่องจากมีสวนเก่ียวของกับลายมือชื่อปลอมตามมาตรา 1008 หรือเดิมอยูใน

ฐานะผูสลักหลังแลวตอมาไดเขาอาวัลผูสลักหลังตั๋วซ่ึงไดแกไขเปลี่ยนแปลงตั๋วตามมาตรา 1007 

(1) ตัวอยางกรณีผูสลักหลังเขารับอาวัลผูรับรอง อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินให ร. 

โดย จ. ลงลายมือชื่อรับรองตั๋วเรียบรอยแลว ตอมา ร. สลักหลังโอนตั๋วให ก., ก. สลักหลังโอนตั๋วให ข. 

โดยมี ก. เขารับอาวัล จ. ผูรับรอง เม่ือตั๋วถึงกําหนด ข. นําตั๋วไปยื่นให จ. ใชเงินแต จ. ปฏิเสธการใช

เงิน ข. จึงทําคําคัดคานแลวใชสิทธิไลเบี้ย เชนนี้หาก ข. มาไลเบี้ย ก. ในฐานะผูสลักหลังก็จะมีอายุ

ความ 1 ป ตามมาตรา 1002 แตหากไลเบี้ย ก. ในฐานะผูรับอาวัลผูรับรองจะมีอายุความ 3 ป ตาม

มาตรา 1001  

ตามตัวอย างนี้  ก .  มีสองฐานะ ฐานะหนึ่ ง  คือ ผูสลักหลั ง อีกฐานะหนึ่ ง  คือ  

ผูรับอาวัลผูรับรอง ซ่ึงความรับผิดท้ังสองฐานะนี้ตางกัน ดังนี้แมวา ก. จะรับผิดในฐานะผูสลักหลัง 

อยูแลวก็ตาม แตการเขามาอยูในฐานะผูรับอาวัล จ. ผูรับรองก็จะทําให ก. มีขอบเขตความรับผิด

เพ่ิมข้ึน โดยยอมมีความรับผิดเชนเดียวกับบุคคลท่ีตนเขารับอาวัล คือ ผูรับรอง 

(2) ตัวอยางกรณีผูสลักหลังเช็คเขารับอาวัลผูส่ังจาย อ. ออกเช็คท่ีกรุงเทพฯ ลงวันท่ี 

1 กุมภาพันธ 2554 สั่งธนาคารธรรมศาสตร สาขากรุงเทพฯ ใชเงินให ร., ร. สลักหลังโอนเช็คให ก. 

พรอมท้ังไดลงลายมือชื่อเปนผูรับอาวัล อ. ดวยอีกฐานะหนึ่ง ก. สลักหลังโอนเช็คตอให ข.  

ตามตัวอยางเปนกรณีซ่ึงสถานท่ีออกเช็คเปนเมืองเดียวกับสถานท่ีใชเงิน ดังนั้น ผูทรงจึงตองนําเช็ค 

มายื่นใหธนาคารใชเงินภายในหนึ่งเดือนนับจากวันออกเช็ค ตามมาตรา 990 หากผูทรงนําเช็คมายื่น

เกินกําหนดดังกลาวและธนาคารไดปฏิเสธการใชเงิน ผูทรงยอมสิ้นสิทธิไลเบี้ยผูสลักหลังท้ังปวง  

แตไมเสียสิทธิไลเบี้ยผูสั่งจาย (หากผูสั่งจายไมเสียหายเพราะการยื่นเช็คลาชาดังกลาว) ตามมาตรา 

990 ดังนั้น เม่ือ ข. ยื่นเช็คใหใชเงินเกินหนึ่งเดือนจึงสิ้นสิทธิไลเบี้ย ก. และ ร. ผูสลักหลัง แตยังไมสิ้น

                                                           
22 คําพิพากษาฎีกาท่ี 3702/2528 2528 ฎ. 2400. 
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สิทธิไลเบี้ย อ. ผูสั่งจาย นอกจากนั้น ร. ซ่ึงมีฐานะเปนผูรับอาวัล อ. ยอมตองรับผิดเชนเดียวกับบุคคล

ท่ีตนประกัน เม่ือ อ. ยังคงตองรับผิดตอ ข., ร. ผูรับอาวัลจึงตองรับผิดตอ ข. เชนเดียวกันดวย 

(3) ตัวอยางกรณีผูสลักหลังเขารับอาวัลตั๋วท่ีมีลายมือช่ือปลอม อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง 

จ. ใชเงินให ร., ร. สลักหลังโอนตั๋วให ก. ตอมาโมงขโมยตั๋วจาก ก. และไดปลอมลายมือชื่อ ก.  

ใหเปนการสลักหลังลอยแลวโอนตั๋วให ข., ข. สลักหลังโอนตั๋วให ค. โดยมี ร. ซ่ึงเปนผูสลักหลัง 

เขาลงลายมือชื่อในฐานะผูรับอาวัล ข. ดวย เม่ือ ค. นําตั๋วไปยื่นให จ. ใชเงิน หาก จ. ปฏิเสธการใชเงิน 

เชนนี้ ค. ยอมไมสามารถไลเบี้ย อ. ผูสั่งจายและ ร. ในฐานะผูสลักหลังใหรับผิดได เนื่องจากตั๋วฉบับนี้

มีลายมือชื่อปลอม จึงสงผลให ค. ไมสามารถอางอิงอาศัยแสวงสิทธิเพ่ือบังคับการใชเงินได เวนแตผูท่ี

ถูกบังคับใชเงินนั้นจะเปนผูตองตัดบทมิใหยกขอลายมือชื่อปลอมข้ึนเปนขอตอสู ตามมาตรา 1008 

ดังนี้ ค. จึงไดแตจะไลเบี้ย ข. ผูสลักหลังภายหลังลายมือชื่อปลอมและโมงผูปลอมลายมือชื่อ ก.  

ใหรับผิดเทานั้น เนื่องจากโมงและ ข. เปนผูถูกตัดบทมิใหยกขอลายมือชื่อปลอมข้ึนเปนขอตอสู  

ตามมาตรา 1008 สําหรับ ร. ในฐานะผูรับอาวัล ข. นั้นยอมตองรับผิดเชนเดียวกับบุคคลท่ีตนประกัน 

เม่ือ ข. บุคคลท่ี ร. ประกันตองรับผิดแลว ดังนั้น ร. ผูรับอาวัลจึงตองรับผิดตอ ค. ดวย 

มีขอท่ีนาสังเกตวา มาตรา 938 วรรคสองนั้นใหสิทธิคูสัญญาในการเขาอาวัลตั๋วโดยมิได

จํากัดฐานะ ดังนั้น ผูรับรองก็สามารถเขาอาวัลตั๋วได กรณีจะตางจากผูสอดเขาแกหนาซ่ึงมาตรา 950 

วร รคสามไม อนุญาต ให ผู รั บ รองสอด เข า แก หน า  ท้ั งนี้ เ พร าะการสอด เข า ใ ช เ งิ น เ พ่ื อ 

แกหนาจะเกิดข้ึนตอเม่ือตั๋วขาดความเชื่อถือเพราะผูรับรองไมใชเงิน เม่ือการสอดเขาแกหนาเกิดข้ึน

จากการกระทําของตัวผูรับรองเอง กฎหมายจึงไมอนุญาตใหผูรับรองสอดเขาใชเงินเพ่ือแกหนาตนเอง 

เนื่องจากหากผูรับรองจะสอดเขาใชเงินเพ่ือแกหนาตนเองแลว เหตุใดจึงไมใชเงินในฐานะผูรับรอง 

เสียตั้งแตแรก สวนการอาวัลนั้นมีข้ึนเพ่ือใหตั๋วมีความเชื่อถือมากยิ่งข้ึน การท่ีผูรับรองเขาอาวัลตั๋วเพ่ิม

ข้ึนมาอีกฐานะหนึ่งยอมเปนประโยชนใหตั๋วมีความนาเชื่อถือมากยิ่งข้ึน ดังนั้น กฎหมายจึงอนุญาตให

ผูรับรองก็สามารถเขาอาวัลตั๋วได 

3.3.2 ผูถูกอาวัล 

ผูถูกอาวัลนั้นจะตองเปนผู ท่ีตองรับผิดตามตั๋ว หากไมมีความรับผิดตามตั๋วก็จะมี 

ผูรับอาวัลมิได ดังนั้น หากผูใดประสงคจะเขารับอาวัลผูจายซ่ึงมิไดลงลายมือชื่อเปนผูรับรอง เชนนี้

ยอมทําไมได เนื่องจากผูรับอาวัลยอมตองผูกพันเปนอยางเดียวกับบุคคลซ่ึงตนประกัน หากผูถูกอาวัล

ไมมีความรับผิดเนื่องจากมิไดลงลายมือชื่อในตั๋วแลกเงิน ผูรับอาวัลก็ยอมไมตองรับผิดเชนเดียวกันจึง

ไมมีประโยชนท่ีจะตองมีการรับอาวัลกัน 

อยางไรก็ดี เนื่องจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของไทยไมมีบทบัญญัติในสวนท่ี

เก่ียวกับบุคคลท่ีอาจถูกอาวัลได จึงทําใหมีปญหาวาผูรับอาวัลจะเขารับอาวัลผูรับอาวัลอีกคนหนึ่งได
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หรือไม และจะสามารถรับอาวัลบุคคลท่ียังไมไดเขาเปนคูสัญญาในตั๋วเงินไดหรือไม เพียงใด ซ่ึงจะได

ทําการศึกษาในบทท่ี 5. ในหัวขอปญหาการตีความบทบัญญัติท่ีเก่ียวของกับการอาวัลตั๋วเงินตาม

กฎหมายไทยตอไป 

 

3.4 วิธีการรับอาวัล 

 

ในการรับอาวัล กฎหมายไดกําหนดวิธีการไวโดยแยกเปนวิธีการรับอาวัลในกรณีท่ีผูรับ

อาวัลเจตนาจะเขามารับอาวัลตามมาตรา 939 และในกรณีการรับอาวัลโดยผลของกฎหมายตาม

มาตรา 921 

3.4.1 กรณีผูรับอาวัลเจตนาเขารับอาวัล 

มาตรา 939 บัญญัติวา “อันการรับอาวัลยอมทําใหกันดวยเขียนลงในตั๋วเงินนั้นเอง หรือ

ท่ีใบประจําตอ 

ในการนี้พึงใชถอยคําสํานวนวา “ใชไดเปนอาวัล” หรือสํานวนอ่ืนใดทํานองเดียวกันนั้น 

และลงลายมือชื่อผูรับอาวัล 

อนึ่ง เพียงแตลงลายมือชื่อของผูรับอาวัลในดานหนาแหงตั๋วเงิน ทานก็จัดวาเปน  คํารับ

อาวัลแลว เวนแตในกรณีท่ีเปนลายมือชื่อของผูจายหรือผูสั่งจาย 

ในคํารับอาวัลตองระบุวารับประกันผูใด หากมิไดระบุ ทานใหถือวารับประกันผูสั่งจาย” 

การรับอาวัลโดยเจตนานั้น มาตรา 939 กําหนดหลักเกณฑไวหลายประการซ่ึงอาจแยก

พิจารณาไดดังนี้ 

3.4.1.1 การรับอาวัลตองทําโดยเขียนลงในตั๋วเงินหรือใบประจําตอ 

ผูรับอาวัลจะเขียนลงในเอกสารอ่ืนนอกเหนือจากตั๋วเงินหรือใบประจําตอมิได  

หากฝาฝนกระทําไปก็จะไม มีผลเปนการอาวัลตั๋วเ งิน แตอาจสมบูรณเปนนิติกรรมอ่ืน เชน  

การคํ้าประกัน เปนตน 

ตัวอยาง อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินให ร., ร. สลักหลังโอนตั๋วให ก. โดยมีเอเขาทํา

สัญญาเปนลายลักษณอักษรพรอมลงลายมือชื่อนอกตั๋วแลกเงินมีเนื้อหาวาเอเขารับอาวัล ร. ดังนี้เอ

ยอมมิใชผูรับอาวัลตั๋วเงิน เพราะการรับอาวัลจะตองเขียนลงในตั๋วเงินหรือใบประจําตอเทานั้น 

มาตรา 939 วรรคหนึ่ง เปนบทบัญญัติในทํานองเดียวกันกับกฎหมายฝรั่งเศส 23 

กฎหมายเยอรมัน24 อนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ.1912 (Hague Convention 1912)25 อนุสัญญานครเจนี

                                                           
23 French Commercial Code Article L. 511–21 Para. 3.  
24 Wechselgesetz Art. 31 (1). 
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วา ค.ศ.1930,1931 (Geneva Convention 1930,1931)26 อนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ.1988 

(Vienna Convention 1988)27 มีขอท่ีนาสังเกต คือ ตามกฎหมายฝรั่งเศส นอกจากการรับอาวัลจะ

สามารถกระทําไดโดยการเขียนลงในตั๋วเงินหรือใบประจําตอแลว ยังสามารถเขียนลงในเอกสารอ่ืน

แยกตางหากจากตั๋วเงินหรือใบประจําตอไดดวยโดยตองระบุสถานท่ีท่ีกระทําการรับอาวัลกันไวดวย 

ซ่ึงการดังกลาวเรียกวา “Acte Séparé” 

3.4.1.2 แบบการรับอาวัล 

การรับอาวัลโดยเจตนานั้น มาตรา 939 กําหนดวิธีการรับอาวัลไว 2 แบบ กลาวคือ 

(1) ผูรับอาวัลตองจดแจงขอความเปนถอยคําสํานวนวา “ใชไดเปนอาวัล” หรือสํานวน

อ่ืนทํานองเดียวกันและลงลายมือชื่อผูรับอาวัล ตามมาตรา 939 วรรคสอง เหตุผลท่ีตองลงถอยคํา

สํานวนดังกลาวเนื่องจากคูสัญญาในตั๋วเงินนั้นมีหลายฝาย คูสัญญาแตละฝายตางมีสิทธิ หนาท่ีและ

ความรับผิดท่ีแตกตางกันตามฐานะท่ีเขามาผูกพัน เชน ฐานะผูรับรอง ฐานะผูสั่งจาย ฐานะ 

ผูสลักหลัง เปนตน ดังนั้น หากบุคคลใดเจตนาจะเขามารับอาวัลแลว จึงตองเขียนถอยคําสํานวน

ดังกลาวเพ่ือแสดงใหบุคคลอ่ืนทราบวาตนเขามาผูกพันในฐานะผูรับอาวัล มิใชในฐานะอ่ืน บทบัญญัติ

ดังกลาวเปนบทบัญญัติในทํานองเดียวกันกับกฎหมายฝรั่งเศส28 กฎหมายเยอรมัน29 อนุสัญญากรุงเฮก 

ค.ศ.1912 (Hague Convention 1912)30 อนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ.1930,1931 (Geneva 

Convention 1930,1931)31 และอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ.1988 (Vienna Convention 1988)32 

มีขอสังเกตวา อนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ.1988 (Vienna Convention 1988) ไดบัญญัติขอยกเวน

เก่ียวกับถอยคําสํานวนท่ีหากเขียนลงไปแลวจะไมมีผลเปนการรับอาวัลไวดวย กลาวคือ ถอยคํา

                                                                                                                                                                      
25 Convention on the Unification of the Law relating to Bills of Exchange 

and Promissory Notes, Uniform Regulation Article 30 Para. 1. 
26 Uniform Law on Bills of Exchange and Promissory Notes Article 31 Para. 1. 
27 United Nations Convention on International Bills of Exchange and 

International Promissory Notes Article 46 Para. 2. 
28 French Commercial Code Article L. 511–21 Para. 4.  
29 Wechselgesetz Art. 31 (2). 
30 Convention on the Unification of the Law relating to Bills of Exchange 

and Promissory Notes, Uniform Regulation Article 30 Para. 2. 
31 Uniform Law on Bills of Exchange and Promissory Notes Article 31 Para. 2. 
32 United Nations Convention on International Bills of Exchange and 

International Promissory Notes Article 46 Para. 3. 
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สํานวนวา “รับประกันการสลักหลังครั้งกอน ๆ (Prior Endorsements Guaranteed)” หรือสํานวน

อ่ืนทํานองเดียวกัน 

ถอยคําสํานวนทํานองเดียวกับ “ใชไดเปนอาวัล” เชน “คํ้าประกัน” “รับประกัน” 

“รับประกันการใชเงิน” “ใชไดเพ่ือประกัน” “อาวัล” “เปนอาวัลคํ้าประกัน” “ขาพเจายอมคํ้า

ประกัน” “ขาพเจายอมรับประกัน” เปนตน โดยอาจใชภาษาไทยหรือภาษาตางประเทศก็ได เชน 

“Aval” “Bon pour Aval” “Good as Aval” เปนตน สาระสําคัญอยูตรงท่ีวาไดลงถอยคําเพ่ือ

แสดงเจตนาของตนวาตนประสงคท่ีจะเขาอาวัลตั๋วเงินฉบับดังกลาว 

การจดแจงขอความและลงลายมือชื่อของผูรับอาวัลนั้น เนื่องจากกฎหมายมิไดกําหนดไว

เปนพิเศษวาจะตองลงในดานหนาหรือดานหลังตั๋วเงิน ดังนั้น จึงอาจลงในดานใดของตั๋วก็ได 

นอกจากนั้น ขอความท่ีจดแจงลงในตั๋วเงินและลายมือชื่อของผูรับอาวัลตองเปน

สวนประกอบซ่ึงกันและกัน กลาวคือ เม่ือพิจารณาลายมือชื่อและขอความแลวก็เปนอันทราบไดวา 

ผูลงลายมือชื่อไดเขามารับอาวัลดังขอความท่ีจดแจงไว หากไมเปนสวนประกอบซ่ึงกันและกัน  

ผูลงลายมือชื่อดังกลาวก็อาจไมเปนผูรับอาวัลตามมาตรา 939 วรรคสาม อยางไรก็ตาม แมวาผูจดแจง

ขอความดังกลาวจะไมตองรับผิดในฐานะผูรับอาวัลตามมาตรา 939 วรรคสาม แตก็อาจตองรับผิด 

ในฐานะผูรับอาวัลตามมาตราอ่ืน เชน หากเปนตั๋วผูถือก็ตองรับผิดตามมาตรา 921 และกรณีตั๋วระบุชื่อ

แมวาผูลงลายมือชื่อจะไมตองรับผิดในฐานะผูรับอาวัลตามนัยแหงมาตราใด ๆ แตเม่ือไดลงลายมือชื่อ

ในตั๋วแลวก็ยอมตองรับผิดตามเนื้อความแหงตั๋วเงิน ตามมาตรา 900 

ตัวอยาง อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินใหผูถือแลวสงมอบตั๋วให ร., ร. โอนตั๋วให ก. 

ตอมาเอเขาอาวัลตั๋วโดยระบุขอความวา “ใชไดเปนอาวัล” ในดานหนาตั๋ว แตลงลายมือชื่อตนเองใน

ดานหลังตั๋ว ดังนี้จะเห็นไดวาขอความและลายมือชื่อมิไดเปนสวนประกอบซ่ึงกันและกัน หากบุคคล

อ่ืนพิจารณาตามตั๋วแลวยอมไมสามารถอนุมานไดวาเอเปนผูรับอาวัลดังถอยคําท่ีเขียนไว เชนนี้เอก็ไม

เปนผูรับอาวัลตามมาตรา 939 วรรคสาม อยางไรก็ตามเม่ือเอไดลงลายมือชื่อในดานหลังตั๋วผูถือ เอ

ยอมเปนผูรับอาวัลโดยผลของกฎหมายตามมาตรา 921 

(2) ผูรับอาวัลเพียงแตลงลายมือชื่อของตนในดานหนาแหงตั๋วเงิน ก็จัดวาเปนคํารับอาวัล

แลว ตามมาตรา 939 วรรคสาม กลาวคือ แมวาผูรับอาวัลจะมิไดระบุถอยคําสํานวนวา “ใชไดเปน

อาวัล” หรือถอยคําอ่ืนทํานองเดียวกัน แตหากไดลงลายมือชื่อไวในดานหนาแหงตั๋วเงินก็มีผลเปนการ

รับอาวัลไดดุจกัน อยางไรก็ตามมาตรา 939 วรรคสามไดกําหนดบทยกเวนไววาวิธีการดังกลาวไมใช

กับผูจายและผูสั่งจาย เนื่องจากผูสั่งจายตองลงลายมือชื่อของตนไวท่ีดานหนาตั๋วในฐานะผูสั่งจายอยู

แลว ตามมาตรา 909 (8) หากไมลงลายมือชื่อ ตราสารนั้นก็ยอมไมสมบูรณเปนตั๋วแลกเงิน สวนผูจาย

นั้นหากวาไดลงลายมือชื่อในดานหนาตั๋ ว ก็ยอมตกเปนผู รับรองอยูแลว  ตามมาตรา 931  
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ไมตองรับผิดในฐานะผูรับอาวัลอีก ดังนั้น หากผูสั่งจายและผูจายประสงคจะเขาเปนผูรับอาวัลดวยก็

ทําไดแตโดยการลงถอยคําสํานวนวา “ใชไดเปนอาวัล” หรือถอยคําอ่ืนทํานองเดียวกัน และลงลายมือ

ชื่อตนตามมาตรา 939 วรรคสอง จะใชวิธีการตามมาตรา 939 วรรคสามมิได  

ตัวอยาง อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินให ร. 100,000 บาท โดยมีลายมือชื่อเอและ จ. 

อยูในดานหนาตั๋วแลกเงินโดยไมมีถอยคําสํานวนใด ๆ ประกอบอยูดวย เชนนี้เอยอมอยูในฐานะผูรับ

อาวัลโดยการลงลายมือชื่อไวในดานหนาตั๋ว ตามมาตรา 939 วรรคสาม และเม่ือไมระบุไววารับอาวัล

ผูใดจึงถือวารับอาวัลผูสั่งจาย ตามมาตรา 939 วรรคสี่ สวน จ. ซ่ึงเปนผูจายไดลงลายมือชื่อไว

ดานหนาตั๋ว จึงเปนผูรับรองตั๋วแลกเงิน ตามมาตรา 931 จ. จะอางวาตนประสงคจะลงลายมือชื่อใน

ฐานะผูรับอาวัล อ. ตามมาตรา 939 วรรคสามและวรรคสี่มิได เพราะมาตรา 939 วรรคสามนั้นเอง 

ก็ไดบัญญัติยกเวนไวแลว 

มีขอสังเกตวามาตรา 939 วรรคสามอนุญาตเฉพาะการลงลายมือชื่อในดานหนาแหงตั๋ว

เทานั้น หากผูรับอาวัลลงลายมือชื่อไวท่ีดานหลังตั๋วโดยมิไดระบุถอยคําสํานวนใด ๆ ยอมไมเปนการ

อาวัล ดังนั้น หากบุคคลใดมีเจตนาจะเขารับอาวัลตั๋วแตประสงคจะลงลายมือชื่อไวดานหลังตั๋วก็

จะตองทําตามมาตรา 939 วรรคสอง กลาวคือ ตองลงถอยคําสํานวนวา “ใชไดเปนอาวัล” หรือ

ถอยคําอ่ืนทํานองเดียวกัน พรอมลงลายมือชื่อกํากับไวดวยนั่นเอง 

ตัวอยาง อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินให ร., ร. สลักหลังโอนตั๋วให ก. ตอมา ร. 

ประสงคจะรับอาวัล อ. หาก ร. ลงลายมือชื่อไวท่ีดานหลังตั๋วโดยมิไดระบุถอยคําสํานวนใด ดังนี้ 

การลงลายมือชื่อดังกลาวยอมไมเปนการอาวัลตั๋ว 

มาตรา 939 วรรคสามดังกลาวเปนบทบัญญัติในทํานองเดียวกันกับกฎหมายฝรั่งเศส33 

กฎหมายเยอรมัน34 อนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ.1912 (Hague Convention 1912)35 อนุสัญญานครเจนี

วา ค.ศ.1930,1931 (Geneva Convention 1930,1931)36 และอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ.1988 

(Vienna Convention 1988)37 

 

                                                           
33 French Commercial Code Article L. 511–21 Para. 5. 
34 Wechselgesetz Art. 31 (3). 
35 Convention on the Unification of the Law relating to Bills of Exchange 

and Promissory Notes, Uniform Regulation Article 30 Para. 3. 
36 Uniform Law on Bills of Exchange and Promissory Notes Article 31 Para. 3. 
37 United Nations Convention on International Bills of Exchange and 

International Promissory Notes Article 46 Para. 4. 
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ขอพิจารณา 

(1) โดยปกติการอาวัลตองระบุดวยวาตนประสงคจะประกันผู ใด เชน ระบุวา  

“รับอาวัลผูสั่งจาย” “รับอาวัลผูรับเงิน” “รับอาวัล ร.” เปนตน อยางไรก็ตาม หากผูรับอาวัลไมระบุ

วาประกันผูใด การอาวัลก็มิไดเสียไป เพียงแตมาตรา 939 วรรคสี่ใหถือวารับประกันผูสั่งจาย เหตุท่ีให

ประกันผูสั่งจายเพราะหากผูรับอาวัลไดใชเงินตามตั๋วใหแกผูทรงแลว การอาวัลผูสั่งจายจะทําใหลูกหนี้

ตามตั๋วหลุดพนไดมากรายท่ีสุด 

ตัวอยาง อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินให ร., ร. สลักหลังโอนตั๋วให ก. และ ก. สลัก

หลังโอนตั๋วให ข. โดยมีเอประสงคเขาอาวัล ก. แตเอระบุเพียงวา “รับอาวัล” โดยมิไดระบุวาอาวัล ก. 

ดังนี้แมวาเอจะประสงคเขาอาวัล ก. แตเม่ือมิไดระบุวารับอาวัลผู ใดจึงถือวาเอรับอาวัล อ.  

ผูสั่งจายโดยผลของมาตรา 939 วรรคสี่ มิใชอาวัล ก. ตามความประสงคแตเดิม หากตอมาตั๋วขาด

ความเชื่อถือแลว ข. ใชสิทธิไลเบี้ยเอาแกเอ และเอไดใชเงินให ข. และเขาถือเอาตั๋วนั้นแลว เอยอมมี

สิทธิไลเบ้ีย อ. ผูท่ีตนอาวัล แตไมมีสิทธิไลเบี้ย ร. และ ก. ผูสลักหลัง เพราะ ร. และ ก. มิใชบุคคลซ่ึง

ตองรับผิดตอ อ. 

มาตรา 939 วรรคสี่ดังกลาวเปนบทบัญญัติในทํานองเดียวกันกับกฎหมายฝรั่งเศส38 

กฎหมายเยอรมัน39 อนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ.1912 (Hague Convention 1912)40 อนุสัญญานครเจนี

วา ค.ศ.1930,1931 (Geneva Convention 1930,1931)41 มีขอสังเกตวา ตามอนุสัญญากรุงเวียนนา 

ค.ศ.1988 (Vienna Convention 1988) ในกรณีผูรับอาวัลไมระบุวาประกันผูใด ก็ใหถือวารับประกัน

ผูสั่งจายหรือผูรับรอง สําหรับกรณีตั๋วแลกเงิน และใหถือวารับประกันผูออกตั๋ว สําหรับกรณีตั๋วสัญญา

ใชเงิน42 

(2) ตามมาตรา 940 วรรคหนึ่ง ผูรับอาวัลยอมตองผูกพันเปนอยางเดียวกับบุคคลท่ีตน

ประกัน ดังนั้น หากบุคคลท่ีตนเขาอาวัลรับผิดในจํานวนเงินเทาใด ผูรับอาวัลยอมตองรับผิดในจํานวน

เงินเทานั้นดุจกัน อยางไรก็ตาม มาตรา 938 วรรคหนึ่งกําหนดใหการเขาอาวัลนั้น ผูรับอาวัลอาจ

แสดงเจตนาเขาอาวัลท้ังจํานวนหรือแตบางสวนก็ได ดังนั้น หากผูรับอาวัลประสงคจะเขารับอาวัลแต

                                                           
38 French Commercial Code Article L. 511–21 Para. 6. 
39 Wechselgesetz Art. 31 (4). 
40 Convention on the Unification of the Law relating to Bills of Exchange 

and Promissory Notes, Uniform Regulation Article 30 Para. 4. 
41 Uniform Law on Bills of Exchange and Promissory Notes Article 31 Para. 4. 
42 United Nations Convention on International Bills of Exchange and 

International Promissory Notes Article 46 Para. 5. 
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เพียงบางสวน ผูรับอาวัลจะตองระบุไวในคํารับอาวัลวาประสงคจะเขารับอาวัลในจํานวนเทาใด  

แตหากไมระบุไวก็ยอมถือวาผูกพันเชนเดียวกับบุคคลท่ีตนประกัน ซ่ึงโดยปกติผูสั่งจายหรือผูสลักหลัง

ตองรับผิดเต็มจํานวนตามเนื้อความในตั๋ว เวนแตจะมีขอกําหนดจํากัดความรับผิดไวตามมาตรา 915 (1) 

(3) การอาวัลตามมาตรา 939 วรรคสองและวรรคสามทําไดท้ังกรณีตั๋วระบุชื่อและตั๋วผูถือ 

(4) มีขอสังเกตวาการรับอาวัลไมจําตองระบุวันท่ีรับอาวัล เพราะวันท่ีรับอาวัลมิใชแบบ

ของการรับอาวัลตามมาตรา 939 ดังนั้น แมวาผูรับอาวัลจะมิไดระบุวันท่ีรับอาวัล การอาวัล 

ก็สมบูรณตามมาตรา 939 วรรคสองและวรรคสาม แลวแตกรณี 

3.4.2 กรณีการรับอาวัลโดยผลของกฎหมาย 

มาตรา 921 บัญญัติวา “การสลักหลังตั๋วแลกเงินซ่ึงสั่งใหใชเงินแกผูถือนั้น ยอมเปน

เพียงประกัน (อาวัล) สําหรับผูสั่งจาย” ดังนั้น การอาวัลตามมาตรา 921 นี้จึงเปนการอาวัลโดยผล

ของกฎหมาย กลาวคือ ในการสลักหลังโอนตั๋ว ไมวาจะเปนการสลักหลังเฉพาะหรือสลักหลังลอย  

ผูสลักหลังตั๋วแลกเงินชนิดผูถืออาจไมมีเจตนาจะเขารับอาวัล แตโดยผลของมาตรา 921 ทําใหบุคคล

ดังกลาวตองอยูในฐานะผูรับอาวัลผูสั่งจาย เนื่องจากตั๋วแลกเงินชนิดผูถือนี้ สามารถโอนใหกันไดโดย

การสงมอบเทานั้น จะสลักหลังใหกันมิได43 

ดังนั้น ในกรณีอาวัลตั๋วผูถือนั้น ผูรับอาวัลอาจแสดงเจตนาเขาอาวัลและลงขอความ

ทํานองรับอาวัลตามมาตรา 939 ก็ได หรืออาจใชวิธีการสลักหลังตั๋วใหแกผูทรงตามมาตรา 921 ก็ได 

ตัวอยาง อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินใหผูถือแลวสงมอบตั๋วให ร., ร. สลักหลังโอนตั๋ว

ให ก. ดังนี้เม่ือตั๋วดังกลาวเปนตั๋วผูถือ ก. ซ่ึงครอบครองตั๋วดังกลาวยอมเปนผูทรง สวน ร. ซ่ึงสลักหลัง

โอนตั๋วผูถือยอมตกเปนผูรับอาวัล อ. ผูสั่งจาย ตามมาตรา 921  

จากตัวอยางดังกลาวจะเห็นไดวาการอาวัลโดยผลของกฎหมายตามมาตรา 921 นี้มิได

คํานึงถึงเจตนาของผูสลักหลังแตอยางใด ไมวาผูสลักหลังจะมีเจตนารับอาวัลผูสั่งจายหรือไมก็ตาม 

การลงลายมือชื่อในฐานะผูสลักหลังก็มีผลเปนการอาวัลเสมอ 

ตัวอยาง อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินใหผูถือแลวสงมอบตั๋วให ร., ร. สลักหลังโอนตั๋ว

ให ก. โดยมีเอเขาลงลายมือชื่อและเขียนขอความวา “อาวัล อ.” เชนนี้เม่ือตั๋วดังกลาวเปนตั๋วผูถือ ก. 

ซ่ึงครอบครองตั๋วดังกลาวยอมเปนผูทรง สวน ร. ซ่ึงสลักหลังโอนตั๋วผูถือยอมตกเปนผูรับอาวัล อ.  

ผูสั่งจาย แมวาขณะท่ี ร. สลักหลังนั้นจะมิไดมีเจตนาอาวัล อ. ผูสั่งจายก็ตาม นอกจากนี้เอซ่ึงไดแสดง

เจตนาเขารับอาวัลดวยวิธีการตามมาตรา 939 วรรคสองยอมตกเปนผูรับอาวัล อ. ดวยเชนเดียวกัน 

                                                           
43 คําพิพากษาฎีกาท่ี 51/2501 2501 ฎ. 50, ท่ี 1276/2505 2505 ฎ. 1242, ท่ี 

1169/2514 2514 ฎ. 955, ท่ี 2181/2517 2517 ฎมธ. 1180 และท่ี 192/2518 2518 ฎ. 167. 
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จากตัวอยางดังกลาวจะเห็นไดวา ตั๋วผูถือนั้นมิไดหามการแสดงเจตนาเขารับอาวัลดวย

วิธีการตามมาตรา 939 แตอยางใด ดังนั้น ผูประสงคจะเขาอาวัลคูสัญญาในตั๋วผูถือยอมมีสิทธิเลือกวา

ตนจะใชวิธีการอาวัลตามมาตรา 939 วรรคสองหรือวรรคสาม หรือมาตรา 921 ก็ได 

ขอพิจารณา 

(1) เนื่องจากตั๋วผู ถือยอมโอนไดดวยการสงมอบใหแกกัน ตามมาตรา 918 โดย 

ไมจําเปนตองสลักหลัง ดังนั้น แมวาตั๋วผูถือจะมีรายการสลักหลังบางชวงและไมมีรายการสลักหลัง 

บางชวง ก็ไมทําใหตั๋วสลักหลังขาดสายแตอยางใด ผูท่ีมีตั๋วไวในครอบครองตามหลักเกณฑในมาตรา 

904 และมาตรา 905 ยอมเปนผูทรงโดยชอบดวยกฎหมาย สวนผูท่ีสลักหลังตั๋วดังกลาวก็ยอมตกเปน 

ผูรับอาวัลผูสั่งจาย ตามมาตรา 921 

ตัวอยาง อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินให ร. หรือผูถือ ร. สลักหลังโอนตั๋วให ก. โดย

ระบุชื่อ ก. เปนผูรับสลักหลัง ก. โอนตั๋วให ข. โดยการสงมอบ และ ข. โอนตั๋วให ค. โดยการสงมอบ

เชนกัน ตอมา ค. สลักหลังโอนตั๋วระบุชื่อ ง. เปนผูรับสลักหลัง 

จากตัวอยางขางตน การกระทําดังกลาวยอมสงผลดังตอไปนี้ 

1) ตั๋วฉบับดังกลาวเปนตั๋วผูถือ ยอมโอนกันไดดวยการสงมอบ ตามมาตรา 918 โดย 

ไมจําตองสลักหลัง เม่ือ ง. ไดรับตั๋วนี้ไวในครอบครอง ง. จึงเปนผูทรงโดยชอบดวยกฎหมาย ตาม

มาตรา 904 และมาตรา 905 คูสัญญาตามตั๋วจะอางวา ง. ไดรับตั๋วไวจากการสลักหลังขาดสายชวง ก. 

และ ข. มิได เพราะตั๋วผูถือไมจําตองมีการสลักหลังแตอยางใด 

2) ร. และ ค. ซ่ึงสลักหลังตั๋วผูถือยอมตองตกเปนผูรับอาวัล อ. ผูสั่งจาย ตามมาตรา 

921 

(2) โดยหลักแลว ผูท่ีมีสิทธิโอนตั๋วแลกเงิน คือ เจาหนี้ตามตั๋ว ซ่ึงไดแกผูทรงตั๋วแลกเงิน 

ไมวาจะเปนผูรับสลักหลังตั๋วระบุชื่อหรือผูครอบครองตั๋วผูถือ อยางไรก็ตามการสลักหลังตั๋วผูถือตาม

มาตรา 921 นั้น ศาลฎีกาไทยวางหลักวาผูลงลายมือชื่อดานหลังตั๋วผูถือยอมเปนผูรับอาวัลผูสั่งจาย 

ตามมาตรา 921 แมวาผูลงลายมือชื่อดังกลาวจะไมเคยเปนผูทรงมากอนก็ตาม เพราะกรณีดังกลาว

มิไดมีผลเปนการสลักหลังแตอยางใด จึงไมตองพิจารณาวาผูลงลายมือชื่อนั้นจะเปนผูทรงหรือไม44 

(3) ในการรางมาตรา 921 นั้น คณะกรรมการรางกฎหมายไดนําอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ.

1912 (Hague Convention 1912) มาตรา 11 และประมวลกฎหมายพาณิชยญี่ปุน มาตรา 449 มา

ประกอบการพิจารณา อยางไรก็ตามเม่ือตรวจสอบแลว พบวา บทบัญญัติดังกลาวมีเนื้อหาไมตองตรง

กับมาตรา 921 ของไทยเสียทีเดียว 

                                                           
44 คําพิพากษาฎีกาท่ี 2006/2536 2536 ฎสต. (เลมท่ี 10) 193 และท่ี 5547/2537 

2537 ฎสต. (เลมท่ี 12) 117. 
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มาตรา 11 ของอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ.1912 (Hague Convention 1912) บัญญัติวา 

“การสลักหลังนั้นตองใหเปนขอความอันปราศจากเง่ือนไข ถาและวางเง่ือนไขบังคับลงไวอยางใด ทาน

ใหถือเสมือนวาขอเง่ือนไขนั้นมิไดเขียนลงไวเลย 

อนึ่ง การสลักหลังโอนแตบางสวน ทานวาเปนโมฆะ 

อีกท้ัง การสลักหลัง “ใหแกผูถือ” ยอมตกเปนโมฆะ” 

สวนมาตรา 449 แหงประมวลกฎหมายพาณิชยญี่ปุน บัญญัติวา “ตั๋วแลกเงินสั่งจาย

ใหแกผูถือนั้นจะออกใหแกกันมิได เวนแตจํานวนเงินตามตั๋วนั้นจะไมนอยกวาสามสิบเยน” 

เม่ือพิจารณาบทบัญญัติท้ังสองมาตราดังกลาวแลว พบวา อนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ.1912 

(Hague Convention 1912) มาตรา 11 วรรคสาม เปนบทบัญญัติวาดวย “ผลของการสลักหลัง

ใหแกผูถือ” ซ่ึงการดังกลาวยอมตกเปนโมฆะ (Null and Void) สวนประมวลกฎหมายพาณิชยญี่ปุน 

มาตรา 449 เปนบทบัญญัติวาดวยการออกตั๋วแลกเงินชนิดผูถือ กลาวคือ โดยหลักแลวหามมิใหมีการ

ออกตั๋วแลกเงินชนิดผูถือ แตหากจํานวนเงินตามตั๋วไมนอยกวาสามสิบเยนแลว กฎหมายก็อนุญาตให

ออกตั๋วแลกเงินชนิดผู ถือได สวนมาตรา 921 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยนั้นเปน

บทบัญญัติวาดวย “ผลของการสลักหลังลงในตั๋วผูถือ” ซ่ึงอาจเปนการสลักหลังเฉพาะหรือสลักหลัง

ใหแกผูถือซ่ึงมาตรา 919 วรรคสองเรียกวา “สลักหลังลอย” ก็ได โดยการดังกลาวยอมมีผลเปนเพียง

ประกัน (อาวัล) สําหรับผูสั่งจาย จึงเห็นไดวา อนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ.1912 (Hague Convention 

1912) มาตรา 11 และประมวลกฎหมายพาณิชยญี่ปุน มาตรา 449 มีเนื้อหาไมตรงกับประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 921 ของไทย 

เม่ือศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายตางประเทศ พบวา กฎหมายฝรั่งเศส45 กฎหมาย

เยอรมัน46 อนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ.1912 (Hague Convention 1912)47 อนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ.

1930,1931 (Geneva Convention 1930,1931)48 และอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ.1988 (Vienna 

Convention 1988)49 ตางก็ไมอนุญาตใหมีการสั่งจายตั๋วแลกเงินชนิดผูถือดังจะเห็นไดจากบทบัญญัติ

วาดวยรายการท่ีตองมีตามตั๋วแลกเงิน ซ่ึงบัญญัติใหตั๋วแลกเงินตองระบุชื่อของผูรับเงินหรือชื่อของ

                                                           
45 French Commercial Code Article L. 511–1 Para. I 6°. 
46 Wechselgesetz Art. 1 Para. 6. 
47 Convention on the Unification of the Law relating to Bills of Exchange 

and Promissory Notes, Uniform Regulation Article 1 Para. 6. 
48 Uniform Law on Bills of Exchange and Promissory Notes Article 1 Para. 6. 
49 United Nations Convention on International Bills of Exchange and 

International Promissory Notes Article 3 Para. 1 (a) & Article 5 (e). 
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บุคคลซ่ึงผูจายตองใชเงินตามคําสั่งของผูนั้น โดยมิไดระบุวาใหใชเงินใหแกผูถือได จึงเห็นไดวา ตาม

กฎหมายตางประเทศดังกลาว จึงมีแตเฉพาะตั๋วแลกเงินชนิดระบุชื่อเทานั้น ไมมีตั๋วแลกเงินชนิดผูถือ

แตอยางใด 

อยางไรก็ตาม กฎหมายอังกฤษ50 กฎหมายอเมริกัน51 และกฎหมายญี่ปุน52 ตางก็

อนุญาตใหมีการสั่งจายตั๋วแลกเงินชนิดผูถือได ดังจะเห็นไดจากบทบัญญัติวาดวยรายการท่ีตองมี 

ตามตั๋วแลกเงิน ซ่ึงบัญญัติใหตั๋วแลกเงินตองระบุชื่อของผูรับเงิน หรือคําจดแจงวาใหใชเงินแกผูถือ 

ดังนั้น ตามกฎหมายของประเทศดังกลาวจึงมีไดท้ังตั๋วแลกเงินชนิดระบุชื่อ และตั๋วแลกเงินชนิดผูถือ  

ซ่ึงก็เปนไปในทํานองเดียวกันกับกฎหมายไทย 

เม่ือศึกษากฎหมายตางประเทศท่ีกลาวมาท้ังหมดแลว พบวาบทบัญญัติวาดวยผลของ

การสลักหลังตั๋วแลกเงินชนิดผูถือทํานองเดียวกับมาตรา 921 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

ของไทยนั้น มีปรากฏอยูในกฎหมายวาดวยตั๋วเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา มาตรา 70 ซ่ึงบัญญัติวา 

“ในกรณีท่ีมีการสลักหลังเฉพาะลงในตั๋วแลกเงินชนิดผูถือ ตั๋วดังกลาวอาจโอนตอไปไดดวยการสงมอบ 

แตบุคคลซ่ึงสลักหลังเฉพาะนั้นตองรับผิดในฐานะผูสลักหลังตอบรรดาผูทรงซ่ึงไดสิทธิในตั๋วนั้นผาน

การสลักหลังของตน”53 อยางไรก็ตาม บทบัญญัติดังกลาวก็ไมเหมือนกับบทบัญญัติมาตรา 921 ของ

ไทยเสียทีเดียว เนื่องจากกฎหมายอเมริกันไดกําหนดเง่ือนไขของการสลักหลังไววา ตองเปนการสลัก

หลั ง เ ฉพาะ เท านั้ น  ห าก เป นกา รสลั กหลั ง ลอย ก็จะ ไม เ ข า เ ง่ื อน ไขของมาตรานี้  และ 

ผลของการสลักหลังเฉพาะลงในตั๋วแลกเงินชนิดผูถือ คือ ผูสลักหลังนั้นตองรับผิดในฐานะผูสลักหลัง 

แตกตางจากกฎหมายไทยท่ีกําหนดใหผูสลักหลังตั๋วผูถือตองรับผิดในฐานะผูรับอาวัล จึงเปนท่ีนา

สังเกตวา ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 921 อาจไดรับอิทธิพลมาจากกฎหมายวาดวย 

ตั๋วเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา มาตรา 70 ดังกลาว แตไดนํามาปรับเปลี่ยนวารับผิดในฐานะผูรับ

อาวัล เนื่องจากกฎหมายอเมริกันมีแตผูสลักหลังไมมีผูรับอาวัล 

(4) ในกรณีท่ีมีการสลักหลังในตั๋วผูถือโดยบุคคลหลายคน ลําดับของการสลักหลัง

ดังกลาวจะมีความสําคัญสําหรับการใชสิทธิไลเบี้ย กลาวคือ แมวาผูสลักหลังตั๋วผูถือท้ังหลายเหลานั้น

                                                           
50 Bills of Exchange Act 1882 Article 3 (1). 
51 The Negotiable Instrument Law § 20 Para. 4. 
52 Japanese Commercial Code Article 449. 
53 The Negotiable Instrument Law § 70. – Where an instrument, payable 

to bearer, is indorsed specially, it may nevertheless be further negotiated by delivery; 

but the person indorsing specially is liable as indorser to only such holders as make 

title through his indorsement. 
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จะตองรับผิดตอผูทรงในฐานะผูรับอาวัลผูสั่งจายเชนเดียวกันก็ตาม แตเม่ือผูสลักหลังคนใดไดใชเงิน

ใหแกผูทรงไปและเขาถือเอาตั๋วนั้นแลว ผูสลักหลังคนนั้นก็จะมีฐานะเปนผูทรงคนใหม เนื่องจากเปน 

ผูท่ีมีตั๋วผูถือไวในครอบครอง ตามมาตรา 904 ตอนทาย ซ่ึงบุคคลดังกลาวจะมีสิทธิไลเบี้ยเอาแก 

บุคคลใดไดบางนั้น ตองพิจารณาตามลําดับของการเขาลงลายมือชื่อในตั๋วนั้น เนื่องจากบุคคลซ่ึงได 

ลงลายมือชื่อในตั๋วเงินและเขาถือเอาตั๋วเงินนั้น ยอมมีสิทธิไลเบี้ยเอาแกผูท่ีมีความผูกพันอยูแลว 

กอนตนเทานั้น ตามมาตรา 967 วรรคสาม 

ตัวอยาง อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินใหแกผูถือและสงมอบตั๋วนั้นใหแก ร. ตอมา ร. 

สลักหลังและสงมอบตั๋วใหแก ก., ก. สลักหลังและสงมอบใหแก ข. และ ข. สลักหลังและสงมอบใหแก 

ค. เม่ือตั๋วถึงกําหนด ค. นําตั๋วไปยื่นให จ. ใชเงินแต จ. ปฏิเสธการใชเงิน ค. จึงใชสิทธิไลเบี้ยเอาแก ก. 

ซ่ึง ก. ก็ไดใชเงินใหแก ค. และเขาถือเอาตั๋วนั้น เชนนี้ ก. ยอมมีสิทธิไลเบี้ยเอาแก อ. และ ร. ซ่ึงเขา

ผูกพันตามตั๋วนั้นกอนตนเทานั้น แตไมมีสิทธิไลเบี้ยเอาแก ข. ได เพราะ ข. เขาผูกพันตามตั๋วนั้นหลังตน 

ตามมาตรา 967 วรรคสาม 

(5) ในตั๋วผูถือนั้นอาจมีท้ังการรับอาวัลโดยเจตนาตามมาตรา 939 และการรับอาวัลโดย

ผลของกฎหมายตามมาตรา 921 ในตั๋วเงินฉบับเดียวกันก็ได ซ่ึงหากการรับอาวัลโดยเจตนาตาม

มาตรา 939 นั้น ผูรับอาวัลมิไดระบุชื่อของบุคคลซ่ึงตนประสงคจะประกันไว กฎหมายก็ถือวาเปนการ

รับประกันผูสั่งจาย ตามมาตรา 939 วรรคสี่ ในกรณีเชนนี้ ท้ังผูรับอาวัลตามมาตรา 939 และ 

ผูรับอาวัลตามมาตรา 921 ก็จะมีฐานะเปนผูรับอาวัลผูสั่งจายเชนเดียวกัน ซ่ึงในสถานการณเชนนี้ 

หากผูรับอาวัลคนใดคนหนึ่งไดใชเงินใหแกผูทรงไปแลว ยอมมีปญหาวาบุคคลดังกลาวจะใชสิทธิไลเบี้ย

เอาแกผูใดไดบาง 

ตอปญหาดังกลาว ผูศึกษาเห็นวา ผูรับอาวัลตามมาตรา 921 หากไดใชเงินใหแกผูทรง 

ไปแลว ก็จะมีฐานะเปนผูทรงคนใหม ตามมาตรา 904 ตอนทาย ซ่ึงยอมมีสิทธิไลเบี้ยเอาแกลูกหนี้ตาม

ตั๋วไดทุกคน รวมท้ังผูรับอาวัลตามมาตรา 939 ดวย แตหากเปนการใชเงินโดยผูรับอาวัลตามมาตรา 

939 บุคคลดังกลาวจะมีสิทธิไลเบี้ยเอาแกผูสั่งจายซ่ึงเปนบุคคลท่ีตนประกันเพียงคนเดียวเทานั้น  

โดยจะไมมีสิทธิไลเบี้ยเอาแกผูรับอาวัลตามมาตรา 921 ได ท้ังนี้ เนื่องจากเม่ือบุคคลดังกลาวแสดง

เจตนาเขาผูกพันตามตั๋วในฐานะผูรับอาวัลตามมาตรา 939 แลว สิทธิไลเบี้ยของบุคคลดังกลาวจะเปน

เชนใดจึงตองพิจารณาตามมาตรา 940 วรรคสาม กลาวคือ มีสิทธิไลเบี้ยเอาแกบุคคลซ่ึงตนไดประกันไว 

(ผูสั่งจาย) กับท้ังบุคคลท้ังหลายผูรับผิดตอตัวผูนั้น เม่ือผูรับอาวัลตามมาตรา 921 มิใชผูตองรับผิดตอ 

ผูสั่งจาย ดังนั้น บุคคลดังกลาวจึงไมตองรับผิดตอผูรับอาวัลตามมาตรา 939 ดวยนั่นเอง 

ตัวอยางท่ี 1. อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินใหแกผูถือและสงมอบตั๋วนั้นใหแก ร.,  

ร. สลักหลังและสงมอบตั๋วใหแก ก. และ ก. สลักหลังและสงมอบใหแก ข. ตอมา ฮ. ไดลงลายมือชื่อ
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และเขียนคําวา “ใชไดเปนอาวัล” ลงในตั๋วนั้น เม่ือตั๋วถึงกําหนด ข. นําตั๋วไปยื่นให จ. ใชเงินแต จ. 

ปฏิเสธการใชเงิน ข. จึงใชสิทธิไลเบ้ียเอาแก ก. ซ่ึง ก. ก็ไดใชเงินใหแก ข. และเขาถือเอาตั๋วนั้น เชนนี้ 

ก. ยอมเปนผูทรง ตามมาตรา 904 ตอนทาย และมีสิทธิไลเบี้ยเอาแก อ., ร. และ ฮ. ได 

ตัวอยางท่ี 2. อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินใหแกผูถือและสงมอบตั๋วนั้นใหแก ร.,  

ร. สลักหลังและสงมอบตั๋วใหแก ก. และ ก. สลักหลังและสงมอบใหแก ข. ตอมา ฮ. ไดลงลายมือชื่อ

และเขียนคําวา “ใชไดเปนอาวัล” ลงในตั๋วนั้น เม่ือตั๋วถึงกําหนด ข. นําตั๋วไปยื่นให จ. ใชเงินแต จ. 

ปฏิเสธการใชเงิน ข. จึงใชสิทธิไลเบี้ยเอาแก ฮ. ซ่ึง ฮ. ก็ไดใชเงินใหแก ข. และเขาถือเอาตั๋วนั้น เชนนี้ 

ฮ. ยอมมีสิทธิไลเบี้ยเอาแก อ. ผูสั่งจายไดเพียงคนเดียว ตามมาตรา 940 วรรคสาม เนื่องจาก อ.  

เปนบุคคลซ่ึงตนประกัน สวน ร. และ ก. มิใชผูตองรับผิดตอ อ. ดังนั้น ฮ. จึงไมมีสิทธิไลเบี้ยเอาแก

บุคคลดังกลาวแตอยางใด 

(6) มีปญหาวาหากมีผูลงลายมือชื่อดานหลังตั๋วชนิดระบุชื่อโดยมิไดเขียนขอความอ่ืน

ประกอบและผูลงลายมือชื่อดังกลาวไมอยูในฐานะผูทรงซ่ึงประสงคจะสลักหลังโอนตั๋ว โดยไดแตเพียง

ลงลายมือชื่อไวเฉย ๆ เทานั้น การลงลายมือชื่อดานหลังตั๋วดังกลาวจะมีผลเปนอยางไร ตอปญหานี้มี

ความเห็นทางกฎหมายท่ียังแตกตางกัน 2 แนว ความเห็นท่ีหนึ่ง เห็นวาการลงลายมือชื่อดังกลาวยอม

ไมถือเปนการสลักหลัง เพราะบุคคลนั้นมิใชผูทรงตั๋วเงินซ่ึงประสงคจะโอนสิทธิในตั๋วตอไป จึงมิใชผู

สลักหลังตามมาตรา 914 และมาตรา 919 อีกท้ังการลงลายมือชื่อท่ีดานหลังตั๋วเงินโดยไมมีขอความ

เปนการรับอาวัลนั้นก็ยอมไมเปนการอาวัล จึงไมตองรับผิดในฐานะผูรับอาวัลตามมาตรา 939 และ

มาตรา 940 ดังนั้นเม่ือการแสดงเจตนาผิดแบบจึงเปนโมฆะ ผูท่ีลงลายมือชื่อดังกลาวนั้นจึงไมตองรับ

ผิดตามกฎหมายลักษณะตั๋วเงิน 

สวนความเห็นท่ีสอง เห็นวาเม่ือบุคคลใดมาลงลายมือชื่อดานหลังตั๋วเงินโดยเจตนาเพ่ือ

รับผิด แมวาบุคคลนั้นจะมิใชผูทรงซ่ึงมีสิทธิสลักหลังโอนตั๋วเงิน บุคคลดังกลาวก็ยังคงตองรับผิดตาม

ตั๋วเงินนั้นในฐานะผูสลักหลัง ท้ังนี้โดยอาศัยความในมาตรา 900 วรรคหนึ่งท่ีวา “บุคคลผูลงลายมือชื่อ

ของตนในตั๋วเงินยอมจะตองรับผิดตามเนื้อความในตั๋วเงินนั้น” และในเชิงกฎหมายเปรียบเทียบก็

สอดคลองกับพระราชบัญญัติตั๋วแลกเงิน ค.ศ.1882 (Bills of Exchange Act, 1882) ของอังกฤษ

มาตรา 56 ซ่ึงบัญญัติวา “Where a person signs a bill otherwise than as drawer or 

acceptor, he thereby incurs the liabilities of an indorser to a holder in due course” 

(เม่ือบุคคลใดลงลายมือชื่อดานหลังตั๋วในฐานะอยางอ่ืนนอกจากผูสั่งจายหรือผูสลักหลัง ทานวาบุคคล

นั้นตองรับผิดตอผูทรงโดยชอบดวยกฎหมายในฐานะผูสลักหลัง) โดยความเห็นนี้มีแนวคําพิพากษา

ฎีกาสนับสนุน ดังนี้ 
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คําพิพากษาฎีกาท่ี 1034/2507 จําเลยท่ี 1 ลงนามเปนผูสั่งจายเช็คฉบับหนึ่ง จําเลยท่ี 

2 ลงนามสลักหลังเช็คนั้น แตโจทกข้ึนเงินไมไดในวันท่ีลงในเช็ค เชนนี้ ตามประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย มาตรา 900 และมาตรา 967 บุคคลผูลงลายมือชื่อของตนในตั๋วเงินยอมจะตองรับผิดตาม

เนื้อความในตั๋วเงินนั้น เม่ือจําเลยท่ี 2 ลงชื่อสลักหลังเช็คซ่ึงเปนตั๋วเงินประเภทหนึ่ง ก็จะปดตนใหพน

คว ามรั บผิ ด ไปหา ได ไ ม  ฐ านะของจํ า เ ลย ท่ี  2  ไม ใ ช ผู คํ้ า ป ระ กัน  หรื อ เป นผู รั บ อาวั ล  

เม่ือเช็คฉบับนี้ ทางธนาคารปฏิเสธการจายเงินจําเลยท่ี 2 ก็ตองรับผิดตามท่ีตนไดลงนามสลักหลังเช็ค

นั้นไวดวย 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 3788/2524 การท่ีจําเลยลงลายมือชื่อไวดานหลังของเช็คโดยไม

ปรากฏถอยคําสํ านวนวา ใช ได เปนอาวัล  หรือสํ านวน อ่ืนใดทํานองเดียว กัน ไม เปนการ 

ลงลายมือชื่อเปนผูรับอาวัลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 939 วรรค 1 และ 2 

ประกอบดวยมาตรา 989 จําเลยลงลายมือชื่อดานหลังของเช็ค แมเช็คดังกลาวระบุชื่อโจทกเปนผูรับ

เงิน ขีดฆาคําวาหรือผูถือ และท่ีมุมซายบนดานหนามีขอความวา “เขาบัญชีผูรับเงินเทานั้น หาม

เปลี่ยนมือ” ก็ตาม แตดวยความสมัครใจของจําเลยยอมผูกพันตนตอโจทกซ่ึงเปนผูทรงในอันท่ีจะรับ

ผิดเปนอยางเดียวกับผูสั่งจายดวยการลงลายมือชื่อของตนในตั๋วเงินยอมรับผิดตามเนื้อความในตั๋วเงิน  

ดังบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 900 ดังนั้น เม่ือธนาคารปฏิเสธการ

จายเงินตามเช็คดังกลาว จําเลยยอมตองรับผิดชําระเงินตามเช็คใหแกโจทก (ขอวินิจฉัยโดยท่ีประชุม

ใหญครั้งท่ี 12/2524) 

ดังนั้น ตามแนวคําพิพากษาฎีกาดังกลาว เม่ือถือวาการท่ีบุคคลท่ีมิใชผูทรงซ่ึงไดเขามา 

ลงลายมือชื่อในตั๋วเงินมีผลเปนการสลักหลังแลว เม่ือเปนตั๋วผูถือ การดังกลาวจึงมีผลเปนการรับอาวัล

โดยผลของมาตรา 921 นั่นเอง 

3.4.3 ผลของการลงลายมือช่ือในตั๋วเงินโดยมีเจตนารับอาวัลแตมิไดทําใหถูกตอง

ตามแบบ 

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 939 ไดบัญญัติถึงแบบของการรับอาวัลตั๋ว

เงินไว 2 วิธี ไดแก 

(1) การรับอาวัลเต็มรูปแบบ กลาวคือ การเขียนถอยคําสํานวนวา “ใชไดเปนอาวัล” 

หรือสํานวนอ่ืนใดทํานองเดียวกันนั้น และลงลายมือชื่อผูรับอาวัล ตามมาตรา 939 วรรคสอง และ 

(2) การรับอาวัลแบบยอ กลาวคือ การลงลายมือชื่อของผูรับอาวัลแตเพียงอยางเดียว 

ลงในดานหนาของตั๋วเงิน ตามมาตรา 939 วรรคสาม 

มีขอสังเกตวา มาตรา 939 วรรคสาม อนุญาตเฉพาะการลงลายมือชื่อในดานหนาแหง

ตั๋วเทานั้น หากผูรับอาวัลลงลายมือชื่อไวท่ีดานหลังตั๋วโดยมิไดระบุถอยคําสํานวนใด ๆ ยอมไมเปนการ
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อาวัล ดังนั้น หากบุคคลใดมีเจตนาจะเขารับอาวัลตั๋วแตประสงคจะลงลายมือชื่อไวดานหลังต๋ัว 

ก็จะตองทําตามมาตรา 939 วรรคสอง กลาวคือ ตองเขียนถอยคําสํานวนวา “ใชไดเปนอาวัล” พรอม

ลงลายมือชื่อกํากับไวดวยนั่นเอง  

ตัวอยาง อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินให ร., ร. สลักหลังโอนตั๋วให ก. ตอมา ร. 

ประสงคจะรับอาวัล อ. หาก ร. ลงลายมือชื่อไวท่ีดานหลังตั๋วโดยมิไดระบุถอยคําสํานวนใด ดังนี้  

การลงลายมือชื่อดังกลาวยอมไมเปนการอาวัลตั๋ว  

เม่ือการรับอาวัลโดยลงลายมือชื่อเพียงอยางเดียวทําไดเฉพาะในดานหนาแหงตั๋วเทานั้น

จึงมีปญหาวา หากลงลายมือชื่อเพียงอยางเดียวในดานหลังแหงตั๋วจะถือเปนการสลักหลังลอยตาม

มาตรา 905 ไดหรือไม ตอปญหานี้ผูศึกษาเห็นวา การสลักหลังโอนตั๋วนั้น ผูสลักหลังตองมีสิทธิใน

ฐานะผูทรงกอนแลวจึงสลักหลังโอนไปซ่ึงบรรดาสิทธิอันเกิดแตตั๋วเงิน ตามมาตรา 920 วรรคหนึ่ง  

หากบุคคลดังกลาวไมมีสิทธิในฐานะผูทรงตั๋วเงินมากอน การลงลายมือชื่อไวแตเพียงอยางเดียว 

ในดานหลังของตั๋วชนิดระบุชื่อยอมไมทําใหบุคคลนั้นมีฐานะเปนผูสลักหลังแตอยางใด อยางไรก็ตาม

แมวาการลงลายมือชื่อดังกลาวจะไมทําผูลงลายมือชื่อตกเปนผูรับอาวัลหรือผูสลักหลังลอยก็ตาม  

แตก็มิไดหมายความวาผูลงลายมือชื่อจะหลุดพนจากความรับผิดตามเนื้อความแหงตั๋วเงิน ท้ังนี้

เนื่องจากบุคคลนั้นไดลงลายมือชื่อในตั๋วแลวจึงตองรับผิดตามเนื้อความในตั๋ว ตามมาตรา 900 

เพียงแตไมอยูในฐานะผูอาวัลหรือผูสลักหลังเทานั้น ซ่ึงการลงลายมือชื่อในดานหลังของตั๋วเงินโดย

บุคคลภายนอกเพ่ือแสดงเจตนาเขารับผิดตามเนื้อความแหงตั๋วเงินเชนนี้ในทางธุรกิจเรียกวา “Back” 

กรณีจะตางจากผูสลักหลังตั๋วผูถือ ตามมาตรา 921 ซ่ึงศาลฎีกาของไทยวางหลักวาการลงลายมือชื่อ

ดานหลังตั๋วผูถือ แมวาจะไมมีสิทธิในฐานะผูทรงก็เปนผูสลักหลังตั๋วผูถืออันกลายเปนผูอาวัลผูสั่งจาย 

ตามมาตรา 921 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 3788/2524 การท่ีจําเลยลงลายมือชื่อไวดานหลังของเช็ค โดยไม

ปรากฏถอยคําสํานวนวาใชไดเปนอาวัลหรือสํานวนอ่ืนใดทํานองเดียวกัน ไมเปนการลงลายมือชื่อเปน

ผูรับอาวัลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 939 วรรค 1 และ 2 ประกอบดวยมาตรา 

989 

จําเลยลงลายมือชื่อดานหลังของเช็คแมเช็คดังกลาวระบุชื่อโจทก เปนผูรับเงินขีดฆา 

คําวาหรือผูถือ และท่ีมุมซายบนดานหนามีขอความวาเขาบัญชีผูรับเงินเทานั้น หามเปลี่ยนมือก็ตาม  

แตดวยความสมัครใจ ของจําเลยยอมผูกพันตนตอโจทกซ่ึงเปนผูทรงในอันท่ีจะรับผิดเปนอยาง

เดียวกับผูสั่ งจาย ดวยการลงลายมือชื่อของตนในตั๋วเงิน ยอมรับผิดตามเนื้อความในตั๋วเงิน 

ดังบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 900 ดังนั้น เม่ือธนาคารปฏิเสธการ

จายเงินตามเช็คดังกลาว จําเลยยอมตองรับผิดชําระเงินตามเช็คใหแกโจทก 
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คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 4872/2533 การท่ีจําเลยท่ี 2 ลงลายมือชื่อไวดานหลังเช็คท่ีสั่ง

จายระบุชื่อ โจทกขีดฆาคําวาหรือผูถือออก และมุมซายบนของดานหนามีขอความวาเขาบัญชีผูรับเงิน

เทานั้นหามเปลี่ยนมือ และในเช็คไมปรากฏวามีถอยคําสํานวนวาใชไดเปนอาวัล หรือสํานวนอ่ืนใด

ทํานองเดียวกัน จําเลยท่ี 2 จึงมิใชผูลงลายมือชื่อเปนผูรับอาวัล แตการท่ีจําเลยท่ี 2 ลงลายมือชื่อ

ดานหลังเช็คท่ีจําเลยท่ี 1 เปนผูสั่งจายโดยระบุชื่อโจทกเปนผูรับเงินและจําเลยท้ังสองนําเช็คไปมอบให

โจทกถือไดวาจําเลยท่ี 2 ลงลายมือชื่อดานหลังเช็คดวยความสมัครใจท่ีจะผูกพันตอโจทกซ่ึงเปนผูทรง 

ในอันท่ีจะรับผิดตามขอความในเช็คอยางเดียวกับจําเลยท่ี 1 ผูสั่งจายดวยการลงลายมือชื่อของตนใน

เช็คตามมาตรา 900 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

 

3.5 ระยะเวลาเขารับอาวัล 

 

บทบัญญัติเรื่องการรับอาวัลตั๋วเงินตั้งแตมาตรา 938 ถึงมาตรา 940 มิไดกําหนดไววาใน

การเขารับอาวัลตั๋วเงินนั้นจะสามารถทําไดในชวงเวลาใดบาง แตหากพิจารณามาตรา 938 ซ่ึงบัญญัติ

วา “ตั๋วแลกเงินจะมีผูคํ้าประกัน…” แสดงวาการอาวัลจะมีไดก็ตอเม่ือตราสารนั้นสมบูรณเปนตั๋วแลกเงิน

แลว หากตราสารนั้นยังไมสมบูรณเปนตั๋วแลกเงินก็ยอมไมอาจประกันการใชเงินได แตมีขอท่ีนาสังเกต

วา ตามอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ.1988 (Vienna Convention 1988) การรับประกันหนี้ตามตั๋วเงิน

อาจกระทําไดกอนท่ีตราสารนั้นจะสมบูรณเปนตั๋วเงิน เนื่องจาก Article 46 (6.) บัญญัติหามมิใหผูรับ

ประกันยกเอาขอเท็จจริงวาตนไดเขาลงลายมือชื่อในตราสารนั้นกอนท่ีตราสารนั้นจะสมบูรณเปนตั๋ว

เงิน ข้ึนตอสูเพ่ือปฏิเสธความรับผิดตามตั๋ว นอกจากนี้ มาตราดังกลาวก็ยังหามมิใหผูรับประกันยกเอา

ขอเท็จจริงวาตนไดเขาลงลายมือชื่อในตั๋วเงินนั้นกอนท่ีบุคคลซ่ึงตนประกันจะไดเขาลงลายมือชื่อ ข้ึน

ตอสูเพ่ือปฏิเสธความรับผิดตามตั๋วดวย54 

สวนวาจะทําไดถึงเวลาใดนั้น เม่ือพิจารณาจากวัตถุประสงคของการรับอาวัลท่ีวาการรับ

อาวัลก็คือการรับประกันการใชเงินตามตั๋ว ดังนั้น ตั๋วแลกเงินจึงอาจมีการเขารับอาวัลกันไดจนกวาตั๋วจะ

หลุดพน กลาวคือ ผูทรงไดรับการใชเงินตามตั๋วแลวหรือใชสิทธิไลเบี้ยเอาแกลูกหนี้ตามตั๋วครบถวน

แลวอันมีผลใหมูลหนี้ตั๋วและมูลหนี้เดิมระงับไปท้ังสาย ดังนั้น จึงอาจสรุปไดวาโดยหลักแลวการอาวัล

ตองกระทําระหวางท่ีตราสารนั้นสมบูรณเปนตั๋วเงินแลวไปจนถึงกอนท่ีตั๋วเงินจะไดหลุดพนไป 

                                                           
54 United Nations Convention on International Bills of Exchange and 

International Promissory Notes Article 46 Para. 6. – A guarantor may not raise as a 

defence to his liability the fact that he signed the instrument before it was signed by 

the person for whom he is a guarantor, or while the instrument was incomplete. 
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3.6 ผลของการรับอาวัล 

 

3.6.1 ความผูกพันของผูรับอาวัล 

เม่ือผูรับอาวัลไดเขาอาวัลบุคคลใดแลว ผูรับอาวัลยอมตองผูกพันเปนอยางเดียวกันกับ

บุคคลซ่ึงตนประกัน ตามมาตรา 940 วรรคหนึ่ง กลาวคือ การท่ีผูรับอาวัลเขามาเปนคูสัญญาตั๋วเงิน

นั้นก็เพ่ือเขามารับประกันการใชเงินตามตั๋วใหแกบุคคลท่ีตนประสงคจะรับประกัน ดังนั้น โดยหลัก

แลวบุคคลท่ีตนประกันมีความผูกพันตามตั๋วอยูอยางใด ผูรับอาวัลก็ยอมมีความผูกพันอยางนั้น55 

ซ่ึงเปนบทบัญญัติในทํานองเดียวกันกับกฎหมายฝรั่งเศส56 กฎหมายเยอรมัน57 อนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ.

1912 (Hague Convention 1912)58 อนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ.1930,1931 (Geneva 

Convention 1930,1931)59 และอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ.1988 (Vienna Convention 1988)60 

มาตรา 940 วรรคหนึ่งใชคําวา “ผูกพัน” (Bound) ซ่ึงมีความหมายกวาง โดยรวมถึง

สิทธิ หนาท่ีและความรับผิด ท้ังท่ีเกิดจากเนื้อความตามตั๋วและท่ีเกิดจากกฎหมายกําหนด ซ่ึงแยก

พิจารณาไดดังนี้ 

3.6.1.1 ความผูกพันเกี่ยวกับจํานวนความรับผิด 

โดยหลักแลวผูรับอาวัลยอมผูกพันเปนอยางเดียวกันกับบุคคลซ่ึงตนประกัน ดังนั้น ผูถูก

อาวัลมีความรับผิดในจํานวนเงินเทาใด ผูรับอาวัลก็ยอมตองรับผิดในจํานวนเงินเทานั้น 

มาตรา 968 วางหลักวา “ผูทรงจะเรียกรองเอาเงินใชจากบุคคลซ่ึงตนใชสิทธิไลเบี้ยนั้นก็

ได คือ 

(1) จํานวนในตั๋วแลกเงินซ่ึงเขาไมรับรอง หรือ ไมใชกับท้ังดอกเบี้ยดวย หากวามี

ขอกําหนดไววาใหคิดดอกเบี้ย 

(2) ดอกเบี้ยอันตรารอยละหาตอปนับแตวันถึงกําหนด 

                                                           
55 คําพิพากษาฎีกาท่ี 2181/2517 2517 ฎ. 1659, ท่ี 833/2523 2523 ฎ. 457 และท่ี 

3269/2548 2548 ฎสต. (เลมท่ี 6) 129. 
56 French Commercial Code Article L. 511–21 Para. 7. 
57 Wechselgesetz Art. 32 (1). 
58 Convention on the Unification of the Law relating to Bills of Exchange 

and Promissory Notes, Uniform Regulation Article 31 Para. 1. 
59 Uniform Law on Bills of Exchange and Promissory Notes Article 32 Para. 1. 
60 United Nations Convention on International Bills of Exchange and 

International Promissory Notes Article 47 Para. 1. 
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(3) คาใชจายในการคัดคาน และในการสงคําบอกกลาวของผูทรงไปยังผูสลักหลังถัดจาก

ตนข้ึนไปและผูสั่งจาย กับท้ังคาใชจายอ่ืน ๆ  

(4) คาชักสวนลดซ่ึงถาไมมีขอตกลงกันไว ทานใหคิดรอยละ 1/6 ในตนเงินอันจะถึงใช

ตามตั๋วเงิน และไมวากรณีจะเปนอยางไร ทานมิใหคิดสูงกวาอัตรานี้”  

ดังนั้น หากผูรับอาวัลไมไดจํากัดความรับผิดของตนไว ผูรับอาวัลยอมตองรับผิดตอตน

เงิน ดอกเบี้ย ท้ังดอกเบี้ยกอนตั๋วถึงกําหนดชําระและดอกเบี้ยในระหวางผิดนัด และคาใชจาย 

ในการทําคัดคาน การสงคําบอกกลาวกับท้ังคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีผูทรงตองเสียไปดวย เทากับลูกหนี้ท่ีตน

เขาประกันไวทุกประการ 

ตัวอยาง อ. ออกตั๋วแลกเงินในวันท่ี 1 มิถุนายน 2553 สั่ง จ. ใชเงินจํานวน 300,000 

บาทพรอมดอกเบี้ยรอยละสิบตอปให  ร. ในวันท่ี 1 มิถุนายน 2554 โดยมีเอเขาอาวัล อ.  

ผูสั่งจาย เม่ือตั๋วถึงกําหนด ร. นําตั๋วไปยื่นให จ. ใชเงินแต จ. ปฏิเสธการใชเงิน ร. จึงทําคําคัดคานโดย

เสียคาใชจายไปเปนจํานวน 4,500 บาท ตอมา ร. ใชสิทธิไลเบี้ยในวันท่ี 1 ธันวาคม 2554 เชนนี้

จํานวนเงินท่ี อ. ผูสั่งจายจะตองรับผิดยอมเปนไปตามมาตรา 968 คือ 

(1) จํานวนเงินตนพรอมดอกเบี้ย 330,000 บาท แบงเปนเงินตน 300,000 บาทและ

ดอกเบี้ย 30,000 บาท 

(2) ดอกเบี้ยผิดนัดอัตรารอยละสิบตอปจํานวน 15,000 บาท (เพราะตั๋วมีการกําหนด

ดอกเบี้ยไวซ่ึงมีอัตรามากกวารอยละหา จึงตองใชอัตราดังกลาว ตามมาตรา 224) โดยเริ่มคิดจากวันท่ี

ผิดนัดซ่ึงก็คือวันท่ีผูจายปฏิเสธการใชเงินไปจนกวาจะไดชําระเสร็จสิ้น 

(3) คาใชจายในการทําคําคัดคานและใหคําบอกกลาว กับท้ังคาใชจายอ่ืน ๆ จํานวน 

4,500 บาท 

(4) คาชักสวนลด เม่ือไมมีการตกลงกันไวก็ใหคิดรอยละ 1/6 ในตนเงิน ซ่ึงเทากับ 500 บาท 

ดังนั้น อ. ตองรับผิดในจํานวนเงินรวมท้ังสิ้น 350,000 บาท และเม่ือเอเขาอาวัล อ. เอ

ยอมตองรับผิดเปนจํานวนเงิน 350,000 บาทเชนเดียวกันกับ อ. ดวย 

อยางไรก็ตาม ผูรับอาวัลอาจเขาอาวัลจํานวนเงินเพียงบางสวนก็ได ดังท่ีบัญญัติไวใน

มาตรา 938 วรรคหนึ่งวา “ตั๋วแลกเงินจะมีผูคํ้าประกันรับประกันการใชเงินท้ังจํานวนหรือแตบางสวน

ก็ได…” ดังนั้น หากผูรับอาวัลเจตนาจะเขาอาวัลแตเพียงบางสวน ผูรับอาวัลตองเขียนระบุไวในตั๋วแลก

เงินวาตนประสงคจะรับผิดในจํานวนเงินเทาใด หากผูรับอาวัลไมเขียนระบุไว เชนนี้ก็ยอมเปนไปตาม

มาตรา 940 คือ รับผิดในจํานวนเดียวกันกับผูซ่ึงตนอาวัล 

ตัวอยาง ตามตัวอยางขางตน หากเอระบุในตั๋ววา “รับผิดไมเกิน 100,000 บาท” ยอม

เปนการอาวัลเพียงบางสวน ร. ผูทรงจะมาเรียกใหเอรับผิดในจํานวนเงินท้ัง 350,000 บาทมิได คงได
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แตเรียกใหเอรับผิดไดเพียง 100,000 บาทเทานั้น เพราะเอไดระบุขอความจํากัดความรับผิดของตนไว

ในตั๋วแลว 

กรณีจะตางออกไปหากเอทําความตกลงกับ อ. ผูสั่งจายวาจะรับผิดไมเกิน 100,000 

บาท แตมิไดระบุไวในตั๋ว เม่ือเอมิไดระบุไวในตั๋ววาตนประสงคจะรับผิดเทาใด เอยอมตองรับผิดใน

จํานวนเงินเดียวกับ อ. ผูสั่งจาย คือ 350,000 บาท เอจะยกขอตอสูอันอาศัยความเก่ียวพันระหวางตน

กับ อ. ผูสั่งจายข้ึนตอสู ร. ผูทรงมิได เวนแต ร. จะไดรับโอนตั๋วเงินนั้นโดยคบคิดกันฉอฉล คือ รูอยู

แลววามีขอตกลงดังกลาวอยูระหวางกัน ตามมาตรา 916 

การระบุวาตนประสงคจะรับอาวัลเพียงบางสวนอาจระบุวารับผิดไมเกินจํานวนเงิน

ตามท่ีไดระบุ เชน ระบุวา “รับผิดไมเกิน 100,000 บาท” หรืออาจระบุวาไมรับผิดในจํานวนเงินสวน

ใดตามมาตรา 968 เชน ระบุวา “ไมรับผิดในดอกเบี้ย” หรือ “ไมรับผิดในคาใชจายตามมาตรา 968 

(3)” หรือ “รับผิดเฉพาะเงินตนพรอมดอกเบี้ย” เปนตน 

มีขอท่ีนาพิจารณาวา หากผูรับอาวัลไดเขาอาวัลเพียงบางสวนโดยระบุวารับผิด 

ไมเกินจํานวนเงินตามท่ีไดระบุไว จะถือวาเปนการจํากัดความรับผิดเฉพาะในเงินตนพรอมดอกเบี้ย

ตามมาตรา 968 (1) เพียงอยางเดียวมิใหเกินไปกวาจํานวนเทาท่ีไดระบุไว สวนความรับผิดตามมาตรา 

968 (2), (3) และ (4) นั้นผูรับอาวัลก็ยังคงตองรับผิดอยูตอไป หรือจะถือวาเปนการจํากัดความรับผิด

ในจํานวนเงินตามมาตรา 968 ท้ังหมด  

ตัวอยาง ตามตัวอยางขางตน หากเอระบุวา “รับผิดไม เ กิน 100,000 บาท”  

การระบุดังกลาวจะมีผลอยางไร หากถือวาจํากัดเฉพาะความรับผิดในเงินตนพรอมดอกเบี้ยตามมาตรา 

968 (1) เทานั้น ก็เทากับวาเอตองรับผิดในเงินจํานวนรวมท้ังสิ้น 120,000 บาท ซ่ึงประกอบไปดวย 

(1) เงินตนพรอมดอกเบี้ย 100,000 บาท ตามมาตรา 968 (1) ซ่ึงไดจํากัดความรับผิดไวแลว 

(2) ดอกเบี้ยผิดนัดอัตรารอยละสิบตอปจํานวน 15,000 บาท ตามมาตรา 968 (2) 

ประกอบมาตรา 224 

(3) คาใชจายจํานวน 4,500 บาท ตามมาตรา 968 (3) 

(4) คาชักสวนลดจํานวน 500 บาท ตามมาตรา 968 (4) 

แตหากตีความวาการจํากัดความรับผิดดังกลาวนี้ มิไดจํากัดความรับผิดเฉพาะเงินตน

และดอกเบี้ยตามมาตรา 968 (1) เทานั้น หากแตเปนการจํากัดความรับผิดในจํานวนเงินตามมาตรา 

968 ทุกประเภทแลว เอก็ยอมจะตองรับผิดไมเกินจํานวนท่ีระบุไว คือ ไมเกิน 100,000 บาท  

ปญหานี้เปนปญหาเรื่องการแปลความการแสดงเจตนาของผูรับอาวัล ผูศึกษาเห็นวาการ

แปลความวาผูรับอาวัลไดแสดงเจตนาจํากัดความรับผิดเฉพาะเงินตนและดอกเบี้ยตามมาตรา  

968 (1) นาจะเปนการแปลความท่ีมีผลบังคับไดจริง โดยไมใหผลแปลกประหลาด เพราะหากแปล
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ความวาผูรับอาวัลจํากัดความรับผิดทุกกรณีแลวจะทําใหเกิดผลประหลาดได เชน เม่ือผูรับอาวัล 

ไดจํากัดความรับผิดไปแลว ตอมาผูรับอาวัลผิดนัดไมชําระเงินให หากจะแปลความวาเม่ือจํากัดความ

รับผิดแลว จึงไมตองรับผิดในดอกเบี้ยท่ีตนผิดนัดอีกก็จะเปนการแปลความท่ีทําใหเกิดผลประหลาด

เกินไป 

3.6.1.2 ความผูกพันเกี่ยวกับอายุความ 

ผูรับอาวัลยอมผูกพันเปนเชนเดียวกับบุคคลซ่ึงตนประกัน ดังนั้น บุคคลซ่ึงตนประกัน

ตองรับผิดในอายุความเทาใด ผูรับอาวัลยอมรับผิดในอายุความดังกลาวดวย เชน ผูรับอาวัลเขาอาวัลผู

รับรอง เม่ือความรับผิดของผูรับรองมีอายุความ 3 ป ตามมาตรา 1001 เชนนี้ความรับผิดของผูรับ

อาวัลผูรับรองจึงมีอายุความ 3 ปดวย หรือผูรับอาวัลเขาอาวัลผูสั่ งจาย เม่ือความรับผิดของ 

ผูสั่งจายมีอายุความ 1 ป ตามมาตรา 1002 เชนนี้ความรับผิดของผูรับอาวัลผูสั่งจายจึงมีอายุความ 1 ป

ดวย61 เปนตน 

3.6.2 ลักษณะความรับผิด 

ในการเขารับอาวัลนั้น แมวาผูรับอาวัลจะมีเจตนาคํ้าประกันบุคคลผูตองรับผิดตาม

เนื้อความแหงตั๋วเงิน ตามมาตรา 939 วรรคสี่ หรือมีผลเปนการรับประกันผูสั่งจายโดยผลของ

กฎหมาย ตามมาตรา 921 ก็ตาม แตลักษณะความรับผิดของผูรับอาวัลก็มีความแตกตางจาก 

ผูคํ้าประกันตามปกติ กลาวคือ ผู คํ้าประกันตามปกติรับผิดแบบมีเง่ือนไข กลาวคือ เม่ือเจาหนี้

เรียกรองเอาจากลูกหนี้มิไดแลว ตนจึงจะรับผิด แตกรณีผูรับอาวัลนั้นยอมตองรวมกันรับผิดตาม

เนื้อความแหงตั๋วเงินพรอมกันกับลูกหนี้คนอ่ืน ๆ ดังท่ีไดบัญญัติไวในมาตรา 967 วรรคหนึ่งวา “ในเรื่อง

ตั๋วแลกเงินนั้น บรรดาบุคคลผูสั่งจายก็ดี รับรองก็ดี สลักหลังก็ดี หรือรับประกันดวยอาวัลก็ดี ยอมตอง

รวมกันรับผิดตอผูทรง” ซ่ึงเปนบทบัญญัติในทํานองเดียวกันกับกฎหมายฝรั่งเศส62 กฎหมาย

เยอรมัน63 อนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ.1912 (Hague Convention 1912)64 และอนุสัญญานครเจนีวา 

ค.ศ.1930,1931 (Geneva Convention 1930,1931)65 

                                                           
61 คําพิพากษาฎีกาท่ี 192/2518 2518 ฎ. 167, ท่ี 3340/2536 2536 ฎสต.  

(เลมท่ี 11) 170, ท่ี 3397/2536 2536 ฎ. 1947 และท่ี 3177/2538 (กองผูชวย). 
62 French Commercial Code Article L. 511–44 Para. 1. 
63 Wechselgesetz Art. 47 (1). 
64 Convention on the Unification of the Law relating to Bills of Exchange 

and Promissory Notes, Uniform Regulation Article 46 Para. 1. 
65 Uniform Law on Bills of Exchange and Promissory Notes Article 47 Para. 1. 
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ดังนั้น ผูรับอาวัลจึงไมมีสิทธิเก่ียงใหผูทรงไปบังคับเอากับผูถูกอาวัลกอนซ่ึงแตกตางจาก

ผูคํ้าประกันท่ีมีสิทธิเก่ียงใหเจาหนี้เรียกเอาจากลูกหนี้กอนได ตามมาตรา 688 หรือในกรณีท่ีผูคํ้า

ประกันพิสูจนไดวาลูกหนี้มีทางท่ีจะชําระหนี้ไดและการท่ีจะบังคับใหลูกหนี้ชําระหนี้นั้นไมเปนการยาก 

ผูคํ้าประกันก็มีสิทธิใหเจาหนี้บังคับการชําระหนี้เอาจากทรัพยสินของลูกหนี้กอน ตามมาตรา 689 

หรือใหเจาหนี้รับชําระหนี้เอาจากทรัพยสินซ่ึงเปนประกันท่ีเจาหนี้ยึดถือไวกอนก็ได ตามมาตรา 690 

ในการรวมกันรับผิดนั้น ผูทรงยอมมีสิทธิวากลาวเอาความแกบรรดาผูซ่ึงตองรับผิด 

เรียงตัวหรือรวมกันก็ได โดยมิพักตองดําเนินตามลําดับท่ีคนเหลานั้นเขาผูกพันตามตั๋วแตอยางใด  

ตามมาตรา 967 วรรคสอง กลาวคือ ผูทรงจะเรียกใหผูสั่งจาย หรือผูรับรอง หรือผูสลักหลัง หรือ 

ผูรับอาวัล คนใดคนหนึ่งหรือหลายคนหรือท้ังหมดรวมกันรับผิดตอผูทรงก็ได โดยมิพักตองคํานึงวาผูใด

จะเขาผูกพันตามตั๋วนั้นกอนหรือหลังกันอยางใดซ่ึงเปนบทบัญญัติในทํานองเดียวกันกับกฎหมาย

ฝรั่งเศส66 กฎหมายเยอรมัน67 อนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ.1912 (Hague Convention 1912)68 

อนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ.1930,1931 (Geneva Convention 1930,1931)69 และอนุสัญญากรุง

เวียนนา ค.ศ.1988 (Vienna Convention 1988)70 

มีขอสังเกตวา ผูรับอาวัลนั้นมิไดเปนตัวแทนของผูถูกอาวัล ผูรับอาวัลมีความรับผิด 

โดยตัวของผูรับอาวัลเอง ตามมาตรา 940 ฉะนั้นผูถูกอาวัลจะสั่งหามผูรับอาวัลมิใหใชเงินแกผูทรงมิได 

เพราะผูรับอาวัลมีความผูกพันตองชําระเงินตามกฎหมายโดยสวนตัวของเขาอยูแลว71 

3.6.3 การหลุดพนจากความรับผิดของผูรับอาวัล 

กรณีท่ีความรับผิดของบุคคลซ่ึงผูรับอาวัลเขาประกันตกเปนใชมิไดดวยเหตุใด ๆ 

นอกจากเพราะทําผิดแบบระเบียบ ขอสัญญารับอาวัลก็ยังคงสมบูรณ ตามมาตรา 940 วรรคสอง 

กลาวคือ โดยปกติแลวผูรับอาวัลยอมผูกพันเปนเชนเดียวกับบุคคลซ่ึงตนประกัน และแมความรับผิด

เฉพาะตัวของบุคคลซ่ึงตนประกันนั้นจะตกเปนใช มิได  สัญญาเขารับอาวัลก็ยังคงสมบูรณ 

                                                           
66 French Commercial Code Article L. 511–44 Para. 2. 
67 Wechselgesetz Art. 47 (2). 
68 Convention on the Unification of the Law relating to Bills of Exchange 

and Promissory Notes, Uniform Regulation Article 46 Para. 2. 
69 Uniform Law on Bills of Exchange and Promissory Notes Article 47 Para. 2. 
70 United Nations Convention on International Bills of Exchange and 

International Promissory Notes Article 69 Para. 1. 
71 คําพิพากษาฎีกาท่ี 833/2523 2523 ฎ. 557. 
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ซ่ึงเปนบทบัญญัติในทํานองเดียวกันกับกฎหมายฝรั่งเศส72 กฎหมายเยอรมัน73 กฎหมายเอกรูปแหง

อนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ.1912 (Hague Convention 1912)74 กฎหมายเอกรูปแหงอนุสัญญานคร

อนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ.1930,1931 (Geneva Convention 1930,1931)75 

กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ผูรับอาวัลจะยกขอตอสูของผูถูกอาวัลวาผูถูกอาวัลหลุดพนจาก

ความรับผิด ตนจึงหลุดพนความรับผิดดวยมิได ซ่ึงหลักนี้ทําใหผูรับอาวัลตางจากผู คํ้าประกัน  

เพราะโดยหลักแลวผูคํ้าประกันยอมยกขอตอสูของบุคคลท่ีตนประกันข้ึนตอสูเจาหนี้ได แตในเรื่อง

อาวัล ผูรับอาวัลจะยกขอตอสูของผูถูกอาวัลข้ึนตอสูผูทรงไดแตเฉพาะกรณีทําผิดแบบระเบียบเทานั้น 

ตัวอยาง อ. ผูเยาวออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินให ร. เพ่ือชําระหนี้คาซ้ือสินคาโดยมีเอ

เขาอาวัล อ., ร. สลักหลังโอนตั๋วตอให ก. ตอมาผูแทนโดยชอบธรรมของ อ. บอกลางนิติกรรมซ้ือขาย 

ท่ี อ. ทําไวกับ ร. ทําให อ. ไมตองรับผิดตามมูลหนี้เดิม จึงไมตองรับผิดตามมูลหนี้ตั๋วเงินดวย เม่ือตั๋ว

ถึงกําหนด ก. นําตั๋วไปยื่นให จ. ใชเงินแต จ. ปฏิเสธการใชเงิน เชนนี้ ร. และเอตองรวมกันรับผิดตอ 

ก. ผูทรง การท่ี อ. ผูเยาวหลุดพนจากความรับผิดตามมาตรา 902 มิไดทําใหเอผูรับอาวัลหลุดพนจาก

ความรับผิดไปดวย เพราะการท่ีเอจะหลุดพนจากความรับผิดไดนั้นมีแตเฉพาะกรณี อ. ทําผิดแบบ

ระเบียบเทานั้น เม่ือ อ. มิไดทําผิดแบบระเบียบใด ๆ ดังนั้น ขอสัญญารับอาวัลก็ยังคงสมบูรณตาม

มาตรา 940 วรรคสอง 

ตัวอยาง  อ.ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินให ร. ร.สลักหลังโอนตั๋วตอให ก. พรอมท้ัง

เขียนขอความตามมาตรา 915 วา”ไลเบี้ยขาพเจาไมได”และมีเอแสดงเจตนาเขารับอาวัล ร. ก.สลัก

หลังโอนตั๋วให ข. เม่ือตั๋วถึงกําหนด ข. นําตั๋วไปยื่นให จ. ใชเงินแต จ. ปฏิเสธการใชเงิน ข. จึงมีสิทธิไล

เบี้ย ก.และ อ. ได แต ข. จะไลเบี้ย ร. ไมไดเพราะ ร. เขียนขอกําหนดไวแลวตามมาตรา 915 ร.จึง

หลุดพนความรับผิด สําหรับ เอ ซ่ึงเปนผูรับอาวัล ร. แมความรับผิดของ ร.จะตกเปนอันใชไมได แต

การอาวัลก็ยังคงสมบูรณ เอ จึงตองรับผิดตอ ข. 

หากความรับผิดของผูถูกอาวัลตกเปนใชมิไดเพราะทําผิดแบบระเบียบ ผูรับอาวัลยอม

ยกข้ึนเปนขอตอสูผูทรงได ซ่ึงคําวา “แบบระเบียบ” ตามมาตรา 940 วรรคสองนั้นมีความหมาย 

วาอยางไรนั้น ตามกฎหมายไทยยังขาดความชัดเจน เนื่องจากตัวบทมาตรา 940 วรรคสองก็มิได

บัญญัติชัดลงไปวาอะไรคือการทําผิดแบบระเบียบ อีกท้ังความเห็นทางวิชาการยังมีความไมลงรอยกันอยู 

                                                           
72 French Commercial Code Article L. 511–21 Para. 8. 
73 Wechselgesetz Art. 32 (2). 
74 Convention on the Unification of the Law relating to Bills of Exchange 

and Promissory Notes, Uniform Regulation Article 31 Para. 2. 
75 Uniform Law on Bills of Exchange and Promissory Notes Article 32 Para. 2. 
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ซ่ึงปญหาในเรื่องนี้จะไดกลาวตอไปในบทท่ี 5. ปญหาการตีความบทบัญญัติท่ีเก่ียวของกับการอาวัล 

ตั๋วเงินตามกฎหมายไทย 

มีปญหาท่ีตองพิจารณาตอไปวา หากความรับผิดของบุคคลซ่ึงผูรับอาวัลเขาประกัน 

ตกเปนอันใชไมไดดวยเหตุใด ๆ นอกจากเพราะทําผิดแบบระเบียบแลว ผูรับอาวัลยังคงตองรับผิด

ตอไปในทุกกรณีหรือไม ตอปญหานี้ ในประเทศไทยยังมีแนวความเห็นท่ีแตกตางกันเปน 2 แนว ไดแก 

ความเห็นท่ีหนึ่ง เห็นวา ความรับผิดของผูรับอาวัลเปนความรับผิดเด็ดขาด (Absolute 

Liability) กลาวคือ หากมิใชการทําผิดแบบระเบียบแลว ผูรับอาวัลยังคงตองรับผิดตามเนื้อความแหง

ตั๋วเงินนั้นตอไปในทุกกรณี แมวามูลหนี้ซ่ึงเปนท่ีมาของการออกหรือโอนตั๋วเงินจะตกเปนอันใชมิไดก็ตาม 

ตัวอยาง อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินใหแก ร. เพ่ือชําระหนี้ในมูลหนี้คาซ้ือยาเสพติด 

ในการนี้ อ. ไดจัดให ฮ. เขารับอาวัลตนเองดวย เม่ือตั๋วถึงกําหนด ร. นําตั๋วไปยื่นให จ. ใชเงิน  

แต จ. ปฏิเสธการใชเงิน ร. จึงใชสิทธิไลเบี้ยเอาแก ฮ. เชนนี้ หากถือตามความเห็นท่ีหนึ่ง ฮ. จะตอง 

รับผิดใชเงินใหแก ร. แมวามูลหนี้ซ่ึงเปนท่ีมาของการออกตั๋วเงินระหวาง อ. และ ร. จะตกเปนโมฆะ

ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 150 ก็ตาม เนื่องจากกรณีดังกลาวมิใชเรื่องการทําผิด

แบบระเบียบตามมาตรา 940 วรรคสองแตอยางใด 

ความเห็นท่ีสอง เห็นวา แมจะมิใชเรื่องการทําผิดแบบระเบียบ แตผูรับอาวัลก็ยัง

สามารถยกขอตอสูอ่ืน ๆ ข้ึนปฏิเสธความรับผิดตามตั๋วได ไดแก ขอตอสูวาผูทรงมีสิทธิบกพรองตามตั๋ว

หรือมิใชผูทรงโดยชอบดวยกฎหมาย และขอตอสูของตัวผูรับอาวัลเองท่ีมีตอผูทรง (Personal Defenses) 

เชน ขอตอสูเรื่องความสามารถของผูรับอาวัล ตามมาตรา 902 หรือขอตอสูเรื่องมิไดอาวัลใหถูกตอง 

ตามมาตรา 939 หรือขอตอสูเรื่องผูทรงมิไดทําใหถูกตองตามท่ีกฎหมายกําหนด ตามมาตรา 973 หรือ

ขอตอสู เรื่องอายุความ ตามมาตรา 1001 ถึงมาตรา 1003 หรือขอตอสูวาตั๋วเงินมีการแกไข

เปลี่ยนแปลงขอความโดยผูรับอาวัลไมยินยอม ตามมาตรา 1007 เปนตน 

ตัวอยาง อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินใหแก ร. ในการนี้ อ. ไดจัดให ฮ. เขารับอาวัล

ตนเองดวย ตอมา ร. สลักหลังโอนตั๋วใหแก ก. เพ่ือชําระหนี้คาซ้ือยาเสพติด เม่ือตั๋วถึงกําหนด ก. นําตั๋ว

ไปยื่นให จ. ใชเงิน แต จ. ปฏิเสธการใชเงิน ก. จึงใชสิทธิไลเบี้ยเอาแก ฮ. เชนนี้ หากถือตามความเห็น

ท่ีสอง ฮ. ยอมยกขอตอสูวา ก. มิใชผูทรงโดยชอบดวยกฎหมาย เนื่องจากไดรับการสลักหลังตั๋วเงิน 

มาจากมูลหนี้ท่ีตกเปนโมฆะ ข้ึนตอสู ก. เพ่ือปฏิเสธความรับผิดตามตั๋วได ถึงแมวาขอตอสูดังกลาว 

จะมิใชเรื่องการทําผิดแบบระเบียบตามมาตรา 940 วรรคสองก็ตาม 

ตอปญหานี้ ผูศึกษาเห็นดวยกับความเห็นท่ีสอง เพราะการแปลความแบบความเห็นท่ี

หนึ่งจะใหผลประหลาดกลาวคือแมจะเปนผูท่ีไดรับตั๋วไวจากมูลหนี้ท่ีไมชอบดวยกฎหมายก็ยังคงมีสิทธิ

ไลเบี้ยได ซ่ึงไมนาจะเปนเชนนั้น สําหรับปญหานี้เม่ือศึกษาเปรียบเทียบอนุสัญญาท้ังสามฉบับ เดิม 
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อนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ.1912 (Hague Convention 1912) และอนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ.

1930,1931 (Geneva Convention 1930,1931) ไมไดกลาวถึงประเด็นนี้ไว แตอนุสัญญากรุง

เวียนนา ค.ศ.1988 (Vienna Convention 1988) ไดบัญญัติถึงขอตอสูท่ีผูรับอาวัลจะสามารถยกข้ึน

ตอสูผูทรงเพ่ือปฏิเสธความรับผิดตามตั๋วเงินไวโดยละเอียดหลายกรณี โดยไดแบงประเภทขอตอสูท่ี

ผูรับอาวัลจะสามารถยกข้ึนตอสูผูทรงไดออกเปน 2 ประเภท ไดแก ขอตอสูสวนตัวของผูรับอาวัล76 

และขอตอสูของบุคคลท่ีผูรับอาวัลเขาประกัน77 ซ่ึงขอตอสูแตละประเภทดังกลาวก็สามารถแยกยอย

ไดอีก 2 ประเภท คือ ขอตอสูท่ีจะยกข้ึนตอสูผูทรงท่ีไดรับความคุมครอง (Protected Holder) และ

ขอตอสูท่ีจะยกข้ึนตอสูผูทรงท่ีมิไดรับความคุมครอง จึงเห็นไดวาปญหาความไมชัดเจนเก่ียวกับ

ขอเท็จจริงท่ีผูรับอาวัลจะสามารถยกข้ึนตอสูผูทรงเพ่ือปฏิเสธความรับผิดตามตั๋วนั้นไดรับการแกไข

แลวโดยอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ.1988 (Vienna Convention 1988) ดังนั้น ความเห็นท่ีสองซ่ึง

เห็นวาผูรับอาวัลอาจยกขอเท็จจริงอ่ืนนอกจากการทําผิดแบบระเบียบข้ึนตอสูผูทรงเพ่ือปฏิเสธความ

รับผิดไดดวยนั้นจึงนาจะถูกตองและสอดคลองกับอนุสัญญาระหวางประเทศมากกวาความเห็นท่ีหนึ่ง 

กลาวโดยสรุปแลว ผูศึกษาเห็นวา นอกจากผูรับอาวัลจะยกขอตอสูเรื่องการทําผิดแบบ

ระเบียบของผูถูกอาวัลแลว ผูรับอาวัลยังอาจตอสูในประเด็นอ่ืนอีกก็ได เชน 

3.6.3.1 ขอตอสูวาผูทรงมีสิทธิบกพรองหรือมิใชผูทรงโดยชอบดวยกฎหมาย 

ในการใชสิทธิตามตั๋วนั้น ผูทรงจะตองใชสิทธิโดยสุจริตและไมมีความบกพรองแหงสิทธิ 

หากผูทรงมีความบกพรองแหงสิทธิ ผูลงลายมือชื่อในตั๋วทุกคนยอมสามารถยกข้ึนเปนขอตอสูไดวาไม

ตองรับผิด เนื่องจากมิใชผูทรงโดยชอบดวยกฎหมาย ดังนั้น ผูรับอาวัลซ่ึงเปนผูลงลายมือชื่อในตั๋วคน

หนึ่งก็ยอมสามารถยกขอตอสูไดเชนเดียวกัน เชน ขอตอสูท่ีปรากฏอยูบนตราสาร หรือขอตอสูเรื่อง

การสลักหลังขาดสาย หรือขอตอสูเรื่องผูทรงไดรับโอนมาโดยนิติกรรมท่ีเปนโมฆะหรือปราศจากมูลหนี้ 

เปนตน 

ตัวอยาง อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินให ร. โดยมีเอเขาอาวัล อ., ร. สลักหลังโอนตั๋ว

ให ก. ในมูลหนี้ท่ี ก. ทํากลฉอฉล ร. ตอมา ร. บอกลางโมฆียกรรมดังกลาว เชนนี้ ก. ยอมมิใช 

ผูทรงโดยชอบดวยกฎหมาย หาก ก. ใชสิทธิไลเบี้ยตามตั๋ว อ., ร. และเอยอมสามารถตอสู ก. ไดวา 

ตนไมตองรับผิด เนื่องจาก ก. มิใชผูทรงโดยชอบดวยกฎหมาย ก. จะเรียกใหเอรับผิดโดยอางวา 

แมความรับผิดใชเงินของ อ. จะตกเปนใชมิไดก็ตาม แตเนื่องจากมิใชเรื่องผิดแบบระเบียบ ขอสัญญา

                                                           
76 United Nations Convention on International Bills of Exchange and 

International Promissory Notes Article 47 Para. 3. 
77 United Nations Convention on International Bills of Exchange and 

International Promissory Notes Article 47 Para. 4. 
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รับอาวัลของเอยังคงสมบูรณ ขออางเชนนี้จะยกข้ึนเปนขอตอสูมิได เพราะการท่ี อ., ร. และเอไมตอง

รับผิดตอ ก. นั้นก็เนื่องจากสิทธิของ ก. บกพรอง เพราะ ก. มิใชผูทรงโดยชอบดวยกฎหมายนั่นเอง 

3.6.3.2 ขอตอสูของตัวผูรับอาวัลเองท่ีมีตอผูทรง (Personal Defenses) 

เม่ือผูรับอาวัลไดแสดงเจตนาเขาอาวัลตั๋วแลว หากผูรับอาวัลมีขอตอสูเฉพาะตัว ผูรับ

อาวัลยอมยกข้ึนตอสูผูทรงได เชน ขอตอสูเรื่องความสามารถของผูรับอาวัลตามมาตรา 902 หรือขอ

ตอสูเรื่องมิไดอาวัลใหถูกตองตามมาตรา 939 หรือขอตอสูเรื่องผูทรงมิไดทําใหถูกตองตามท่ีกฎหมาย

กําหนดตามมาตรา 973 หรือขอตอสูเรื่องอายุความตามมาตรา 1001 ถึงมาตรา 1003 หรือขอตอสูวา

ตั๋วเ งินมีการแกไขเปลี่ยนแปลงขอความโดยผูรับอาวัลไมยินยอมตามมาตรา 1007 เปนตน  

ขอตอสูเหลานี้ผูรับอาวัลยอมยกข้ึนตอสูผูทรงไดเสมอ  

ตัวอยาง อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินให ร. เม่ือไดเห็น ร. สลักหลังโอนตั๋วให ก. โดยมี

เอเขาอาวัล ร. ดังนี้ตั๋วซ่ึงถึงกําหนดชนิดเม่ือไดเห็น ก. ผูทรงตองนําตั๋วไปยื่นให จ. รับรองภายในหกเดือน

นับแตวันออกตั๋วหรือชาเร็วกวานั้นตามแต อ. ผูสั่งจายจะระบุ ตามมาตรา 944 ประกอบมาตรา 928 

หาก ก. ปลอยใหจํากัดเวลาดังกลาวลวงเลยไป ก. ยอมสิ้นสิทธิไลเบี้ย ตามมาตรา 973 (1) และวรรคสอง 

หาก ก. มาใชสิทธิไลเบี้ยเอผูรับอาวัล เอผูรับอาวัลยอมยกขอตอสูดังกลาวข้ึนตอสู ก. ผูทรงได 

 

3.7 สิทธิไลเบ้ียของผูรับอาวัล 

 

เม่ือผูรับอาวัลไดใชเงินไปตามตั๋วแลกเงินแลวยอมไดสิทธิในอันท่ีจะไลเบี้ยเอาแกบุคคล

ซ่ึงตนไดประกันไวกับท้ังบุคคลท้ังหลายผูตองรับผิดแทนตัวบุคคลนั้น ตามมาตรา 940 วรรคสาม ซ่ึง

อาจแยกพิจารณาเปนประเด็นได ดังนี้ 

3.7.1 บุคคลท่ีผูรับอาวัลมีสิทธิไลเบ้ีย 

เม่ือผูรับอาวัลไดใชเงินใหแกผูทรงแลว ผูรับอาวัลยอมมีสิทธิไลเบี้ยไดจากบุคคล

ดังตอไปนี้ 

(1) บุคคลซ่ึงผูรับอาวัลไดประกันไว 

เม่ือผูรับอาวัลประกันบุคคลใดและไดใชเงินแทนบุคคลนั้นไปแลว ผูรับอาวัลยอมมีสิทธิ

ไล เบี้ยใหบุคคลดังกลาวใชเ งินคืนแกตนได ตามมาตรา 940 วรรคสาม โดยบุคคลดังกลาวนี้ 

อาจเกิดจากการท่ีผูรับอาวัลระบุวาจะรับอาวัลบุคคลผูนั้นโดยเฉพาะเจาะจง หรือเกิดจากกรณีท่ี 

ผูรับอาวัลมิไดระบุวาจะรับอาวัลผูใด แตโดยผลของกฎหมายใหถือวารับอาวัลผูสั่งจายก็ได ตามมาตรา 

939 วรรคสี่และมาตรา 92178 

                                                           
78 คําพิพากษาฎีกาท่ี 2806/2536 2536 ฎ. 1831. 



144 

 

(2) บุคคลท้ังหลายผูรับผิดตอตัวผูถูกอาวัล 

มาตรา 940 วรรคสามใหสิทธิผูรับอาวัลท่ีจะไลเบี้ยเอาแกบุคคลท้ังหลายผูตองรับผิด

แทนตัวผูถูกอาวัลดวย มาตรา 940 วรรคสามใชคําวา “ผูรับผิดแทนตัวผูนั้น” ซ่ึงหมายถึง “ผูรับผิด

ตอตัวผูนั้น” นั่นเอง กลาวคือ บุคคลใดซ่ึงตองรับผิดตอตัวผูถูกอาวัล ผูรับอาวัลยอมมีสิทธิเรียกให

บุคคลดังกลาวรับผิดได 

ตัวอยาง อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินให ร. โดยมีเอเขารับอาวัล อ. ตอมา ร. สลัก

หลังโอนตั๋วให ก., ก. สลักหลังโอนตั๋วตอให ข. โดยมีบีเขารับอาวัล ก. เม่ือตั๋วถึงกําหนด ข. นําตั๋วไป

ยื่นให จ. ใชเงินแต จ. ปฏิเสธการใชเงิน ข. จึงทําคําคัดคานแลวใชสิทธิไลเบี้ย หาก ข. ใชสิทธิไลเบี้ยบี 

เม่ือบีไดใชเงินให ข. และเขาถือเอาตั๋วแลว เชนนี้ บียอมมีสิทธิดังตอไปนี ้

(1) สิทธิไลเบี้ย ก. เพราะ ก. เปนบุคคลซ่ึงตนประกัน 

(2) สิทธิไลเบี้ย อ., เอ และ ร. เพราะบุคคลดังกลาวตองรับผิดตอ ก. 

ท้ังนี้ มีขอท่ีนาสังเกตวาในตั๋วแลกเงินฉบับหนึ่งอาจมีผูรับอาวัลหลายคนซ่ึงเขารับอาวัล

บุคคลคนเดียวกันหรือตางบุคคลกันก็ได การพิจารณาวาผูรับอาวัลคนใดตองรับผิดหรือไมนั้น 

ก็อยูบนพ้ืนฐานท่ีวาผูรับอาวัลนั้นรับอาวัลคูสัญญาฝายใด หากคูสัญญาซ่ึงผูรับอาวัลไดประกัน 

ตองรับผิด ผูรับอาวัลก็ยอมตองรับผิดดวย 

มาตรา 940 วรรคสามดังกลาวนั้น เปนบทบัญญัติทํานองเดียวกันกับกฎหมายฝรั่งเศส79 

กฎหมายเยอรมัน80 อนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ.1912 (Hague Convention 1912)81 อนุสัญญานครเจนี

วา ค.ศ.1930,1931 (Geneva Convention 1930,1931)82 และอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ.1988 

(Vienna Convention 1988)83 

ในกรณีท่ีผูรับอาวัลใชสิทธิไลเบี้ยบุคคลท้ังหลายผูตองรับผิดตอตัวผูถูกอาวัล บุคคล

ดังกลาวจะยกขอตอสูท่ีตนมีตอผูถูกอาวัลข้ึนตอสูผูรับอาวัลมิได เพราะผูรับอาวัลมิใชตัวแทนของผูถูก

                                                           
79 French Commercial Code Article L. 511–21 Para. 9. 
80 Wechselgesetz Art. 32 (3). 
81 Convention on the Unification of the Law relating to Bills of Exchange 

and Promissory Notes, Uniform Regulation Article 31 Para. 3. 
82 Uniform Law on Bills of Exchange and Promissory Notes Article 32 Para. 3. 
83 United Nations Convention on International Bills of Exchange and 

International Promissory Notes Article 48 Para. 2. 
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อาวัลและผูรับอาวัลไดสิทธิไลเบี้ยมาโดยบทบัญญัติของกฎหมาย84 นอกเสียจากวาการอาวัลนั้น 

จะมีข้ึนดวยคบคิดกันฉอฉล 

ตัวอยาง อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินให ร., ร. สลักหลังโอนตั๋วให ก. เพ่ือชําระหนี้

การพนัน ก. สลักหลังโอนตั๋วให ข. โดยมีเอเขาอาวัล ก. เม่ือตั๋วถึงกําหนด ข. นําตั๋วไปยื่นให จ.  

ใชเงินแต จ. ปฏิเสธการใชเงิน ข. จึงทําคําคัดคานแลวใชสิทธิไลเบี้ยเอผูรับอาวัล ก. หากเอไดใชเงิน

และเขาถือเอาตั๋วแลว เอยอมมีสิทธิไลเบี้ย ก. ผูซ่ึงตนประกันกับท้ัง ร. และ อ. ผูซ่ึงตองรับผิดตอ ก. ได 

โดย ร. จะยกขอตอสูเรื่องการชําระหนี้การพนันซ่ึงเปนขอตอสูเฉพาะตัวท่ี ร. มีตอ ก. ข้ึนตอสูเอ 

ผูรับอาวัลมิได  

3.7.2 จํานวนเงินท่ีผูรับอาวัลจะใชสิทธิไลเบ้ีย 

เม่ือผูรับอาวัลไดใชเงินใหแกผูทรงแลว ผูรับอาวัลยอมใชสิทธิไลเบี้ยใหผูซ่ึงตองรับผิด 

ใชเงินใหแกตนไดในจํานวนเงินท่ีกําหนดไวตามมาตรา 969 กลาวคือ 

3.7.2.1 เงินเต็มจํานวนท่ีตนไดใชไป ตามมาตรา 968 และมาตรา 969 (1) 

3.7.2.2 ดอกเบี้ยอัตรารอยละหาตอปในจํานวนท่ีตนไดใชไป โดยใหเริ่มนับแตวันท่ีตนได

ใชเงินไป ตามมาตรา 969 (2) 

3.7.2.3 คาใชจายตาง ๆ อันตนตองออกไป ตามมาตรา 969 (3) 

3.7.2.4 คาชักสวนลดจากตนเงินในตั๋วแลกเงิน ตามมาตรา 968 (4) และมาตรา 969 

(4) 

ตัวอยาง อ. ออกตั๋วแลกเงินในวันท่ี 1 มิถุนายน 2553 สั่ง จ. ใชเงินจํานวน 300,000 

บาทพรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละสิบตอปให ร. ในวันท่ี 1 มิถุนายน 2554 โดยมีเอเขาอาวัล อ.  

ผูสั่งจาย เม่ือตั๋วถึงกําหนด ร. นําตั๋วไปยื่นให จ. ใชเงินแต จ. ปฏิเสธการใชเงิน ร. จึงทําคําคัดคาน 

โดยเสียคาใชจายไปเปนจํานวน 4,500 บาท ตอมา ร. ใชสิทธิไลเบี้ยเอาแก อ. ในวันท่ี 1 ธันวาคม 

2554 เชนนี้จํานวนเงินท่ี อ. ผูสั่งจายจะตองรับผิดเปนไปตามมาตรา 968 คือ 

1. จํานวนเงินตนพรอมดอกเบี้ย 330,000 บาท แบงเปนเงินตน 300,000 บาทและ

ดอกเบี้ย 30,000 บาท 

2. ดอกเบี้ยผิดนัดอัตรารอยละสิบตอปจํานวน 15,000 บาท (เพราะตั๋วมีการกําหนด

ดอกเบี้ยไวชัดเจนซ่ึงมีอัตรามากกวารอยละหา จึงตองใชอัตราดังกลาว ตามมาตรา 224) โดยเริ่มคิด

จากวันท่ีผิดนัดซ่ึงก็คือวันท่ีผูจายปฏิเสธการใชเงินจนกวาจะไดชําระเสร็จสิ้น 

                                                           
84 เฉลิม ยงบุญเกิด, ตั๋วแลกเงิน, (พระนคร: หางหุนสวนจํากัดรวมสาสน, 2509), น. 

125. 
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3. คาใชจายในการทําคําคัดคานและใหคําบอกกลาว กับท้ังคาใชจายอ่ืน ๆ จํานวน 

4,500 บาท 

4. คาชักสวนลด เม่ือไมมีการตกลงกันไวก็ใหคิดรอยละ 1/6 ในตนเงิน ซ่ึงเทากับ 500 

บาท 

ดังนั้น อ. ตองรับผิดในจํานวนเงินรวม 350,000 บาท และเม่ือเอเขาอาวัล อ., เอยอม

ตองรับผิดเปนจํานวนเงิน 350,000 บาทดวย หาก ร. ใชสิทธิไลเบี้ยเอแลวเอไดใชเงินและเขาถือเอา

ตั๋ว เชนนี้เอยอมมีสิทธิไลเบี้ย อ. ผูซ่ึงตนประกันในจํานวนเงินตามมาตรา 969 หากเอใชสิทธิไลเบี้ย อ. 

เม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2555 โดยเสียคาใชจายในการไลเบี้ย 750 บาท เอยอมมีสิทธิไลเบี้ยในจํานวนเงิน 

ดังนี้  

1. จํานวนเงินท่ีตนไดใชไป 350,000 บาท 

2. ดอกเบี้ยผิดนัดอัตรารอยละสิบตอปจํานวน 8,750 บาท (คิดจากเงินท่ีไดใชไป คือ 

350,000 บาท มิใชเงินตน 300,000 บาท โดยใหเริ่มคิดจากวันท่ีไดใชเงินไปคือวันท่ี 1 ธันวาคม 2554 

และเนื่องจากตั๋วมีการกําหนดดอกเบี้ยไวชัดเจนซ่ึงมีอัตรามากกวารอยละหา จึงตองใชอัตราดังกลาว 

ตามมาตรา 224) 

3. คาใชจายตาง ๆ อันตนไดออกไปจํานวน 750 บาท 

4. คาชักสวนลด เม่ือไมมีการตกลงกันไวก็ใหคิดรอยละ 1/6 ในตนเงินตามมาตรา 968 

(4) ซ่ึงเทากับ 500 บาท 

ดังนั้น เอมีสิทธิไลเบี้ย อ. ในจํานวนเงินรวม 360,000 บาท 

ขอพิจารณา 

หากผูรับอาวัลไดใชเงินใหแกผูทรงไปเพียงบางสวน ผูรับอาวัลยอมมีสิทธิไลเบี้ย 

ในจํานวนเงินในสวนซ่ึงตนไดใชไปแลวได 

ตัวอยาง ตามตัวอยางขางตน หากเอไดใชเงินใหแก ร. ผูทรงไปเพียง 150,000 บาทจาก

จํานวนเงินรวม 350,000 บาท เอมีสิทธิไลเบี้ย อ. ผูสั่งจาย ดังนี้ 

1. จํานวนเงินท่ีตนไดใชไป 150,000 บาท 

2. ดอกเบี้ยผิดนัดอัตรารอยละสิบตอปจํานวน 3,750 บาท 

3. คาใชจายตาง ๆ อันตนไดออกไปจํานวน 750 บาท 

4. คาชักสวนลดคิดรอยละ 1/6 ในจํานวนเงินท่ีไดใชไป จํานวน 250 บาท 

ขอสังเกต มาตรา 969 เปนบทบัญญัติในทํานองเดียวกันกับกฎหมายฝรั่งเศส85 

กฎหมายเยอรมัน86 อนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ.1912 (Hague Convention 1912)87 และอนุสัญญานคร

                                                           
85 French Commercial Code Article L. 511–21 Para. 9. 
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เจนีวา ค.ศ.1930,1931 (Geneva Convention 1930,1931)88 อยางไรก็ตาม มาตรา 969 ก็มีขอ

แตกตางในรายละเอียดกับกฎหมายของประเทศตาง ๆ ดังกลาวบางประการ เชน กฎหมายฝรั่งเศส

มิไดระบุอัตราดอกเบี้ยไวโดยชัดแจงอยางเชนกฎหมายไทย หากแตกําหนดใหคิดดอกเบี้ยตามอัตราท่ี

กฎหมายกําหนด (Legal Rate) และไมอนุญาตใหมีการคิดคาชักสวนลด สวนกฎหมายเยอรมันก็

กําหนดอัตราดอกเบี้ยไวเปน 2 กรณีตามประเภทของตั๋วเงิน กลาวคือ หากเปนตั๋วเงินท่ีออกมาแต

ตางประเทศ ก็ใหคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 6 แตหากเปนตั๋วเงินท่ีออกในประเทศ ก็ใหคิดอัตรา

ดอกเบี้ยสูงข้ึนกวาท่ีกําหนดไวในมาตรา 247 แหงประมวลกฎหมายแพงเยอรมันอีกรอยละ 2 แตรวม

แลวตองไมนอยกวารอยละ 6 และอนุญาตใหคิดคาชักสวนลดไดในอัตรารอยละ 1/3 สําหรับ

อนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ.1930,1931 (Geneva Convention 1930,1931) ก็กําหนดใหคิดดอกเบี้ย

ในอัตรารอยละ 6 และไมอนุญาตใหคิดคาชักสวนลด สวนอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ.1988 (Vienna 

Convention 1988) บัญญัติไวโดยชัดแจงวา ผูรับอาวัลซ่ึงไดใชเงินไปตามตั๋วเงินแลวยอมไดสิทธิไล

เบี้ยเอาแกบุคคลซ่ึงตนไดประกันไวกับท้ังบุคคลท้ังหลายผูรับผิดแทนตัวผูนั้น ในเงินเต็มจํานวนท่ีตนได

ใชไป พรอมท้ังดอกเบี้ย89 

3.7.3 อายุความท่ีผูรับอาวัลจะใชสิทธิไลเบ้ีย 

เม่ือผูรับอาวัลไดใชเงินตามตั๋วแลว ผูรับอาวัลยอมใชสิทธิไลเบี้ยเอาแกบุคคลซ่ึงตนได

ประกันไว กับท้ังบุคคลท้ังหลายผูตองรับผิดแทนตัวบุคคลผูซ่ึงตนไดประกันไวนั้นได ตามมาตรา 940 

วรรคสาม การท่ีผูรับอาวัลใชสิทธิไลเบี้ยบุคคลดังกลาวนั้น กฎหมายมิไดกําหนดอายุความไวเปนพิเศษ 

และจะนําหมวดวาดวยอายุความตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 1001 ถึงมาตรา 1003 มาใชบังคับก็มิได

เพราะมิไดบัญญัติเก่ียวกับผูรับอาวัลไว ดังนั้น ซ่ึงปญหาเรื่องนี้ ตามกฎหมายไทยยังขาดความชัดเจน 

และมีแนวคําพิพากษาออกเปน 2 แนวทาง  

มีขอสังเกตวา กฎหมายฝรั่งเศส กฎหมายเยอรมัน อนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ.1912 (Hague 

Convention 1912)  และอนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ.1930,1931 (Geneva Convention 

1930,1931) ตางก็บัญญัติเรื่องอายุความไวในลักษณะเดียวกันกับกฎหมายไทยกลาวคือ บัญญัติเรื่อง

อายุความไวเฉพาะกรณีคูสัญญาตามตั๋วฟองไลเบี้ยเอาแกผูรับรอง กรณีผูทรงฟองไลเบี้ยเอาแกผูสั่ง

                                                                                                                                                                      
86 Wechselgesetz Art. 49. 
87 Convention on the Unification of the Law relating to Bills of Exchange 

and Promissory Notes, Uniform Regulation Article 48. 
88 Uniform Law on Bills of Exchange and Promissory Notes Article 49. 
89 United Nations Convention on International Bills of Exchange and 

International Promissory Notes Article 48 Para. 2. 
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จายหรือผูสลักหลัง และกรณีผูสลักหลังฟองไลเบี้ยกันเองหรือฟองไลเบี้ยเอาแกผูสั่งจาย โดยมิได

บัญญัติกรณีผูรับอาวัลฟองไลเบี้ยเอาแกบุคคลท่ีตนประกันหรือบุคคลท่ีตองรับผิดแทนตัวผูนั้นไวแต

อยางใด อยางไรก็ตาม กฎหมายเอกรูปแหงอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ.1988 (Vienna Convention 

1988)ไดแกปญหาดังกลาว โดยไดบัญญัติไวโดยชัดแจงวาบุคคลซ่ึงไดจายเงินตามตั๋วใหแกผูทรงเพราะ

ถูกผูทรงไลเบี้ย ตามมาตรา 70 หรือบุคคลซ่ึงไดใชเงินใหแกคูสัญญาตามตั๋วซ่ึงไดใชเงินและเขาถือเอา

ตั๋วคนกอนท่ีมาใชสิทธิไลเบี้ยเอาแกตนอีกทีหนึ่ง ตามมาตรา 71 มีสิทธิไลเบี้ยเอาแกคูสัญญาซ่ึงตองรับ

ผิดตอตนภายในกําหนด 1 ปนับแตวันท่ีตนไดใชเงินไป90 สวนกฎหมายฝรั่งเศสแมจะมิไดบัญญัติอายุ

ความกรณีผูรับอาวัลฟองไลเบี้ยเอาแกบุคคลท่ีตนประกันหรือบุคคลท่ีตองรับผิดแทนตัวผูนั้นไวเปน

การเฉพาะ แตกฎหมายฝรั่งเศสก็ไดบัญญัติอายุความท่ัวไปไว โดยกําหนดใหมีระยะเวลา 5 ป ตาม

ประมวลกฎหมายพาณิชย91 หรือประมวลกฎหมายแพง92 ซ่ึงการจะปรับบทตามกฎหมายฉบับใด ก็

ข้ึนอยูกับวามีคูสัญญาอยางนอยฝายหนึ่งเปน “ผูประกอบธุรกิจ (Trader)” ตามความหมายของ

ประมวลกฎหมายพาณิชยหรือไม โดยประมวลกฎหมายพาณิชยไดใหนิยามของคําวา “ผูประกอบ

ธุรกิจ” ไววา “ผูประกอบธุรกิจ คือ บรรดาบุคคลผูประกอบการพาณิชยเปนทางคาปกติของตน”93 ซ่ึง

หากคูสัญญาอยางนอยฝายหนึ่งมีฐานะเปนผูประกอบธุรกิจแลว กรณีเชนนี้ก็จะตองนําประมวล

กฎหมายพาณิชยมาใชบังคับ แตหากไมมีคูสัญญาฝายใดเปนผูประกอบธุรกิจเลย กรณีเชนนี้ก็จะตอง

นําประมวลกฎหมายแพงมาใชบังคับ แตไมวากรณีจะเปนประการใด อายุความในการท่ีผูรับอาวัลจะ

ใชสิทธิไลเบี้ยเอาแกบุคคลซ่ึงตนประกันหรือบุคคลซ่ึงตองรับผิดแทนตัวผูนั้นก็ยอมมีกําหนด 5 ป

เทากัน 

                                                           
90 United Nations Convention on International Bills of Exchange and 

International Promissory Notes Article 84 Para. 2–A party who pays the instrument in 

accordance with article 70 or article 71 may exercise his right of action against a party 

liable to him within one year from the date on which he paid the instrument. 
91 French Commercial Code Article L. 110–4 I. – Obligations deriving from 

trade between traders or between traders and non-traders shall be time–barred after 

five years unless they are subject to special shorter statutes of limitations.  
92 French Civil Code Article 2224 – Personal actions or movable rights of 

action prescribe in five years from the day the holder of a right knew or should have 

known the facts enabling him to exercise his right. 
93 French Commercial Code Article L. 121–1 – Traders are those who 

carry out commercial acts and who make this their usual profession. 
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บทที่ 4  

หลักกฎหมายเกี่ยวกับการคํ้าประกันตั๋วเงินในระบบกฎหมายตางประเทศ 

 

ในบทนี้จะไดกลาวถึงหลักกฎหมายเก่ียวกับการคํ้าประกันตั๋วเงินในระบบกฎหมาย

ตางประเทศ เพ่ือใชเทียบเคียงกับหลักกฎหมายไทย ในการศึกษาจะศึกษาถึงหลักการคํ้าประกันตั๋วเงิน 

ท้ังในระบบกฎหมายของประเทศฝรั่งเศส ประเทศเยอรมนี ประเทศอังกฤษ ประเทศมาเลเซีย 

ประเทศฟลิปปนส รวมท้ังกฎหมายเอกรูปตามอนุสัญญาท้ังสามฉบับ ไดแก อนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ.

1912 (Hague Convention 1912) อนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ.1930,1931 (Geneva Convention 

1930,1931) และอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1988 (Vienna Convention 1988)  

 

4.1 การค้ําประกันตั๋วเงินในระบบกฎหมายของประเทศฝรั่งเศส: ประมวลกฎหมายพาณิชย เลมท่ี 

5 (Commercial Code, Book V) 

 

ตัวบทกฎหมายเก่ียวกับการคํ้าประกันตั๋วเงินตามระบบกฎหมายฝรั่งเศส ไดแยกบัญญัติ 

การคํ้าประกันตั๋วเงินไวเปนพิเศษ โดยไดแยกบัญญัติถึงฐานะ สิทธิ หนาท่ีและความรับผิดของผูท่ี

ประสงคจะเขามาประกันหนี้ไวโดยเฉพาะ เรียกวาอาวัล ประเทศท่ีใชระบบการคํ้าประกันตั๋วเงิน 

แบบนี้ เชน ประเทศฝรั่งเศส ประเทศเยอรมนี ประเทศแคนาดา และประเทศท่ีเปนภาคีของอนุสัญญา

ท่ีเก่ียวกับตั๋วเงินท้ัง 3 ฉบับ คือ อนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ.1912 (Hague Convention 1912) 

อนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ.1930,1931 (Geneva Convention 1930,1931) และอนุสัญญากรุง

เวียนนา ค.ศ. 1988 (Vienna Convention 1988)  

 

4.1.1 หลักท่ัวไปเกี่ยวกับการอาวัลตั๋วเงิน 

ตามประมวลกฎหมายพาณิชยของประเทศฝรั่งเศส (French Commercial Code – 

Code de Commerce) ความรับผิดตามตั๋วเงินอาจไดรับการประกันดวยวิธีการท่ีเรียกวา “อาวัล 

(Aval)” โดยอาจมีการรับอาวัลตั๋วเงินนั้นท้ังจํานวนหรือแตบางสวนก็ได ดังท่ีมาตรา L511–21 วรรค

หนึ่งบัญญัติไววา “การใชเงินตามตั๋วแลกเงิน อาจมีการรับประกันท้ังจํานวนหรือแตบางสวนก็ได โดย

การอาวัล” 

สําหรับบุคคลท่ีจะมีสิทธิเขารับอาวัลตั๋วเงินนั้นอาจเปนบุคคลภายนอกหรือบุคคลซ่ึงเปน

คูสัญญาตามตั๋วเงินอยูแลวก็ได ดังท่ีมาตรา L511–21 วรรคสองบัญญัติวา “การอาวัลดังกลาวนั้น 

บุคคลภายนอกคนใดคนหนึ่งจะเปนผูรับ หรือแมคูสัญญาแหงตั๋วเงินนั้นฝายใดฝายหนึ่งจะเปนผูรับ 
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ก็ได” หากเปนกรณีท่ีบุคคลภายนอกเขารับอาวัลตั๋วเงินแลว ก็ยอมทําใหตั๋วเงินนั้นมีความนาเชื่อถือ

ยิ่งข้ึน เนื่องจากการดังกลาวทําใหมีลูกหนี้ตามตั๋วเงินเพ่ิมมากข้ึน และแมวาบุคคลภายนอกดังกลาวจะ

เปนผูจาย (ผูจายท่ียังมิไดลงลายมือชื่อรับรองตั๋วแลกเงินยอมมีฐานะเปนบุคคลภายนอก เนื่องจากการ

จะมีฐานะเปนคูสัญญาตามตั๋วเงินตองกระทําโดยการลงลายมือชื่อในตั๋วเงินนั่นเอง) ก็สามารถเขารับ

อาวัลตั๋วเงินไดเพราะกฎหมายมิไดบัญญัติหามไวแตอยางใด แตหากเปนกรณีท่ีคูสัญญาตามตั๋วเงินซ่ึง

จะตองรับผิดอยูเดิมไดเขามาลงลายมือชื่อเปนผูรับอาวัลก็ยอมทําใหบุคคลดังกลาวมีความรับผิดใน

ฐานะผูรับอาวัลเพ่ิมเติมข้ึนอีกฐานะหนึ่งนอกเหนือจากเดิมท่ีตนตองรับผิดอยูแลวดวย การท่ีคูสัญญา

ตามตั๋วเงินเขามาเปนผูรับอาวัลอีกฐานะหนึ่งยอมเปนประโยชนแกผูทรงในกรณีท่ีความรับผิดของ

บุคคลดังกลาวในฐานะผูรับอาวัลมีมากกวาความรับผิดในฐานะเดิม เชน เดิมอยูในฐานะผูสลักหลังแลว

ตอมาไดเขารับอาวัลผูรับรอง หรือเดิมอยูในฐานะผูสลักหลังแลวตอมาไดเขารับอาวัลผูสลักหลังตั๋วเงิน

ซ่ึงถูกแกไขเปลี่ยนแปลงจํานวนเงินใหมากข้ึนจึงตองรับผิดตามจํานวนท่ีไดมีการแกไขเปลี่ยนแปลงนั้น

ตามมาตรา L511–77 เปนตน 

วิธีการรับอาวัลตั๋วเงินนั้น ผูรับอาวัลอาจลงลายมือชื่อเขารับอาวัลตั๋วเงินไดท้ังในตั๋วเงิน

นั้นเองหรือในใบประจําตอ (Allonge) หรือแมกระท่ังในเอกสารอ่ืนนอกจากตั๋วเงินและใบประจําตอ

นั้นก็ได หรือท่ีเรียกวา “Acte Séparé” ดังท่ีมาตรา L511–21 วรรคสามบัญญัติไววา “การรับอาวัล

ยอมกระทําไดดวยการเขียนลงในตั๋วเงินนั้นเอง หรือท่ีใบประจําตอ หรือเขียนลงในเอกสารอ่ืนตางหาก 

(Acte Séparé) ซ่ึงระบุสถานท่ีท่ีไดมีการรับอาวัลกันนั้นดวย” บทบัญญัติดังกลาวจะเห็นไดวาการรับ

อาวัลตามระบบกฎหมายฝรั่งเศสแตกตางจากการรับอาวัลตามกฎหมายเอกรูปแหงอนุสัญญานครเจนี

วา ค.ศ. 1930, 1931 (Geneva Convention 1930, 1931) และการคํ้าประกันตั๋วเงินตาม

พระราชบัญญัติตั๋วแลกเงิน ค.ศ.1882 (Bills of Exchange Act 1882) ของประเทศอังกฤษ เนื่องจาก

ตามกฎหมายท้ังสองฉบับดังกลาวนั้น การรับอาวัลหรือการคํ้าประกันตองกระทําลงในตั๋วเงินนั้นเอง

หรือในใบประจําตอเทานั้น กฎหมายเอกรูปแหงอนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ. 1930, 1931 (Geneva 

Convention 1930, 1931) มาตรา 31 วรรคหนึ่งบัญญัติไวอยางชัดแจงวา “อันการรับอาวัลยอมทํา

ใหกันดวยเขียนลงในตั๋วเงินนั้นเอง หรือท่ีใบประจําตอ” จึงไมสามารถรับอาวัลในเอกสารอ่ืนใด

นอกจากตั๋วเงินและใบประจําตอได และในสวนของกฎหมายอังกฤษนั้น แมพระราชบัญญัติตั๋วแลกเงิน 

ค.ศ.1882 (Bills of Exchange Act 1882) จะมิไดแยกบัญญัติเรื่องการคํ้าประกันตั๋วเงินออกมาไว

โดยเฉพาะเหมือนดังเชนกฎหมายเอกรูปแหงอนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ. 1930, 1931 (Geneva 

Convention 1930, 1931) และประมวลกฎหมายพาณิชยฝรั่งเศส แตไดบัญญัติใหบุคคลภายนอกผู

เขาลงลายมือชื่อในตั๋วเงินในฐานะอ่ืนนอกจากผูสั่งจายและผูรับรอง ยอมตองรับผิดในฐานะผูสลักหลัง 

ดังท่ีมาตรา 56 บัญญัติไววา “เม่ือบุคคลใดลงลายมือชื่อในตั๋วเงินในฐานะอยางอ่ืน นอกจากเปนผูสั่ง
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จาย หรือผูรับรอง ทานวาบุคคลนั้นมีความรับผิดตอผูทรงโดยชอบดวยกฎหมาย ในฐานะเปนผูสลัก

หลัง” ยอมแสดงใหเห็นอยูเองวาการคํ้าประกันตั๋วเงินตามระบบกฎหมายอังกฤษนั้นก็ตองกระทําลงใน

ตั๋วเงินนั้นเองเชนเดียวกัน 

นอกจากการรับอาวัลตามระบบกฎหมายฝรั่งเศสอาจกระทําลงในตั๋วเงินนั้นเอง หรือใน

ใบประจําตอ หรือในเอกสารอ่ืนตางหากจากตั๋วเงินและใบประจําตอแลว ผูท่ีประสงคจะเขารับอาวัลก็

ตองปฏิบัติตามแบบท่ีกฎหมายบัญญัติไวดวย มิฉะนั้นการดังกลาวยอมไมสมบูรณเปนการรับอาวัลตาม

กฎหมาย 

สําหรับแบบแหงการรับอาวัลท่ีกฎหมายบัญญัติไวนั้น สามารถแบงออกไดเปน 2 

รูปแบบ ไดแก 

(1) การรับอาวัลแบบเต็มรูปแบบ เนื่องจากบุคคลซ่ึงตองรับผิดตามเนื้อความในตั๋วเงิน

นั้นมีไดหลายฐานะ เชน ผูสั่งจาย ผูสลักหลัง ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสอดเขาแกหนา เปนตน ดังนั้น 

เพ่ือใหเกิดความชัดเจนวาบุคคลใดประสงคจะเขาผูกพันตามตั๋วเงินในฐานะผูรับอาวัล ประมวล

กฎหมายพาณิชยฝรั่งเศสจึงไดบัญญัติแบบแหงการเขาอาวัลตั๋วเงินไวโดยเฉพาะ โดยบุคคลท่ีประสงค

จะเขาอาวัลตั๋วเงินตองเขียนถอยคําวา “ใชไดเปนอาวัล (Bon pour Aval)” หรือสํานวนอ่ืนใดใน

ทํานองเดียวกัน และลงลายมือชื่อตน ดังท่ีมาตรา L511–21 วรรคสี่บัญญัติไววา “การรับอาวัลตองใช

ถอยคําวา “ใชไดเปนอาวัล (Bon pour Aval)” หรือสํานวนอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน และลงลายมือ

ชื่อผูรับอาวัล” เพ่ือใหบุคคลอ่ืนท่ีเขาเก่ียวของกับตั๋วเงินฉบับนั้นจะไดทราบวาบุคคลผูลงลายมือชื่อ

และเขียนถอยคําสํานวนดังกลาวไวนั้นมีความรับผิดในฐานะผูรับอาวัลนั่นเอง 

(2) การรับอาวัลแบบยอ นอกจากประมวลกฎหมายพาณิชยฝรั่งเศสจะบัญญัติถึงวิธีการ

เขาอาวัลตั๋วเงินอยางเต็มรูปแบบไวในมาตรา L511–21 วรรคสี่ดังกลาวแลว ประมวลกฎหมาย

พาณิชยฝรั่งเศสยังไดบัญญัติรับรองใหมีการเขาอาวัลตั๋วเงินโดยยอไดเชนเดียวกัน กลาวคือ หากผูรับ

อาวัลเพียงแตลงลายมือชื่อของตนไวในดานหนาแหงตั๋วเงินนั้น เชนนี้ก็ถือเปนการอาวัลแลวเชนกัน 

ดังท่ีมาตรา L511–21 วรรคหาบัญญัติไววา “อนึ่ง เพียงแตลงลายมือชื่อของผูรับอาวัลในดานหนา

แหงตั๋วเงิน ทานก็จัดวาเปนคํารับอาวัลแลว เวนแตในกรณีท่ีเปนลายมือชื่อของผูจายหรือผูสั่งจาย” 

จากบทบัญญัติดังกลาวจะเห็นไดวาวิธีการดังกลาวไมนํามาใชบังคับกับการลงลายมือชื่อของผูจายและ

ผูสั่งจาย เนื่องจากหากเปนการลงลายมือชื่อโดยผูจาย การดังกลาวยอมมีผลเปนการรับรองการใชเงิน

ตามตั๋วเงินนั้น ตามมาตรา L511–17 วรรคหนึ่งตอนทายซ่ึงบัญญัติวา “…เพียงแตลงลายมือชื่อของผู

จายไวในดานหนาแหงตั๋วเงิน ทานก็นับวาเปนการรับรองการใชเงินตามตั๋วเงินเชนกัน” และหากเปน

การลงลายมือชื่อโดยผูสั่งจาย การดังกลาวก็ยอมมีผลเพียงทําใหตราสารนั้นมีผลสมบูรณเปนตั๋วแลก

เงินเทานั้น เนื่องจากตั๋วแลกเงินตองปรากฏลายมือชื่อของผูสั่งจายดวย ตามมาตรา L511–1 I. 8° ซ่ึง
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บัญญัติไววา “ตั๋วแลกเงินตองปรากฏ…8° ลายมือชื่อของบุคคลผูออกตั๋วแลกเงิน ซ่ึงหมายถึงผูสั่ง

จาย…” มิฉะนั้นยอมสงผลใหตราสารฉบับนั้นไมสมบูรณเปนตั๋วแลกเงิน1 

เนื่องจากตั๋วเงินเปนตราสารเปลี่ยนมือท่ีโอนใหแกกันไดงายและอาจมีคูสัญญาไดหลาย

คนไมจํากัด การเขาอาวัลตั๋วเงินซ่ึงเปนการคํ้าประกันตั๋วเงินของคูสัญญาแหงตั๋วเงินคนใดคนหนึ่งจึง

ตองระบุไวดวยวาจะอาวัลบุคคลใด มิฉะนั้นยอมมิอาจทราบไดวาผูรับอาวัลตั๋วเงินนั้นประสงคจะ

ประกันความรับผิดของบุคคลใดในระหวางบรรดาบุคคลผูตองรับผิดตามเนื้อความในตั๋วเงินท้ังหลาย

นั้น อยางไรก็ตามหากผูรับอาวัลมิไดระบุตัวบุคคลท่ีตนประสงคจะประกันความรับผิดของเขาเอาไว 

ประมวลกฎหมายพาณิชยฝรั่งเศสก็ไดกําหนดใหถือวารับประกันผูสั่งจาย ตามมาตรา L511–21 วรรค

หกซ่ึงบัญญัติวา “ในคํารับอาวัลตองระบุวารับประกันผูใด หากมิไดระบุ ทานใหถือวารับประกันผูสั่ง

จาย” ท้ังนี้เพราะหากผูรับอาวัลใชเงินตามตั๋วเงินนั้นใหแกผูทรงไป จะทําใหคูสัญญาตามตั๋วเงินนั้น

หลุดพนไดมากท่ีสุดนั่นเอง 

4.1.2 ผลของการอาวัลตั๋วเงิน 

4.1.2.1 ความผูกพันของผูรับอาวัลตั๋วเงิน 

ประมวลกฎหมายพาณิชยฝรั่งเศสไดบัญญัติเก่ียวกับความรับผิดของผูรับอาวัลไวใน

มาตรา L511–21 วรรคเจ็ดวา “ผูรับอาวัลตั๋วเงิน ยอมมีความรับผิดเชนเดียวกับบุคคลท่ีตนประกัน” 

ดังนั้น ผูถูกอาวัลตองรับผิดในจํานวนเทาใด ผูรับอาวัลก็ตองรับผิดในจํานวนเทานั้น โดยความรับผิด

ของผูถูกอาวัลปรากฏอยูในมาตรา L511–45 และมาตรา L511–46 โดยมาตรา L511–45 เปน

บทบัญญัติวาดวยความรับผิดของคูสัญญาตามตั๋วท่ีถูกผูทรงไลเบี้ยใหรับผิดเปนลําดับแรก สวนมาตรา 

L511–46 เปนบทบัญญัติวาดวยความรับผิดของคูสัญญาตามตั๋วท่ีถูกบุคคลผูใชเงินและเขาถือเอาตั๋ว

ตามมาตรา L511–45 ใชสิทธิไลเบี้ยเปนลําดับตอ ๆ มา ซ่ึงไมวากรณีจะเปนประการใด ผูรับอาวัล

บุคคลท่ีถูกไลเบ้ียตามมาตรา L511–45 หรือมาตรา L511–46 ยอมตองรับผิดในจํานวนเงินเดียวกับ

บุคคลท่ีตนประกัน 

นอกจากนี้ ผูรับอาวัลจะยังคงตองผูกพันตามเนื้อความแหงตั๋วแลกเงินนั้นตอไปแมวา

บุคคลซ่ึงตนประกันนั้นจะไดหลุดพนจากความรับผิดไปแลวก็ตาม เวนแตเหตุท่ีทําใหบุคคลซ่ึงตน

ประกันหลุดพนจากความรับผิดนั้นจะเกิดข้ึนเนื่องจากการทําผิดแบบระเบียบ (Defect of Form)  

ตามมาตรา L511–21 วรรคแปดซ่ึงบัญญัติวา “ผูรับอาวัลยังคงมีความผูกพันตามตั๋วเงิน แมวาความ

รับผิดของบุคคลซ่ึงตนประกันตกเปนอันใชไมไดดวยเหตุใด ๆ นอกจากการทําผิดแบบระเบียบ 

(Defect of Form)” 

                                                           
1 French Commercial Code, Article L511–1 II. 
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4.1.2.2 ลักษณะความรับผิด 

ในการเขารับอาวัลนั้น แมวาผูรับอาวัลจะมีเจตนาคํ้าประกันบุคคลผูตองรับผิดตาม

เนื้อความแหงตั๋วเงินก็ตาม แตลักษณะความรับผิดของผูรับอาวัลก็มีความแตกตางจากผูคํ้าประกัน

ตามปกติ เนื่องจากผูคํ้าประกันตามปกติจะรับผิดแบบมีเง่ือนไข เม่ือเจาหนี้เรียกรองเอาจากลูกหนี้มิได

แลว ตนจึงจะรับผิด แตกรณีผูรับอาวัลนั้นยอมตองรวมกันรับผิดตามเนื้อความแหงตั๋วเงินพรอมกับ

ลูกหนี้คนอ่ืน ๆ ดังท่ีบัญญัติไวในมาตรา L511–44 วรรคหนึ่งวา “บรรดาบุคคลผูสั่งจายก็ดี รับรองก็ดี 

สลักหลังก็ดี หรือรับประกันดวยอาวัลก็ดี ยอมตองรับผิดรวมกันและแทนกันตอผูทรง” 

ในการรวมกันรับผิดนั้น ผูทรงยอมมีสิทธิวากลาวเอาความแกบรรดาผูซ่ึงตองรับผิดเรียง

ตัวหรือรวมกันก็ได โดยมิพักตองดําเนินตามลําดับท่ีคนเหลานั้นเขาผูกพันตามตั๋วเงินแตอยางใด ตาม

มาตรา L511–44 วรรคสอง กลาวคือ ผูทรงจะเรียกใหผูสั่งจาย หรือผูรับรอง หรือผูสลักหลัง หรือผูรับ

อาวัล คนใดคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือท้ังหมดรวมกัน รับผิดตอผูทรงก็ได โดยมิพักตองคํานึงวาผูใด

จะเขาผูกพันตามตั๋วเงินนั้นกอนหรือหลังกัน 

นอกจากนี้หากผูทรงใชสิทธิไลเบี้ยเอาแกคูสัญญาคนหนึ่งคนใดไปแลวยังไดเงินไมครบ

จํานวนตามท่ีระบุไวในตั๋ว ผูทรงก็สามารถใชสิทธิไลเบี้ยเอาแกคูสัญญาคนอ่ืน ๆ ไดอีก แมวาบุคคลท่ีผู

ทรงไลเบี้ยเอาในภายหลังนั้นจะเขาผูกพันตามตั๋วเงินหลังคูสัญญาท่ีถูกผูทรงใชสิทธิไลเบี้ยไปกอนหนา

นั้นแลวก็ตาม ตามมาตรา L511–44 วรรคสี่ซ่ึงบัญญัติวา “การวากลาวเอาความแกคูสัญญาคนหนึ่ง 

ซ่ึงตองรับผิดยอมไมตัดหนทางท่ีจะวากลาวเอาความแกคูสัญญาคนอ่ืน ๆ แมท้ังจะเปนฝายอยูในลําดับ

ภายหลังบุคคลท่ีไดวากลาวเอาความมากอนก็ตาม” 

4.1.2.3 การหลุดพนความรับผิดของผูรับอาวัลตั๋วเงิน 

ผูรับอาวัลยอมหลุดพนจากความรับผิดตามเนื้อความท่ีปรากฏในตั๋วเงินในกรณี

ดังตอไปนี้ 

(1) กรณีท่ีความรับผิดของบุคคลซ่ึงตนประกันตกเปนอันใชไมไดดวยเหตุทําผิดแบบ

ระเบียบ (Defect of Form) ดังท่ีมาตรา L511–21 วรรคแปดบัญญัติวา “ผูรับอาวัลยังคงมีความ

ผูกพันตามตั๋วเงิน แมวาความรับผิดของบุคคลซ่ึงตนประกันตกเปนอันใชไมไดดวยเหตุใด ๆ นอกจาก

การทําผิดแบบระเบียบ (Defect of Form)” 

คําวา “แบบระเบียบ (Form)” ตามมาตรา L511–21 วรรคแปดนั้น หมายถึง แบบ

ระเบียบท่ีกฎหมายบังคับใหบุคคลซ่ึงอยูในฐานะใดฐานะหนึ่งตองกระทําเพ่ือจะไดมีผลผูกพันในฐานะ

นั้น ๆ แตแบบระเบียบ (Form) ดังกลาวมิใชแบบแหงนิติกรรม เพราะถาเปนแบบแหงนิติกรรมแลว 

หากไมทําตามยอมสงผลใหนิติกรรมนั้นตกเปนโมฆะ ดังนั้น แบบระเบียบตาม L511–21 วรรคแปดจึง

หมายถึงแบบของการสั่งจายตั๋วแลกเงิน ตามมาตรา L511–1 แบบของการสลักหลัง ตามมาตรา 
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L511–8 แบบของการรับรอง ตามมาตรา L511–17 แบบของการอาวัลตามมาตรา L511–21 แบบ

ของการรับรองเพ่ือแกหนา ตามมาตรา L511–66 เปนตน โดยกฎหมายจะกําหนดวิธีการเฉพาะ 

ใหบุคคลซ่ึงประสงคจะเขาผูกพันตามตั๋วเงินในฐานะตาง ๆ ดังกลาวตองกระทําจึงจะมีผลผูกพันตาม

กฎหมาย เชน หากผูจายประสงคจะเขาเปนผูรับรองตั๋วแลกเงิน มาตรา L511–17 วรรคหนึ่งก็กําหนด

แบบระเบียบของการรับรองไววาตองเขียนขอความเปนถอยคําสํานวนวา “รับรองแลว (Accepted)” 

พรอมลงลายมือชื่อผูจายกํากับไวท่ีขอความดังกลาวนั้น หรือเพียงแตลงลายมือชื่อผูจายไวท่ีดานหนา

ตั๋วเงินเพียงประการเดียวก็เปนการรับรองโดยชอบแลว หากผูจายไมทําตามแบบระเบียบท่ีมาตรา 

L511–17 วรรคหนึ่งกําหนดไว เชน ผูจายลงลายมือชื่อไวท่ีดานหลังตั๋วแลกเงินแตเพียงประการเดียว 

เชนนี้ก็ยอมเปนกรณีท่ีผูจายทําผิดแบบระเบียบของการรับรอง ผูจายจึงไมตองรับผิดในฐานะผูรับรอง 

หากมีผูรับอาวัลผูรับรอง ผูรับอาวัลผูรับรองยอมยกขอตอสูไดวาตนไมตองรับผิดในฐานะผูรับอาวัลผู

รับรอง เนื่องจากผูจายซ่ึงประสงคจะเขาผูกพันในฐานะผูรับรองนั้นทําผิดแบบระเบียบตามตั๋วเงิน

นั่นเอง 

กรณีความรับผิดใชเงินของบุคคลท่ีผูรับอาวัลเขาประกันตกเปนใชมิไดซ่ึงมิใชการทําผิด

แบบระเบียบตามมาตรา L511–21 วรรคแปดนั้น หมายถึง ตกเปนใชมิไดดวยเหตุเฉพาะตัวของบุคคล

ดังกลาวนั้นเอง เชน บกพรองเรื่องความสามารถเนื่องจากเปนผูเยาว หรือคนไรความสามารถ หรือ

กรณีนิติบุคคลกระทํานอกขอบวัตถุประสงค เปนตน ซ่ึงมาตรา L511–5 วรรคสองกําหนดวาการ

ดังกลาวยอมไมกระทบกระท่ังถึงความรับผิดของบุคคลอ่ืน ดังนั้น ผูรับอาวัลจึงยังคงตองรับผิดอยู

ตอไป แมวาความรับผิดของบุคคลซ่ึงตนอาวัลจะตกเปนใชมิไดแลวก็ตาม 

(2) กรณีท่ีผูทรงไมปฏิบัติตามวิธีการตาง ๆ ภายในกําหนดเวลา ตามมาตรา L511–49 

กลาวคือ โดยหลักแลวกําหนดเวลาตามตั๋วแลกเงินถือเปนสาระสําคัญ หากผูทรงไมปฏิบัติตามวิธีการ

และกําหนดเวลายอมทําใหคูสัญญาซ่ึงตองรับผิดตามตั๋วไดรับความเสียหาย ดังนั้น เพ่ือเปนบทบังคับ

ใหผูทรงตองกระทําการภายในเวลาท่ีกําหนด ประมวลกฎหมายพาณิชยฝรั่งเศสจึงกําหนดใหผูทรงสิ้น

สิทธิไลเบี้ยเอาแกลูกหนี้ตามตั๋วทุกคน เวนแตผูรับรอง ในเม่ือผูทรงไมกระทําตามวิธีการในตั๋วและ

ปลอยใหกําหนดเวลาลวงพนไป ดังท่ีมาตรา L511–49 วรรคหนึ่งบัญญัติไววา “I. เม่ือกําหนดเวลา

จํากัดซ่ึงจะกลาวตอไปนี้ไดลวงพนไปแลว คือ 

1. กําหนดเวลาสําหรับยื่นตั๋วแลกเงินชนิดใหใชเงินเม่ือไดเห็น หรือในระยะเวลาอยางใด

อยางหนึ่งภายหลังไดเห็น 

2. กําหนดเวลาสําหรับทําคําคัดคานการไมรับรองหรือการไมใชเงิน 

3. กําหนดเวลาสําหรับยื่นตั๋วเพ่ือใหใชเงิน ในกรณีท่ีมีขอกําหนดวา “ไมจําตองมีคํา

คัดคาน” 
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ทานวาผูทรงยอมสิ้นสิทธิท่ีจะไลเบี้ยเอาแกเหลาผูสลักหลัง ผูสั่งจาย และคูสัญญาอ่ืน ๆ 

ผูตองรับผิด เวนแตผูรับรอง…” 

การท่ีผูทรงไมปฏิบัติหนาท่ีตาง ๆ ภายในกําหนดเวลาตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา L511–

49 วรรคหนึ่ง ยอมสงผลใหผูทรงตองสิ้นสิทธิไลเบี้ยเอาแกเหลาผูสลักหลัง ผูสั่งจาย และคูสัญญาอ่ืน ๆ 

ผูตองรับผิด เวนแตผูรับรอง ดังนั้น เม่ือผูรับอาวัลไดลงลายมือชื่อรวมรับผิดตามเนื้อความในตั๋วเงิน

ดวย ผูรับอาวัลจึงเปนคูสัญญาอ่ืน ๆ ผูตองรับผิดตามความหมายแหงมาตรา L511–49 วรรคหนึ่งแลว 

เชนนี้ผูรับอาวัลจึงยอมหลุดพนจากความรับผิดตามเนื้อความท่ีปรากฏในตั๋วเงินนั้นเชนเดียวกัน 

(3) กรณีท่ีผูทรงมีสิทธิบกพรองตามตั๋วเงินหรือมิใชผูทรงโดยชอบดวยกฎหมาย กลาวคือ 

ในการใชสิทธิตามตั๋วนั้น ผูทรงจะตองใชสิทธิโดยสุจริตและไมมีความบกพรองแหงสิทธิ หากผูทรงมี

ความบกพรองแหงสิทธิ ผูลงลายมือชื่อในตั๋วเงินทุกคนยอมสามารถยกขอเท็จจริงดังกลาวข้ึนเปนขอ

ตอสูเพ่ือปฏิเสธความรับผิดไดเนื่องจากขอเท็จจริงดังกลาวยอมสงผลใหบุคคลเชนวานั้นมิใชผูทรงโดย

ชอบดวยกฎหมาย ดังนั้น ผูรับอาวัลซ่ึงเปนผูลงลายมือชื่อในตั๋วเงินคนหนึ่งก็ยอมยกขอตอสูดังกลาวข้ึน

เพ่ือปลดเปลื้องตนเองใหหลุดพนจากความรับผิดตามตั๋วเงินนั้นไดเชนเดียวกัน เชน ขอตอสูท่ีปรากฏ

อยูบนตราสาร หรือขอตอสูเรื่องการสลักหลังขาดสาย หรือขอตอสูเรื่องผูทรงไดรับโอนตั๋วเงินนั้นมา

โดยนิติกรรมท่ีตกเปนโมฆะหรือปราศจากมูลหนี้เดิม เปนตน 

(4) กรณีท่ีผูรับอาวัลมีขอตอสูเฉพาะตัว (Personal Defenses) ท่ีอาจยกข้ึนตอสูผูทรง

ได กลาวคือ เม่ือผูรับอาวัลไดแสดงเจตนาเขาอาวัลตั๋วเงินแลว หากผูรับอาวัลมีขอตอสูเฉพาะตัว 

(Personal Defenses) ผูรับอาวัลยอมยกข้ึนตอสูผูทรงเพ่ือปฏิเสธความรับผิดตามตั๋วเงินได เชน  

ขอตอสูเรื่องความสามารถในการเขาเปนคูสัญญาตามตั๋วเงิน ตามมาตรา L511–5 วรรคหนึ่ง หรือ 

ขอตอสูเรื่องมิไดอาวัลใหถูกตองตามแบบ ตามมาตรา L511–21 หรือขอตอสูเรื่องผูทรงมิไดปฏิบัติ

หนาท่ีตาง ๆ ของตนใหครบถวนภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด ตามมาตรา L511–49 วรรคหนึ่ง 

หรือขอตอสูเรื่องอายุความ ตามมาตรา L511–78 หรือขอตอสูวาตั๋วเงินถูกแกไขเปลี่ยนแปลงขอความ

สําคัญโดยผูรับอาวัลไมยินยอม ตามมาตรา L511–77 เปนตน 

4.1.3 สิทธิไลเบ้ียของผูรับอาวัลตั๋วเงิน 

เม่ือผูรับอาวัลใชเงินตามตั๋วแลกเงินใหแกผูทรงหรือผูใชเงินและเขาถือเอาตั๋วซ่ึงไดใชสิทธิ

ไลเบี้ยเอาแกตนไปแลว ประมวลกฎหมายพาณิชยฝรั่งเศสกําหนดใหผูรับอาวัลยอมมีสิทธิไลเบี้ยเอาแก

บุคคลซ่ึงตนประกัน (ผูถูกอาวัล) และบุคคลซ่ึงตองรับผิดตอบุคคลเชนวานั้น ตามมาตรา L511–21 

วรรคเกาซ่ึงบัญญัติวา “เม่ือผูรับอาวัลจายเงินตามตั๋วเงิน ยอมมีสิทธิไลเบี้ยเอาจากบุคคลซ่ึงตนประกัน

และบุคคลท้ังหลายซ่ึงตองรับผิดตอบุคคลนั้น (Those who are liable to the latter on the bills 

of exchange)” จากบทบัญญัติดังกลาวสามารถแยกพิจารณาเปนประเด็นไดดังนี้ 
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(1) บุคคลท่ีผูรับอาวัลจะใชสิทธิไลเบี้ย เม่ือผูรับอาวัลไดใชเงินใหแกผูทรงหรือบุคคลท่ีได

ใชเงินและเขาถือเอาตั๋วซ่ึงมาใชสิทธิไลเบี้ยเอาแกตนอีกทอดหนึ่งไปแลว ผูรับอาวัลยอมมีสิทธิไลเบี้ย

เอาแกบุคคลดังตอไปนี้ 

(1.1) บุคคลซ่ึงผูรับอาวัลไดประกันไว กลาวคือ เม่ือผูรับอาวัลเขาประกันบุคคลใดและได

ใชเงินแทนบุคคลนั้นไปแลว ผูรับอาวัลยอมมีสิทธิไลเบี้ยเอาแกบุคคลดังกลาวใหใชเงินคืนแกตนได 

ตามมาตรา L511–21 วรรคเกา 

ตัวอยาง อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินจํานวน 100,000 บาทใหแก ร. ตอมา ร. สลัก

หลังโอนตั๋วใหแก ก. โดยมี ข. เขารับอาวัล ร. หลังจากนั้น ก. สลักหลังโอนตั๋วใหแก ค. เม่ือตั๋วถึง

กําหนด ค. นําตั๋วไปยื่นให จ. ใชเงินแต จ. ปฏิเสธการใชเงิน ค. จึงใชสิทธิไลเบี้ยเอาแก ข. และ ข. ได

ใชเงินใหแก ค. ไป เชนนี้ ข. ยอมมีสิทธิไลเบี้ยเอาแก ร. ซ่ึงเปนบุคคลท่ี ข. ประกันไวได ตามมาตรา 

L511–21 วรรคเกา 

(1.2) บุคคลท้ังหลายซ่ึงตองรับผิดตอตัวผูถูกอาวัล กลาวคือ นอกจากผูรับอาวัลจะมีสิทธิ

ไลเบี้ยเอาแกบุคคลซ่ึงตนประกันไวไดแลว มาตรา L511–21 วรรคเกายังใหสิทธิแกผูรับอาวัลในการไล

เบี้ยเอาแกบุคคลท้ังหลายซ่ึงตองรับผิดตอตัวผูถูกอาวัลดวย 

ตัวอยาง อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินจํานวน 100,000 บาทใหแก ร. ตอมา ร. สลัก

หลังโอนตั๋วใหแก ก. โดยมี ข. เขารับอาวัล ร. หลังจากนั้น ก. สลักหลังโอนตั๋วใหแก ค. เม่ือตั๋วถึง

กําหนด ค. นําตั๋วไปยื่นให จ. ใชเงินแต จ. ปฏิเสธการใชเงิน ค. จึงใชสิทธิไลเบี้ยเอาแก ข. และ ข. ได

ใชเงินใหแก ค. ไป เชนนี้นอกจาก ข. จะมีสิทธิไลเบี้ยเอาแก ร. ซ่ึงเปนบุคคลท่ี ข. ประกันไวไดแลว ข. 

ยังมีสิทธิไลเบี้ยเอาแก อ. ซ่ึงเปนบุคคลท่ีตองรับผิดตอ ร. ไดอีกดวย ตามมาตรา L511–21 วรรคเกา 

(2) จํานวนเงินท่ีผูรับอาวัลจะใชสิทธิไลเบี้ย กลาวคือ เม่ือผูรับอาวัลไดใชเงินใหแกผูทรง

แลว ผูรับอาวัลยอมใชสิทธิไลเบี้ยเอาแกผูซ่ึงตองรับผิดใชเงินแกตนไดในจํานวนเงินท่ีกําหนดไวตาม

มาตรา L511–46 ไดแก 

(2.1) เงินเต็มจํานวนท่ีตนไดใชไป ตามมาตรา L511–46 1° 

(2.2) ดอกเบี้ยในจํานวนท่ีตนไดใชไป คิดอัตราตามกฎหมาย นับแตวันท่ีไดใชเงินไป ตาม

มาตรา L511–46 2° 

(2.3) คาใชจายตาง ๆ อันตนตองออกไป ตามมาตรา L511–46 3° 

4.1.4 อายุความสิทธิไลเบ้ีย 

4.1.4.1 อายุความกรณีผูทรงใชสิทธิไลเบ้ียเอาแกผูรับอาวัลตั๋วเงิน 

เ ม่ือตั๋ ว เ งินขาดความเชื่อ ถือ ผูทรงยอมมีสิทธิ ไล เบี้ ย เอาแก คูสัญญาท้ังหลาย 

ผูตองรับผิดตอตนได รวมท้ังผูรับอาวัลคูสัญญาดังกลาวดวย ซ่ึงความรับผิดในดานอายุความของ 
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ผูรับอาวัลดังกลาวก็จะเปนเชนเดียวกันกับบุคคลซ่ึงผูรับอาวัลไดประกันไว กลาวคือ ผูถูกอาวัลตอง 

รับผิดภายในอายุความเทาใด ผูรับอาวัลก็ตองรับผิดภายในอายุความเทานั้น โดยผูถูกอาวัลตองรับผิด

ภายในอายุความตามท่ีกําหนดไวในมาตรา L511–78 หากผูถูกอาวัล ไดแก ผูรับรองซ่ึงตองรับผิด

ภายในอายุความ 3 ปนับแตวันท่ีตั๋วแลกเงินถึงกําหนด ตามมาตรา L511–78 วรรคหนึ่งซ่ึงบัญญัติวา 

“ในคดีฟองผูรับรองตั๋วแลกเงิน ทานหามมิใหฟองเม่ือพนเวลาสามปนับแตวันตั๋วนั้น ๆ ถึงกําหนด 

ใชเงิน” ผูรับอาวัลบุคคลดังกลาวก็ตองรับผิดภายในอายุความ 3 ปดวย  

หรือหากผูถูกอาวัล ไดแก ผูสลักหลังหรือผูสั่งจายซ่ึงตองรับผิดภายในอายุความ  

1 ปนับแตวันทําคําคัดคาน หรือนับแตวันท่ีตั๋วแลกเงินถึงกําหนด ในกรณีท่ีไมจําตองทําคําคัดคาน 

(Retour Sans Frais) ตามมาตรา L511–78 วรรคสองซ่ึงบัญญัติวา “ในคดีท่ีผูทรงตั๋วเงินฟองผูสลัก

หลังและผูสั่งจาย ทานหามมิใหฟองเม่ือพนเวลาปหนึ่งนับแตวันท่ีไดลงในคําคัดคานซ่ึงไดทําข้ึนภายใน

เวลาอันถูกตองตามกําหนด หรือนับแตวันตั๋วเงินถึงกําหนด ในกรณีท่ีมีขอกําหนดไววา “ไมจําตองมีคํา

คัดคาน (Retour Sans Frais)”” ผูรับอาวัลบุคคลดังกลาวก็ตองรับผิดภายในอายุความ 1 ปดวย  

หากผูถูกอาวัล ไดแก ผูสลักหลังหรือผูสั่งจายซ่ึงถูกผูสลักหลังอ่ืนท่ีไดใชเงินและเขา

ถือเอาตั๋วไลเบี้ยซ่ึงตองรับผิดภายในอายุความ 6 เดือนนับแตวันท่ีไดใชเงินและเขาถือเอาตั๋วหรือนับแต

วันท่ีถูกฟอง ตามมาตรา L511–78 วรรคสาม ซ่ึงบัญญัติวา “ในคดีท่ีผูสลักหลังท้ังหลายฟองไลเบี้ย

กันเองและไลเบี้ยเอาแกผูสั่งจายแหงตั๋วเงิน ทานหามมิใหฟองคดีเม่ือพนเวลาหกเดือนนับแตวันท่ีผู

สลักหลังเขาถือเอาตั๋วเงินและใชเงิน หรือนับแตวันท่ีผูสลักหลังนั้นเองถูกฟอง” ผูรับอาวัลบุคคล

ดังกลาวก็ตองรับผิดภายในอายุความ 6 เดือนดวย  

4.1.4.2 อายุความกรณีผูรับอาวัลใชสิทธิไลเบ้ียเอาแกผูตองรับผิดตอตน 

ประมวลกฎหมายพาณิชยของประเทศฝรั่งเศสมิไดบัญญัติเรื่องอายุความใชสิทธิ 

ไลเบี้ยของผูรับอาวัลไวโดยเฉพาะ แตไดมีบทบัญญัติวาดวยอายุความโดยท่ัวไปอยู 2 มาตรา กลาวคือ  

(1) ประมวลกฎหมายพาณิชยฝรั่งเศส (French Commercial Code) มาตรา  

L. 110–4 I. ซ่ึงเปนบทบัญญัติวาดวยอายุความท่ัวไปท่ีเก่ียวกับการพาณิชย โดยบัญญัติวา “บรรดาหนี้

ท้ังหลายท่ีเกิดจากการพาณิชยในระหวางผูประกอบธุรกิจดวยกันเอง หรือในระหวางผูประกอบธุรกิจ

กับบุคคลท่ีมิใชผูประกอบธุรกิจ ยอมขาดอายุความเม่ือพนกําหนดหาป เวนแตจะตกอยูภายใตบังคับ

แหงบทบัญญัติวาดวยอายุความอ่ืนท่ีสั้นกวา”2 ซ่ึงมาตรา L. 121–1 ก็ไดใหนิยามของคําวา  

“ผูประกอบธุรกิจ” ไววา “ผูประกอบธุรกิจ คือ บรรดาบุคคลผูประกอบการพาณิชยเปนทางคาปกติ

                                                           
2 Article L. 110–4 I. – Obligations deriving from trade between traders or 

between traders and non-traders shall be time-barred after five years unless they are 

subject to special shorter statutes of limitations. 
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ของตน”3 และมาตรา L. 110–1 10° ก็ไดบัญญัติวา “การดังตอไปนี้ กฎหมายกําหนดใหเปนการ

พาณิชย...10° ตั๋วแลกเงินในระหวางบรรดาบุคคลท้ังหลาย”4 

(2) ประมวลกฎหมายแพงฝรั่งเศส (French Civil Code) มาตรา 2224 ซ่ึงเปน

บทบัญญัติวาดวยอายุความในกรณีท่ัว ๆ ไป โดยบัญญัติวา “การฟองรองบังคับตามบุคคลสิทธิ หรือ

สิทธิในสังหาริมทรัพย มีกําหนดอายุความหาปนับแตวันท่ีผูทรงสิทธิรูหรือควรจะไดรูถึงขอเท็จจริง 

ท่ีทําใหตนมีสิทธิฟองรองเชนวานั้นได”5 

ความแตกตางของบทบัญญัติสองมาตราดังกลาว คือ หากเปนกรณีท่ีผูรับอาวัลฟองไล

เบี้ยเอาแกคูสัญญาตามตั๋วคนหนึ่งคนใด และบุคคลฝายหนึ่งฝายใดหรือท้ังสองฝายดังกลาว  

มีฐานะเปน “ผูประกอบธุรกิจ” ตามนิยามในมาตรา L. 121–1 กรณีเชนนี้ก็จะตองนําประมวล

กฎหมายพาณิชย มาตรา L. 110–4 I. มาใชบังคับ แตหากเปนกรณีท่ีบุคคลท้ังสองฝายดังกลาวมิใช 

ผูประกอบธุรกิจ กรณีเชนนี้ก็จะตองนําประมวลกฎหมายแพง มาตรา 2224 มาใชบังคับ ซ่ึงท้ังสองกรณี 

ก็จะใหผลอยางเดียวกัน คือ มีอายุความ 5 ป 

ตัวอยางท่ี 1. อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินใหแก ร. ตอมา ร. สลักหลังโอนตั๋วนั้น

ใหแก ก. ในการนี้ ฮ. ซ่ึงประกอบธุรกิจเก่ียวกับตั๋วแลกเงินเปนทางคาปกติของตน เชน รับซ้ือลด 

ตั๋วแลกเงิน รับอาวัลตั๋วแลกเงินหรือรับเขาใชเงินหรือรับรองเพ่ือแกหนาโดยเรียกเก็บคาธรรมเนียม

เปนการตอบแทน เปนตน ไดเขาลงลายมือชื่อรับอาวัล ร. ดวย และ ก. สลักหลังโอนตั๋วนั้นใหแก ข. 

เม่ือตั๋วถึงกําหนด ข. นําตั๋วไปยื่นใหผูจายใชเงินแตผูจายปฏิเสธการใชเงิน ข. จึงทําคําคัดคานและสง 

คําบอกกลาวการท่ีตั๋วเงินขาดความเชื่อถือนั้นใหแก อ. ผูสั่งจายและ ร. กับ ก. ผูสลักหลังโดยถูกตอง

ตามกฎหมายแลว เชนนี้ หาก ข. ใชสิทธิไลเบี้ยเอาแก ฮ. ผูรับอาวัลและ ฮ. ก็ไดใชเงินใหแก ข. ไปและ

เขาถือเอาตั๋วเงินนั้นในวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ดังนี้ ฮ. ผูรับอาวัล ร. ซ่ึงไดใชเงินใหแก ข. ไป 

ก็ยอมมีสิทธิไลเบี้ยเอาแก ร. บุคคลซ่ึงตนประกันและ อ. ผูสั่งจายไดภายในกําหนด 5 ปนับแตวันท่ีตน

                                                           
3
 Article L. 121–1 Traders are those who carry out commercial acts and 

who make this their usual profession. 
4 Article L. 110–1 The law provides that commercial acts are: 

1° … 

10° Bills of exchange between all persons. 
5 Article 2224 Personal actions or movable rights of action prescribe in 

five years from the day the holder of a right knew or should have known the facts 

enabling him to exercise his right. 
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ไดใชเงินและเขาถือเอาตั๋วนั้น ตามมาตรา L. 110–4 I. แหงประมวลกฎหมายพาณิชยฝรั่งเศส กลาวคือ 

ภายในวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 

ตัวอยางท่ี 2. จากขอเท็จจริงตามตัวอยางท่ี 1. หากปรากฏวา ท้ัง ฮ., ร. และ อ. มิใชผู

ประกอบธุรกิจตามนิยามในประมวลกฎหมายพาณิชยฝรั่งเศส มาตรา L. 121–1 เลย เชนนี้ ฮ.  

ผูรับอาวัล ร. ซ่ึงไดใชเงินใหแก ข. ไป ก็ยอมมีสิทธิไลเบี้ยเอาแก ร. บุคคลซ่ึงตนประกันและ อ. ผูสั่งจาย

ไดภายในกําหนด 5 ปนับแตวันท่ีตนไดใชเงินและเขาถือเอาตั๋วนั้น ตามมาตรา 2224 แหงประมวล

กฎหมายแพงฝรั่งเศส กลาวคือ ภายในวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 เชนเดียวกัน 

4.1.5 ขอสังเกตบางประการเกี่ยวกับการอาวัลตั๋วเงินตามกฎหมายฝรั่งเศส 

1) กรณีตั๋วผูถือ  

ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 921 ของไทย กําหนดใหมีการรับอาวัล

อีกรูปแบบหนึ่ง ไดแก การรับอาวัลโดยผลของกฎหมาย กลาวคือ กฎหมายกําหนดใหบุคคลซ่ึงสลัก

หลังลงในตั๋วแลกเงินชนิดผูถือ ตองรับผิดในฐานะผูรับอาวัล การรับอาวัลในรูปแบบนี้ มิใชการรับอาวัล

โดยเจตนา เนื่องจากบุคคลผูสลักหลังตั๋วผูถืออาจมิไดมีเจตนาเขารับอาวัลตั๋วนั้นก็ได แตเม่ือกฎหมาย

กําหนดใหตองรับผิดในฐานะผูรับอาวัล จึงเรียกการรับอาวัลรูปแบบนี้วา การรับอาวัลโดยผลของ

กฎหมาย จึงมีปญหาท่ีนาพิจารณาวา กฎหมายฝรั่งเศสไดกําหนดใหมีการรับอาวัลโดยผลของกฎหมาย

ทํานองเดียวกันกับกฎหมายไทยหรือไม 

เม่ือศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายฝรั่งเศสแลว พบวา กฎหมายฝรั่งเศสมิไดกําหนดใหมี

การรับอาวัลโดยผลของกฎหมายแตอยางใด เนื่องจากกฎหมายฝรั่งเศสไมอนุญาตใหมีการออกตั๋วแลก

เงินชนิดผู ถือ ดังท่ีประมวลกฎหมายพาณิชยฝรั่งเศส มาตรา L511–1 ซ่ึงเปนบทบัญญัติ 

วาดวยรายการท่ีตองมีตามตั๋ว กําหนดใหตั๋วแลกเงินทุกฉบับตองปรากฏชื่อของผูรับเงิน หรือชื่อของ

บุคคลท่ีผูจายตองใชเงินตามคําสั่งของผูนั้น6 โดยไมอนุญาตใหเขียนคําจดแจงวาใหใชเงินแกผูถือ

อยางเชนกฎหมายไทยแตอยางใด ดังนั้น ตามกฎหมายฝรั่งเศสจึงไมมีตั๋วแลกเงินชนิดผูถือ สงผลให 

มิอาจมีการรับอาวัลโดยผลของกฎหมายดวยการสลักหลังลงในตั๋วผูถือไดแตอยางใด 

2) กรณีลงลายมือชื่อผิดแบบของการอาวัล 

มีปญหาท่ีนาพิจารณาวา หากมีบุคคลคนหนึ่งเขามาลงลายมือชื่อในตั๋วเงินโดยประสงค

จะเขารับอาวัลตั๋วนั้น แตมิไดทําใหถูกตองตามแบบของการรับอาวัล เชน ลงลายมือชื่อในดานหลังต๋ัว

                                                           
6 French Commercial Law Article L511–1 Para. I – The bills of exchange 

shall contain: … 6° The name of the person to whom or to the order of whom 

payment must be made. 
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เงินโดยมิไดเขียนถอยคํารับอาวัลใด ๆ เชนนี้ มีปญหาวา บุคคลดังกลาวจะตองรับผิดตามเนื้อความใน

ตั๋วเงินนั้นหรือไม 

ตอปญหานี้ เม่ือศึกษากฎหมายฝรั่งเศสแลว ผูศึกษาไมพบบทบัญญัติท่ีระบุไวตรง ๆ เปน

การเฉพาะ อีกท้ังยังไมมีบทบัญญัติท่ีกําหนดใหบุคคลผูลงลายมือชื่อของตนในตั๋วเงินยอมจะตองรับผิด

ตามเนื้อความในตั๋วเงินนั้นทํานองเดียวกับมาตรา 900 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของ

ไทยดวย กรณีจึงนาจะตองตีความตามหลักกฎหมายแพงท่ัวไป กลาวคือ การใดท่ีกฎหมายกําหนดให

ตองทําตามแบบ เม่ือมิไดทําตามแบบ การนั้นก็ยอมตกเปนโมฆะ อยางไรก็ตาม หากการดังกลาวเขา

ลักษณะเปนนิติกรรมอยาง อ่ืน ซ่ึงไม เปนโมฆะ  ก็ให ถือตามนิติกรรมซ่ึงไม เปนโมฆะ  

ถาสันนิษฐานไดโดยพฤติการณแหงกรณีวา หากคูกรณีไดรูวาการนั้นเปนโมฆะแลว ก็คงจะไดตั้งใจ 

มาตั้งแตแรกท่ีจะทํานิติกรรมอยางอ่ืนซ่ึงไมเปนโมฆะนั้น และเม่ือพิจารณาเจตนาของผูรับอาวัล 

ท่ีทําผิดแบบดังกลาว จะเห็นไดวาผูรับอาวัลนั้นมีเจตนาท่ีจะคํ้าประกันความรับผิดตามตั๋วเงิน ดังนั้น 

บุคคลดังกลาวจึงตองรับผิดในฐานะผูคํ้าประกันนั่นเอง การตีความเชนนี้ยอมสมประสงคของผู ท่ี

เก่ียวของดวยกันท้ังหมดทุกฝาย 

มีปญหาวา เม่ือผูรับอาวัลท่ีทําผิดแบบดังกลาวตองรับผิดในฐานะผูคํ้าประกันแลว จะถือ

วาเปนการคํ้าประกันบุคคลใด และตองรับผิดภายในอายุความเทาใด ตอปญหานี้ไมพบบทบัญญัติไว

เชนเดียวกัน แตเม่ือศึกษาถึงระบบกฎหมายแลว ผูศึกษาเห็นวา นาจะเปนการคํ้าประกันผูสั่งจาย 

เพราะเจตนาของผูลงลายมือชื่อคือการคํ้าประกันตั๋วเงิน ตองการเพ่ิมความนาเชื่อถือใหแกตั๋วดังนั้นจึง

ควรแปลเจตนาวาเปนการคํ้าประกันผูสั่งจายนั่นเองเพราะผูสั่งจายเปนลูกหนี้ซ่ึงหากใชเงินตามตั๋วไป

แลว จะทําใหลูกหนี้อ่ืนตามตั๋วหลุดพนจากความรับผิดตามตั๋วไดมากรายท่ีสุด และเม่ือถือวาเปนการ

คํ้าประกันผูสั่งจายแลว จึงตองรับผิดตอผูทรงภายในอายุความ 1 ปเชนเดียวกันกับผูสั่งจายดวย ตาม

ประมวลกฎหมายพาณิชยฝรั่งเศส มาตรา L. 511–78 วรรคสอง 

มีปญหาตอไปวา เม่ือผูคํ้าประกันดังกลาวใชเงินใหแกผูทรงไปแลว จะมีสิทธิไลเบี้ยเอา

แกบุคคลใดไดบาง และภายในอายุความเทาใด ตอปญหานี้ เม่ือถือวาเปนผูคํ้าประกันผูสั่งจายแลว 

บุคคลดังกลาวจึงยอมมีสิทธิไลเบ้ียเอาแกผูสั่งจายซ่ึงเปนบุคคลท่ีตนประกัน กับท้ังผูตองรับผิดตอผูสั่งจาย

เทานั้น ตามประมวลกฎหมายพาณิชยฝรั่งเศส มาตรา L. 511–21 วรรคแปด และยอมมีสิทธิไลเบี้ยได

ภายในอายุความ 1 ปเทากับอายุความท่ีผูทรงมีสิทธิไลเบี้ยเอาแกผูสั่งจาย  
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4.2 การค้ําประกันตั๋วเงินในระบบกฎหมายของประเทศเยอรมนี: รัฐบัญญัติตั๋วแลกเงิน ค.ศ. 1933 

(Wechselgesetz 1933) 

 

รัฐบัญญัติตั๋วแลกเงิน ค.ศ. 1933 (Wechselgesetz 1933) ของประเทศเยอรมนีตราข้ึน

ในวันท่ี 21 มิถุนายน ค.ศ. 19337 และมีผลใชบังคับในวันท่ี 1 เมษายน ค.ศ. 1934 โดยกฤษฎีกาใหใช

รัฐบัญญัติตั๋วแลกเงิน (Verordnung über das Inkrafttreten des Wechselgesetzes) ฉบับลง

วันท่ี 28 พฤศจิกายน ค.ศ. 19338 ซ่ึงมีผลใหยกเลิกกฎหมายเยอรมันท่ัวไปวาดวยตั๋วแลกเงิน ค.ศ. 

1849 (Allgemeine Deutsche Wechselordnung 1849) ท้ังนี้รัฐบัญญัติดังกลาวตราข้ึนก็เพ่ืออนุ

วัติการใหเปนไปตามอนุสัญญาจัดทํากฎหมายเอกรูปสําหรับตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใชเงิน ค.ศ. 

1930 (Convention Providing a Uniform Law for Bills of Exchange and Promissory Notes 

193) และอนุสัญญาจัดทํากฎหมายเอกรูปสําหรับเช็ค ค.ศ. 1930 (Convention Providing a 

Uniform Law for Cheques 1931) หรือท่ีรวมเรียกกันโดยท่ัวไปวา “อนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ.

1930,1931 (Geneva Convention 1930,1931)” นั่นเอง9 

 

4.2.1 หลักท่ัวไปเกี่ยวกับการอาวัลตั๋วเงิน 

รัฐบัญญัติตั๋วแลกเงิน ค.ศ. 1933 (Wechselgesetz 1933) ของประเทศเยอรมน ี

มีท่ีมาจากอนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ.1930,1931 (Geneva Convention 1930,1931) ดังนั้น ระบบ

การคํ้าประกันตั๋วเงินตามกฎหมายเยอรมันจึงใชระบบ “อาวัล (Aval หรือในภาษาเยอรมันวา 

“Wechselbürgschaft”)” เชน เดียว กับอนุสัญญานครเจนีวา ค .ศ .1930 ,1931 (Geneva 

Convention 1930,1931) ดังท่ีรัฐบัญญัติตั๋วแลกเงิน ค.ศ. 1933 มาตรา 30 (1) บัญญัติวา “การใช

เ งินตามตั๋ วแลก เ งินอาจ มีการรับประกัน ท้ั งจํ านวนหรือแตบางส วน ก็ ได โดยการอาวั ล 

(Wechselbürgschaft)” 

บุคคลท่ีจะมีสิทธิเขารับอาวัลตั๋วเงินนั้นอาจเปนบุคคลภายนอกหรือบุคคลซ่ึงเปน

คูสัญญาตามตั๋วเงินอยูแลวก็ได ดังท่ีมาตรา 30 (2) บัญญัติวา “การอาวัลดังกลาวนั้น บุคคลภายนอก

คนใดคนหนึ่งจะเปนผูรับ หรือแมคูสัญญาแหงตั๋วเงินนั้นฝายใดฝายหนึ่งจะเปนผูรับก็ได” หากเปน

กรณีท่ีบุคคลภายนอกเขารับอาวัลตั๋วเงินแลว ก็ยอมทําใหตั๋วเงินนั้นมีความนาเชื่อถือยิ่งข้ึน เนื่องจาก

                                                           
7 RGBl. I, p. 399. 
8 RGBl. I, p. 1019. 
9 Notice of the Convention for the Unification of the Bills of Exchange 

Law of June 22, 1933 (RGBl. II, p. 377). 
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การดังกลาวทําใหมีลูกหนี้ตามตั๋วเงินเพ่ิมมากข้ึน และแมวาบุคคลภายนอกดังกลาวจะเปนผูจาย (ผู

จายท่ียังมิไดลงลายมือชื่อรับรองตั๋วแลกเงินยอมมีฐานะเปนบุคคลภายนอก เนื่องจากการจะมีฐานะ

เปนคูสัญญาตามตั๋วเงินตองกระทําโดยการลงลายมือชื่อในตั๋วเงินนั่นเอง) ก็สามารถเขารับอาวัลตั๋วเงิน

ไดเพราะกฎหมายมิไดบัญญัติหามไวแตอยางใด และหากเปนกรณีท่ีคูสัญญาตามตั๋วเงินซ่ึงจะตองรับ

ผิดอยูเดิมไดเขามาลงลายมือชื่อเปนผูรับอาวัลก็ยอมทําใหบุคคลดังกลาวมีความรับผิดในฐานะผูรับ

อาวัลเพ่ิมเติมข้ึนอีกฐานะหนึ่งนอกเหนือจากเดิมท่ีตนตองรับผิดอยูแลวดวย การท่ีคูสัญญาตามตั๋วเงิน

เขามาเปนผูรับอาวัลอีกฐานะหนึ่งยอมเปนประโยชนแกผูทรงในกรณีท่ีความรับผิดของบุคคลดังกลาว

ในฐานะผูรับอาวัลมีมากกวาความรับผิดในฐานะเดิม เชน เดิมอยูในฐานะผูสลักหลังแลวตอมาไดเขา

รับอาวัลผูรับรอง หรือเดิมอยูในฐานะผูสลักหลังแลวตอมาไดเขารับอาวัลผูสลักหลังตั๋วเงินซ่ึงถูกแกไข

เปลี่ยนแปลงจํานวนเงินใหมากข้ึนซ่ึงตองรับผิดตามจํานวนท่ีไดมีการแกไขเปลี่ยนแปลงนั้นตาม  

มาตรา 66  

ตั๋วเงินเปนตราสารเปลี่ยนมือท่ีสามารถโอนใหแกกันไดโดยงายและอาจมีคูสัญญาได

หลายฝายไมจํากัด เพ่ือใหเปนท่ียุติวาบุคคลใดตองรับผิดตามตั๋วเงินบาง จึงจําตองมีการแสดงเจตนา

อยางชัดแจงลงในตั๋วเงินนั้นเอง ดังนั้น รัฐบัญญัติตั๋วแลกเงิน ค.ศ. 1933 จึงกําหนดใหผูท่ีประสงคจะ

เขารับผิดตามเนื้อความในตั๋วเงินในฐานะผูรับอาวัลตองแสดงเจตนาของตนลงในตั๋วเงินนั้นเองหรือใน

ใบประจําตอเทานั้น ดังท่ีมาตรา 31 (1) บัญญัติไววา “การรับอาวัลอาจกระทําบนตั๋วเงินนั้นเอง หรือ

ในใบประจําตอ” 

มีขอสังเกตวารัฐบัญญัติตั๋วแลกเงิน ค.ศ. 1933 ไดรับอิทธิพลเรื่องการอาวัลมาจาก

อนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ.1930,1931 (Geneva Convention 1930,1931) แตเนื่องจากอนุสัญญา

ดังกลาวมิไดบัญญัติเรื่องการอาวัลตั๋วเงินในเอกสารอ่ืนตางหากนอกจากตั๋วเงินนั้นเอง (Acte Séparé) 

ดังนั้นมาตรา 31 (1) แหงรัฐบัญญัติตั๋วแลกเงิน ค.ศ. 1933 จึงอนุญาตใหมีการแสดงเจตนาเขาอาวัล

ตั๋วเงินกันไดเฉพาะในตั๋วเงินนั้นเองหรือในใบประจําตอเทานั้น ซ่ึงตางจากกฎหมายตั๋วเงินของประเทศ

ฝรั่งเศสท่ีอาจอาวัลในเอกสารอ่ืนนอกตั๋วเงินได 

นอกจากการรับอาวัลตามระบบกฎหมายเยอรมันอาจกระทําลงในตั๋วเงินนั้นเอง หรือใน

ใบประจําตอแลว ผูท่ีประสงคจะเขารับอาวัลก็ตองปฏิบัติตามแบบท่ีกฎหมายบัญญัติไวดวย มิฉะนั้น

การดังกลาวยอมไมสมบูรณเปนการรับอาวัล 

สําหรับแบบแหงการรับอาวัลท่ีกฎหมายบัญญัติไวนั้น สามารถแบงออกไดเปน 2 

ประการ ไดแก 

(1) การรับอาวัลแบบเต็มรูปแบบ เนื่องจากบุคคลซ่ึงตองรับผิดตามเนื้อความในตั๋วเงิน

นั้นมีไดหลายฐานะ เชน ผูสั่งจาย ผูสลักหลัง ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสอดเขาแกหนา ดังนั้น เพ่ือใหเกิด



163 

 
ความชัดเจนวาบุคคลใดประสงคจะเขาผูกพันตามตั๋วเงินในฐานะผูรับอาวัล รัฐบัญญัติตั๋วแลกเงิน ค.ศ. 

1933 จึงไดบัญญัติแบบแหงการเขาอาวัลตั๋วเงินไวโดยเฉพาะ โดยบุคคลท่ีประสงคจะเขาอาวัลตั๋วเงิน

ตองเขียนถอยคําวา “ในฐานะผูคํ้าประกัน (Als Bürge)” หรือสํานวนอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน และลง

ลายมือชื่อตน ดังท่ีมาตรา 31 (2) บัญญัติไววา “การรับอาวัลตองใชถอยคําวา “ในฐานะผูคํ้าประกัน 

(Als Bürge)” หรือสํานวนอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน และลงลายมือชื่อผูรับอาวัล” เพ่ือใหบุคคลอ่ืนท่ี

เขาเก่ียวของกับตั๋วเงินฉบับนั้นจะไดทราบวาบุคคลผูลงลายมือชื่อและเขียนถอยคําสํานวนดังกลาวไว

นั้นมีความรับผิดในฐานะผูรับอาวัลนั่นเอง 

(2) การรับอาวัลแบบยอ นอกจากรัฐบัญญัติตั๋วแลกเงิน ค.ศ. 1933 จะบัญญัติถึงวิธีการ

เขาอาวัลตั๋วเงินอยางเต็มรูปแบบไวในมาตรา 31 (2) ดังกลาวแลว รัฐบัญญัติตั๋วแลกเงิน ค.ศ. 1933 

ยังไดบัญญัติรับรองใหมีการเขาอาวัลตั๋วเงินโดยยอไดเชนเดียวกัน กลาวคือ หากผูรับอาวัลเพียงแตลง

ลายมือชื่อของตนไวในดานหนาแหงตั๋วเงินนั้น เชนนี้ก็ถือเปนการอาวัลแลวเชนกัน ดังท่ีมาตรา 31 (3) 

บัญญัติไววา “อนึ่ง เพียงแตลงลายมือชื่อของผูรับอาวัลในดานหนาแหงตั๋วเงิน ทานก็จัดวาเปนคํารับ

อาวัลแลว เวนแตในกรณีท่ีเปนลายมือชื่อของผูจายหรือผูสั่งจาย” จากบทบัญญัติดังกลาวจะเห็นไดวา

วิธีการดังกลาวไมนํามาใชบังคับกับการลงลายมือชื่อของผูจายและผูสั่งจาย เนื่องจากหากเปนการลง

ลายมือชื่อโดยผูจาย การดังกลาวยอมมีผลเปนการรับรองการใชเงินตามตั๋วเงินนั้น ตามมาตรา 25 (1) 

ตอนทายซ่ึงบัญญัติวา “…เพียงแตลงลายมือชื่อของผูจายไวในดานหนาแหงตั๋วเงิน ทานก็นับวาเปน

การรับรองการใชเงินตามตั๋วเงินเชนกัน” และหากเปนการลงลายมือชื่อโดยผูสั่งจาย การดังกลาวก็

ยอมมีผลเพียงทําใหตราสารนั้นมีผลสมบูรณเปนตั๋วแลกเงินเทานั้น เนื่องจากตั๋วแลกเงินตองปรากฏ

ลายมือชื่อของผูสั่งจายดวย ตามมาตรา 1 (8) ซ่ึงบัญญัติไววา “ตั๋วแลกเงินตองปรากฏ…(8) ลายมือชื่อ

ของผูสั่งจาย” มิฉะนั้นยอมสงผลใหตราสารฉบับนั้นไมสมบูรณเปนตั๋วแลกเงิน10 

และเนื่องจากตั๋วเงินเปนตราสารเปลี่ยนมือท่ีโอนใหแกกันไดงายและอาจมีคูสัญญาได

หลายคนไมจํากัด การเขาอาวัลตั๋วเงินซ่ึงเปนการคํ้าประกันตั๋วเงินของคูสัญญาแหงตั๋วเงินคนใดคน

หนึ่งจึงตองระบุไวดวยวาจะอาวัลบุคคลใด มิฉะนั้นยอมมิอาจทราบไดวาผูรับอาวัลตั๋วเงินนั้นประสงค

จะประกันความรับผิดของบุคคลใดในระหวางบรรดาบุคคลผูตองรับผิดตามเนื้อความในตั๋วเงิน

ท้ังหลายนั้น อยางไรก็ตามหากผูรับอาวัลมิไดระบุตัวบุคคลท่ีตนประสงคจะประกันความรับผิดของเขา

เอาไว รัฐบัญญัติตั๋วแลกเงิน ค.ศ. 1933 ก็ไดกําหนดใหถือวารับประกันผูสั่งจาย ตามมาตรา 31 (4) ซ่ึง

บัญญัติวา “ในคํารับอาวัลตองระบุวารับประกันผูใด หากมิไดระบุ ทานใหถือวารับประกันผูสั่งจาย” 

ท้ังนี้เพราะหากผูรับอาวัลใชเงินตามตั๋วเงินนั้นใหแกผูทรงไป จะทําใหคูสัญญาตามตั๋วเงินนั้นหลุดพนได

มากท่ีสุดนั่นเอง 

                                                           
10 Wechselgesetz 1933, Article 2 (1). 
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4.2.2 ผลของการเขาอาวัลตั๋วเงิน 

4.2.2.1 ความผูกพันของผูรับอาวัลตั๋วเงิน 

รัฐบัญญัติตั๋วแลกเงิน ค.ศ. 1933 ไดบัญญัติเก่ียวกับความรับผิดของผูรับอาวัลไวใน

มาตรา 32 (1) วา “ผูรับอาวัลตั๋วเงิน ยอมมีความรับผิดเชนเดียวกับบุคคลท่ีตนประกัน” ดังนั้น ผูถูก

อาวัลตองรับผิดในจํานวนเทาใด ผูรับอาวัลก็ตองรับผิดในจํานวนเทานั้น ความรับผิดของ 

ผูถูกอาวัลปรากฏอยูในมาตรา 48 และมาตรา 49 โดยมาตรา 48 เปนบทบัญญัติวาดวยความรับผิด

ของคูสัญญาตามตั๋วท่ีถูกผูทรงไลเบี้ยใหรับผิดเปนลําดับแรก สวนมาตรา 49 เปนบทบัญญัติวาดวย

ความรับผิดของคูสัญญาตามตั๋วท่ีถูกบุคคลผูใชเงินและเขาถือเอาตั๋วตามมาตรา 48 ใชสิทธิไลเบี้ยเปน

ลําดับตอ ๆ มา ซ่ึงไมวากรณีจะเปนประการใด ผูรับอาวัลบุคคลท่ีถูกไลเบี้ยตามมาตรา 48 หรือมาตรา 

49 ยอมตองรับผิดในจํานวนเงินเดียวกับบุคคลท่ีตนประกัน 

นอกจากนี้ ผูรับอาวัลจะยังคงตองผูกพันตามเนื้อความแหงตั๋วแลกเงินนั้นตอไปแมวา

บุคคลซ่ึงตนประกันนั้นจะไดหลุดพนจากความรับผิดไปแลวก็ตาม เวนแตเหตุท่ีทําใหบุคคลซ่ึง 

ตนประกันหลุดพนจากความรับผิดนั้นจะเกิดข้ึนเนื่องจากการทําผิดแบบระเบียบ (Formfehlers)  

ตามมาตรา 32 (2) ซ่ึงบัญญัติวา “ผูรับอาวัลยังคงมีความผูกพันตามตั๋วเงิน แมวาความรับผิดของ

บุคคลซ่ึงตนประกันตกเปนอันใชไมไดดวยเหตุใด ๆ นอกจากการทําผิดแบบระเบียบ (Formfehlers)” 

4.2.2.2 ลักษณะความรับผิด 

ในการเขารับอาวัลนั้น แมวาผูรับอาวัลจะมีเจตนาคํ้าประกันบุคคลผูตองรับผิดตาม

เนื้อความแหงตั๋วเงินก็ตาม แตลักษณะความรับผิดของผูรับอาวัลก็มีความแตกตางจากผูคํ้าประกัน

ตามปกติ กลาวคือ กรณีผูคํ้าประกันตามปกติจะรับผิดเม่ือเจาหนี้เรียกรองเอาจากลูกหนี้มิไดแลว  

ตนจึงจะรับผิด แตผูรับอาวัลนั้นยอมตองรวมกันรับผิดตามเนื้อความแหงตั๋วเงินพรอมกับลูกหนี้คนอ่ืน ๆ 

ดังท่ีบัญญัติไวในมาตรา 47 (1) วา “บรรดาบุคคลผูสั่งจายก็ดี รับรองก็ดี สลักหลังก็ดี หรือรับประกัน

ดวยอาวัลก็ดี ยอมตองรับผิดรวมกันและแทนกันตอผูทรง” 

ในการรวมกันรับผิดนั้น ผูทรงยอมมีสิทธิวากลาวเอาความแกบรรดาผูซ่ึงตองรับผิดเรียง

ตัวหรือรวมกันก็ได โดยมิพักตองดําเนินตามลําดับท่ีคนเหลานั้นเขาผูกพันตามตั๋วเงินแตอยางใด ตาม

มาตรา 47 (2) กลาวคือ ผูทรงจะเรียกใหผูสั่งจาย หรือผูรับรอง หรือผูสลักหลัง หรือผูรับอาวัล คนใด

คนหนึ่ง หรือหลายคน หรือท้ังหมดรวมกัน รับผิดตอผูทรงก็ได โดยมิพักตองคํานึงวาผูใดจะเขาผูกพัน

ตามตั๋วเงินนั้นกอนหรือหลังกันอยางใด 

นอกจากนี้หากผูทรงใชสิทธิไลเบี้ยเอาแกคูสัญญาคนหนึ่งคนใดไปแลวยังไดเงินไมครบ

จํานวนตามท่ีระบุไวในตั๋ว ผูทรงก็ยังสามารถใชสิทธิไลเบี้ยเอาแกคูสัญญาคนอ่ืน ๆ ไดอีก แมวาบุคคล

ท่ีผูทรงจะไลเบี้ยเอาในภายหลังนั้นจะเขาผูกพันตามตั๋วเงินทีหลังคูสัญญาท่ีถูกผูทรงใชสิทธิไลเบี้ยไป
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กอนหนานั้นแลวก็ตาม ตามมาตรา 47 (4) ซ่ึงบัญญัติวา “การวากลาวเอาความแกคูสัญญาคนหนึ่ง ซ่ึง

ตองรับผิดยอมไมตัดหนทางท่ีจะวากลาวเอาความแกคูสัญญาคนอ่ืน ๆ แมท้ังจะเปนฝายอยูในลําดับ

ภายหลังบุคคลท่ีไดวากลาวเอาความมากอน” 

4.2.2.3 การหลุดพนความรับผิดของผูรับอาวัลตั๋วเงิน 

ผูรับอาวัลยอมหลุดพนจากความรับผิดตามเนื้อความท่ีปรากฏในตั๋วเงินในกรณี

ดังตอไปนี้ 

(1) กรณีท่ีความรับผิดของบุคคลซ่ึงตนประกันตกเปนอันใชไมไดดวยเหตุทําผิดแบบ

ระเบียบ (Formfehlers) ดังท่ีมาตรา 32 (2) บัญญัติวา “ผูรับอาวัลยังคงมีความผูกพันตามตั๋วเงิน 

แมวาความรับผิดของบุคคลซ่ึงตนประกันตกเปนอันใชไมไดดวยเหตุใด ๆ นอกจากการทําผิดแบบ

ระเบียบ (Formfehlers)” 

คําวา “แบบระเบียบ (Form)” ตามมาตรา 32 (2) นั้น หมายถึง แบบระเบียบท่ี

กฎหมายบังคับใหบุคคลซ่ึงอยูในฐานะใดฐานะหนึ่งตองกระทําเพ่ือจะไดมีผลผูกพันในฐานะนั้น ๆ 

ดังนั้น แบบระเบียบตาม 32 (2) จึงหมายถึงแบบของการสั่งจายตั๋วแลกเงิน ตามมาตรา 1 แบบของ

การสลักหลัง ตามมาตรา 11 ถึงมาตรา 13 แบบของการรับรอง ตามมาตรา 25 แบบของการอาวัล

ตามมาตรา 31 แบบของการรับรองเพ่ือแกหนา ตามมาตรา 57 เปนตน โดยกฎหมายจะกําหนด

วิธีการเฉพาะใหบุคคลซ่ึงประสงคจะเขาผูกพันตามตั๋วเงินในฐานะตาง ๆ ดังกลาวตองกระทําจึงจะมี

ผลผูกพันตามกฎหมาย เชน หากผูจายประสงคจะเขาเปนผูรับรองตั๋วแลกเงิน มาตรา 25 (1) ก็

กําหนดแบบระเบียบของการรับรองไววาตองเขียนขอความเปนถอยคําสํานวนวา “รับรองแลว 

(Angenommen)” พรอมลงลายมือชื่อผูจายกํากับไวท่ีขอความดังกลาวนั้น หรือเพียงแตลงลายมือชื่อ

ผูจายไวท่ีดานหนาตั๋วเงินเพียงประการเดียวก็เปนการรับรองโดยชอบแลว หากผูจายไมทําตามแบบ

ระเบียบท่ีมาตรา 25 (1) กําหนดไว เชน ผูจายลงลายมือชื่อไวท่ีดานหลังตั๋วแลกเงินแตเพียงประการ

เดียว เชนนี้ก็ยอมเปนกรณีท่ีผูจายทําผิดแบบระเบียบของการรับรอง ผูจายจึงไมตองรับผิดในฐานะผู

รับรอง หากมีผูรับอาวัลผูรับรอง ผูรับอาวัลผูรับรองยอมยกขอตอสูไดวาตนไมตองรับผิดในฐานะผูรับ

อาวัลผูรับรอง เนื่องจากผูจายซ่ึงประสงคจะเขาผูกพันในฐานะผูรับรองนั้นทําผิดแบบระเบียบตามต๋ัว

เงินนั่นเอง 

กรณีความรับผิดใชเงินของบุคคลท่ีผูรับอาวัลเขาประกันตกเปนใชมิไดซ่ึงมิใชการทําผิด

แบบระเบียบตามมาตรา 32 (2) นั้น หมายถึง ความรับผิดใชเงินตกเปนใชมิไดดวยเหตุเฉพาะตัวของ

บุคคลดังกลาวนั้นเอง เชน บกพรองเรื่องความสามารถเนื่องจากเปนผูเยาว หรือคนไรความสามารถ 

หรือกรณีนิติบุคคลกระทํานอกขอบวัตถุประสงค เปนตน ซ่ึงมาตรา 7 กําหนดวาการดังกลาวยอมไม
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กระทบกระท่ังถึงความรับผิดของบุคคลอ่ืน ดังนั้น ผูรับอาวัลจึงยังคงตองรับผิดอยูตอไป แมวาความ

รับผิดของบุคคลซ่ึงตนอาวัลจะตกเปนใชมิไดแลวก็ตาม 

(2) กรณีท่ีผูทรงไมปฏิบัติการตาง ๆ ภายในกําหนดเวลา ตามมาตรา 53 (1) กลาวคือ 

โดยหลักแลวกําหนดเวลาตามตั๋วแลกเงินถือเปนสาระสําคัญ หากผูทรงไมปฏิบัติการตามวิธีการและ

กําหนดเวลายอมทําใหคูสัญญาซ่ึงตองรับผิดตามตั๋วไดรับความเสียหาย ดังนั้น เพ่ือเปนบทบังคับใหผู

ทรงตองกระทําการภายในเวลาท่ีกําหนด รัฐบัญญัติตั๋วแลกเงิน ค.ศ. 1933 จึงกําหนดใหผูทรงสิ้นสิทธิ

ไลเบี้ยเอาแกลูกหนี้ตามตั๋วทุกคน เวนแตผูรับรอง ในเม่ือผูทรงไมกระทําตามวิธีการในตั๋วและปลอยให

กําหนดเวลาลวงพนไป ดังท่ีมาตรา 53 (1) บัญญัติไววา “เม่ือกําหนดเวลาจํากัดซ่ึงจะกลาวตอไปนี้ได

ลวงพนไปแลว คือ 

กําหนดเวลาสําหรับยื่นตั๋วแลกเงินชนิดใหใชเงินเม่ือไดเห็น หรือในระยะเวลาอยางใด

อยางหนึ่งภายหลังไดเห็น 

กําหนดเวลาสําหรับทําคําคัดคานการไมรับรองหรือการไมใชเงิน 

กําหนดเวลาสําหรับยื่นตั๋วเพ่ือใหใชเงิน ในกรณีท่ีมีขอกําหนดวา “ไมจําตองมีคํา

คัดคาน” 

ทานวาผูทรงยอมสิ้นสิทธิท่ีจะไลเบี้ยเอาแกเหลาผูสลักหลัง ผูสั่งจาย และคูสัญญาอ่ืน ๆ 

ผูตองรับผิด เวนแตผูรับรอง” 

การท่ีผูทรงไมปฏิบัติหนาท่ีตาง ๆ ภายในกําหนดเวลาตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 53 (1) 

ยอมสงผลใหผูทรงตองสิ้นสิทธิไลเบี้ยเอาแกเหลาผูสลักหลัง ผูสั่งจาย และคูสัญญาอ่ืน ๆ ผูตองรับผิด 

เวนแตผูรับรอง ดังนั้น เม่ือผูรับอาวัลไดลงลายมือชื่อรวมรับผิดตามเนื้อความในตั๋วเงินดวย ผูรับอาวัล

จึงเปนคูสัญญาอ่ืน ๆ ผูตองรับผิดตามความหมายแหงมาตรา 53 (1) แลว เชนนี้ผูรับอาวัลจึงยอมหลุด

พนจากความรับผิดตามเนื้อความท่ีปรากฏในตั๋วเงินนั้นเชนเดียวกัน 

(3) กรณีท่ีผูทรงมีสิทธิบกพรองตามตั๋วเงินหรือมิใชผูทรงโดยชอบดวยกฎหมาย กลาวคือ 

ในการใชสิทธิตามตั๋วนั้น ผูทรงจะตองใชสิทธิโดยสุจริตและไมมีความบกพรองแหงสิทธิ หากผูทรงมี

ความบกพรองแหงสิทธิ ผูลงลายมือชื่อในตั๋วเงินทุกคนยอมสามารถยกขอเท็จจริงดังกลาวข้ึนเปนขอ

ตอสูเพ่ือปฏิเสธความรับผิดไดเนื่องจากขอเท็จจริงดังกลาวยอมสงผลใหบุคคลเชนวานั้นมิใชผูทรงโดย

ชอบดวยกฎหมาย ดังนั้น ผูรับอาวัลซ่ึงเปนผูลงลายมือชื่อในตั๋วเงินคนหนึ่งก็ยอมยกขอตอสูดังกลาวข้ึน

เพ่ือปลดเปลื้องตนเองใหหลุดพนจากความรับผิดตามตั๋วเงินนั้นไดเชนเดียวกัน เชน ขอตอสูท่ีปรากฏ

อยูบนตราสาร หรือขอตอสูเรื่องการสลักหลังขาดสาย หรือขอตอสูเรื่องผูทรงไดรับโอนตั๋วเงินนั้นมา

โดยนิติกรรมท่ีตกเปนโมฆะหรือปราศจากมูลหนี้เดิม เปนตน 
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(4) กรณีท่ีผูรับอาวัลมีขอตอสูเฉพาะตัว (Personal Defenses) ท่ีอาจยกข้ึนตอสูผูทรง

ได กลาวคือ เม่ือผูรับอาวัลไดแสดงเจตนาเขาอาวัลตั๋วเงินแลว หากผูรับอาวัลมีขอตอสูเฉพาะตัว 

(Personal Defenses) ผูรับอาวัลยอมยกข้ึนตอสูผูทรงเพ่ือปฏิเสธความรับผิดตามตั๋วเงินได เชน ขอ

ตอสูเรื่องความสามารถในการเขาเปนคูสัญญาตามตั๋วเงิน ตามมาตรา 7 หรือขอตอสูเรื่องมิไดอาวัลให

ถูกตองตามแบบ ตามมาตรา 31 หรือขอตอสูเรื่องผูทรงมิไดปฏิบัติหนาท่ีตาง ๆ ของตนใหครบถวน

ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด ตามมาตรา 53 (1) หรือขอตอสูเรื่องอายุความ ตามมาตรา 70 

หรือขอตอสูวาตั๋วเงินถูกแกไขเปลี่ยนแปลงขอความสําคัญโดยผูรับอาวัลไมยินยอม ตามมาตรา 69 

เปนตน 

4.2.3 สิทธิไลเบ้ียของผูรับอาวัลตั๋วเงิน 

เม่ือผูรับอาวัลไดใชเงินตามตั๋วแลกเงินใหแกผูทรงหรือผูใชเงินและเขาถือเอาตั๋วซ่ึงไดใช

สิทธิไลเบี้ยเอาแกตนไปแลว รัฐบัญญัติตั๋วแลกเงิน ค.ศ. 1933 กําหนดใหผูรับอาวัลยอมมีสิทธิ 

ไลเบี้ยเอาแกบุคคลซ่ึงตนประกัน (ผูถูกอาวัล) และบุคคลซ่ึงตองรับผิดตอบุคคลเชนวานั้น ตามมาตรา 

32 (3) ซ่ึงบัญญัติวา “เม่ือผูรับอาวัลจายเงินตามตั๋วเงิน ยอมมีสิทธิไลเบี้ยเอาจากบุคคลซ่ึงตนประกัน

และบุคคลท้ังหลายซ่ึงตองรับผิดตอบุคคลนั้น (Those who are liable to the latter on the bills 

of exchange)” จากบทบัญญัติดังกลาวสามารถแยกพิจารณาเปนประเด็นไดดังนี้ 

(1) บุคคลท่ีผูรับอาวัลจะใชสิทธิไลเบี้ย กลาวคือ เม่ือผูรับอาวัลไดใชเงินใหแกผูทรงหรือ

บุคคลท่ีไดใชเงินและเขาถือเอาตั๋วซ่ึงมาใชสิทธิไลเบี้ยเอาแกตนอีกทอดหนึ่งไปแลว ผูรับอาวัลยอมมี

สิทธิไลเบี้ยเอาแกบุคคลดังตอไปนี้ 

(1.1) บุคคลซ่ึงผูรับอาวัลไดประกันไว กลาวคือ เม่ือผูรับอาวัลเขาประกันบุคคลใดและได

ใชเงินแทนบุคคลนั้นไปแลว ผูรับอาวัลยอมมีสิทธิไลเบี้ยเอาแกบุคคลดังกลาวใหใชเงินคืนแกตนได 

ตามมาตรา 32 (3) 

ตัวอยาง อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินจํานวน 100,000 บาทใหแก ร. ตอมา ร. สลัก

หลังโอนตั๋วใหแก ก. โดยมี ข. เขารับอาวัล ร. หลังจากนั้น ก. สลักหลังโอนตั๋วใหแก ค. เม่ือตั๋วถึง

กําหนด ค. นําตั๋วไปยื่นให จ. ใชเงินแต จ. ปฏิเสธการใชเงิน ค. จึงใชสิทธิไลเบี้ยเอาแก ข. และ ข. ได

ใชเงินใหแก ค. ไป เชนนี้ ข. ยอมมีสิทธิไลเบี้ยเอาแก ร. ซ่ึงเปนบุคคลท่ี ข. ประกันไวได ตามมาตรา 

32 (3) 

(1.2) บุคคลท้ังหลายซ่ึงตองรับผิดตอตัวผูถูกอาวัล กลาวคือ นอกจากผูรับอาวัลจะมีสิทธิ

ไลเบี้ยเอาแกบุคคลซ่ึงตนประกันไวไดแลว มาตรา 32 (3) ยังใหสิทธิแกผูรับอาวัลในการไลเบี้ยเอาแก

บุคคลท้ังหลายซ่ึงตองรับผิดตอตัวผูถูกอาวัลดวย 
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ตัวอยาง อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินจํานวน 100,000 บาทใหแก ร. ตอมา ร. สลัก

หลังโอนตั๋วใหแก ก. โดยมี ข. เขารับอาวัล ร. หลังจากนั้น ก. สลักหลังโอนตั๋วใหแก ค. เม่ือตั๋วถึง

กําหนด ค. นําตั๋วไปยื่นให จ. ใชเงินแต จ. ปฏิเสธการใชเงิน ค. จึงใชสิทธิไลเบี้ยเอาแก ข. และ ข. ได

ใชเงินใหแก ค. ไป เชนนี้นอกจาก ข. จะมีสิทธิไลเบี้ยเอาแก ร. ซ่ึงเปนบุคคลท่ี ข. ประกันไวไดแลว ข. 

ยังมีสิทธิไลเบี้ยเอาแก อ. ซ่ึงเปนบุคคลท่ีตองรับผิดตอ ร. ไดอีกดวย ตามมาตรา 32 (3) 

(2) จํานวนเงินท่ีผูรับอาวัลจะใชสิทธิไลเบี้ย กลาวคือ เม่ือผูรับอาวัลไดใชเงินใหแกผูทรง

แลว ผูรับอาวัลยอมใชสิทธิไลเบี้ยเอาแกผูซ่ึงตองรับผิดใชเงินแกตนไดในจํานวนเงินท่ีกําหนดไวตาม

มาตรา 49 ไดแก 

(2.1) เงินเต็มจํานวนท่ีตนไดใชไป ตามมาตรา 49 (1) 

(2.2) ดอกเบี้ยในจํานวนเงินนั้น คิดอัตรารอยละ 6 ตอปนับแตวันท่ีไดใชเงินไป ในกรณีท่ี

เปนต๋ัวแลกเงินในประเทศ ใหคิดดอกเบี้ยเพ่ิมข้ึนจากอัตราข้ันต่ําตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 247 แหง

ประมวลกฎหมายแพงอีกรอยละ 2 แตเม่ือรวมแลวตองไมนอยกวารอยละ 6 ตามมาตรา 49 (2) 

(2.3) คาใชจายตาง ๆ อันตนตองออกไป ตามมาตรา 49 (3) 

(2.4) คาชักสวนลดจากตนเงินตามจํานวนในตั๋วแลกเงินตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 48 

วรรคหนึ่ง (4) กลาวคือ รอยละ 1/3 ในตนเงินอันจะพึงใชตามตั๋วเงิน และไมวากรณีจะเปนอยางไร 

ทานมิใหคิดสูงกวาอัตรานี้ ตามมาตรา 49 (4) 

4.2.4 อายุความสิทธิไลเบ้ีย 

4.2.4.1 อายุความกรณีผูทรงใชสิทธิไลเบ้ียเอาแกผูรับอาวัลตั๋วเงิน 

เ ม่ือตั๋ ว เ งินขาดความเชื่อ ถือ ผูทรงยอมมีสิทธิ ไล เบี้ ย เอาแก คูสัญญาท้ังหลาย 

ผูตองรับผิดตอตนได รวมท้ังผูรับอาวัลคูสัญญาดังกลาวดวย ซ่ึงความรับผิดในดานอายุความของ 

ผูรับอาวัลดังกลาวก็จะเปนเชนเดียวกันกับบุคคลซ่ึงผูรับอาวัลไดประกันไว กลาวคือ ผูถูกอาวัลตอง 

รับผิดภายในอายุความเทาใด ผูรับอาวัลก็ตองรับผิดภายในอายุความเทานั้น โดยผูถูกอาวัลตองรับผิด

ภายในอายุความตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 70 หากผูถูกอาวัล ไดแก ผูรับรองซ่ึงตองรับผิดภายใน 

อายุความ 3 ปนับแตวันท่ีตั๋วแลกเงินถึงกําหนด ตามมาตรา 70 (1) ซ่ึงบัญญัติวา “ในคดีฟองผูรับรอง

ตั๋วแลกเงิน ทานหามมิใหฟองเม่ือพนเวลาสามปนับแตวันตั๋วนั้น ๆ ถึงกําหนดใชเงิน” ผูรับอาวัลบุคคล

ดังกลาวก็ตองรับผิดภายในอายุความ 3 ปดวย  

หากผู ถูกอาวัล ไดแก  ผู สลักหลังหรือผูสั่ งจ าย ซ่ึงตองรับผิดภายในอายุความ  

1 ปนับแตวันทําคําคัดคาน หรือนับแตวันท่ีตั๋วแลกเงินถึงกําหนด ในกรณีท่ีไมจําตองทําคําคัดคาน 

(Ohne Kosten) ตามมาตรา 70 (2) ซ่ึงบัญญัติวา “ในคดีท่ีผูทรงตั๋วเงินฟองผูสลักหลังและผูสั่งจาย 

ทานหามมิใหฟองเม่ือพนเวลาปหนึ่งนับแตวันท่ีไดลงในคําคัดคานซ่ึงไดทําข้ึนภายในเวลาอันถูกตอง
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ตามกําหนด หรือนับแตวันตั๋วเงินถึงกําหนด ในกรณีท่ีมีขอกําหนดไววา “ไมจําตองมีคําคัดคาน 

(Ohne Kosten)”” ผูรับอาวัลบุคคลดังกลาวก็ตองรับผิดภายในอายุความ 1 ปดวย  

หากผูถูกอาวัล ไดแก ผูสลักหลังหรือผูสั่งจายซ่ึงถูกผูสลักหลังอ่ืนท่ีไดใชเงินและเขา

ถือเอาตั๋วไลเบี้ยซ่ึงตองรับผิดภายในอายุความ 6 เดือนนับแตวันท่ีไดใชเงินและเขาถือเอาตั๋วหรือนับแต

วันท่ีถูกฟอง ตามมาตรา 70 (3) ซ่ึงบัญญัติวา “ในคดีท่ีผูสลักหลังท้ังหลายฟองไลเบี้ยกันเองและไลเบี้ย

เอาแกผูสั่งจายแหงตั๋วเงิน ทานหามมิใหฟองคดีเม่ือพนเวลาหกเดือนนับแตวันท่ีผูสลักหลังเขาถือเอา

ตั๋วเงินและใชเงิน หรือนับแตวันท่ีผูสลักหลังนั้นเองถูกฟอง” ผูรับอาวัลบุคคลดังกลาวก็ตองรับผิด

ภายในอายุความ 6 เดือนดวย 

4.2.4.2 อายุความกรณีผูรับอาวัลใชสิทธิไลเบ้ียเอาแกผูตองรับผิดตอตน 

รัฐบัญญัติตั๋วแลกเงิน ค.ศ. 1933 ของประเทศเยอรมนีมิไดบัญญัติเรื่องอายุความใชสิทธิ

ไลเบี้ยของผูรับอาวัลไวโดยเฉพาะ ดังนั้นจึงตองถือตามบทบัญญัติวาดวยอายุความโดยท่ัวไปซ่ึงอยูใน

ประมวลกฎหมายแพงเยอรมัน (Bürgerliches Gesetzbuch – BGB) บรรพ 1 บทท่ัวไป ลักษณะ 5 

อายุความ หมวด 1 สาระสําคัญและกําหนดอายุความ (Bürgerliches Gesetzbuch, Book 1 – 

General Part, Division 5 – Limitation, Title 1 – Subject–Matter and Duration of Limitation) 

โดยบทบัญญัติวาดวยอายุความท่ีเก่ียวกับการฟองรองบังคับคดีตามตั๋วเงินนั้นไดมีบัญญัติไวในมาตรา 

197 (1) ซ่ึงบัญญัติวา “เวนแตจะบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน สิทธิเรียกรองดังตอไปนี้เปนอันขาดอายุความ

เม่ือพน 30 ป 

 1. สิทธิเรียกรองในความเสียหายท่ีเกิดข้ึนโดยจงใจตอชีวิต (Life) รางกาย (Limb) 

อนามัย (Health) เสรีภาพ (Liberty) หรืออิสรภาพในทางเพศ (Sexual Self–Determination) 

 2. สิทธิในการติดตามเอาคืนซ่ึงกรรมสิทธิ์ ทรัพยสิทธิอ่ืน ๆ สิทธิเรียกรองตาม

มาตรา 2018, 2130 และ 2362 รวมท้ังสิทธิเรียกรองอ่ืนท่ีทําหนาท่ีรักษาไวซ่ึงสิทธิติดตามเอาคืนนั้น 

 3. สิทธิเรียกรองท่ีไดรับการรับรองวาเปนท่ีสุดและเด็ดขาด (Final and Absolute) 

 4. สิทธิเรียกรองตามขอตกลงท่ีบังคับได (Enforceable Settlements) หรือสิทธิ

เรียกรองตามเอกสารท่ีบังคับได (Enforceable Documents) 

 5. สิทธิเรียกรองท่ีมีผลบังคับเนื่องมาจากการไดรับการรับรองในกระบวนการ

ลมละลาย 

 6. สิทธิเรียกรองใหใชคืนซ่ึงคาใชจายในการบังคับคดี” 

 เม่ือตั๋วแลกเงินเปนสัญญาท่ีไดทําข้ึนเปนลายลักษณอักษรในรูปแบบเอกสาร และ

ตั๋วแลกเงินนั้นอาจบังคับได ดังนั้น การใชสิทธิไลเบี้ยเอาแกบุคคลซ่ึงตนประกันและคูสัญญาคนอ่ืน ๆ 
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ท่ีตองรับผิดตอบุคคลดังกลาวโดยผูรับอาวัล จึงตองกระทําภายใน 30 ปนับแตวันท่ีเกิดสิทธิฟองรอง 

ตามมาตรา 197 (1) ขอ 4. แหงประมวลกฎหมายแพงเยอรมัน 

ตัวอยาง อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินใหแก ร. ตอมา ร. สลักหลังโอนตั๋วนั้นใหแก ก. 

ในการนี้ ฮ. ไดเขาลงลายมือชื่อรับอาวัล ร. ดวย และ ก. สลักหลังโอนตั๋วนั้นใหแก ข. เม่ือตั๋วถึง

กําหนด ข. นําตั๋วไปยื่นใหผูจายใชเงินแตผูจายปฏิเสธการใชเงิน ข. จึงทําคําคัดคานและสงคําบอก

กลาวการท่ีตั๋วเงินขาดความเชื่อถือนั้นใหแก อ. ผูสั่งจายและ ร. กับ ก. ผูสลักหลังโดยถูกตองตาม

กฎหมายแลว เชนนี้หาก ข. ใชสิทธิไลเบี้ยเอาแก ฮ. ผูรับอาวัลและ ฮ. ก็ไดใชเงินใหแก ข. ไปและเขา

ถือเอาตั๋วเงินนั้นในวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ดังนี้ ฮ. ผูรับอาวัล ร. ซ่ึงไดใชเงินใหแก ข. ไปก็ยอมมี

สิทธิไลเบ้ียเอาแก ร. บุคคลซ่ึงตนประกันและ อ. ผูสั่งจายไดภายใน 30 ปนับแตวันท่ีตนไดใชเงินและ

เขาถือเอาตั๋วนั้น ตามมาตรา 197 (1) ขอ 4. แหงประมวลกฎหมายแพงเยอรมัน กลาวคือ ภายในวันท่ี 

1 มกราคม พ.ศ. 2588 

4.2.5 ขอสังเกตบางประการเกี่ยวกับการอาวัลตั๋วเงินตามกฎหมายเยอรมัน 

1) กรณีตั๋วผูถือ 

 ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 921 ของไทย กําหนดใหมีการรับอาวัล

อีกรูปแบบหนึ่ง ไดแก การรับอาวัลโดยผลของกฎหมาย กลาวคือ กฎหมายกําหนดใหบุคคลซ่ึงสลัก

หลังลงในตั๋วแลกเงินชนิดผูถือ ตองรับผิดในฐานะผูรับอาวัล การรับอาวัลในรูปแบบนี้ มิใชการรับอาวัล

โดยเจตนา เนื่องจากบุคคลผูสลักหลังตั๋วผูถืออาจมิไดมีเจตนาเขารับอาวัลตั๋วนั้นก็ได แตเม่ือกฎหมาย

กําหนดใหตองรับผิดในฐานะผูรับอาวัล จึงเรียกการรับอาวัลรูปแบบนี้วา การรับอาวัลโดยผลของ

กฎหมาย จึงมีปญหาท่ีนาพิจารณาวา กฎหมายเยอรมันไดกําหนดใหมีการรับอาวัลโดยผลของ

กฎหมายทํานองเดียวกันกับกฎหมายไทยหรือไม 

เม่ือศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายเยอรมันแลว พบวา กฎหมายเยอรมันมิไดกําหนดให

มีการรับอาวัลโดยผลของกฎหมายแตอยางใด เนื่องจากกฎหมายเยอรมันไมอนุญาตใหมีการออกตั๋ว

แลกเงินชนิดผูถือ ดังท่ีรัฐบัญญัติตั๋วแลกเงิน ค.ศ. 1933 มาตรา 1 วรรคหก ซ่ึงเปนบทบัญญัติวาดวย

รายการท่ีตองมีตามตั๋ว กําหนดใหตั๋วแลกเงินทุกฉบับตองปรากฏชื่อของผูรับเงิน หรือชื่อของบุคคลท่ีผู

จายตองใชเงินตามคําสั่งของผูนั้น11 โดยไมอนุญาตใหเขียนคําจดแจงวาใหใชเงินแกผูถืออยางเชน

กฎหมายไทยแตอยางใด ดังนั้น ตามกฎหมายเยอรมันจึงไมมีตั๋วแลกเงินชนิดผูถือ สงผลใหมิอาจมีการ

รับอาวัลโดยผลของกฎหมายดวยการสลักหลังลงในตั๋วผูถือไดแตอยางใด 

 

                                                           
11 Wechselgesetz Art. 1 Para. 6. – The bills of exchange shall contain: … 6. 

The name of the person to whom or to the order of whom payment must be made. 
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2) กรณีลงลายมือชื่อผิดแบบของการอาวัล  

 มีปญหาท่ีนาพิจารณาวา หากมีบุคคลคนหนึ่งเขามาลงลายมือชื่อในตั๋วเงินโดยประสงค

จะเขารับอาวัลตั๋วเงิน แตมิไดทําใหถูกตองตามแบบของการรับอาวัล เชน ลงลายมือชื่อในดานหลังต๋ัว

เงินโดยมิไดเขียนถอยคํารับอาวัลใด ๆ เชนนี้ มีปญหาวา บุคคลดังกลาวจะตองรับผิดตามเนื้อความใน

ตั๋วเงินนั้นหรือไม 

ตอปญหานี้ เม่ือศึกษากฎหมายเยอรมันแลว ผูศึกษาไมพบบทบัญญัติท่ีระบุไวตรง ๆ 

เปนการเฉพาะ อีกท้ังยังไมมีบทบัญญัติท่ีกําหนดใหบุคคลผูลงลายมือชื่อของตนในตั๋วเงินยอมจะตอง

รับผิดตามเนื้อความในตั๋วเงินนั้นทํานองเดียวกับมาตรา 900 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

ของไทยดวย กรณีจึงนาจะตองตีความตามหลักกฎหมายแพงท่ัวไป กลาวคือ การใดท่ีกฎหมาย

กําหนดใหตองทําตามแบบ เม่ือมิไดทําตามแบบ การนั้นก็ยอมตกเปนโมฆะ อยางไรก็ตาม หากการ

ดังกลาวเขาลักษณะเปนนิติกรรมอยางอ่ืนซ่ึงไมเปนโมฆะ ก็ใหถือตามนิติกรรมซ่ึงไมเปนโมฆะ  

ถาสันนิษฐานไดโดยพฤติการณแหงกรณีวา หากคูกรณีไดรูวาการนั้นเปนโมฆะแลว ก็คงจะไดตั้งใจ 

มาตั้งแตแรกท่ีจะทํานิติกรรมอยางอ่ืนซ่ึงไมเปนโมฆะนั้น และเม่ือพิจารณาเจตนาของผูรับอาวัล 

ท่ีทําผิดแบบดังกลาว จะเห็นไดวาผูรับอาวัลนั้นมีเจตนาท่ีจะคํ้าประกันความรับผิดตามตั๋วเงิน ดังนั้น 

จึงควรตีความวา บุคคลดังกลาวตองรับผิดในฐานะผูคํ้าประกันนั่นเอง การตีความเชนนี้ยอมสมประสงค

ของผูท่ีเก่ียวของดวยกันท้ังหมดทุกฝาย 

มีปญหาวา เม่ือผูรับอาวัลท่ีทําผิดแบบดังกลาวตองรับผิดในฐานะผูคํ้าประกันแลว จะถือ

วาเปนการคํ้าประกันบุคคลใด และตองรับผิดภายในอายุความเทาใด ตอปญหานี้ ผูศึกษาไมพบ

บทบัญญัติท่ีไดบัญญัติไวเปนการเฉพาะจึงนาจะตองปรับใชตามหลักกฎหมายท่ัวไป 

มีปญหาตอไปวา เม่ือผูคํ้าประกันดังกลาวใชเงินใหแกผูทรงไปแลว จะมีสิทธิไลเบี้ยเอา

แกบุคคลใดไดบาง และภายในอายุความเทาใด ตอปญหานี้ เม่ือถือวาเปนผูคํ้าประกันผูสั่งจายแลว 

บุคคลดังกลาวจึงยอมมีสิทธิไลเบ้ียเอาแกผูสั่งจายซ่ึงเปนบุคคลท่ีตนประกัน กับท้ังผูตองรับผิดตอผูสั่งจาย

เทานั้น ตามรัฐบัญญัติตั๋วแลกเงิน ค.ศ. 1933 มาตรา 32 (3)  

 

4.3 การค้ําประกันตั๋วเงินในระบบกฎหมายของประเทศอังกฤษ: พระราชบัญญัติตั๋วแลกเงิน   ค.ศ.

1882 (Bills of Exchange Act 1882) 

 

ตั๋วแลกเงิน (Bills of Exchange) ในประเทศอังกฤษนั้นไดปรากฏหลักฐานการใชตั้งแต

รัชสมัยของพระเจาเอ็ดเวิรดท่ี 4 (Edward IV) ผานทางการคาขายขามประเทศ ในชวงแรกการใชตั๋ว

แลกเงินจํากัดอยูเพียงกรณีของตั๋วแลกเงินระหวางประเทศท่ีใชกันระหวางคนอังกฤษและพอคา
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ชาวตางชาติ ตอมาจึงไดขยายไปเปนการใชตั๋วแลกเงินภายในประเทศระหวางผูประกอบธุรกิจดวยกัน 

และตอจากนั้นตั๋วแลกเงินเปนท่ีนิยมใชอยางแพรหลายระหวางบุคคลท่ัวไป ในป ค.ศ. 1882 ประเทศ

อังกฤษจึงไดตราพระราชบัญญัติตั๋วแลกเงิน ค.ศ.1882 (Bills of Exchange Act 1882) ข้ึนบังคับใช 

และใชบังคับจนถึงปจจุบัน 

4.3.1 หลักท่ัวไปเกี่ยวกับการค้ําประกันตั๋วเงิน 

พระราชบัญญัติตั๋วแลกเงิน ค.ศ.1882 (Bills of Exchange Act 1882) ของประเทศ

อังกฤษ ไมไดแยกบทบัญญัติท่ีเก่ียวกับการคํ้าประกันตั๋วเงินไวตางหาก แตไดบัญญัติรวมกับเรื่องความ

รับผิดของผูสลักหลังตั๋วเงินในมาตรา 56 ดังตอไปนี้  

มาตรา 56 “เม่ือบุคคลใดลงลายมือชื่อในตั๋วเงินในฐานะอยางอ่ืน นอกจากเปนผูสั่งจาย 

หรือผูรับรอง ทานวาบุคคลนั้นมีความรับผิดตอผูทรงโดยชอบดวยกฎหมาย ในฐานะเปนผูสลักหลัง” 

คําวา “บุคคลใด (A Person)” ในมาตรา 56 นี้ หมายความถึง บุคคลภายนอกท่ีไมใช

คูสัญญาในตั๋วเงินมาแตเดิม ไมวาจะในฐานะผูสั่งจาย ผูรับรองหรือผูท่ีมีสิทธิจะสลักหลังโอนตั๋วเงินนั้น

ตอไปก็ตาม ดังจะเห็นไดจาก คําอธิบายกฎหมายตั๋วเงินของอังกฤษบางฉบับใชคําเรียกบุคคลตาม

มาตรา 56 วา “Stranger” หรือบุคคลภายนอกท่ีไมมีสวนเก่ียวของในตั๋วเงินฉบับนี้มากอน ดังนั้น 

หากเปนการลงลายมือชื่อโดยบุคคลผูมีสวนเก่ียวของกับตั๋วเงินมากอน ยอมไมถือวาเปนการลงลายมือ

ชื่อตามมาตรา 56 เชน ผูทรงตั๋วเงินคนปจจุบัน หากไดลงนามสลักหลังเพ่ือโอนตั๋วเงินนั้นตอไปแลว ก็

จะมีความรับผิดในฐานะผูสลักหลังตอผูทรงตั๋วเงินคนตอไป ซ่ึงความรับผิดของผูสลักหลังตามปกตินี้มี

บัญญัติแยกเอาไวตางหากในมาตรา 55 (2) 

จึงอาจสรุปไดวา บุคคลผูลงลายมือชื่อในตั๋วเงินตามมาตรา 56 ยอมมีความรับผิดเปน

อยางเดียวกับผูสลักหลังตั๋วเงินโดยชอบดวยกฎหมาย ตามมาตรา 55 (2) แตมีความแตกตางกันตรงท่ีวา 

ผูสลักหลังตามมาตรา 55 (2) คือ บุคคลท่ีมีสิทธิในตั๋วเงินนั้นอยูแลว และไดสงมอบสิทธิของตนเชนนั้น

ใหแกบุคคลอ่ืนตอไปโดยการสลักหลังตั๋วเงิน แตบุคคลตามมาตรา 56 เปนผูท่ีไมไดมีสิทธิอยางใด ๆ  

ในตั๋วเงินนั้นมากอน แตไดเขามาลงลายมือชื่อไวในตั๋วเงินโดยมีเจตนาท่ีจะเขามาเปนคูสัญญาในตั๋วเงิน

นั้นดวย12 

                                                           
12 Maurice Megrah, Byles on Bills of Exchange, (London: Sweet & Maxwell, 

1965), p. 182. 



173 

 
อยางไรก็ตาม มีขอสังเกตวานักกฎหมายอังกฤษบางทานมีความเห็นวาผูลงลายมือชื่อใน

ตั๋วเงินตามมาตรา 56 ดังกลาวนี้ แทท่ีจริงแลวมิใช “ผูสลักหลังโดยแท” หากแตเปน “บุคคลเสมือน

เปนผูสลักหลัง (Quasi–Indorser)”13 หรือ “ผูสลักหลังพิเศษ (Anomalous Indorser)”14 

บุคคลภายนอกท่ีเขามาลงลายมือชื่อไวในตั๋วตามมาตรา 56 นี้ ในทางปฏิบัติมักจะลง

นามไวในดานหลัง (Back) ของตั๋วเงินฉบับนั้น จึงเปนเหตุใหมีคําเรียกกันสั้น ๆ วาเปนการ “Back” 

ตั๋วเงิน และลายมือชื่อท่ีลงไวนั้น ก็มักจะเรียกกันท่ัว ๆ ไปวาการสลักหลังเชนเดียวกัน วัตถุประสงคท่ี

ใหมีการลงลายมือชื่อตามมาตรา 56 นี้ก็เพ่ือท่ีจะเพ่ิมความนาเชื่อถือและคุณคาของตั๋วเงินฉบับนั้นให

ดียิ่งข้ึนนั่นเอง เพราะหากผูสลักหลังมีฐานะดีจนเปนท่ียอมรับแกเจาหนี้แลว ก็เทากับวาเปนการเพ่ิม

ความนาเชื่อถือใหแกผูสั่งจายหรือผูรับรองตั๋วเงินนั้นดวยเชนกัน และในกรณีนี้บุคคลท่ีสามนั้นยอมมี

ความผูกพันและตองรับผิดตามเนื้อความแหงตั๋วเงินตอผูทรงคนตอ ๆ มาเสมือนหนึ่งเปนผูสั่งจาย

ดวย15 

จะเห็นไดวามาตรา 56 แหงพระราชบัญญัติตั๋วแลกเงิน ค.ศ.1882 (Bills of Exchange 

Act 1882) ของอังกฤษมีวัตถุประสงคเปนอยางเดียวกันกับการอาวัลตามหลักกฎหมายฝรั่งเศส 

กลาวคือ เพ่ือเปนการเพ่ิมหลักประกันหรือเพ่ิมคุณคาใหแกตั๋วเงินฉบับนั้น ๆ เพียงแตใชรูปแบบ

แตกตางกันเทานั้น 

4.3.2 ผลของการเขาค้ําประกันตั๋วเงิน 

4.3.2.1 ความผูกพันของผูค้ําประกันตั๋วเงิน 

เม่ือบุคคลภายนอกท่ีไมใชคูสัญญาในตั๋วเงินมาแตเดิมประสงคจะเขาคํ้าประกันตั๋วเงิน ยอม

ทําไดดวยการลงลายมือชื่อในตั๋วเงิน และสงผลใหผูลงลายมือชื่อในตั๋วเงินดังกลาวมีความรับผิด

เชนเดียวกับผูสลักหลังตั๋วเงินท่ัว ๆ ไป ตามมาตรา 5616 ซ่ึงความรับผิดของผูสลักหลังตั๋วเงินตามปกตินี้

                                                           
13 M. D. Chalmers, David A. L. Smout, Chalmers on Bills of Exchange:  

a Digest of the Law of Bills of Exchange, Promissory Notes, Cheques and Negotiable 

Securities, 13th Edition, (London: Stevens & Sons, 1964), p. 186. 
14 John Delatre Falconbridge, Bradley Crawford, Crawford and Falconbridge 

Banking and Bills of Exchange: a Treatise on the Law of Banks, Banking, Bills of 

Exchange and the Payment System in Canada, 8th Edition, (Toronto: Canada Law 

Book, 1986), p. 1620. 
15 Maurice Megrah, supra note 18, p. 183. 
16 อยางไรก็ตาม มิไดหมายความวาการลงลายมือชื่อในดานหลังแหงตั๋วเงินทุกกรณีจะ

เปนการสลักหลังเสมอไป กลาวคือ หากเปนการลงลายมือชื่อโดยผูจายตามเช็ค การดังกลาวอาจเปน
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ไดบัญญัติอยูในมาตรา 55 (2) แหงพระราชบัญญัติตั๋วแลกเงิน ค.ศ.1882 (Bills of Exchange Act 

1882) ดังนี้ 

มาตรา 55 (2) “ดวยการสลักหลังตั๋วเงิน ผูสลักหลัง 

(a) เปนอันรับรองวา เม่ือไดนําตั๋วเงินยื่นโดยชอบแลว จะมีผูรับรองและใชเงินตาม

เนื้อความแหงตั๋ว ซ่ึงถาตั๋วขาดความเชื่อถือตนจะรับผิดใชเงินใหแกผูทรง หรือผูสลักหลังคนใดท่ีถูก

บังคับใชเงินไป หากไดมีการปฏิบัติโดยชอบตามวิธีการเก่ียวกับตั๋วเงินขาดความเชื่อถือแลว 

(b) เปนอันถูกตัดบทมิใหตอสูผูทรงโดยชอบดวยกฎหมายวาลายมือชื่อของผูสั่งจายและ

ผูสลักหลังกอนตนเปนลายมือปลอมหรือขาดตกบกพรองโดยประการอ่ืน 

(c) เปนอันถูกตัดบทมิใหตอสูผูรับโอนตั๋วเงินจากตนและผูรับโอนคนตอ ๆ มาวาใน

ขณะท่ีเขาสลักหลังนั้น ตั๋วเงินดังกลาวมีผลสมบูรณและใชบังคับได หรือวาเขามีสิทธิในตั๋วเงินนั้น” 

ฉะนั้นความสัมพันธอ่ืน ๆ ท่ีผูสลักหลังตั๋วเงินตามมาตรา 56 มีอยูกับบรรดาผูเปน

คูสัญญาดวยกันในตั๋วก็ยอมเปนไปตามบทบัญญัติในมาตรา 55 (2) กลาวคือ หากตั๋วเงินนั้นขาดความ

เชื่อถือเพราะเหตุเขาไมจายเงินก็ดี หรือเขาไมรับรองก็ดี ผูสลักหลังตามมาตรา 56 ก็ยอมตองรับผิดตอ

ผูทรงหรือผูสลักหลังคนตอ ๆ มาผูซ่ึงถูกบังคับใหตองจายเงินแกผูทรงไป 

นอกจากนี้ แมวาพระราชบัญญัติตั๋วแลกเงิน ค.ศ.1882 (Bills of Exchange Act 1882) 

จะมิไดบัญญัติไวโดยตรง แตเม่ือผูลงลายมือชื่อในตั๋วเงินตามมาตรา 56 มีฐานะเสมือนเปนผูสลักหลัง

ปกติคนหนึ่ง ดังนั้น บุคคลดังกลาวยอมมีสิทธิดังเชนท่ีผูสลักหลังตามปกติพึงมีดวย เชน สิทธิไดรับการ

บอกกลาววาตั๋วเงินนั้นขาดความเชื่อถือแลว เปนตน17 และในกรณีท่ีตั๋วเงินขาดความเชื่อถือ บุคคล

ดังกลาวยอมตองรับผิดตอคูสัญญาท่ีเขาผูกพันตามตั๋วในลําดับถัดจากตน แตบุคคลเชนวานั้นยอมไม

ตองรับผิดตอผูสั่งจายหรือผูรับเงินแตอยางใด18 ยกตัวอยางเชน อ. ซ่ึงเปนผูขายประสงคจะขายสินคา

ใหแก จ. ซ่ึงเปนผูซ้ือก็ตอเม่ือการชําระราคาคาสินคาโดย จ. ไดรับการคํ้าประกันโดยบุคคลภายนอก 

ในการนี้ อ. จึงออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินใหแกตนเอง โดย จ. ไดรับรองตั๋วแลกเงินฉบับนั้นแลว และ 

                                                                                                                                                                      
เพียงหลักฐานการรับเงินเพ่ืออํานวยความสะดวกในการเรียกเก็บเงินตามเช็คเทานั้น: Keene v. 

Beard (1860) 8 C.B. 372, 382; ante, p. 300. 
17 Cour de Cassation (Ch. Com), France, November 4, 1970; Yeoman 

Credit Ltd. V. Gregory (1963) 1 W.L.R. 343; Lombard Banking Ltd. V. Central Garage 

and Engineering Co. Ltd. (1963) 1 Q.B. 220; Scott (S.A.) Pty. Ltd. V. Dawson (1962) 

N.S.W.R. 1167; Nicholas Elliott, John Odgers, Jonathan Mark Phillips, Byles on Bills of 

Exchange and Cheques, 28th Edition, (London: Sweet & Maxwell, 2007), para. 17–013. 
18 (1990) 1 W.L.R., p. 672. 
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จ. ยังไดจัดให ก. ซ่ึงเปนบุคคลภายนอกเขาลงลายมือชื่อในดานหลังตั๋วดังกลาวเพ่ือเปนประกันการ

ชําระหนี้ใหแก อ. อีกดวย เชนนี้ หากตอมาตั๋วแลกเงินดังกลาวขาดความเชื่อถือเพราะ จ. ผูจายซ่ึงเปน

ผูซ้ือสินคาไมใชเงิน อ. ยอมไมมีสิทธิไลเบี้ยเอาแก ก. ตามมาตรา 56 ได เนื่องจาก อ. มีฐานะเปนผูรับ

เงิน (Payee) มิใชผูทรงโดยชอบดวยกฎหมาย (Holder in Due Course)19  

หลักกฎหมายอังกฤษท่ีวาผูสลักหลังตามมาตรา 56 ไมตองรับผิดตอผูรับเงินนี้แตกตาง

จากความรับผิดของผูรับอาวัลตามระบบกฎหมายฝรั่งเศสและระบบกฎหมายเอกรูปแหงอนุสัญญา

นครเจนีวา ค.ศ. 1930, 1931 (Geneva Convention 1930, 1931) เนื่องจากตามระบบกฎหมาย

ฝรั่งเศสและระบบกฎหมายเอกรูปแหงอนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ. 1930, 1931 (Geneva 

Convention 1930, 1931) นั้น ผูรับอาวัลอาจเขาประกันความรับผิดตามตั๋วของคูสัญญาตามตั๋วคน

ใดก็ได รวมท้ังผูสั่งจาย ดังนั้น ในกรณีท่ีผูรับอาวัลเขาประกันความรับผิดของผูสั่งจาย เชนนี้คูสัญญาท่ี

เขาผูกพันตามตั๋วในภายหลัง รวมท้ังผูรับเงิน ยอมเรียกใหผูสั่งจายรับผิดได สงผลใหผูรับอาวัลผูสั่งจาย

ตองรับผิดเชนเดียวกันดวย 

และนอกจากนี้ ตามขอเท็จจริงในตัวอยางดังกลาวขางตนนั้น ก. ก็ยอมไมตองรับผิดตอ อ. 

ในฐานะผูสั่งจายดวย20 หลักกฎหมายท่ีวาผูสลักหลังตามมาตรา 56 ไมตองรับผิดตอผูสั่งจายนี้ 

มีท่ีมาจากคดี Steele v. M’Kinlay (1880) 5 App. Cas. 754. โดย Lord Blackburn ซ่ึงเปนหนึ่งใน

องคคณะผูพิพากษาในคดีดังกลาวไดตัดสินไววาการสลักหลังตั๋วแลกเงินโดยบุคคลภายนอกตามมาตรา 

56 นั้นยอมไมกอใหเกิดความรับผิดตอคูสัญญาท่ีเขาผูกพันตามตั๋วอยูกอนแลว หากแตการดังกลาว

ยอมเปนไปเพ่ือประโยชนแกคูสัญญาท่ีเขาผูกพันตามตั๋วในภายหลังเทานั้น 

อนึ่ง บทบัญญัติวาดวยกฎหมายปดปากตามมาตรา 55 (2) (b)21 และบทบัญญัติวาดวย

การลบลางหรือจํากัดความรับผิด22 ก็ตองนํามาใชบังคับกับผูสลักหลังตามมาตรา 56 ดวย23 

                                                           
19 Jones (R.E.) Ltd. V. Waring & Gillow Ltd. (1926) A.C. 670; และโปรดดู Ibid., 

p. 338. 
20 Bills of Exchange Act 1882, s. 55 (2) (a); Steele v. M’Kinlay (1880)  

5 App. Cas. 754. 
21 Ferrier v. Stewart (1912) 15 C.L.R. 32; Trimble v. Thorne (1914) V.L.R. 41; 

Sydney & North Sydney Lime Burner Ltd. v. Phillips (1931) 31 S.R. (N.S.W.) 550. 
22 Bills of Exchange Act 1882, s. 16 (1). 
23 Wakefield v. Alexander & Co. (1901) 17 T.L.R. 217. 
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4.3.2.2 ลักษณะความรับผิด 

คูสัญญาในตั๋วเงินอาจมีความรับผิดตอผูทรงตั๋วเงินได ท้ังในฐานะท่ีตนเปนลูกหนี้ชั้นตน 

และในกรณีท่ีตนเปนผูคํ้าประกัน (Surety) ในตั๋วเงินนั้น เนื่องจากไดมีการนําเอาหลัก The Law of 

Principal and Surety มาใชกับความรับผิดท่ีเกิดข้ึนตามตั๋วเงินดวย24 

ลักษณะความรับผิดของผูคํ้าประกันตั๋วเงิน (Surety) แตกตางจากผูคํ้าประกันตามปกติ 

(Guarantor) เนื่องจากผูคํ้าประกันตามปกตินั้นรับผิดแบบมีเง่ือนไข กลาวคือ เม่ือเจาหนี้เรียกรองเอา

จากลูกหนี้ไมไดแลว ผูคํ้าประกันจึงจะตองรับผิด แตกรณีของการคํ้าประกันตั๋วเงิน (Surety) โดยการ

ลงลายมือชื่อในตั๋วเงินตามมาตรา 56 นั้น ผูคํ้าประกันตั๋วเงินยอมมีความรับผิดเชนเดียวกับผูสลักหลัง 

ซ่ึงตองรับผิดตามเนื้อความในตั๋วเงินพรอมกับลูกหนี้คนอ่ืน ๆ ดังท่ีไดบัญญัติในมาตรา 57 (1) วา “เม่ือ

ตั๋วเงินขาดความเชื่อถือ ผูทรงตั๋วเงินโดยชอบดวยกฎหมายอาจเรียกใหบรรดาคูสัญญาตั๋วเงินรับผิดตอ

ตนได” ดังนั้น เม่ือมีการผิดนัดไมชําระหนี้ข้ึน ผูทรงโดยชอบดวยกฎหมายสามารถเรียกรองใหผูคํ้า

ประกันตั๋วเงินชําระหนี้ไดโดยพลัน ผูคํ้าประกันตั๋วเงินจึงไมมีสิทธิเก่ียงใหผูทรงไปบังคับกับคูสัญญา

ตามตั๋วเงินคนอ่ืน ๆ กอน ซ่ึงแตกตางจากการผูคํ้าประกันท่ัวไปซ่ึงมีสิทธิเก่ียงใหเจาหนี้เรียกเอาจาก

ทรัพยสินของลูกหนี้กอนได หากลูกหนี้ไมชําระหรือลูกหนี้ชําระแลวแตยังขาดอยูเทาใด เจาหนี้จึงจะ

มาเรียกเอาจากผูคํ้าประกันท่ัวไปได25  

เพราะฉะนั้นผูคํ้าประกันตั๋วเงิน (Surety) จะมีความรับผิดมากกวาผูคํ้าประกันท่ัวไป 

(Guarantor) ตรงท่ี ผูคํ้าประกันตั๋วเงินนั้นมีความรับผิดในฐานะลูกหนี้ชั้นตน (Primary Debtor) แตผู

คํ้าประกันท่ัวไปมีความรับผิดในฐานะลูกหนี้ชั้นสอง (Secondary Debtor) เทานั้น 

ในกรณีท่ีตั๋วแลกเงินฉบับหนึ่งมีบุคคลลงลายมือชื่อรับรองการจายเงินและไดมีการสลัก

หลังโอนตั๋วนั้นไปแลว ยอมถือวาผูรับรองเปนลูกหนี้ชั้นตน และคูสัญญาคนอ่ืน ๆ ในตั๋วนั้น 

ตางเปนผูคํ้าประกันตั๋วเงิน (Surety) ใหแกผูรับรอง 

อยางไรก็ดี แมวาคูสัญญาทุกคนจะเปนผูคํ้าประกันตั๋วเงิน (Surety) ใหแกผูรับรองก็ตาม 

แต ในระหว าง กันเองแลว  มิ ได ถือว า เขาเหล านั้น เปนผู คํ้ าประกันรวมกัน (Co–sureties)  

แตอยางใด แตใหถือวาคูสัญญาคนแรกยอมเปนลูกหนี้ชั้นตนของคูสัญญาลําดับถัดมา เชน กรณี 

ตั๋วแลกเงินนั้นไดรับการรับรองโดยผูจายแลว และหลังจากนั้นไดมีการสลักหลังโอนตอกันอีกสองทอด 

เชนนี้ ถาผูทรงฟองเรียกรองเงินเอาจากผูสั่งจายแลว ผูสั่งจายยอมเปนลูกหนี้ชั้นตน และผูสลักหลัง 

คนตอ ๆ มาในภายหลังยอมเปนผูคํ้าประกัน แตหากผูทรงฟองรองเรียกเงินเอาจากผูสลักหลังคนแรกแลว 

                                                           
24 Maurice Megrah, supra note 18, p. 398. 
25 Ronald A. Anderson, Walter A. Kumpf, Business Law, (Cincinnati, Ohio: 

South–Western Publishing Company, 1961), p. 736. 



177 

 
ผูสลักหลังคนแรกยอมเปนลูกหนี้ชั้นตน และผูสลักหลังคนท่ีสอง หรือคนตอ ๆ มา (หากมี) ยอมเปน 

ผูคํ้าประกัน ดังนี้เรื่อยไป26  

4.3.2.3 การหลุดพนความรับผิดของผูค้ําประกันตั๋วเงิน 

การหลุดพนจากความรับผิดของลูกหนี้คนหลัง ยอมไมทําใหลูกหนี้คนกอนหลุดพนจาก

ความรับผิด เชน ผูสลักหลังคนหนึ่งหลุดพนจากความรับผิด ยอมไมทําใหผูสลักหลังคนกอน  

ผูสั่งจายและผูรับรอง (ซ่ึงถือวาเปนคูสัญญาท่ีอยูในลําดับตน) หลุดพนจากความรับผิดไปดวย 

เม่ือเปรียบเทียบกับการอาวัลตั๋วเงินตามกฎหมายฝรั่งเศส จะเห็นไดวาการคํ้าประกัน

การใชเงินตามตั๋วเงินของอังกฤษท่ีบัญญัติเอาไวในมาตรา 56 แหงพระราชบัญญัติตั๋วแลกเงิน ค.ศ.

1882 (Bills of Exchange Act 1882) นั้น ยังไมมีการแบงแยกความรับผิดของผูคํ้าประกันการใชเงิน

ตามตั๋วเงินออกจากคูสัญญาอ่ืนโดยเด็ดขาด กลาวคือ ยังคงตองนําความรับผิดของผูสลักหลัง ซ่ึงมี

กฎหมายกําหนดความรับผิดของเขาไวโดยเฉพาะแลว มาใชโดยอนุโลมแกผูคํ้าประกันการใชเงินตาม

ตั๋วเงินอยูนั่นเอง 

4.3.3 สิทธิไลเบ้ียของผูค้ําประกันตั๋วเงิน 

ผูคํ้าประกันตั๋วเงินโดยการลงลายมือชื่อในตั๋วเงินตามมาตรา 56 นี้ หากรับผิดใชเงิน

ใหแกผูทรงไปแลว จะสามารถไลเบี้ยเอาแกบุคคลใดไดบางนั้น พระราชบัญญัติตั๋วแลกเงิน ค.ศ.1882 

(Bills of Exchange Act 1882) มิไดบัญญัติไวโดยตรง แตเนื่องจากมาตรา 56 บัญญัติใหบุคคลท่ีได

ลงลายมือชื่อในตั๋วเงินในฐานะอยางอ่ืนนอกจากผูสั่งจายหรือผูรับรอง มีความรับผิดตอผูทรงโดยชอบ

ดวยกฎหมายในฐานะผูสลักหลัง ดังนั้น ผูลงลายมือชื่อคํ้าประกันตั๋วเงินตามมาตรา 56 นี้ก็ยอมมีสิทธิ

ไลเบี้ยเชนเดียวกับผูสลักหลังท่ีไดจายใหแกผูทรงโดยชอบดวยกฎหมาย ตามมาตรา 57 (1) แหง

พระราชบัญญัติตั๋วแลกเงิน ค.ศ.1882 (Bills of Exchange Act 1882) ดังนี้  

มาตรา 57 (1) “…ผูสลักหลังท่ีถูกบังคับใหจายเงินตามตั๋วไปแลว อาจไดรับการชดใชเงิน

คืนจากผูรับรอง ผูสั่งจายหรือผูสลักหลังกอนตน ในจํานวนดังตอไปนี้  

(a) เงินเต็มจํานวนตามตั๋วเงิน 

(b) ดอกเบี้ยตามตั๋ว นับแตเวลาท่ีไดเรียกเก็บเงินตามตั๋วในกรณีตั๋วชนิดถึงกําหนดเม่ือ

ทวงถาม หรือนับแตเม่ือตั๋วถึงกําหนดในกรณีอ่ืน ๆ  

(c) คาใชจายในการทําคําบอกกลาว และคําคัดคานในกรณีท่ีจําตองทําคําคัดคาน”  

แมมาตรา 57 (1) นี้จะเปนบทบัญญัติท่ีใชกับผูสลักหลังท่ัว ๆ ไป มิไดบัญญัติใหใชกับผู

สลักหลังตามมาตรา 56 โดยเฉพาะเจาะจงก็ตาม แตเม่ือผูสลักหลังตามมาตรา 56 ยอมมีความรับผิด

เปนอยางเดียวกับผูสลักหลังท่ัว ๆ ไปอยูแลว จึงยอมนํามาตรา 57 (1) นี้มาใชแกกรณีของผูสลักหลัง

                                                           
26 Maurice Megrah, supra note 18, p. 398. 
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ตามมาตรา 56 ได27 ดังนั้น เม่ือผูคํ้าประกันตั๋วเงินโดยการลงลายมือชื่อในตั๋วเงินในฐานะอยางอ่ืน

นอกจากผูสั่งจายหรือผูรับรองตามมาตรา 56 ไดใชเงินตามตั๋วใหแกผูทรงไปแลว ก็ยอมไดรับการชดใช

เงินคืนจากผูสั่งจาย ผูรับรองหรือผูสลักหลังคนกอนตนได ในจํานวนเงินท่ีตนไดใชตามตั๋วเงิน รวมถึง

ดอกเบี้ยและคาใชจายในการทําคําบอกกลาวและคําคัดคานดวย ตามมาตรา 56 ประกอบมาตรา 57 

(1) แหงพระราชบัญญัติตั๋วแลกเงิน ค.ศ.1882 (Bills of Exchange Act 1882) 

4.3.4 อายุความสิทธิไลเบ้ีย 

4.3.4.1 อายุความกรณีผูทรงใชสิทธิไลเบ้ียเอาแกผูค้ําประกันตั๋วเงิน 

พระราชบัญญัติตั๋วแลกเงิน ค.ศ.1882 (Bills of Exchange Act 1882) มิไดบัญญัติเรื่อง

อายุความใชสิทธิไลเบี้ยตามตั๋วเงินไวโดยเฉพาะ หากแตเรื่องดังกลาวไดมีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติ

อายุความ ค.ศ. 1980 (Limitation Act 1980) โดยพระราชบัญญัติอายุความ ค.ศ. 1980 นั้นไดแบง

อายุความตามสัญญา (Contract) ออกเปน 2 ประเภท ไดแก อายุความตามสัญญาท่ัวไป (Simple 

Contract) ซ่ึงจะมีอายุความ 6 ปนับแตวันท่ีมูลเหตุแหงการฟองคดี (Cause of Action) ไดเกิดข้ึน28 

และอายุความตามสัญญาท่ีมีการประทับตรา (Speciality) ซ่ึงจะมีอายุความ 12 ปนับแตวันท่ีมูลเหตุ

แหงการฟองคดีไดเกิดข้ึน29 ซ่ึงอายุความใชสิทธิเรียกรองตามตั๋วเงินนั้นเปนอายุความตามสัญญาท่ัวไป

ชนิดหนึ่ง ดังนั้น จึงมีอายุความ 6 ปนับแตวันท่ีมูลเหตุแหงการฟองคดีไดเกิดข้ึนนั่นเอง 

เม่ือตั๋วเงินขาดความเชื่อถือเพราะผูจายปฏิเสธการรับรองหรือปฏิเสธการใชเงิน  

ผูทรงยอมมีสิทธิไลเบี้ยเอาแกบรรดาผูสั่งจายและผูสลักหลัง รวมถึงผูคํ้าประกันดวยการลงลายมือชื่อ

ในตั๋วเงินตามมาตรา 56 ดวย โดยผูทรงสามารถใชสิทธิไลเบี้ยไดตั้งแตวันท่ีตั๋วขาดความเชื่อถือ 

ตามมาตรา 57 (1) ดังนั้น อายุความ 6 ปก็ยอมนับจากวันนั้นนั่นเอง 

ตัวอยาง อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเ งินให ร. จํานวน 100,000 บาทในวันท่ี  

1 มกราคม พ.ศ. 2558 ตอมา ร. สลักหลังโอนตั๋วให ก. โดยมี ข. เขาลงลายมือชื่อคํ้าประกันตั๋วเงินนั้น 

หลังจากนั้น ก. ไดสลักหลังโอนตั๋วให ค. เม่ือตั๋วถึงกําหนด ค. นําตั๋วไปยื่นให จ. ใชเงินแต จ. ปฏิเสธ

การใชเงิน เชนนี้ ค. ยอมมีสิทธิไลเบี้ยเอาแก อ. ผูออกตั๋ว ร. และ ก. ผูสลักหลัง และ ข. ผูคํ้าประกัน

ตั๋วเงินตามมาตรา 56 ไดภายในวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 

                                                           
27 Ibid., p. 406. 
28 Limitation Act 1980, s. 5. 
29 Limitation Act 1980, s. 8. 
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เพ่ือประโยชนแหงการนับอายุความ มิใหนับวันท่ีมูลเหตุแหงการใชสิทธิฟองคดี 

ไดเกิดข้ึนนั้นรวมเขาดวยกัน30 มูลเหตุแหงการใชสิทธิฟองคดีจะยังไมสมบูรณจนกวาจะถึงเวลาเริ่มตน

แหงวันรุงข้ึน31 ในกรณีท่ีวันครบกําหนดอายุความดังกลาวเปนวันท่ีศาลปดทําการ พระราชบัญญัติ

อายุความ ค.ศ. 1980 ใหนับวันท่ีเริ่มทําการใหมตอจากวันท่ีหยุดทําการนั้นเปนวันสุดทายของกําหนด

อายุความ32 

4.3.4.2 อายุความกรณีผูค้ําประกันใชสิทธิไลเบ้ียเอาแกผูตองรับผิดตอตน 

อายุความใชสิทธิเรียกรองตามตั๋วเงินนั้นเปนอายุความตามสัญญาท่ัวไปชนิดหนึ่ง จึงมี

อายุความ 6 ปนับแตวันท่ีมูลเหตุแหงการฟองคดีไดเกิดข้ึน ดังนั้น เม่ือผูคํ้าประกันตั๋วเงินโดยการลง

ลายมือชื่อในตั๋วเงินตามมาตรา 56 ไดใชเงินใหแกผูทรงตั๋วเงินหรือผูใชเงินและเขาถือเอาตั๋วซ่ึงมาใช

สิทธิไลเบี้ยเอาแกตนอีกทอดหนึ่งไปแลว สิทธิเรียกรองของบุคคลดังกลาวก็ยอมเกิดมีข้ึนนับแตเวลาท่ี

บุคคลเชนวานั้นไดใชเงินไป ดังนั้น อายุความ 6 ปก็ยอมนับจากวันนั้นนั่นเอง 

ตัวอยาง อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเ งินให ร. จํานวน 100,000 บาทในวันท่ี  

1 มกราคม พ.ศ. 2558 ตอมา ร. สลักหลังโอนตั๋วให ก. โดยมี ข. เขาลงลายมือชื่อคํ้าประกันตั๋วเงินนั้น 

หลังจากนั้น ก. ไดสลักหลังโอนตั๋วให ค. เม่ือตั๋วถึงกําหนด ค. นําตั๋วไปยื่นให จ. ใชเงินแต จ. ปฏิเสธ

การใชเงิน ค. ทําคําคัดคานและคําบอกกลาวครบถวนแลวจึงใชสิทธิไลเบี้ยเอาแก ข. ในวันท่ี  

1 มกราคม พ.ศ. 2559 และ ข. ไดใชเงินใหแก ค. และเขาถือเอาตั๋วในวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 

เชนนี้ ข. ยอมมีสิทธิไลเบี้ยเอาแก อ. และ ร. ไดภายในวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2566 

หากเปลี่ยนขอเท็จจริงเปนวา ค. ใชสิทธิไล เบี้ยเอาแก ก. ในวันท่ี 1 มกราคม  

พ.ศ. 2559 และ ก. ไดใชเงินใหแก ค. และเขาถือเอาตั๋วในวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ตอมา ก.  

มาใชสิทธิไลเบี้ยเอาแก ข. ในวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 และ ข. ไดใชเงินใหแก ก. และเขาถือเอาตั๋ว

                                                           
30 Marren v Dawson Bentley & Co. Ltd. (1961) 2 Q.B. 135; Kirby v Leather 

(1965) 2 Q.B. 367; Pritam Kaur v S. Russell & Sons Ltd. (1973) Q.B. 336. 
31 Gelmini v Morriggia (1913) 2 K.B. 549, per Channell J. 
32 Pritam Kaur v S. Russell & Sons Ltd. (1973) Q.B. 336 ซ่ึงศาลไดพิพากษากลับ

หลักในคดี Gelmini v Morriggia (1913) 2 K.B. 549; และโปรดดู The Clifford Maersk (1982) 1 

W.L.R. 1292; ในคดี Swainston v Hetton Victory Club (1983) 1 All E.R. 1179  

ศาลไดพิพากษาวาคําฟองในคดีดังกลาวอาจเสนอตอศาลผานกลองรับจดหมายในวันอาทิตยได ดังนั้น 

จึงไมสมควรท่ีจะขยายอายุความไปจนถึงวันทําการถัดไป 
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ในวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 เชนนี้ ข. ยอมมีสิทธิไลเบี้ยเอาแก อ. และ ร. ไดภายในวันท่ี  

1 มกราคม พ.ศ. 2568 

4.3.5 ขอสังเกตบางประการเกี่ยวกับการค้ําประกันตั๋วเงินตามกฎหมายอังกฤษ 

1) กรณีตั๋วผูถือ   

ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 921 ของไทย กําหนดใหมีการรับอาวัล

อีกรูปแบบหนึ่ง ไดแก การรับอาวัลโดยผลของกฎหมาย กลาวคือ กฎหมายกําหนดใหบุคคลซ่ึงสลัก

หลังลงในตั๋วแลกเงินชนิดผูถือ ตองรับผิดในฐานะผูรับอาวัล การรับอาวัลในรูปแบบนี้ มิใชการรับอาวัล

โดยเจตนา เนื่องจากบุคคลผูสลักหลังตั๋วผูถืออาจมิไดมีเจตนาเขารับอาวัลตั๋วนั้นก็ได แตเม่ือกฎหมาย

กําหนดใหตองรับผิดในฐานะผูรับอาวัล จึงเรียกการรับอาวัลรูปแบบนี้วา การรับอาวัลโดยผลของ

กฎหมาย จึงมีปญหาท่ีนาพิจารณาวา กฎหมายอังกฤษไดกําหนดใหมีการรับอาวัลโดยผลของกฎหมาย

ทํานองเดียวกันกับกฎหมายไทยหรือไม 

เม่ือศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายอังกฤษแลว พบวา กฎหมายอังกฤษอนุญาตใหมีการ

ออกตั๋วแลกเงินชนิดผูถือได ดังท่ีพระราชบัญญัติตั๋วแลกเงิน ค.ศ.1882 (Bills of Exchange Act 

1882) มาตรา 3 (1) บัญญัติวา “ตั๋วแลกเงิน คือ คําสั่งเปนลายลักษณอักษรอันปราศจากเง่ือนไข สั่งโดย

บุคคลคนหนึ่ง ถึงบุคคลอีกคนหนึ่ง ลงลายมือชื่อโดยผูออกคําสั่งนั้น สั่งใหผูรับคําสั่งนั้นจายเงินเปน

จํานวนแนนอนเม่ือถูกทวงถาม หรือในเวลาใดเวลาหนึ่งท่ีกําหนดไว หรือในเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต

ซ่ึงอาจคํานวณได ใหแกหรือตามคําสั่งของบุคคลท่ีระบุไว หรือแกผูถือ”33 ดังนั้น ตามกฎหมายอังกฤษ

จึงอาจมีการออกตั๋วแลกเงินชนิดผูถือใหแกกันได อยางไรก็ตาม กฎหมายอังกฤษก็มิไดกําหนดวาผูสลัก

หลังตั๋วแลกเงินชนิดผูถือตองรับผิดตอผูทรงในฐานะผูรับอาวัลอยางเชนกฎหมายไทยแตอยางใด ท้ังนี้ 

เนื่องจากกฎหมายอังกฤษไม มีบทบัญญัติ เ ก่ียวกับการรับอาวัลนั่นเอง หากแตได กําหนดให

บุคคลภายนอกผูลงลายมือชื่อในตั๋วเงินในฐานะอ่ืนนอกจากผูสั่งจายหรือผูรับรอง ตองรับผิดตอผูทรง

โดยชอบดวยกฎหมายในฐานะผูสลักหลัง ตามมาตรา 56 ซ่ึงการลงลายมือชื่อดังกลาวกฎหมายมิได

กําหนดไวโดยเฉพาะวาตองเปนการลงลายมือชื่อในตั๋วแลกเงินชนิดใด ดังนั้น จึงตองนํามาใชบังคับกับท้ัง

ตั๋วแลกเงินชนิดระบุชื่อและตั๋วแลกเงินชนิดผูถือดวย สงผลใหบุคคลผูลงลายมือชื่อในตั๋วแลกเงินชนิดผู

ถือตองรับผิดในฐานะผูสลักหลังนั่นเอง 

                                                           
33 Bills of Exchange Act 1882 Article 3 (1) – A bill of exchange is an 

unconditional order in writing, addressed by one person to another, signed by the 

person giving it, requiring the person to whom it is addressed to pay on demand or 

at a fixed or determinable future time a sum certain in money to or to the order of a 

specified person, or to bearer. 
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2) กรณีลงลายมือชื่อผิดแบบของการอาวัล  

ตามกฎหมายท่ีใชระบบการคํ้าประกันแบบ “อาวัล” เชน กฎหมายฝรั่งเศส กฎหมาย

เยอรมัน กฎหมายเอกรูปแหงอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. 1912 (Hague Convention 1912) กฎหมาย

เอกรูปแหงอนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ. 1930, 1931 (Geneva Convention 1930, 1931) และ

อนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1988 (Vienna Convention 1988) อาจเกิดปญหาการใชการตีความ

กฎหมายข้ึนในกรณีท่ีมีผูลงลายมือชื่อในตั๋วเงินโดยประสงคจะรับผิดในฐานะผูรับอาวัล แตมิไดทําให

ถูกตองตามแบบของการรับอาวัล เชนนี้จะมีปญหาวา บุคคลดังกลาวจะตองรับผิดตามตั๋วเงินนั้น

หรือไม ตอบุคคลใด และภายในอายุความเทาใด อยางไรก็ตาม เม่ือศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมาย

อังกฤษแลว ปญหาดังกลาวยอมไมเกิดข้ึนในระบบกฎหมายอังกฤษ เนื่องจากกฎหมายอังกฤษมิได

บัญญัติเรื่องการคํ้าประกันตั๋วเงินไวเปนพิเศษแตอยางใด หากบุคคลใดประสงคจะเขาคํ้าประกันตั๋วเงิน

ตามกฎหมายอังกฤษ ก็สามารถกระทําไดโดยการลงลายมือชื่อในตั๋วเงินนั้น และรับผิดในฐานะผูสลัก

หลัง ตามมาตรา 56 แหงพระราชบัญญัติตั๋วแลกเงิน ค.ศ. 1882 (Bills of Exchange Act 1882) 

 

4.4 การค้ําประกันตั๋วเงินในระบบกฎหมายของประเทศมาเลเซีย: พระราชบัญญัติตั๋วแลกเงิน  

ค.ศ. 1949 (Bills of Exchange Act 1949) 

 

กฎหมายว าด วยตราสารเปลี่ ยนมือของประเทศมาเลเ ซีย ในปจจุบัน  ไดแก 

พระราชบัญญัติตั๋วแลกเงิน ค.ศ. 1949 (Bills of Exchange Act 1949) อันมีพ้ืนฐานสวนใหญมาจาก

กฎหมายของประเทศอังกฤษ คือ พระราชบัญญัติตั๋วแลกเงิน ค.ศ.1882 (Bills of Exchange Act 

1882) ทําใหหลักกฎหมายในเรื่องตั๋วเงินของประเทศมาเลเซียมีลักษณะคลายคลึงกับหลักกฎหมายตั๋ว

เงินของประเทศอังกฤษ รวมท้ังเรื่องรูปแบบของการคํ้าประกันตั๋วเงินดวย 

 

4.4.1 หลักท่ัวไปเกี่ยวกับการค้ําประกันตั๋วเงิน 

เนื่องจากกฎหมายตั๋วเงินของประเทศมาเลเซียมีพ้ืนฐานมาจากหลักกฎหมายตั๋วเงินของ

ประเทศอังกฤษ ดังนั้น หลักกฎหมายของการคํ้าประกันตั๋วเงินตามกฎหมายของประเทศมาเลเซียจึง

เปนเชนเดียวกับการคํ้าประกันตั๋วเงินตามกฎหมายของประเทศอังกฤษดวย กลาวคือ กฎหมายมิได

กําหนดรูปแบบและวิธีการในการเขาคํ้าประกันตั๋วเงินไวโดยเฉพาะ แตไดบัญญัติรวมกับเรื่องการสลัก

หลังตั๋วแลกเงิน โดยพระราชบัญญัติตั๋วแลกเงิน ค.ศ. 1949 มาตรา 56 บัญญัติวา “เม่ือบุคคลใดลง

ลายมือชื่อในตั๋วเงินในฐานะอยางอ่ืนนอกจากเปนผูสั่งจายหรือผูรับรอง ทานวาบุคคลนั้นมีความรับผิด

ตอผูทรงโดยชอบดวยกฎหมายในฐานะผูสลักหลัง” ดังนั้น แมบุคคลท่ีลงลายมือชื่อในตั๋วเงินจะไมมี
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ฐานะเปนผูทรงตั๋วเงินและไมมีสิทธิสลักหลังโอนสิทธิในตั๋วเงินนั้นใหแกบุคคลอ่ืนก็ตาม แตถาบุคคลนั้น

ไดลงลายมือชื่อในตั๋วเงินแลวยอมตองรับผิดตามเนื้อความแหงตั๋วเงินในฐานะผูสลักหลัง หากบุคคล

ดังกลาวมิไดลงลายมือชื่อในฐานะผูสั่งจายตั๋วแลกเงินหรือผูรับรอง ดังนั้นตามกฎหมายมาเลเซีย เม่ือ

บุคคลใดประสงคจะเขาคํ้าประกันตั๋วเงินก็สามารถทําไดโดยการลงลายมือชื่อในตั๋วเงินนั้น ซ่ึงการ

ดังกลาวจะทําใหบุคคลเชนวานั้นมีความรับผิดในฐานะผูสลักหลังนั่นเอง  

ตัวอยาง อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินใหแก ร., ร. ไดสลักหลังโอนตั๋วแลกเงินดังกลาว

ใหแก ก. เพ่ือชําระหนี้คาซ้ือแหวนเพชร ตอมา ก. สลักหลังโอนตั๋วแลกเงินดังกลาวใหแก ข. เพ่ือชําระ

หนี้คาซ้ือสินคา ในการนี้ เอ ไดเขาลงลายมือชื่อในตั๋วแลกเงินนั้นดวย เม่ือตั๋วถึงกําหนด ข. นําตั๋วไปยื่น

ให จ. ใชเงินแต จ. ปฏิเสธการใชเงิน เชนนี้หาก ข. ผูทรงตั๋วแลกเงินทําคําคัดคานแลวก็ยอมมีสิทธิ

เรียกให เอ รับผิดในมูลหนี้ตามตั๋วเงินได เพราะ เอ ไดลงลายมือชื่อในตั๋วแลกเงินแลว จึงตองรับผิดใช

เงินตามตั๋วเงินใหแก ข. ในฐานะผูสลักหลัง แมวา เอ จะไมเคยเปนผูทรงตั๋วแลกเงินฉบับนั้นมากอน

เลยก็ตาม 

มีขอสังเกตวาผูคํ้าประกันตั๋วแลกเงินตามกฎหมายมาเลเซียนั้น ไมมีฐานะเปนพิเศษแยก

ออกมาตางหากดังเชน “ผูรับอาวัล” ตามกฎหมายฝรั่งเศสแตอยางใด หากแตบุคคลดังกลาวจะมี

ฐานะเสมือนเปนผูสลักหลังคนหนึ่ง ตามมาตรา 56 ซ่ึงการท่ีบุคคลดังกลาวไมมีฐานะพิเศษแยกออกมา

เปนตางหากนั้น สงผลใหผูลงลายมือชื่อมิอาจมีการคํ้าประกันตั๋วแลกเงินของตนเองได เพราะการสลัก

หลังตามมาตรา 56 นั้นตองกระทําโดยบุคคลภายนอกท่ีมิใชคูสัญญาตามตั๋วแลกเงิน การท่ีบุคคลใด

เขาลงลายมือชื่อสลักหลังตั๋วแลกเงินตามมาตรา 56 ครั้งหนึ่งแลว บุคคลดังกลาวยอมไดชื่อวาเปน

คูสัญญาตามตั๋วแลกเงินแลว กลาวคือ เปนคูสัญญาในฐานะผูสลักหลังตามมาตรา 56 นั่นเอง บุคคล

ดังกลาวจึงมิอาจลงลายมือชื่อสลักหลังตั๋วแลกเงินตามมาตรา 56 ไดโดยสภาพ  

มีปญหาวาตามกฎหมายตั๋วแลกเงินมาเลเซียแลว จะมีการคํ้าประกันความรับผิดของ

บุคคลท่ียังมิไดลงลายมือชื่อในตั๋วแลกเงินไดหรือไม  

ตัวอยาง อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินให ร. ในการนี้ ก. ซ่ึงเปนบุคคลภายนอก

ประสงคจะเขาคํ้าประกันตั๋วเงินแลกเงินของ จ. แตเนื่องจาก จ. ยังมิไดลงลายมือชื่อในตั๋วแลกเงิน

ดังกลาว จ. จึงยังไมมีความรับผิดตามตั๋วใด ๆ เชนนี้มีปญหาวา ก. จะเขาคํ้าประกันความรับผิดของ จ. 

ไดหรือไม 

ตอปญหาดังกลาว เนื่องจากบุคคลภายนอกท่ีเขาลงลายมือชื่อสลักหลังตั๋วแลกเงินตาม

มาตรา 56 ยอมตองรับผิดในฐานะผูสลักหลัง ความรับผิดของบุคคลดังกลาวมิไดผูกพันอยูกับความรับ

ผิดของบุคคลอ่ืน ดังนั้น แมความรับผิดของบุคคลท่ีตนประสงคจะคํ้าประกันจะยังมิไดเกิดข้ึนเนื่องจาก

บุคคลดังกลาวยังมิไดลงลายมือชื่อในตั๋วแลกเงิน แตบุคคลท่ีประสงคจะเขาคํ้าประกันตั๋วแลกเงินก็ยอม
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สามารถเขาลงลายมือชื่อสลักหลังตามมาตรา 56 ได เพราะความรับผิดของผูคํ้าประกันและผูถูกคํ้า

ประกันนั้นแยกตางหากจากกันนั่นเอง ดังนั้น ตามขอเท็จจริงในตัวอยางดังกลาว ก. ยอมเขาคํ้าประกัน

ตั๋วแลกเงินโดยการลงลายมือชื่อสลักหลังตามมาตรา 56 ได แม จ. จะยังมิไดลงลายมือชื่อในตั๋วแลก

เงินฉบับนั้นก็ตาม 

สําหรับระยะเวลาท่ีบุคคลภายนอกซ่ึงประสงคจะเขาคํ้าประกันตั๋วแลกเงินอาจเขาคํ้า

ประกันความรับผิดไดนั้น เนื่องจากโดยหลักแลวการเขาคํ้าประกันตั๋วแลกเงินโดยบุคคลภายนอกอาจ

กระทําไดโดยการลงลายมือชื่อสลักหลังในตั๋วแลกเงิน ตามมาตรา 56 ดังนั้น โดยสภาพแลวการสลัก

หลังจะกระทําไดก็ตอเม่ือตราสารดังกลาวไดสมบูรณเปนตั๋วแลกเงินแลวเทานั้น อยางไรก็ตามการสลัก

หลังโดยบุคคลภายนอกตามมาตรา 56 ก็มีความแตกตางจากการสลักหลังโดยผูทรง กลาวคือ การ

สลักหลังโดยท่ัวไปโดยผูทรงนั้น มีวัตถุประสงคเพ่ือโอนสิทธิท่ีผูทรงมีอยูตามตั๋วแลกเงินดังกลาวใหแก

ผูรับโอน จึงจําเปนตองกระทําภายหลังจากท่ีตราสารนั้นสมบูรณเปนตั๋วแลกเงินเสียกอน มิฉะนั้นแลว

ยอมไมมีสิทธิตามตราสารใด ๆ ท่ีจะโอนใหแกผูรับโอนไปได แตกตางจากการสลักหลังโดย

บุคคลภายนอกตามมาตรา 56 ท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมมูลคาและความนาเชื่อถือของตั๋วแลกเงินให

มากข้ึนโดยการเพ่ิมตัวจํานวนลูกหนี้ตามตั๋วใหมากข้ึนนั่นเอง มิไดมีวัตถุประสงคเพ่ือการโอนสิทธิในตั๋ว

นั้นใหแกบุคคลอ่ืนแตอยางใด ดังนั้น จึงนาจะมีการคํ้าประกันตั๋วเงินแลกเงินโดยการลงลายมือชื่อสลัก

หลังตามมาตรา 56 กอนท่ีตราสารดังกลาวจะสมบูรณเปนตั๋วแลกเงินได โดยถือวาการดังกลาวจะมีผล

สมบูรณเปนการคํ้าประกันตั๋วแลกเงินก็ตอเม่ือตราสารนั้นสมบูรณเปนตั๋วแลกเงินแลว เพราะยอมจะ

ทําใหตราสารดังกลาวมีความนาเชื่อถือมากข้ึนและสงผลดีตอผูทรงมากกวานั่นเอง 

นอกจากนี้ยังมีปญหาวาเม่ือตั๋วแลกเงินขาดความเชื่อถือแลว จะยังมีการเขาคํ้าประกัน

ตั๋วเงินแลกเงินนั้นไดอีกหรือไม ตอปญหาดังกลาว เนื่องจากการคํ้าประกันตั๋วเงินแลกเงินโดยการสลัก

หลังโดยบุคคลภายนอกตามมาตรา 56 นั้น มีวัตถุประสงคเพ่ือใหตั๋วแลกเงินนั้นมีมูลคาและความ

นาเชื่อถือเพ่ิมมากข้ึน และการดังกลาวยอมเปนประโยชนตอผูทรงโดยตรง เนื่องจากทําใหผูทรงมี

ลูกหนี้ตามตั๋วเพ่ิมมากข้ึน อันจะทําใหสิทธิในการไดรับการใชเงินตามตั๋วเพ่ิมมากข้ึนตามไปดวย ดังนั้น 

การดังกลาวจึงนาจะกระทําไดแมวาตั๋วแลกเงินนั้นจะขาดความเชื่อถือแลวก็ตาม 

ตามกฎหมายตั๋วเงินของประเทศมาเลเซีย ยังมีคูสัญญาอีกประเภทหนึ่งเรียกวา 

“Accommodation Party” คือ บุคคลท่ีไดลงชื่อในตั๋วเงิน ไมวาจะในฐานะผูสั่งจาย ผูรับรองหรือผู

สลักหลัง โดยไมไดรับคาตอบแทนเพ่ือการนั้น  

การลงลายมือชื่อในตั๋วเงินในฐานะ Accommodation Party ก็โดยวัตถุประสงคเพ่ือให

บุคคลใดบุคคลหนึ่งยืมใชชื่อของตนเอง ดังท่ีมาตรา 28 (1) บัญญัติวา “An Accommodation Party 

คือ บุคคลท่ีไดลงลายมือชื่อในตั๋วแลกเงินในฐานะผูสั่งจาย ผูรับรองหรือผูสลักหลัง โดยไมไดรับ
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คาตอบแทน และเพ่ือวัตถุประสงคในการใหบุคคลอ่ืนยืมใชชื่อของตน” การลงลายมือชื่อในฐานะ 

Accommodation Party นั้นอาจกระทําไปเพ่ือใหบุคคลอ่ืนท่ีมายืมใชชื่อของตนนั้นมีเวลารวบรวม

เงินหรือใชประโยชนจากเงินนั้นไปกอนนั่นเอง ซ่ึงการเขาลงลายมือชื่อในตั๋วแลกเงินดังกลาวนั้นยอม

ทําให Accommodation Party มีความรับผิดตอผูทรงตามฐานะท่ีตนไดเขาไปลงลายมือชื่อ ไมวาผู

ทรงนั้นจะไดรูวาเขาเปน Accommodation Party หรือไมก็ตาม ท้ังนี้เปนไปตามท่ีไดบัญญัติไวใน

มาตรา 28 (2) วา “An Accommodation Party ตองรับผิดตอผูทรงท่ีเสียคาตอบแทน (Holder for 

Value) ไมวาผูทรงดังกลาวจะไดรูวาบุคคลเชนวานั้นเปน An Accommodation Party หรือไมก็

ตาม”  

ตัวอยาง อ. ประสงคจะสั่งจายตั๋วแลกเงินฉบับหนึ่งเพ่ือนํามาขายลดใหแก ร. แต

เนื่องจาก ร. ไมเชื่อถือในชื่อเสียงของ อ. และขอให อ. หาบุคคลอ่ืนท่ีมีความนาเชื่อถือมาลงลายมือชื่อ

เปนผูรับรอง อ. จึงรองขอให จ. มาลงลายมือชื่อเปนผูรับรอง ในการนี้ จ. มิไดรับคาตอบแทนในการ

ลงลายมือชื่อรับรองตั๋วแลกเงินฉบับนั้นแตอยางใด เชนนี้การท่ี จ. ยอมลงลายมือชื่อในฐานะผูรับรอง

ในตั๋วแลกเงินดังกลาวโดยมิไดรับคาตอบแทนใด ๆ จึงทําให จ. เปนคูสัญญาตามตั๋วแลกเงินประเภท 

Accommodation Party ในฐานะผูรับรอง และตองรับผิดตอ ร. ผูรับเงิน หรือผูรับสลักหลังคนอ่ืน ๆ 

ในภายหลังดวย (หากมี) 

จากลักษณะความรับผิดดังกลาว อาจกลาวไดวาคูสัญญาตามตั๋ว เ งินประเภท 

Accommodation Party มีลักษณะเปนผูคํ้าประกันตั๋วเงินในอีกรูปแบบหนึ่ง ซ่ึงเปนการคํ้าประกัน

ตั๋วเงินในฐานะคูสัญญาตามตั๋วเงินโดยตรง โดยการเขาลงลายมือชื่อเปนคูสัญญาในตั๋วเงินนั้นทําให 

Accommodation Party มีความรับผิดตามฐานะท่ีตนไดเขาลงลายมือชื่อ กลาวคือ ในฐานะผูสั่งจาย 

ผูรับรองหรือผูสลักหลัง แลวแตกรณี 

จากท่ีกลาวมาขางตนจึงสามารถสรุปไดวาการเขาคํ้าประกันตั๋วเงินตามกฎหมายของ

ประเทศมาเลเซียนั้นมีลักษณะเชนเดียวกันกับการเขาคํ้าประกันตั๋วเงินตามกฎหมายของประเทศ

อังกฤษ กลาวคือ ไมมีการบัญญัติ ถึงรูปแบบการเขาคํ้าประกันตั๋วเงินในฐานะ “ผูรับอาวัล”  

ไวโดยเฉพาะ และบุคคลภายนอกอาจเขาคํ้าประกันหนี้ตามตั๋วเงินไดใน 2 ลักษณะ กลาวคือ 

1. ดวยการลงลายมือชื่อในตั๋วเงินในฐานะอ่ืนนอกจากผูสั่งจายและผูรับรอง อันสงผลให

บุคคลดังกลาวมีความรับผิดตามตั๋วเงินนั้นในฐานะผูสลักหลัง ตามมาตรา 56 

2. ดวยการลงลายมือชื่อในตั๋วเงินในฐานะท่ีเปนคูสัญญาตามตั๋วเงินนั้นโดยตรง ไมวาจะ

ในฐานะผูสั่งจาย ผูรับรองหรือผูสลักหลัง โดยไมมีคาตอบแทน อันจะสงผลใหบุคคลดังกลาวเขาเปน

คูสัญญาตามตั๋วเงินประเภท Accommodation Party และมีความรับผิดในฐานะตาง ๆ ตามท่ีตนได

เขาลงลายมือชื่อ ตามมาตรา 28 
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4.4.2 ผลของการเขาค้ําประกันตั๋วเงิน 

4.4.2.1 ความผูกพันของผูค้ําประกันตั๋วเงิน 

เนื่องจากตั๋วเงินเปนตราสารเปลี่ยนมือชนิดหนึ่ง การโอนสิทธิเรียกรองตามตั๋วเงินจึงตอง

ใชวิธีการตามหลักตราสารเปลี่ยนมือ กลาวคือ หากเปนตั๋วเงินชนิดระบุชื่อ การโอนตั๋วดังกลาวก็

สามารถกระทําไดดวยการสลักหลังและสงมอบ ในขณะท่ีตั๋วเงินชนิดสั่งจายแกผูถือสามารถโอนไดดวย

การสงมอบเพียงอยางเดียว ตามมาตรา 31  

เ ม่ือผู สลักหลั ง ได โอนตั๋ ว เ งินดวยการลงลายมือชื่ อสลักหลั งลงบนตั๋ ว เ งินนั้น  

ยอมหมายความวาผูสลักยินยอมผูกพันตนวามีหนาท่ีและความรับผิดตอผูทรงตามท่ีบัญญัติไวใน

มาตรา 55 (2) กลาวคือ 

1. ผูสลักหลังเปนอันสัญญาวาเม่ือตั๋วนั้นไดนํายื่นโดยชอบแลวจะมีผูรับรองและใชเงิน

ตามเนื้อความแหงตั๋ว ถาและตั๋วแลกเงินนั้นเขาไมเชื่อถือโดยไมยอมรับรองก็ดี หรือไมยอมจายเงินก็ดี 

ผูสั่งจายหรือผูสลักหลังก็จะใชเงินแกผูทรง หรือแกผูสลักหลังคนหลังซ่ึงตองถูกบังคับใหใชเงินตามต๋ัว

นั้น ถาหากวาไดทําถูกตองตามวิธีการในขอไมรับรองหรือไมจายเงินนั้นแลว ตามมาตรา 55 (2) (a)  

ตัวอยาง อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินให ร. ตอมา ร. สลักหลังโอนตั๋วแลกเงินนั้นตอ

ใหแก ก. และ ก. สลักหลังโอนตั๋วแลกเงินตอใหแก ข. ภายหลัง ข. ไดนําตั๋วแลกเงินนั้นไปยื่นให จ. 

รับรองแต จ. ปฏิเสธการรับรอง ดังนี้หาก ข. ไดทําคําคัดคานการท่ีตั๋วแลกเงินขาดความเชื่อถือเพราะ

เขาไมรับรองภายในเวลาท่ีกฎหมายกําหนดแลว ข. ยอมมีสิทธิเรียกให ร. และ ก. ชดใชเงินตามตั๋วเงิน

ใหแกตนไดในฐานะผูสลักหลัง ตามมาตรา 55 (2) (a) 

2. ผูสลักหลังไมมีสิทธิตอสูผูทรงดวยขอตอสูเก่ียวกับความถูกตองแทจริงแหงลายมือชื่อ 

ผูสั่งจายและลายมือชื่อผูสลักหลังคนกอน ๆ ได ตามมาตรา 55 (2) (b)  

ตัวอยาง อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินใหแก ร. ภายหลัง ร. ทําตั๋วแลกเงินหาย เอ 

เก็บต๋ัวแลกเงินดังกลาวไดจึงปลอมลายมือชื่อ ร. เพ่ือสลักหลังและสงมอบใหแก ก. ตอมา ก. ไดสลัก

หลังและสงมอบตั๋วแลกเงินนั้นใหแก ข. ดังนี้แมภายหลังจะปรากฏวาลายมือชื่อของ ร. เปนลายมือชื่อ

ปลอม แต ก. ก็ไมสามารถยกขอตอสูดังกลาวข้ึนตอสู ข. ได เนื่องจาก ก. ไดสลักหลังภายหลังลายมือ

ชื่อปลอมดังกลาว ก. จึงไมสามารถปฏิเสธความรับผิดโดยยกขอตอสูวาลายมือชื่อของผูสลักหลังคน

กอนหนาตนเปนลายมือชื่อปลอมได ตามมาตรา 55 (2) (b) 

3. ผูสลักหลังไมมีสิทธิตอสูผูรับสลักหลังจากตนและคนตอ ๆ มาดวยขอตอสูเก่ียวกับ

ความสมบูรณและความมีอยูจริงแหงตั๋วแลกเงินนั้น (a Valid and Subsisting Bill) ในเวลาท่ีตนได

สลักหลัง หรือวาตนไมมีสิทธิตามตั๋วแลกเงินนั้น ตามมาตรา 55 (2) (c) 
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ตัวอยาง อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินใหแก ร. ตอมา ร. ไดสลักหลังและสงมอบตั๋ว

แลกเงินนั้นใหแก ก. ภายหลังปรากฏวาตั๋วแลกเงินดังกลาวมีขอความไมครบตามท่ีกฎหมายกําหนดไว 

ทําใหตราสารฉบับนั้นไมสมบูรณเปนตั๋วแลกเงิน ดังนี้เม่ือ ก. เรียกให ร. รับผิดตามเนื้อความแหงตรา

สารดังกลาว ร. ยอมไมสามารถยกขอตอสูเรื่องความไมสมบูรณแหงตั๋วแลกเงินนั้นข้ึนตอสู ก. เพ่ือ

ปฏิเสธความรับผิดตามเนื้อความแหงตราสารเชนวานั้นได 

อนึ่ง ตั๋วแลกเงินชนิดสั่งจายแกผูถือซ่ึงสามารถโอนใหแกกันไดดวยเพียงการสงมอบแต

ประการเดียวนั้น ก็อาจมีการคํ้าประกันตั๋วแลกเงินชนิดดังกลาวไดเชนกันโดยการลงลายมือชื่อสลัก

หลังลงในตั๋วแลกเงินนั้นทํานองเดียวกับตั๋วแลกเงินชนิดระบุชื่อนั่นเอง ตามมาตรา 56 

ตัวอยาง อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินใหแกผูถือและสงมอบตั๋วนั้นใหแก ร. ตอมา ร. 

ไดสงมอบตั๋วใหแก ก. เม่ือตั๋วถึงกําหนด ก. นําตั๋วไปยื่นให จ. ใชเงินแต จ. ปฏิเสธการใชเงิน เชนนี้ ก. 

ยอมมีสิทธิไลเบี้ยเอาแก อ. ผูสั่งจายไดเพียงคนเดียวเทานั้น แตไมมีสิทธิไลเบี้ยเอาแก จ. และ ร. ได 

เพราะบุคคลท้ังสองมิไดลงลายมือชื่อในตั๋วแลกเงินฉบับนั้นนั่นเอง ตามมาตรา 23 

ตามตัวอยางขางตน หากปรากฏขอเท็จจริงวา ข. ซ่ึงเปนบุคคลภายนอกไดเขาลงลายมือ

ชื่อในตั๋วแลกเงินนั้นโดยมีเจตนาจะคํ้าประกันตั๋วเงินแลกเงินของ อ. เชนนี้นอกจาก ก. จะมีสิทธิไลเบี้ย

เอาแก อ. ผูสั่งจายไดแลว ก. ยังมีสิทธิไลเบี้ยเอาแก ข. ไดดวย ตามมาตรา 56 

4.4.2.2 ลักษณะความรับผิด 

มาตรา 56 แหงพระราชบัญญัติตั๋วแลกเงิน ค.ศ. 1949 ของประเทศมาเลเซียบัญญัติวา 

“เม่ือบุคคลใดลงลายมือชื่อในตั๋วเงินในฐานะอยางอ่ืนนอกจากเปนผูสั่งจายหรือผูรับรอง ทานวาบุคคล

นั้นมีความรับผิดตอผูทรงโดยชอบดวยกฎหมายในฐานะผูสลักหลัง” ดังนั้น การจะพิจารณาลักษณะ

ความรับผิดของผูคํ้าประกันตั๋วเงินตามกฎหมายมาเลเซีย จึงตองพิจารณาจากลักษณะความรับผิดของ

ผูสลักหลังตั๋วเงินนั่นเอง 

สําหรับลักษณะความรับผิดของผูสลักหลังตั๋วเงินนั้น พระราชบัญญัติตั๋วแลกเงิน ค.ศ. 

1949 ไดบัญญัติไวในมาตรา 55 (2) (a) ดังนี้ “ผูสลักหลังยอมเปนอันสัญญาวาเม่ือตั๋วนั้นไดนํายื่นโดย

ชอบแลวจะมีผูรับรองและใชเงินตามเนื้อความแหงตั๋ว ถาและตั๋วแลกเงินนั้นเขาไมเชื่อถือโดย 

ไมยอมรับรองก็ดี หรือไมยอมจายเงินก็ดี ผูสั่งจายหรือผูสลักหลังก็จะใชเงินแกผูทรง หรือแกผูสลักหลัง

คนหลังซ่ึงตองถูกบังคับใหใชเงินตามตั๋วนั้น ถาหากวาไดทําถูกตองตามวิธีการในขอไมรับรองหรือ 

ไมจายเงินนั้นแลว” เม่ือพิจารณาบทบัญญัติดังกลาวแลวจะเห็นไดวาผูสลักหลังตั๋วเงินจะมีความรับผิด

อยางลูกหนี้ลําดับรอง (Secondary Debtor) 

ท่ีกลาววาผูสลักหลังมีความรับผิดอยางลูกหนี้ลําดับรองนั้น ก็เนื่องจากผูสลักหลังตั๋วเงิน

นั้นรับผิดอยางมีเง่ือนไข (Conditionally) กลาวคือ บุคคลดังกลาวจะรับผิดก็ตอเม่ือลูกหนี้ชั้นตนไม
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ชําระหนี้ตามตั๋วเงินนั้นนั่นเอง หรือกลาวอีกนัยหนึ่งไดวาผูสลักหลังจะรับผิดตอเม่ือตั๋วเงินนั้นขาด

ความเชื่อถือแลว (Dishonored) โดยการท่ีตั๋วเงินขาดความเชื่อถือนั้นอาจมีสาเหตุมาจากการท่ีผูทรง

ไดยื่นตั๋วใหผูจายโดยชอบแลว (Due Presentment) แตผูจายปฏิเสธการรับรอง หรือผูจายปฏิเสธ

การใชเงิน แลวแตกรณี และเม่ือตั๋วเงินขาดความเชื่อถือแลว ผูทรงก็ตองมีหนาท่ีตามท่ีกฎหมาย

กําหนดไวในขอไมรับรองหรือไมจายเงินนั้นแลวดวย ซ่ึงหนาท่ีดังกลาวก็ไดแกการสงคําบอกกลาวการ

ท่ีตั๋วเงินขาดความเชื่อถือนั้นใหแกผูสั่งจายและผูสลักหลังนั่นเอง มิฉะนั้นแลวยอมสงผลใหผูสั่งจาย

หรือผูสลักหลังคนท่ีมิไดรับคําบอกกลาวเปนอันหลุดพนจากความรับผิดไป ตามมาตรา 48 ดังนี้จะเห็น

ไดวาการท่ีผูสลักหลังจะตองรับผิดตามเนื้อความในตั๋วเงินนั้น ตองประกอบไปดวยเง่ือนไข 2 ประการ 

กลาวคือ (1) ตั๋วเงินนั้นขาดความเชื่อถือแลว และ (2) ผูทรงไดสงคําบอกกลาวการท่ีตั๋วเงินขาดความ

เชื่อถือนั้นใหแกผูสลักหลัง  

ความรับผิดของผูสลักหลังซ่ึงมีฐานะเปนลูกหนี้ลําดับรองดังกลาวจะแตกตางจากความ

รับผิดของผูออกตั๋วสัญญาใชเงินและผูรับรองตั๋วแลกเงินซ่ึงมีฐานะเปนลูกหนี้ชั้นตน (Primary 

Debtor) กลาวคือ ลูกหนี้ชั้นตนจะตองผูกพันรับผิดอยางไมมีเ ง่ือนไข (Unconditionally) ตาม

เนื้อความแหงคําม่ันสัญญาหรือคํารับรองของตน และลูกหนี้ชั้นตนดังกลาวนั้นก็จะไมหลุดพนจาก

ความรับผิดตามเนื้อความแหงคําม่ันสัญญาหรือคํารับรองของตนดวยเหตุท่ีผูทรงไมปฏิบัติหนาท่ีตามท่ี

กฎหมายกําหนดไวแตอยางใด ดังนั้น แมวาผูทรงจะไมสงคําบอกกลาวการท่ีตั๋วเงินขาดความเชื่อถือ

ใหแกผูออกตั๋วสัญญาใชเงินหรือผูรับรองตั๋วแลกเงิน บุคคลเชนวานั้นก็จะไมหลุดพนจากความรับผิด

ตามตั๋วไปแตอยางใด 

4.4.2.3 การหลุดพนความรับผิดของผูค้ําประกันตั๋วเงิน 

เหตุท่ีจะทําใหผู คํ้าประกันตั๋วเงินตามพระราชบัญญัติตั๋วแลกเงิน ค.ศ. 1949 ของ

ประเทศมาเลเซียหลุดพนจากความรับผิดตามตั๋วไปนั้น อาจแยกอธิบายไดดังนี้ 

กรณีท่ี 1 กรณีผูทรงรับเอาคํารับรองเบี่ยงบาย (Qualified Acceptance) กลาวคือ ใน

กรณีท่ีผูจายลงลายมือชื่อรับรองตั๋วแลกเงินโดยมีเง่ือนไข หรือลงลายมือชื่อรับรองตั๋วแลกเงินแตเพียง

บางสวน การรับรองเชนวานั้น เรียกวา “การรับรองเบี่ยงบาย (Qualified Acceptance)” ซ่ึงถาผู

ทรงรับเอาคํารับรองเบี่ยงบาย และผูสั่งจายหรือผูสลักหลังมิไดใหอํานาจแกผูทรงโดยแสดงออกชัด

หรือโดยปริยายใหรับเอาคํารับรองเบี่ยงบายเชนนั้นก็ดี หรือไมยินยอมดวยในภายหลังก็ดี ในกรณีเชน

วานี้ผูสั่งจายหรือผูสลักหลังนั้น ๆ ยอมหลุดพนจากความรับผิดตามตั๋วเงินนั้น ตามมาตรา 44 (2) 

วรรคหนึ่ง34 และเม่ือบุคคลภายนอกท่ีไดเขามาลงลายมือชื่อในตั๋วแลกเงินนั้นตองรับผิดในฐานะผูสลัก

                                                           
34 แตบทบัญญัติดังกลาวไมใชบังคับแกการรับรองแตบางสวนซ่ึงไดบอกกลาวกอนแลว

โดยชอบ ตามมาตรา 44 (2) วรรคสอง 
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หลังตามมาตรา 56 แลว บุคคลดังกลาวก็ยอมหลุดพนจากความรับผิดตามเนื้อความท่ีปรากฏในตั๋ว

แลกเงินนั้นดวยเชนกัน 

ตัวอยาง อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินใหแก ร. และ ร. ไดสลักหลังโอนตั๋วแลกเงินนั้น

ใหแก ก. ตอมากอนตั๋วแลกเงินถึงกําหนด ก. ไดยื่นตั๋วแลกเงินให จ. รับรองและ จ. ไดรับรองตั๋วแลก

เงินดังกลาวโดยมีเง่ือนไขวาการรับรองจะมีผลสมบูรณหาก ก. สอบไลไดเปนเนติบัณฑิต สมัยท่ี 68 ซ่ึง 

ก. ก็ไดรับเอาคํารับรองโดยมีเง่ือนไขดังกลาว ท้ัง ๆ ท่ีผูสั่งจายและผูสลักหลังมิไดใหอํานาจแกผูทรงให

รับเอาคํารับรองเบี่ยงบายเชนนั้น และมิไดยินยอมดวยในภายหลังแตอยางใด ในกรณีเชนนี้ อ. ผูสั่ง

จายและ ร. ผูสลักหลังยอมหลุดพนจากความรับผิดตามตั๋วเงิน เพราะเปนกรณีท่ีผูทรงรับเอาคํารับรอง

เบี่ยงบาย และผูสั่งจายและผูสลักหลังมิไดใหอํานาจแกผูทรงโดยแสดงออกชัดหรือโดยปริยายใหรับ

เอาคํารับรองเบี่ยงบายเชนนั้น และไมยินยอมดวยในภายหลังแตอยางใด ตามมาตรา 44 (2) วรรค

หนึ่ง 

ตามตัวอยางขางตนหากปรากฏขอเท็จจริงวา ข. ซ่ึงเปนบุคคลภายนอกไดเขาลงลายมือ

ชื่อในตั๋วแลกเงินนั้นโดยมีเจตนาจะคํ้าประกันตั๋วเงินแลกเงินของ ร. เชนนี้ ข. ก็ยอมหลุดพนจากความ

รับผิดตามเนื้อความท่ีปรากฏในตั๋วแลกเงินนั้นเชนเดียวกัน เพราะการท่ี ข. ซ่ึงเปนบุคคลภายนอกเขา

ลงลายมือชื่อในตั๋วแลกเงินนั้น ยอมสงผลให ข. ตองรับผิดตามเนื้อความในตั๋วแลกเงินในฐานะผูสลัก

หลังนั่นเอง ตามมาตรา 56 

กรณีท่ี 2 กรณีผูทรงไมปฏิบัติหนาท่ีตาง ๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด ซ่ึงอาจแยกพิจารณา

รายละเอียดไดดังตอไปนี้ 

กรณีท่ี 2.1 กรณีตั๋วแลกเงินชนิดถึงกําหนดเม่ือไดเห็น กลาวคือ ผูทรงมีหนาท่ีตองยื่นต๋ัว

ดังกลาวใหผูจายรับรองภายในเวลาอันสมควร35 มิฉะนั้นผูทรงยอมสิ้นสิทธิไลเบี้ยเอาแกผูสั่งจาย และ

ผูสลักหลังคนกอนหนาตน36 

กรณีท่ี 2.2 กรณีท่ีตั๋วแลกเงินขาดความเชื่อถือเพราะผูจายไมรับรอง กลาวคือ ในกรณีท่ี

กฎหมายกําหนดหนาท่ีใหผูทรงตองยื่นตั๋วแลกเงินใหผูจายรับรองและผูจายปฏิเสธการรับรอง37 หรือ

ในกรณีท่ีผูทรงไมมีหนาท่ีตองยื่นตั๋วแลกเงินใหผูจายรับรอง แตผูทรงก็ไดยื่นตั๋วแลกเงินใหผูจายรับรอง

และผูจายปฏิเสธการรับรอง38 ผูทรงมีหนาท่ีตองสงคําบอกกลาวการท่ีตั๋วแลกเงินขาดความเชื่อถือ

                                                           
35 Bills of Exchange Act 1949, s. 40 (1). 
36 Bills of Exchange Act 1949, s. 40 (2). 
37 Bills of Exchange Act 1949, s. 43 (1) (a). 
38 Bills of Exchange Act 1949, s. 43 (1) (b). 
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ดังกลาวใหแกผูสั่งจายและผูสลักหลังทุกคน มิฉะนั้นแลวผูทรงยอมสิ้นสิทธิไลเบี้ยเอาแกผูสั่งจายหรือผู

สลักหลังคนท่ีตนมิไดสงคําบอกกลาวเชนวานั้นให39 

กรณีท่ี 2.3 กรณีผูทรงไมยื่นตั๋วแลกเงินใหผูจายใชเงิน กลาวคือ ผูทรงมีหนาท่ีตองยื่นต๋ัว

ใหผูจายใชเงินตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ มิฉะนั้นผูทรงยอมสิทธิไลเบี้ยเอาแกผูสั่งจายหรือผูสลักหลัง 

แลวแตกรณี40 

1) กรณีตั๋วแลกเงินชนิดถึงกําหนดเม่ือทวงถาม ผูทรงมีหนาท่ียื่นตั๋วใหผูจายใชเงินภายใน

เวลาอันสมควรนับแตวันออกตั๋ว ท้ังนี้เพ่ือใหผูทรงมีสิทธิไลเบี้ยเอาแกผูสั่งจาย อีกท้ังผูทรงยังมีหนาท่ี

ยื่นต๋ัวใหผูจายใชเงินภายในเวลาอันสมควรนับแตวันสลักหลัง ท้ังนี้เพ่ือใหผูทรงมีสิทธิไลเบี้ยเอาแกผู

สลักหลังดวย41 

2) กรณีตั๋วแลกเงินชนิดถึงกําหนดแบบอ่ืน ๆ ผูทรงมีหนาท่ียื่นตั๋วใหผูจายใชเงินในวันถึง

กําหนด42 

3) การยื่นตั๋วใหใชเงินตองกระทําโดยผูทรง หรือบุคคลซ่ึงผูทรงมอบหมายใหรับการใช

เงินในนามของผูทรง และตองกระทําในเวลาท่ีเหมาะสมในวันทําการ ณ สถานท่ีท่ีกฎหมายกําหนดไว 

อีกท้ังตองยื่นตั๋วใหแกบุคคลท่ีไดรับการระบุไวในตั๋วนั้นวาเปนผูจาย หรือบุคคลซ่ึงผูจายมอบหมายให

ใชเงินหรือปฏิเสธการใชเงินในนามของผูจาย43 

4) สถานท่ีท่ีกฎหมายกําหนดไวใหผูทรงตองยื่นตั๋วใหผูจายใชเงิน ไดแก 

   4.1) สถานท่ีท่ีระบุไวในตั๋วแลกเงินวาเปนสถานท่ีใชเงิน44 

   4.2) ท่ีอยูของผูจายหรือผูรับรอง ในกรณีท่ีมิไดระบุสถานท่ีใชเงินไวในตั๋วแลกเงิน45 

   4.3) สํานักทําการงาน (Place of Business) หรือถ่ินท่ีอยูตามปกติ (Ordinary 

Residence) ของผูจายหรือผูรับรอง ในกรณีท่ีไมปรากฏสถานท่ีใชเงินและท่ีอยูของผูจายหรือผู

รับรอง46 

                                                           
39 Bills of Exchange Act 1949, s. 48. 
40 Bills of Exchange Act 1949, s. 45 (1). 
41 Bills of Exchange Act 1949, s. 45 (2) (b). 
42 Bills of Exchange Act 1949, s. 45 (2) (a). 
43 Bills of Exchange Act 1949, s. 45 (2) (c). 
44 Bills of Exchange Act 1949, s. 45 (2) (d) (i). 
45 Bills of Exchange Act 1949, s. 45 (2) (d) (ii). 
46 Bills of Exchange Act 1949, s. 45 (2) (d) (iii). 
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  4.4) สถานท่ีท่ีอาจพบตัวผูจายหรือผูรับรอง หรือสถานท่ีท่ีทราบวาเปนสํานักทําการ

งานหรือท่ีอยูสุดทายของผูจายหรือผูรับรอง47 

5) ในกรณีท่ีตั๋วแลกเงินมีผูจายหรือผูรับรองตั้งแตสองคนข้ึนไป และบุคคลดังกลาวมิได

เปนหุนสวน (Partners) กัน และไมปรากฏสถานท่ีใชเงิน ผูทรงตองยื่นตั๋วใหบุคคลเหลานั้นทุกคนใช

เงิน48 

6) ในกรณีท่ีผูจายหรือผูรับรองตาย และไมปรากฏสถานท่ีใชเงิน ผูทรงตองยื่นตั๋วให

ผูแทนของบุคคลดังกลาวใชเงิน หากมีและอาจหาตัวบุคคลเชนวานั้นไดโดยใชความระมัดระวังอยาง

วิญูชน49 

7) การยื่นตั๋วใหผูจายใชเงินอาจกระทําผานทางไปรษณียก็ได หากไดตกลงกันไวเชนนั้น 

หรือมีธรรมเนียมปฏิบัติระหวางกันเชนนั้น50 

กรณีท่ี 2.4 กรณีท่ีตั๋วแลกเงินขาดความเชื่อถือเพราะผูจายไมใชเงิน กลาวคือ ในกรณีท่ีผู

ทรงยื่นตั๋วแลกเงินใหผูจายใชเงิน และผูจายปฏิเสธการใชเงินหรือผูทรงมิอาจไดรับการใชเงินได51 หรือ

ในกรณีท่ีผูทรงไดรับการยกเวนหนาท่ียื่นตั๋วใหผูจายใชเงิน และพนกําหนดใชเงินตามตั๋วแลวและไมมี

การใชเงิน52 ผูทรงมีหนาท่ีตองสงคําบอกกลาวการท่ีตั๋วแลกเงินขาดความเชื่อถือดังกลาวใหแกผูสั่งจาย

และผูสลักหลังทุกคน มิฉะนั้นแลวผูทรงยอมสิ้นสิทธิไลเบี้ยเอาแกผูสั่งจายหรือผูสลักหลังคนท่ีตนมิได

สงคําบอกกลาวเชนวานั้นให53 

4.4.3 สิทธิไลเบ้ียของผูค้ําประกันตั๋วเงิน 

ในกรณีท่ีตั๋วแลกเงินขาดความเชื่อถือและผูทรงเรียกใหผูสลักหลังคนใด ๆ ก็ตามชดใช

เงินตามตั๋วใหแกตนเอง ผูสลักหลังคนท่ีไดใชเงินใหแกผูทรงไปยอมรับเอาซ่ึงสิทธิของผูทรงในการเรียก

ใหผูรับรอง ผูสั่งจายหรือผูสลักหลังคนอ่ืน ๆ ท่ีไดเขาผูกพันตามตั๋วกอนหนาตนชดใชเงินจํานวนตาม

มาตรา 57 (a) ใหแกตนได 

ตัวอยาง อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินใหแก ร., ร. สลักหลังโอนตั๋วแลกเงินนั้นใหแก 

ก., ก. สลักหลังโอนตั๋วแลกเงินใหแก ข. และ ข. สลักหลังโอนตั๋วแลกเงินใหแก ค. ตอมาเม่ือตั๋วแลก

                                                           
47 Bills of Exchange Act 1949, s. 45 (2) (d) (iv). 
48 Bills of Exchange Act 1949, s. 45 (2) (f). 
49 Bills of Exchange Act 1949, s. 45 (2) (g). 
50 Bills of Exchange Act 1949, s. 45 (2) (h). 
51 Bills of Exchange Act 1949, s. 47 (1) (a). 
52 Bills of Exchange Act 1949, s. 47 (1) (b). 
53 Bills of Exchange Act 1949, s. 48. 
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เงินถึงกําหนด ค. นําตั๋วแลกเงินไปยื่นให จ. ใชเงินแต จ. ปฏิเสธการใชเงิน ค. จึงใชสิทธิไลเบี้ยเอาแก 

ข. ดังนี้เม่ือ ข. ไดใชเงินใหแก ค. ไปแลว ข. ยอมรับเอาซ่ึงสิทธิของ ค. ในการเรียกให อ. ผูสั่งจายและ 

ร. กับ ก. ผูสลักหลังใชเงินจํานวนตามมาตรา 57 (a) ใหแกตนได 

เงินท่ีผูสลักหลังตามมาตรา 56 อาจใชสิทธิไลเบี้ยไดนั้น ไดแก 

1. จํานวนเงินตามท่ีปรากฏในตั๋วแลกเงิน ตามมาตรา 57 (a) (i) 

2. ดอกเบี้ยตามตั๋วนับแตวันท่ีลงในตั๋วจนถึงวันท่ีตั๋วถึงกําหนด (หากมี) ตามมาตรา 9 (3) 

3. ดอกเบี้ยตามตั๋ว นับแตวันท่ีมีการยื่นตั๋วใหผูจายใชเงินในกรณีท่ีเปนตั๋วชนิดถึงกําหนด

เม่ือทวงถาม หรือนับแตวันถึงกําหนดในกรณีท่ีเปนตั๋วชนิดอ่ืน ๆ จนถึงวันใชเงิน ตามมาตรา 57 (a) 

(ii) 

4. คาใชจายในการสงคําบอกกลาว และในกรณีท่ีจําตองทําคําคัดคานและไดมีการทําคํา

คัดคานเชนวานั้น คาใชจายในการทําคําคัดคาน 57 (a) (iii) 

ตัวอยาง อ. ออกตั๋วแลกเงินในวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 สั่ง จ. ใชเงินใหแก ร. 

จํานวน 100,000 บาทพรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 10 ตอปในวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ตอมา 

ร. สลักหลังโอนตั๋วใหแก ก. ในการนี้ ค. บุคคลภายนอกไดเขาลงลายมือชื่อคํ้าประกันตั๋วเงินแลกเงิน

ของ ร. ไวดวย และ ก. สลักหลังโอนตั๋วใหแก ข. เม่ือตั๋วถึงกําหนด ข. นําตั๋วไปยื่นให จ. ใชเงินแต จ. 

ปฏิเสธการใชเงิน ข. จึงทําคําคัดคานและสงคําบอกกลาวการท่ีตั๋วแลกเงินขาดความเชื่อถือเสีย

คาใชจายในการนี้ไปท้ังสิ้น 5,000 บาท จากนั้น ข. จึงใชสิทธิไลเบี้ยเอาแก ค. ผูสลักหลังตามมาตรา 

56 และ ค. ไดใชเงินใหแก ข. ในวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 เชนนี้จํานวนเงินท่ี ค. ตองใชใหแก ข. 

ยอมมีดังตอไปนี้ 

1. จํานวนเงินตามท่ีปรากฏในตั๋วแลกเงิน 100,000 บาท ตามมาตรา 57 (a) (i) 

2. ดอกเบี้ยตามตั๋วนับแตวันท่ีลงในตั๋วจนถึงวันท่ีตั๋วถึงกําหนด 10,000 บาท ตามมาตรา 

9 (3)  

3. ดอกเบี้ยตามตั๋วนับแตวันถึงกําหนด (เนื่องจากตั๋วแลกเงินดังกลาวมิใชชนิดถึงกําหนด

เม่ือทวงถาม) จนถึงวันใชเงิน 10,000 บาท ตามมาตรา 57 (a) (ii) 

4. คาใชจายในการทําคําคัดคานและการสงคําบอกกลาว 5,000 บาท ตามมาตรา 57 

(a) (iii) 

ดังนั้น จํานวนเงินท่ี ค. ตองใชใหแก ข. จึงเทากับ 125,000 บาท 

จากขอเท็จจริงดังกลาว หากปรากฏวาหลังจากท่ี ค. ผูสลักหลังตามมาตรา 56 ไดใชเงิน

ใหแก ข. ไปแลว ค. ยอมมีสิทธิไลเบี้ยเอาแก อ. ผูสลักหลัง ร. และ ก. ผูสลักหลังกอนหนาตน ตาม

มาตรา 57 (a) สมมติวา ค. มาใชสิทธิไลเบี้ยเอาแกบุคคลดังกลาวในวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 และ
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บุคคลดังกลาวก็ไดใชเงินใหแก ค. ในวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 เชนนี้จํานวนเงินท่ีบุคคลดังกลาว

ตองใชใหแก ค. ยอมมีดังตอไปนี้ 

1. จํานวนเงินตามท่ีปรากฏในตั๋วแลกเงิน 100,000 บาท ตามมาตรา 57 (a) (i) 

2. ดอกเบี้ยตามตั๋วนับแตวันท่ีลงในตั๋วจนถึงวันท่ีตั๋วถึงกําหนด 10,000 บาท ตามมาตรา 

9 (3)  

3. ดอกเบี้ยตามตั๋วนับแตวันถึงกําหนด (เนื่องจากตั๋วแลกเงินดังกลาวมิใชชนิดถึงกําหนด

เม่ือทวงถาม) จนถึงวันใชเงิน 30,000 บาท ตามมาตรา 57 (a) (ii) 

4. คาใชจายในการทําคําคัดคานและการสงคําบอกกลาว 5,000 บาท ตามมาตรา 57 

(a) (iii) 

ดังนั้น จํานวนเงินท่ี อ., ร. และ ก. ตองรวมกันรับผิดตอ ข. จึงเทากับ 145,000 บาท 

ท้ังนี้ สิทธิไลเบี้ยของผูสลักหลังก็มีขอจํากัดอยูตามมาตรา 37 กลาวคือ ผูสลักหลังไม

สามารถไลเบี้ยเอาแกผูสลักหลังภายหลังตนได จะไลเบี้ยไดก็แตเฉพาะกับคูสัญญาตามตั๋วเงินท่ีมีความ

ผูกพันตามตั๋วอยูกอนหนาตนเทานั้น 

ตัวอยาง อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินใหแก ร., ร. สลักหลังโอนตั๋วแลกเงินใหแก ก. 

ในการนี้ ง. บุคคลภายนอกไดเขาลงลายมือชื่อสลักหลังตั๋วแลกเงินนั้นเพ่ือคํ้าประกันตั๋วเงินของ ร. 

ดวย จากนั้น ก. ไดสลักหลังตั๋วแลกเงินใหแก ข. และ ข. สลักหลังตั๋วแลกเงินใหแก ค. ตอมาเม่ือตั๋วเงิน

ถึงกําหนด ค. นําตั๋วแลกเงินไปยื่นให จ. ใชเงินแต จ. ปฏิเสธการใชเงิน ค. จึงมาใชสิทธิไลเบี้ยเอาแก ง. 

ผูสลักหลังตามมาตรา 56 และ ง. ก็ไดใชเงินใหแก ค. ไป เชนนี้ ง. ยอมมีสิทธิไลเบี้ยเอา อ. ผูสั่งจาย

และ ร. ผูสลักหลังกอนตนได แต ง. ไมมีสิทธิไลเบี้ยเอาแก ก. และ ข. เพราะบุคคลดังกลาวเขาลง

ลายมือชื่อผูกพันตามตั๋วภายหลังจากท่ี ง. ไดลงลายมือชื่อแลว ตามมาตรา 37 

มีขอสังเกตวาผูคํ้าประกันดวยการสลักหลังตามมาตรา 56 นั้น จะใชสิทธิไลเบี้ยใน

ระหวางกันเองไดหรือไม อยางไร 

ตัวอยาง อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินใหแก ร. ในการนี้ ก. และ ข. ซ่ึงเปน

บุคคลภายนอกไดเขาลงลายมือชื่อสลักหลังตั๋วแลกเงินฉบับดังกลาวเพ่ือคํ้าประกันตั๋วเงินของ อ. เม่ือ

ตั๋วถึงกําหนด ร. นําตั๋วไปยื่นให จ. ใชเงินแต จ. ปฏิเสธการใชเงิน ร. จึงใชสิทธิไลเบี้ยเอาแก ข. เชนนี้มี

ปญหาวาหาก ข. ใชเงินใหแก ร. ไปแลว ข. จะสามารถใชสิทธิไลเบี้ยเอาแก ก. ไดหรือไม อยางไร 

ตอปญหาดังกลาว เนื่องจากบุคคลภายนอกท่ีไดลงลายมือชื่อในตั๋วแลกเงินตามมาตรา 

56 ตองรับผิดในฐานะผูสลักหลัง ดังนั้น การใชสิทธิไลเบี้ยของบุคคลดังกลาวก็ยอมใชหลักการเดียวกัน

กับการใชสิทธิไลเบี้ยของผูสลักหลังนั่นเอง กลาวคือ ผูสลักหลังยอมไลเบี้ยไดเฉพาะบุคคลท่ีมีความรับ

ผิดตามตั๋วอยูแลวกอนตน ตามมาตรา 37 เชนนี้ตามตัวอยางดังกลาวหากปรากฏขอเท็จจริงวา ก. เขา
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ลงลายมือชื่อในตั๋วแลกเงินฉบับนั้นกอน ข., ข. ก็ยอมใชสิทธิไลเบี้ยเอาแก ก. ได แตหากปรากฏวา ข. 

เขาลงลายมือชื่อในตั๋วแลกเงินฉบับดังกลาวกอน ก., ข. ก็ยอมมิอาจใชสิทธิไลเบี้ยเอาแก ก. ได 

4.4.4 อายุความสิทธิไลเบ้ีย 

4.4.4.1 อายุความกรณีผูทรงใชสิทธิไลเบ้ียเอาแกผูค้ําประกันตั๋วเงิน 

พระราชบัญญัติตั๋วแลกเงิน ค.ศ. 1949 มิไดบัญญัติเรื่องอายุความใชสิทธิเรียกรองตาม

ตั๋วเงินไวโดยเฉพาะ แตเรื่องดังกลาวไดมีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติอายุความ ค.ศ. 1953 

(Limitation Act 1953) ซ่ึงไดรับการแกไขเพ่ิมเติมครั้งลาสุดในป ค.ศ. 2006 โดยพระราชบัญญัติ 

อายุความ ค.ศ. 1953 นั้นไดกําหนดใหการฟองรองบังคับตามสัญญานั้นมีอายุความ 6 ปนับแตวันท่ี

มูลเหตุแหงการฟองคดี (Cause of Action) ไดเกิดข้ึน54 และเม่ือตั๋วแลกเงินก็เปนสัญญาชนิดหนึ่ง 

ดังนั้น การฟองรองบังคับตามสัญญาตั๋วแลกเงินจึงตองกระทําภายในอายุความ 6 ปดวย 

เม่ือตั๋วเงินขาดความเชื่อถือเพราะผูจายปฏิเสธการรับรองหรือปฏิเสธการใชเงิน  

ผูทรงยอมมีสิทธิไลเบี้ยเอาแกบรรดาผูสั่งจายและผูสลักหลัง รวมถึงผูคํ้าประกันดวยการลงลายมือชื่อ

ในตั๋วเงินตามมาตรา 56 ดวย โดยผูทรงสามารถใชสิทธิไลเบี้ยไดตั้งแตวันท่ีตั๋วขาดความเชื่อถือ 

ตามมาตรา 57 (a) ดังนั้น อายุความ 6 ปก็ยอมนับจากวันนั้นนั่นเอง 

ตัวอยาง อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินให ร. จํานวน 100,000 บาท ในวันท่ี 

1 มกราคม พ.ศ. 2558 ตอมา ร. สลักหลังโอนตั๋วให ก. โดยมี ข. เขาลงลายมือชื่อคํ้าประกัน 

ตั๋วเงินนั้น หลังจากนั้น ก. ไดสลักหลังโอนตั๋วให ค. เม่ือตั๋วถึงกําหนด ค. นําตั๋วไปยื่นให จ. ใชเงินแต จ. 

ปฏิเสธการใชเงิน เชนนี้ ค. ยอมมีสิทธิไลเบี้ยเอาแก อ. ผูออกตั๋ว ร. และ ก. ผูสลักหลัง และ ข.  

ผูคํ้าประกันตั๋วเงินตามมาตรา 56 ไดภายในวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 

4.4.4.2 อายุความกรณีผูค้ําประกันใชสิทธิไลเบ้ียเอาแกผูตองรับผิดตอตน 

ดังท่ีไดกลาวไปแลวขางตนวา อายุความใชสิทธิเรียกรองตามตั๋วเงินนั้นเปนอายุความ

ตามสัญญาท่ัวไปชนิดหนึ่ง จึงมีอายุความ 6 ปนับแตวันท่ีมูลเหตุแหงการฟองคดีไดเกิดข้ึน ดังนั้น เม่ือ

ผูคํ้าประกันตั๋วแลกเงินโดยการลงลายมือชื่อในตั๋วแลกเงินตามมาตรา 56 ไดใชเงินใหแกผูทรงตั๋วเงิน

หรือผูใชเงินและเขาถือเอาตั๋วซ่ึงมาใชสิทธิไลเบี้ยเอาแกตนอีกทอดหนึ่งไปแลว สิทธิเรียกรองของบุคคล

ดังกลาวก็ยอมเกิดมีข้ึนนับแตเวลาท่ีบุคคลเชนวานั้นไดใชเงินไป ดังนั้น อายุความ 6 ปก็ยอมนับจาก

วันนั้นนั่นเอง 

ตัวอยาง อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินให ร. จํานวน 100,000 บาทในวันท่ี 1 

มกราคม พ.ศ. 2558 ตอมา ร. สลักหลังโอนตั๋วให ก. โดยมี ข. เขาลงลายมือชื่อคํ้าประกันตั๋วเงินนั้น 

หลังจากนั้น ก. ไดสลักหลังโอนตั๋วให ค. เม่ือตั๋วถึงกําหนด ค. นําตั๋วไปยื่นให จ. ใชเงินแต จ. ปฏิเสธ

                                                           
54 Limitation Act 1953, s. 6. 
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การใชเงิน ค. ทําคําคัดคานและคําบอกกลาวครบถวนแลวจึงใชสิทธิไลเบี้ยเอาแก ข. ในวันท่ี 1 

มกราคม พ.ศ. 2559 และ ข. ไดใชเงินใหแก ค. และเขาถือเอาตั๋วในวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 

เชนนี้ ข. ยอมมีสิทธิไลเบี้ยเอาแก อ. และ ร. ไดภายในวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2566 

หากเปลี่ยนขอเท็จจริงเปนวา ค. ใชสิทธิไล เบี้ยเอาแก ก. ในวันท่ี 1 มกราคม  

พ.ศ. 2559 และ ก. ไดใชเงินใหแก ค. และเขาถือเอาตั๋วในวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ตอมา ก.  

มาใชสิทธิไลเบี้ยเอาแก ข. ในวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 และ ข. ไดใชเงินใหแก ก. และเขาถือเอาตั๋ว

ในวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 เชนนี้ ข. ยอมมีสิทธิไลเบี้ยเอาแก อ. และ ร. ไดภายในวันท่ี  

1 มกราคม พ.ศ. 2568 

4.4.5 ขอสังเกตบางประการเกี่ยวกับการค้ําประกันตั๋วเงินตามกฎหมายมาเลเซีย 

1) กรณีตั๋วผูถือ   

ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 921 ของไทย กําหนดใหมีการรับอาวัล

โดยผลของกฎหมาย กลาวคือ กฎหมายกําหนดใหบุคคลซ่ึงสลักหลังตั๋วแลกเงินชนิดผูถือ ตองรับผิดใน

ฐานะผูรับอาวัล การรับอาวัลในรูปแบบนี้ มิใชการรับอาวัลโดยเจตนา เนื่องจากบุคคลผูสลักหลังตั๋วผู

ถืออาจมิไดมีเจตนาเขารับอาวัลตั๋วนั้นก็ได แตเม่ือกฎหมายกําหนดใหตองรับผิดในฐานะผูรับอาวัล จึง

เรียกการรับอาวัลรูปแบบนี้วา การรับอาวัลโดยผลของกฎหมาย จึงมีปญหาท่ีนาพิจารณาวา กฎหมาย

มาเลเซียไดกําหนดใหมีการรับอาวัลโดยผลของกฎหมายทํานองเดียวกันกับกฎหมายไทยหรือไม 

เม่ือศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายมาเลเซียแลว พบวา กฎหมายมาเลเซียอนุญาตใหมี

การออกตั๋วแลกเงินชนิดผูถือได ดังท่ีพระราชบัญญัติตั๋วแลกเงิน ค.ศ. 1949 มาตรา 3 (1) บัญญัติวา 

“ตั๋วแลกเงิน คือ คําสั่งเปนลายลักษณอักษรอันปราศจากเง่ือนไข สั่งโดยบุคคลคนหนึ่ง ถึงบุคคลอีกคนหนึ่ง 

ลงลายมือชื่อโดยผูออกคําสั่งนั้น สั่งใหผูรับคําสั่งนั้นจายเงินเปนจํานวนแนนอนเม่ือถูกทวงถาม หรือใน

เวลาใดเวลาหนึ่งท่ีกําหนดไว หรือในเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตซ่ึงอาจคํานวณได ใหแกหรือตามคําสั่ง

ของบุคคลท่ีระบุไว หรือแกผูถือ”55 ดังนั้น ตามกฎหมายมาเลเซียจึงอาจมีการออกตั๋วแลกเงินชนิดผูถือ

ใหแกกันได อยางไรก็ตาม กฎหมายมาเลเซียก็มิไดกําหนดวาผูสลักหลังตั๋วแลกเงินชนิดผูถือตองรับผิด

ตอผูทรงในฐานะผูรับอาวัลอยางเชนกฎหมายไทยแตอยางใด ท้ังนี้ เนื่องจากกฎหมายมาเลเซียไมมี

บทบัญญัติเก่ียวกับการรับอาวัลนั่นเอง แตไดกําหนดใหบุคคลภายนอกผูลงลายมือชื่อในตั๋วเงินในฐานะ

                                                           
55 Bills of Exchange Act 1949 Article 3 (1) – A bill of exchange is an 

unconditional order in writing, addressed by one person to another, signed by the 

person giving it, requiring the person to whom it is addressed to pay on demand or 

at a fixed or determinable future time a sum certain in money to, or to the order of,  

a specified person, or to bearer. 
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อ่ืนนอกจากผูสั่งจายหรือผูรับรอง ตองรับผิดตอผูทรงโดยชอบดวยกฎหมายในฐานะผูสลักหลัง ตาม

มาตรา 56 ซ่ึงการลงลายมือชื่อดังกลาวกฎหมายมิไดกําหนดไวโดยเฉพาะวาตองเปนการลงลายมือชื่อ

ในตั๋วแลกเงินชนิดใด ดังนั้น จึงตองนํามาใชบังคับกับท้ังตั๋วแลกเงินชนิดระบุชื่อและตั๋วแลกเงินชนิดผูถือ

ด ว ย  ส ง ผ ล ใ ห บุ ค ค ล ผู ล ง ล า ย มื อ ชื่ อ ใ น ตั๋ ว แ ล ก เ งิ น ช นิ ด ผู ถื อ ต อ ง รั บ ผิ ด ใ น ฐ า น ะ 

ผูสลักหลังนั่นเอง 

2) กรณีลงลายมือชื่อผิดแบบของการอาวัล  

ตามกฎหมายท่ีใชระบบการคํ้าประกันแบบ “อาวัล” เชน กฎหมายฝรั่งเศส กฎหมาย

เยอรมัน กฎหมายเอกรูปแหงอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. 1912 (Hague Convention 1912) กฎหมาย

เอกรูปแหงอนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ. 1930, 1931 (Geneva Convention 1930, 1931) และ

อนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1988 (Vienna Convention 1988) อาจเกิดปญหาการใชการตีความ

กฎหมายข้ึนในกรณีท่ีมีผูลงลายมือชื่อในตั๋วเงินโดยประสงคจะรับผิดในฐานะผูรับอาวัล แตมิไดทําให

ถูกตองตามแบบของการรับอาวัล เชนนี้ บุคคลดังกลาวจะตองรับผิดตามตั๋วเงินนั้นหรือไม ตอบุคคลใด 

และภายในอายุความเทาใด อยางไรก็ตาม เม่ือศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายมาเลเซียแลว ปญหา

ดังกลาวยอมไมเกิดข้ึนในระบบกฎหมายมาเลเซีย เนื่องจากกฎหมายมาเลเซียมิไดบัญญัติเรื่องการคํ้า

ประกันตั๋วเงินไวเปนพิเศษแตอยางใด หากบุคคลใดประสงคจะเขาคํ้าประกันตั๋วเงินตามกฎหมาย

มาเลเซีย ก็สามารถกระทําไดโดยการลงลายมือชื่อในตั๋วเงินนั้น และรับผิดในฐานะผูสลักหลัง ตาม

มาตรา 56 แหงพระราชบัญญัติตั๋วแลกเงิน ค.ศ. 1949  

 

4.5 การค้ําประกันตั๋วเงินในระบบกฎหมายของประเทศฟลิปปนส: กฎหมายวาดวยตราสารเปล่ียนมือ 

ค.ศ. 1911 (Negotiable Instrument Law 1911) 

 

กฎหมายวาดวยตราสารเปลี่ยนมือของประเทศฟลิปปนสมีตนแบบมาจากรางกฎหมาย

วาดวยตราสารเปลี่ยนมือของประเทศสหรัฐอเมริกาซ่ึงจัดทําโดยกรรมาธิการวาดวยกฎหมายเอกรูป

ของรัฐ (the Commissioners on Uniform State Laws) กฎหมายดังกลาวนั้นไดรับการบัญญัติข้ึน

เปนกฎหมายเลขท่ี 2031 (Act No. 2031) ในวันท่ี 3 กุมภาพันธ ค.ศ. 1911 และมีผลใชบังคับเม่ือ

พน 90 วันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาแหงเกาะฟลิปปนส (the Official Gazette of the 
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Philippine Islands)56 โดยไดมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันท่ี 4 มีนาคม ค.ศ. 1911 และ

กฎหมายดังกลาวก็ไดมีผลใชบังคับในวันท่ี 2 มิถุนายน ค.ศ. 191157 

 

4.5.1 หลักท่ัวไปเกี่ยวกับการค้ําประกันตั๋วเงิน 

กฎหมายวาดวยตราสารเปลี่ยนมือ ค.ศ. 1911 ของประเทศฟลิปปนสนั้น บัญญัติเรื่อง

การคํ้าประกันตั๋วเงินไวในทํานองเดียวกับพระราชบัญญัติตั๋วแลกเงิน ค.ศ.1882 (Bills of Exchange 

Act 1882) ของประเทศอังกฤษ กลาวคือ มิไดบัญญัติเก่ียวกับการคํ้าประกันตั๋วเงินไวตางหากแตอยาง

ใด หากแตไดบัญญัติรวมกับเรื่องความรับผิดของผูสลักหลังตั๋วเงินในมาตรา 63 ดังตอไปนี้ 

มาตรา 63 “บุคคลท่ีลงลายมือชื่อตนในตั๋วเงินนอกจากในฐานะผูออกตั๋ว ผูสั่งจายหรือผู

รับรอง ใหถือวาบุคคลนั้นเปนผูสลักหลัง เวนแตบุคคลดังกลาวจะไดระบุไวอยางชัดแจงดวยถอยคํา

สํานวนตามสมควรถึงเจตนาท่ีจะเขาผูกพันในฐานะอ่ืน” 

ตามบทบัญญัติดังกลาว หากบุคคลใดลงลายมือชื่อตนในตั๋วเงินโดยมิไดระบุถอยคํา

สํานวนใด ๆ กํากับไวดวยวาตนประสงคจะเขาผูกพันตามตั๋วเงินนั้นในฐานะใด จะถูกถือวามีฐานะเปน

ผูสลักหลัง58  

อยางไรก็ตามบทบัญญัติดังกลาวยอมไมใชบังคับในกรณีท่ีบุคคลภายนอกซ่ึงลงลายมือ

ชื่อในตั๋วเงินนอกจากในฐานะผูออกตั๋ว ผูสั่งจายและผูรับรองนั้น ซ่ึงไดระบุไวอยางชัดแจงดวยถอยคํา

สํานวนวาเจตนาท่ีจะเขาผูกพันในฐานะอ่ืน ดังนั้น ผูสลักหลังตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใชเงินโดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือเปนพยานรับรองตัวบุคคล (Identifying the Person) เทานั้น และท่ีมิไดมี

วัตถุประสงคเพ่ือเขาผูกพันรับผิดตามเนื้อความในตั๋วเงินดังกลาว ก็ยอมไมมีความรับผิดตามตั๋วเงินแต

อยางใด อยางไรก็ตามการสลักหลังหรือการคํ้าประกันดังกลาวก็ตองแถลงไวอยางชัดแจงดวยวาเปนไป

เพ่ือวัตถุประสงคในการเปนพยานรับรองตัวบุคคล (Identification) เทานั้น59 

                                                           
56 James Matlock Ogden, The Law of Negotiable Instruments, 5th Edition, 

(Chicago: Callaghan & Co., 1947), p. 3. 
57 Aguedo F. Agbayani, Commentaries and Jurisprudence on the Commercial 

Laws of the Philippines, Volume 1, (Quezon City: AFA Publications, Inc., 1978), para. 

174.  
58 และโปรดดู the Negotiable Instruments Law 1911, s. 17 para. (f) ซ่ึงบัญญัติไว

วา “ในกรณีท่ีมีการลงลายมือชื่อในตั๋วเงินโดยไมชัดแจงวาบุคคลซ่ึงไดลงลายมือชื่อดังกลาวนั้น

ประสงคจะผูกพันตามตั๋วเงินในฐานะใด ใหถือวาบุคคลนั้นมีฐานะเปนผูสลักหลัง” 
59 Amer. Bank v. Macondray & Co., 4 Phil. 695. 
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ตัวอยางกรณีท่ีบุคคลภายนอกซ่ึงลงลายมือชื่อในตั๋วเงินไมตองรับผิดในฐานะผูสลักหลัง 

แตตองรับผิดตามท่ีไดระบุไว มีดังตอไปนี้ 

1. กรณีบุคคลภายนอกไดลงลายมือชื่อตนและเขียนขอความกํากับไววา “ในฐานะผูคํ้า

ประกัน (As Guarantor)” หรือ “เปนประกัน (As Surety)”60 

2. กรณีบุคคลภายนอกไดสลักหลังลงในตั๋วสัญญาใชเงินพรอมระบุขอความวา “ขาพเจา

ขอคํ้าประกันการใชเงินตามตั๋วสัญญาใชเงินนี้ (I hereby guarantee payment of the within 

note)” ยอมแสดงใหเห็นวาบุคคลดังกลาวประสงคจะผูกพันตามตั๋วในฐานะผูคํ้าประกัน มิใชผูสลัก

หลัง61 

3. เจตนาของผูลงลายมือชื่อในตั๋วเงินท่ีจะรับผิดในฐานะอ่ืนอาจปรากฏในดานหนาแหง

ตั๋วเงินนั้นก็ได เชน ในกรณีท่ีดานหนาแหงตั๋วเงินนั้นปรากฏขอความวา “ขาพเจาท้ังหลาย กลาวคือ ผู

ลงลายมือชื่อ (Signers) ผูสลักหลัง (Indorsers) ผูคํ้าประกัน (Sureties) ในฐานะลูกหนี้รวม (In 

Solido) สัญญาวาจะใชเงิน…” ผูลงลายมือชื่อในดานหลังแหงตั๋วเงินกอนท่ีจะมีการสงมอบยอมมี

ความรับผิดในฐานะลูกหนี้รวม (In Solido) มิใชในฐานะผูสลักหลัง สงผลใหบุคคลดังกลาวไมมีสิทธิ

ไดรับคําบอกกลาวการท่ีตั๋วเงินขาดความเชื่อถือ62 

ขอสันนิษฐานตามมาตรา 63 ท่ีวาบุคคลภายนอกผูลงลายมือชื่อในตั๋วเงินในฐานะอ่ืน

นอกจากผูออกตั๋ว ผูสั่งจายและผูรับรอง ยอมมีฐานะเปนผูสลักหลังนั้น เปนขอสันนิษฐานเด็ดขาดตาม

กฎหมายท่ีมิอาจนําสืบพยานบุคคลหรือพยานหลักฐานจากแหลงท่ีมาอ่ืน ๆ เพ่ือแกไขเปลี่ยนแปลงให

เปนอยางอ่ืนได63 ดังนั้น ตามมาตรา 63 นี้ บุคคลภายนอกท่ีไดสลักหลังลอยลงในตั๋วเงินยอมไม

สามารถนําสืบพยานบุคคลวาตนไดสลักหลังตั๋วเงินในฐานะตัวแทนของคูสัญญาตามตั๋วคนกอน ในอัน

ท่ีจะทําใหตนไมตองรับผิดเปนสวนตัวได สงผลใหบุคคลดังกลาวตองรับผิดในฐานะผูสลักหลัง64 

นอกจากนี้ เจตนาของผูลงลายมือชื่อในตั๋วเงินท่ีประสงคจะรับผิดในฐานะอ่ืนก็ตองระบุไวในคําสลัก

หลังนั้นเอง หรือในดานหนาของตั๋วเงิน และไมสามารถนําสืบถึงเจตนาเชนวานั้นดวยพยานบุคคลได65 

                                                           
60 Manuel v. Salvador, 28 O.G. 2481 (1940). 
61 Noble v. Beeman–Spauling Co., 131 Pac. 1006. 
62 Donark v. Rabito, 70 So. 166. 
63 First Nat. Bank v. Kern, 179 S.W. 721. 
64 Eaves v. Keeton, 193 S.W. 629. 
65 Busbee v. Greech, 135 S.E. 326. 
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4.5.2 ผลของการเขาค้ําประกันตั๋วเงิน 

4.5.2.1 ความผูกพันของผูค้ําประกันตั๋วเงิน 

เม่ือบุคคลภายนอกคนใดลงลายมือชื่อในตั๋วเงินนอกจากในฐานะผูออกตั๋ว ผูสั่งจายและ

ผูรับรอง บุคคลดังกลาวจะถูกถือวาเปนผูสลักหลัง ตามมาตรา 63 ซ่ึงกฎหมายวาดวยตราสารเปลี่ยน

มือ ค.ศ. 1911 ของประเทศฟลิปปนสไดบัญญัติถึงความรับผิดของบุคคลเชนวานั้นไวโดยเฉพาะใน

มาตรา 64 ดังนี้ 

มาตรา 64 “เม่ือบุคคลท่ีมิใชคูสัญญาแหงตั๋วเงินคนใดไดลงลายมือชื่อเปลาไวใน 

ตั๋วเงินนั้นกอนการสงมอบ บุคคลดังกลาวตองรับผิดในฐานะผูสลักหลัง ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(a) ถาตั๋วเงินนั้นสั่งจายตามคําสั่งของบุคคลภายนอก ผูลงลายมือชื่อเปลาดังกลาวตอง

รับผิดตอผูรับเงินและคูสัญญาท่ีเขาผูกพันภายหลังผูรับเงินทุกคน 

(b) ถาตั๋วเงินนั้นสั่งจายตามคําสั่งของผูออกตั๋วหรือผูสั่งจาย หรือสั่งจายแกผู ถือ  

ผูลงลายมือชื่อเปลาดังกลาวตองรับผิดตอคูสัญญาท่ีเขาผูกพันภายหลังผูออกตั๋วหรือผูสั่งจายทุกคน 

(c) ถาผูลงลายมือชื่อเปลาดังกลาวเขาลงลายมือชื่อเพ่ืออนุเคราะห (Accommodation) 

ผูจาย บุคคลเชนวานั้นตองรับผิดตอคูสัญญาท่ีเขาผูกพันภายหลังผูรับเงินทุกคน” 

จากบทบัญญัติดังกลาว บุคคลท่ีมิใชคูสัญญาแหงตั๋วเงินซ่ึงไดเขาลงลายมือชื่อเปลาไวใน

ตั๋วเงินนั้นกอนการสงมอบนั้น มีชื่อเรียกอีกอยางวา “ผูสลักหลังพิเศษ (Irregular or Anomalous 

Indorser)” ดังนั้น การจะเขาผูกพันในฐานะผูสลักหลังพิเศษดังกลาวได จะตองประกอบไปดวย

องคประกอบ 3 ประการดังตอไปนี้ 

1. บุคคลดังกลาวตองมิใช คูสัญญาตามตั๋ว เ งินอยูกอนแลว กลาวคือ ตองมิใช 

ผูออกตั๋ว ผูสั่งจาย ผูรับรอง หรือผูรับสลักหลังตามปกติ (Regular Indorsee)  

2. บุคคลดังกลาวตองลงลายมือชื่อเปลาในตั๋วเงิน (Sign the Instrument in Blank) 

3. บุคคลดังกลาวตองลงลายมือชื่อกอนการสงมอบ66 

สาเหตุท่ีเรียกบุคคลดังกลาววา “ผูสลักหลังพิเศษ” ก็เพราะวาบุคคลดังกลาวไดสลักหลัง

ตั๋วเงินดวยวิธีการพิเศษ และตําแหนงท่ีปรากฏชื่อของบุคคลเชนวานั้น ควรจะปรากฏชื่อของบุคคลอ่ืน 

เชน กรณีตั๋วเงินสั่งจายใหแก ร. หรือตามคําสั่งของ ร. เชนนี้ชื่อของ ร. ควรจะปรากฏในดานหลังของ

ตั๋วเงินนั้นเปนชื่อแรกในฐานะผูสลักหลังคนแรก แตหากสมมติวาชื่อผูสลักหลังคนแรกท่ีปรากฏใน

ดานหลังแหงตั๋วเงินนั้นมิใช ร. แตเปน ก. เชนนี้ ก. ก็จะมีฐานะเปนผูสลักหลังพิเศษตามมาตรา 6467 

                                                           
66 Aguedo F. Agbayani, supra note 57, para. 821. 
67 Maurice Megrah, supra note 18, p. 241. 
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การจะเปนผูสลักหลังพิเศษตามมาตรา 64 นั้น บุคคลดังกลาวตองลงลายมือชื่อในตั๋วเงิน

กอนการสงมอบ หากบุคคลท่ีมิใชคูสัญญาตามตั๋วเงินอยูกอนแลวเขาลงลายมือชื่อในตั๋วเงินนั้น

ภายหลังการสงมอบ บุคคลดังกลาวก็ยอมมิใชผูสลักหลังพิเศษอันจักตองอยูภายใตบังคับแหงมาตรา 

64 แตอยางใด และในกรณีเชนวานี้บุคคลดังกลาวตองอยูภายใตบังคับแหงมาตรา 17 (f) และมาตรา 

6368 มาตรา 64 จะใชบังคับเฉพาะกรณีท่ีการลงลายมือชื่อเปลาในตั๋วเงินนั้นไดกระทํากอนการสง

มอบ69 และมาตราดังกลาวเปนบทบัญญัติวาดวยความรับผิดของผูสลักหลังพิเศษท่ีมีตอผูรับเงิน

เทานั้น มิใชบทบัญญัติวาดวยความรับผิดในระหวางผูสลักหลังพิเศษดวยกันเอง ซ่ึงในกรณีดังกลาว

ตองบังคับตามมาตรา 68 ซ่ึงศาลอาจรับฟงพยานหลักฐานใด ๆ เพ่ือพิจารณาวาผูสลักหลังพิเศษคนใด

ตองรับตอผูสลักหลังพิเศษคนอ่ืน ๆ หรือไม70 

ตามมาตรา 64 (a) หากบุคคลท่ีมิใชคูสัญญาแหงตั๋วเงินไดเขาลงลายมือชื่อเปลาไวในตั๋ว

เงินท่ีสั่งจายตามคําสั่งของบุคคลภายนอกกอนการสงมอบ บุคคลดังกลาวตองรับผิดตอผูรับเงินและ

คูสัญญาท่ีเขาผูกพันภายหลังผูรับเงินทุกคน 

ตัวอยาง อ. ออกตั๋วสัญญาใชเงินสัญญาวาจะใชเงินใหแก ร. หรือตามคําสั่งของ ร. 

กอนท่ี อ. จะสงมอบตั๋วสัญญาใชเงินนั้นใหแก ร., ก. ซ่ึงเปนบุคคลภายนอกไดเขาลงลายมือชื่อเปลาใน

ดานหลังแหงตั๋วสัญญาใชเงินฉบับดังกลาวเพ่ือคํ้าประกันความรับผิดของ อ. จากนั้น อ. จึงสงมอบตั๋ว

นั้นใหแก ร. ในกรณีเชนนี้ ก. ยอมมีฐานะเปนผูสลักหลังพิเศษและชื่อของ ก. ก็จะปรากฏในดานหลัง

ตั๋วนั้นเปนชื่อแรกในฐานะผูสลักหลังคนแรก และ ร. ผูรับเงินยอมมีฐานะเปนบุคคลภายนอก (ท่ีวาเปน

บุคคลภายนอกเพราะวา ร. ยังมิไดลงลายมือชื่อในตั๋วสัญญาใชเงินฉบับนั้นในเวลาท่ี ก. ลงลายมือชื่อ

นั่นเอง) ตอมา ร. สลักหลังโอนตั๋วใหแก ข. และ ข. สลักหลังโอนตั๋วใหแก ค. ดังนี้ ก. ผูสลักหลังพิเศษ

ยอมตองรับผิดตอ ร. ผูรับเงิน และ ข. กับ ค. คูสัญญาท่ีเขาผูกพันภายหลังผูรับเงิน71 

ตามมาตรา 64 (b) หากบุคคลท่ีมิใชคูสัญญาแหงตั๋วเงินไดเขาลงลายมือชื่อเปลาไวในต๋ัว

เงินท่ีสั่งจายตามคําสั่งของผูออกตั๋วหรือผูสั่งจาย หรือตั๋วเงินท่ีสั่งจายแกผูถือ กอนการสงมอบ บุคคล

ดังกลาวตองรับผิดตอคูสัญญาท่ีเขาผูกพันภายหลังผูออกตั๋วหรือผูสั่งจายทุกคน 

ตัวอยาง อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินตามคําสั่งของตน ในการนี้ ก. บุคคลภายนอก

ไดเขาลงลายมือชื่อเปลาในดานหลังแหงตั๋วแลกเงินฉบับดังกลาวเพ่ือคํ้าประกันความรับผิดของ อ. 

ตอมา อ. โอนตั๋วนั้นใหแก ข., ข. สลักหลังโอนตั๋วใหแก ค. และ ค. สลักหลังโอนตั๋วใหแก ง. ในกรณี

                                                           
68 Thomas v. Hobel, 271 Pac. 931. 
69 Kohn v. Consolidated Butter & Eg. Co., 63 Supp. 265. 
70 Wilson v. Hendee, 66 Atl. 113. 
71 Maurice Megrah, supra note 108, pp. 243 – 245. 
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เชนนี้ ก. ยอมมีฐานะเปนผูสลักหลังพิเศษ และ ก. ยอมตองรับผิดตอ ข., ค. และ ง. เพราะบุคคล

ดังกลาวเขาผูกพันตามตั๋วนั้นภายหลัง อ. ผูสั่งจาย แต ก. ไมตองรับผิดตอ อ. เพราะ อ. เปนผูสั่งจาย

นั่นเอง และในกรณีตั๋วเงินท่ีสั่งจายตามคําสั่งของผูถือก็จะไดผลในทํานองเดียวกันนี้ดวย72 

ตามมาตรา 64 (c) หากบุคคลท่ีมิใชคูสัญญาแหงตั๋วเงินไดเขาลงลายมือชื่อเปลาไวในตั๋ว

เงินเพ่ืออนุเคราะห (Accommodation) ผูจายกอนการสงมอบ บุคคลดังกลาวตองรับผิดตอคูสัญญาท่ี

เขาผูกพันภายหลังผูรับเงินทุกคน 

ตัวอยาง อ. ออกตั๋วสัญญาใชเงินสัญญาวาจะใชเงินใหแก ร. หรือตามคําสั่งของ ร. 

ตอมา ร. สลักหลังโอนตั๋วนั้นใหแก ก. เพ่ือขายลด แต ก. ไมเชื่อถือในเครดิตของ อ. และ ร., ร. จึง

ขอให ข. บุคคลภายนอกเขาลงลายมือชื่อเปลาในดานหลังแหงตั๋วแลกเงินฉบับดังกลาวเพ่ือให ร. ยืม

ใชชื่อและความนาเชื่อถือของ ข. โดย ข. มิไดรับคาตอบแทนเพ่ือการดังกลาวแตอยางใด จากนั้น ร. 

จึงสงมอบตั๋วนั้นใหแก ก. ในกรณีเชนนี้ ข. ยอมมีฐานะเปนผูสลักหลังพิเศษและลายมือชื่อของ ข. ยอม

ปรากฏในดานหลังตั๋วสัญญาใชเงินนั้นเปนลําดับท่ีสองตอจากลายมือชื่อของ ร. ดังนี้ ข. ยอมตองรับผิด

ตอ ก. และคูสัญญาอ่ืนท่ีเขาผูกพันภายหลัง ร. ทุกคน แต ข. ไมตองรับผิดตอ อ. และ ร. เพราะบุคคล

ดังกลาวไดเขาผูกพันตามตั๋วอยูแลวกอน ข. นั่นเอง73 

4.5.2.2 ลักษณะความรับผิด 

ผูสลักหลังพิเศษตามมาตรา 63 และมาตรา 64 ก็มีฐานะเปนผูสลักหลังคนหนึ่ง

เชนเดียวกันกับผูสลักหลังท่ัวไป ดังนั้น ความรับผิดของผูสลักหลังพิเศษจึงมีลักษณะเดียวกันกับผูสลัก

หลัง ท่ัวไปดวย โดยบรรดาผูสลักหลังตั๋ว เ งินตองรับผิดตามตั๋วนั้นในฐานะลูกหนี้ลําดับรอง 

(Secondary Debtor)74 กลาวคือ ผูสลักหลังจะรับผิดก็ตอเม่ือลูกหนี้ชั้นตนไมใชเงินเม่ือตั๋วถึง

กําหนด75 หลักกฎหมายดังกลาวเปนไปตามมาตรา 192 ท่ีบัญญัติวา “บุคคลท่ีตองรับผิดในชั้นตน 

(Primarily Liable) ตามตั๋วเงิน คือ บุคคลท่ีตองใชเงินตามเนื้อความในตั๋วเงินอยางเด็ดขาด คูสัญญา

ตามตั๋วเงินคนอ่ืน ๆ นอกจากนี้ยอมรับผิดในลําดับรอง (Secondarily Liable)” โดยลูกหนี้ชั้นตนตาม

ตั๋วเงินก็ไดแกผูรับรองในกรณีตั๋วแลกเงิน และผูออกตั๋วในกรณีตั๋วสัญญาใชเงิน ซ่ึงความรับผิดของผู

รับรองตั๋วแลกเงินมีบัญญัติไวในมาตรา 62 ซ่ึงวางหลังไววา ดวยการรับรองนั้น ผูรับรองเปนอันสัญญา

วาจะรับผิดใชเงินตามเนื้อความแหงคํารับรองของตน76 สวนความรับผิดของผูออกตั๋วสัญญาใชเงินนั้น

                                                           
72 Aguedo F. Agbayani, supra note 57, para. 826. 
73 Ibid., para. 827. 
74 Ibid., paras. 231, 235. 
75 Ibid., para. 230. 
76 Ibid., para. 231. 
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มีบัญญัติไวในมาตรา 60 ซ่ึงวางหลักไววา ดวยการออกตั๋วสัญญาใชเงินนั้น ผูออกตั๋วสัญญาใชเงินเปน

อันสัญญาวาจะรับผิดใชเงินตามเนื้อความแหงตั๋วสัญญาใชเงินนั้น77 ดังนี้คูสัญญาตามตั๋วเงินคนอ่ืน ๆ 

นอกจากผูรับรองตั๋วแลกเงินและผูออกตั๋วสัญญาใชเงินจึงมีฐานะเปนลูกหนี้ลําดับรองท้ังสิ้น และเม่ือผู

สลักหลังตั๋วเงินมิใชผูรับรองตั๋วแลกเงินและผูออกตั๋วสัญญาใชเงิน ผูสลักหลังตั๋วเงินจึงมีฐานะเปน

ลูกหนี้ลําดับรองนั่นเอง 

ความรับผิดของผูสลักหลังตั๋วเงินนั้นมีบัญญัติไวในมาตรา 65 และมาตรา 66 โดยมาตรา 

65 เปนบทบัญญัติวาดวยความรับผิดของผูโอนตั๋วเงินดวยการสงมอบ หรือการสลักหลังมีเง่ือนไข 

(Qualified Indorsement) สวนมาตรา 66 นั้นเปนบทบัญญัติวาดวยความรับผิดของผูสลักหลังท่ัวไป 

(General Indorsement) และเม่ือการสลักหลังพิเศษตามมาตรา 63 และมาตรา 64 ตองกระทําโดย

การลงลายมือชื่อเปลาในดานหลังแหงตั๋วเงิน การดังกลาวจึงมีลักษณะเปนการสลักหลังลอยซ่ึงไมมี

ขอกําหนดใด ๆ เพ่ิมเติม สงผลใหการกระทําเชนวานั้นมีลักษณะเปนการสลักหลังท่ัวไปตาม

ความหมายแหงมาตรา 66 ดังนั้น ความรับผิดของผูสลักหลังพิเศษตามมาตรา 63 และมาตรา 64 จึง

ตองตกอยูภายใตบังคับแหงมาตรา 66 นั่นเอง 

มาตรา 66 บัญญัติวา “บุคคลผูสลักหลังทุกคนซ่ึงสลักหลังโดยปราศจากเง่ือนไข 

(Qualification) ใด ๆ ยอมเปนอันรับรองตอผูทรงโดยชอบดวยกฎหมายภายหลังตนทุกคน 

(a) ตามท่ีบัญญัติไวในอนุมาตรา (a), (b) และ (c) แหงมาตรากอนหนานี้ 

(b) วาตั๋วเงินนั้นสมบูรณและมีอยูจริง (Valid and Subsisting) ในเวลาท่ีตนสลักหลัง 

และนอกจากนี้ ผูสลักหลังยังเปนอันสัญญาดวยวาเม่ือไดยื่นตั๋วโดยชอบแลว จะมีการ

รับรอง หรือใชเงิน หรือท้ังสองประการ แลวแตกรณี ตามเนื้อความแหงตั๋วเงินนั้น และหากตั๋วเงินขาด

ความเชื่อถือและไดทําถูกตองตามวิธีการในขอขาดความเชื่อถือนั้นแลว ผูสลักหลังก็จะใชเงินตาม

จํานวนท่ีปรากฏในตั๋วนั้นแกผูทรง หรือแกผูสลักหลังคนหลังซ่ึงตองถูกบังคับใหใชเงินตามตั๋วนั้น” 

ตามบทบัญญัติดังกลาว ผูสลักหลังท่ัวไปซ่ึงไดลงลายมือชื่อในดานหลังแหงตั๋วเงินโดยไม

ระบุขอกําหนดเพ่ิมเติมใด ๆ ยอมเปนอันรับรองวา 

1. ตั๋วเงินนั้นเปนตั๋วเงินท่ีแทจริง (Genuine) และเปนอยางท่ีควรจะเปนทุกประการ 

(The instrument is in all respects what it purports to be) ตามมาตรา 65 (a) ประกอบ

มาตรา 66 (a) 

2. ตนมีสิทธิในตั๋วนั้นอยางสมบูรณ ตามมาตรา 65 (b) ประกอบมาตรา 66 (a) 

3. คูสัญญาตามตั๋วคนกอน ๆ มีความสามารถในการเขาทํานิติกรรมอยางสมบูรณ ตาม

มาตรา 65 (c) ประกอบมาตรา 66 (a) 

                                                           
77 Ibid., para. 235. 
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4. ตั๋วเงินนั้นสมบูรณและมีอยูจริง (Valid and Subsisting) ในเวลาท่ีตนสลักหลัง ตาม

มาตรา 66 (b) 

นอกจากคํารับรองท้ัง 4 ประการท่ีกลาวไปแลวขางตน ผูสลักหลังซ่ึงไดลงลายมือชื่อตน

ในตั๋วเงินโดยมิไดระบุขอกําหนดใด ๆ กํากับไวดวยนั้น ยอมเปนอันสัญญาวาเม่ือไดยื่นตั๋วโดยชอบแลว 

จะมีการรับรอง หรือใชเงิน หรือท้ังสองประการ แลวแตกรณี ตามเนื้อความแหงตั๋วเงินนั้น และหากตั๋ว

เงินขาดความเชื่อถือและไดทําถูกตองตามวิธีการในขอขาดความเชื่อถือนั้นแลว ผูสลักหลังก็จะใชเงิน

ตามจํานวนท่ีปรากฏในตั๋วนั้นแกผูทรง หรือแกผูสลักหลังคนหลังซ่ึงตองถูกบังคับใหใชเงินตามตั๋วนั้น78 

ซ่ึงความรับผิดของผูสลักหลังดังกลาวนั้นเปนไปในลักษณะเดียวกันกับความรับผิดของผูสั่งจาย79 

ดังท่ีไดกลาวไปแลวขางตนวาความรับผิดของผูสลักหลังเปนความรับผิดของลูกหนี้ลําดับ

รองนั้น ก็เนื่องจากวาตามมาตรา 66 วรรคสองแลว ความรับผิดลําดับรองดังกลาวมิไดจํากัดอยูแต

เฉพาะตามคํารับรอง 4 ประการดังท่ีบัญญัติไวในมาตรา 66 วรรคหนึ่งเทานั้น หากแตผูสลักหลังยัง

ตองรับผิดตอเม่ือลูกหนี้ชั้นตนปฏิเสธการใชเงินไมวาจะดวยเหตุผลใดดวย ซ่ึงแตกตางจากความรับผิด

ของผูสลักหลังมีเง่ือนไขและผูโอนต๋ัวเงินดวยการสงมอบตามมาตรา 65 กลาวอีกนัยหนึ่งคือ ผูสลัก

หลังท่ัวไปจะตองรับผิดก็ตอเม่ือตั๋วเงินนั้นขาดความเชื่อถือ แมจะไมปรากฏเหตุผลท่ีทําใหตั๋วเงินนั้น

ขาดความเชื่อถือก็ตาม80 นอกจากนั้นการท่ีบุคคลใดเปนผูทรงโดยชอบดวยกฎหมายดวยก็ไมทําให

ความรับผิดในฐานะผูสลักหลังและคํารับรองดังท่ีบัญญัติไวในมาตรา 65 หรือมาตรา 66 ของบุคคล

ดังกลาวตองเสื่อมเสียไปแตอยางใด 

ในกรณีท่ีลูกหนี้ชั้นตนตกเปนบุคคลลมละลาย ผูสลักหลังท่ัวไปก็ตองรับผิดใชเงินตามตั๋ว

ดวย แมวาเขาจะไมรูหรือมิไดปกปด (Conceal) ขอเท็จจริงดังกลาวก็ตาม ท้ังนี้เนื่องจากผูสลักหลัง

ท่ัวไปเปนอันสัญญาวาจะใชเงินใหในกรณีท่ีลูกหนี้ชั้นตนไมใชเงินนั่นเอง ดังนั้น “ในกรณีท่ีบุคคลใดได

สลักหลังโดยไมมีเง่ือนไขในตั๋วสัญญาใชเงิน กฎหมายวาดวยตราสารเปลี่ยนมือไดกําหนดความรับผิด

ของบุคคลดังกลาวไวโดยละเอียดแลว และศาลก็มิอาจรับฟงคําใหการของพยานบุคคลเพ่ืออธิบายหรือ

หักลางความรับผิดเชนวานั้นได”81 

อยางไรก็ตาม ศาลอาจรับฟงพยานบุคคลเพ่ือพิสูจนถึงการตกลงกันดวยวาจาท่ีไดกระทํา

ลงกอนหรือในขณะเดียวกันกับการสลักหลังได และศาลอาจรับฟงพยานบุคคลเพ่ือพิสูจนถึงขอตกลง

                                                           
78 Last par., Sec. 66, NIL; Cullas v. PNB, 62 Phil. 519; และโปรดดู Banco de 

Islas Filipinas v. Espinosa & Pardo, 40 O.G. (4th Supp.) 68. 
79 Aguedo F. Agbayani, supra note 57, para. 845. 
80 Chartered Bank of India, Australia & China v. Tuljaram, April 14, 1955. 
81 Velasco v. Tan Liuan & Co., 43 Phil. 195, 203. 
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อ่ืน ๆ ท่ีไมสามารถเขียนลงในตั๋วเงินไดเพราะจะสงผลตอความนาเชื่อถือของตั๋วเงินก็ได ท้ังนี้ภายใต

เง่ือนไขท่ีวาขอตกลงดังกลาวจะตองไมเปลี่ยนแปลง (Vary) แกไข (Alter) หรือทําลาย (Destroy) 

หนาท่ีตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการสลักหลังดวย ดวยเหตุนี้ศาลจึงตัดสินวาคํารับรองดวยวาจาของ

ผูสลักหลังเช็คท่ีรับรองวาผูสั่งจายมีเงินในบัญชี และหากผูสั่งจายไมมีเงินในบัญชี ตนก็จะใชเงินตาม

จํานวนท่ีระบุในเช็คนั้นดวยตนเองนั้น เปนหนี้โดยท่ัวไป (Ordinary Obligations) ของผูสลักหลัง 

และตามกฎหมายแลว หนี้ดังกลาวยอมเปนอันปลดเปลื้องไปหากผูทรงเช็คนําเช็คไปยื่นใหผูจายใชเงิน

ลาชา ท้ังนี้เนื่องจากผูสลักหลังมิไดรับรองวาผูสั่งจายจะมีเงินในบัญชีอยูตลอดเวลา หรือตนจะใชเงิน

ตามเช็คใหแทนแมวาผูทรงจะยื่นเช็คใหผูจายใชเงินลาชาก็ตาม82 

4.5.2.3 การหลุดพนความรับผิดของผูค้ําประกันตั๋วเงิน 

ผูคํ้าประกันตั๋วเงินตามกฎหมายของประเทศฟลิปปนสมีฐานะเปนผูสลักหลัง ดังนั้น การ

หลุดพนจากความรับผิดของบุคคลผูคํ้าประกันตั๋วเงินจึงตองพิจารณาบทบัญญัติวาดวยการหลุดพน

จากความรับผิดของผูสลักหลัง ซ่ึงตามกฎหมายวาดวยตราสารเปลี่ยนมือ ค.ศ. 1911 ผูสลักหลังยอม

หลุดพนจากความรับผิดตามตั๋วเงินในกรณีดังตอไปนี้ 

(1) ผูทรงไมยื่นตั๋วใหผูจายใชเงิน มาตรา 70 แหงกฎหมายวาดวยตราสารเปลี่ยนมือ 

ค.ศ. 1911 บัญญัติวา “การยื่นตั๋วใหใชเงินไมจําตองกระทําเพ่ือบังคับการใชเงินเอาแก (Charge) 

บุคคลซ่ึงตองรับผิดตามตั๋วเงินในชั้นตน (Primarily Liable) แตหากตามเนื้อความแลว ตั๋วเงินนั้นตอง

ใชเงิน ณ สถานท่ีท่ีกําหนดไวเปนพิเศษ และบุคคลดังกลาวสามารถและประสงคจะใชเงิน ณ สถานท่ี

นั้นในเวลาท่ีตั๋วเงินถึงกําหนด ความสามารถและความประสงคดังกลาวยอมเทากับเปนการทําคําเสนอ

วาจะใชเงิน (Tender of Payment) ในสวนของเขาแลว เวนแตจะบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน การยื่นตั๋ว

ใหใชเงินจําตองกระทําเพ่ือบังคับการใชเงินเอาแกผูสั่งจายและผูสลักหลัง” จากบทบัญญัติดังกลาวจะ

เห็นไดวาแมผูทรงจะไมยื่นตั๋วใหผูจายใชเงิน ผูทรงก็สามารถบังคับการใชเงินเอาแกบุคคลซ่ึงตองรับผิด

ตามตั๋วเงินในชั้นตนได ซ่ึงบุคคลดังกลาวก็ไดแกผูรับรองตั๋วแลกเงินและผูออกตั๋วสัญญาใชเงิน อยางไร

ก็ตามกรณีจะเปลี่ยนไปหากผูทรงประสงคจะบังคับการใชเงินเอาแกผูสั่งจายและผูสลักหลัง เนื่องจาก

ตอนทายแหงมาตรา 70 ไดบัญญัติไวโดยชัดแจงวาการยื่นตั๋วใหใชเงินนั้นจําตองกระทําเพ่ือบังคับการ

ใชเงินเอาแกบุคคลเชนวานั้น กลาวอีกนัยหนึ่งคือ หากผูทรงไมยื่นตั๋วใหผูจายใชเงิน ผูทรงยอมไม

สามารถใชสิทธิไลเบี้ยเอาแกผูสั่งจายและผูสลักหลังได หรืออาจกลาวไดวาการไมปฏิบัติหนาท่ีดังกลาว

ของผูทรงยอมทําใหผูสั่งจายและผูสลักหลังหลุดพนจากความรับผิดตามเนื้อความท่ีปรากฏในตั๋วเงินไป

นั่นเอง 

                                                           
82 PNB v. Seeto, G.R. No. L–4388, Aug. 13, 1952. 
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ตัวอยาง อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินใหแก ร. ในการนี้ จ. ไดลงลายมือชื่อรับรองตั๋ว

แลกเงินดังกลาวไวดวย ตอมา ร. สลักหลังโอนตั๋วให ก. และ ก. สลักหลังโอนตั๋วใหแก ข. เม่ือตั๋วถึง

กําหนด ข. ไมนําตั๋วไปยื่นใหผูจายใชเงิน เชนนี้ อ. ผูสั่งจายและ ร. กับ ก. ผูสลักหลังยอมหลุดพนจาก

ความรับผิดตามตั๋วนั้นไป อยางไรก็ตาม ข. ก็ยังอาจใชสิทธิไลเบี้ยเอาแก จ. ผูรับรองตั๋วแลกเงินได 

เพราะ จ. ยอมไมหลุดพนจากความรับผิดตามตั๋วแมวาผูทรงจะไมยื่นตั๋วใหตนใชเงินในวันถึงกําหนดก็

ตาม เนื่องจาก จ. เปนบุคคลซ่ึงตองรับผิดในชั้นตนนั่นเอง 

กฎหมายกไดบัญญัติขอยกเวนมิใหผูสลักหลังหลุดพนจากความรับผิดตามตั๋วแมวาผูทรง

จะมิไดยื่นตั๋วใหผูจายใชเงินก็ตาม กลาวคือ ในกรณีท่ีผูสั่งจายตั๋วแลกเงินหรือผูออกตั๋วสัญญาใชเงินได

สั่งจายหรือออกตั๋วนั้นเพ่ือใหความอนุเคราะห (Accommodation) แกผูสลักหลัง หรือในกรณีท่ีผู

รับรองตั๋วแลกเงินไดรับรองตั๋วนั้นเพ่ือใหความอนุเคราะหแกผูสลักหลัง ในกรณีดังกลาวผูสลักหลังยอม

ไมสามารถเรียกรองใหมีการใชเงินตามตั๋วนั้นได เชนนี้แมวาตอมาผูทรงจะมิไดยื่นตั๋วใหผูจายใชเงิน

ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดไวก็ตาม ผูสลักหลังท่ีไดรับความอนุเคราะห (Accommodated 

Party) ดังกลาวก็ยอมไมหลุดพนจากความรับผิดตามตั๋วแตอยางใด ตามมาตรา 80 ซ่ึงบัญญัติวา “การ

ยื่นตั๋วไมจําตองกระทําเพ่ือใหผูสลักหลังมีความรับผิด ในกรณีท่ีตั๋วเงินนั้นไดออกหรือสั่งจาย หรือ

รับรองเพ่ือใหความอนุเคราะห (Accommodation) แกผูสลักหลัง และบุคคลดังกลาวไมมีสิทธิ

เรียกรองใหมีการใชเงินตามตั๋วนั้นหากไดมีการยื่นใหผูจายใชเงิน” 

ตัวอยาง อ. ออกตั๋วสัญญาใชเงินเพ่ือใหความอนุเคราะห (Accommodation) แก ร. 

ผูรับเงิน ตอมา ร. สลักหลังโอนตั๋วใหแก ก., ก. สลักหลังโอนตั๋วใหแก ข. และ ข. สลักหลังโอนตั๋ว

ใหแก ค. ในกรณีเชนนี้ ค. ไมจําตองยื่นตั๋วให อ. ใชเงินเพ่ือท่ีจะกอใหเกิดความรับผิดแก ร. ผูสลักหลัง 

เนื่องจากการท่ี อ. ออกตั๋วสัญญาใชเงินใหแก ร. นั้นก็เพ่ือใหความอนุเคราะหแก ร. และ ร. มิไดเสีย

คาตอบแทนเพ่ือการดังกลาวใหแก อ. แตอยางใด ฉะนั้น ร. จึงไมมีสิทธิเรียกรองให อ. ใชเงินตามต๋ัว

ใหแก ค. หาก ค. นําตั๋วนั้นมายื่นให อ. ใชเงิน  

ดวยเหตุนี้คูสัญญาท่ีไดรับความอนุเคราะห (Accommodated Party) จึงเปนบุคคลท่ี

ตองรับผิดในชั้นตน83 และเนื่องจากกฎหมายไดวางหลักไววาการท่ีผูทรงไมยื่นตั๋วใหผูจายใชเงินนั้น ไม

ทําใหคูสัญญาซ่ึงตองรับผิดในชั้นตนหลุดพนจากความรับผิด84 เชนนี้ตามตัวอยางขางตน ร. ซ่ึงมีฐานะ

เปนผูรับเงินและผูสลักหลังท่ีไดรับความอนุเคราะหจาก อ. ซ่ึงสงผลให ร. มีฐานะเปนคูสัญญาซ่ึงตอง

รับผิดในชั้นตนดวยนั้น จึงไมหลุดพนจากความรับผิดตามตั๋วนั้นแตอยางใด แมวา ค. จะมิไดยื่นตั๋วใหผู

จายใชเงินก็ตาม 

                                                           
83 Bergon v. Trumble, 101 Atl. 137. 
84 Negotiable Instruments Law 1911, s. 70. 
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อยางไรก็ตามการท่ี ค. ผูทรงไมยื่นตั๋วให อ. ใชเงินภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด

ยอมสงผลให ก. และ ข. ผูสลักหลังคนอ่ืน ๆ หลุดพนจากความรับผิดไป ตามมาตรา 70 

มีปญหาวาผูทรงตองนําตั๋วไปยื่นใหผูจายใชเงินเม่ือใด ตอปญหาดังกลาว มาตรา 71 

แหงกฎหมายวาดวยตราสารเปลี่ยนมือ ค.ศ. 1911 ไดบัญญัติไววา “การยื่นตั๋วใหใชเงินตองกระทําใน

วันท่ีตั๋วเงินนั้นถึงกําหนด ในกรณีตั๋วเงินชนิดถึงกําหนดเม่ือทวงถาม การยื่นตั๋วใหใชเงินตองกระทํา

ภายในระยะเวลาตามสมควร (Reasonable Time) นับแตวันออกตั๋ว ในกรณีตั๋วแลกเงิน การยื่นตั๋ว

ใหใชเงินตองกระทําภายในระยะเวลาตามสมควรนับแตวันท่ีมีการสลักหลังครั้งสุดทาย” ดังนั้น 

กําหนดเวลาท่ีผูทรงตองยื่นตั๋วใหผูจายใชเงินจึงข้ึนอยูกับชนิดของตั๋วเงินท่ีตนเปนผูทรง กลาวคือ หาก

เปนตั๋วเงินชนิดถึงกําหนดในวันใดวันหนึ่งตามท่ีกําหนดไว หรือตั๋วเงินชนิดถึงกําหนดในวันใดวันหนึ่งใน

อนาคตซ่ึงอาจคํานวณได (Instrument Payable at a Determinable Future Time) ผูทรงตองนํา

ตั๋วดังกลาวไปยื่นใหผูจายใชเงินในวันท่ีตั๋วนั้นถึงกําหนด85 แตหากเปนตั๋วเงินชนิดถึงกําหนดเม่ือทวง

ถาม กําหนดเวลาท่ีผูทรงจะตองยื่นตั๋วใหผูจายใชเงินก็จะข้ึนอยูกับวาตั๋วเงินท่ีตนเปนผูทรงนั้นเปนตั๋ว

สัญญาใชเงินหรือตั๋วแลกเงิน กลาวคือ หากเปนตั๋วสัญญาใชเงิน ผูทรงก็ตองยื่นตั๋วใหผูจายใชเงินใน

ระยะเวลาตามสมควรนับแตวันออกตั๋ว86 แตหากเปนตั๋วแลกเงิน ผูทรงก็ตองยื่นตั๋วใหผูจายใชเงินใน

ระยะเวลาตามสมควรนับแตวันท่ีมีการสลักหลังครั้งสุดทาย87 หากผูทรงไมยื่นตั๋วใหผูจายใชเงินภายใน

กําหนดเวลาดังกลาว บรรดาผูสั่งจายและผูสลักหลังท้ังปวงยอมเปนอันหลุดพนจากความรับผิดตาม

เนื้อความท่ีปรากฏในตั๋วเงินนั้น88 

(2) ผูทรงไมยื่นตั๋วแลกเงินใหผูจายรับรอง กลาวคือ มาตรา 143 แหงกฎหมายวาดวย

ตราสารเปลี่ยนมือ ค.ศ. 1911 บัญญัติวา “การยื่นตั๋วแลกเงินใหผูจายรับรองจําตองกระทําในกรณี

ดังตอไปนี้ 

(a) กรณีตั๋วแลกเงินชนิดถึงกําหนดเม่ือไดเห็น หรือในกรณีอ่ืน ๆ เม่ือการยื่นตั๋วแลกเงิน

ใหผูจายรับรองจําตองกระทําเพ่ือกําหนดวันถึงกําหนดตามตั๋วแลกเงินนั้น หรือ 

(b) กรณีท่ีระบุไวในตั๋วแลกเงินนั้นอยางชัดแจงวาตองนํายื่นใหผูจายรับรอง หรือ 

                                                           
85 Aguedo F. Agbayani, supra note 57, para. 867. 
86 โปรดดู Murray v. 3rd Nat. Bank, 234 Fed. Rep. 481; Baker v. Valentine, 

288 S.W. 771; Anderson v. 1st Nat Bank, 122 N.E. 918. 
87 Aguedo F. Agbayani, supra note 57, para. 869. 
88 Prudential Bank & Trust Co. v. Ramesh Trading Co., C.A. 39208–R, Sept. 

10, 1964. 
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(c) กรณีตั๋วแลกเงินสั่งจาย ณ สถานท่ีอ่ืนนอกจากภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผู

จาย 

ในกรณีอ่ืน ๆ นอกจากนี้ การยื่นตั๋วแลกเงินใหผูจายรับรองไมจําตองกระทําเพ่ือให

คูสัญญาตามตั๋วแลกเงินมีความรับผิดตามเนื้อความในตั๋วนั้น”  

และมาตรา 144 แหงกฎหมายวาดวยตราสารเปลี่ยนมือ ค.ศ. 1911 บัญญัติวา “เวนแต

จะบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน ผูทรงตั๋วแลกเงินชนิดท่ีตองนํายื่นเพ่ือใหผูจายรับรองตามท่ีกําหนดไวใน

มาตรากอน ตองยื่นตั๋วแลกเงินนั้นใหผูจายรับรอง หรือตองโอนตั๋วแลกเงินนั้น ภายในระยะเวลาตาม

สมควร หากผูทรงไมปฏิบัติการดังกลาว บรรดาผูสั่งจายและผูสลักหลังยอมหลุดพนจากความรับผิด” 

จากบทบัญญัติดังกลาว การยื่นตั๋วแลกเงินใหผูจายรับรองนั้นไมจําตองกระทําเพ่ือให

คูสัญญาตามตั๋วแลกเงินมีความรับผิดตามเนื้อความในตั๋วนั้น เวนแตใน 3 กรณีซ่ึงบัญญัติไวในมาตรา 

143 กลาวคือ การจะเรียกใหบุคคลซ่ึงตองรับผิดตามตั๋วแลกเงินในลําดับรอง รับผิดตามตั๋วไดนั้น ผู

ทรงจําตองกระทําการดังตอไปนี้เสียกอน ไดแก (1) ผูทรงตองยื่นตั๋วแลกเงินนั้นใหผูจายรับรอง หรือ 

(2) ผูทรงตองโอนตั๋วแลกเงินนั้นภายในระยะเวลาตามสมควร89 ดังนั้น แมวาผูทรงจะมิไดยื่นตั๋วแลก

เงินใหผูจายรับรอง แตหากผูทรงไดโอนตั๋วนั้นภายในระยะเวลาตามสมควรแลว บุคคลซ่ึงตองรับผิด

ตามตั๋วแลกเงินนั้นในลําดับรองก็จะไมหลุดพนจากความรับผิดแตอยางใด90 

อนึ่ง ในกรณีอ่ืน ๆ ท่ีผูทรงไมจําตองยื่นตั๋วแลกเงินใหผูจายรับรองเพ่ือใหบุคคลซ่ึงตองรับ

ผิดตามตั๋วในลําดับรองมีความรับผิดนั้น หากผูทรงจะกระทําการดังกลาวก็ยอมไมมีผลเสียใด ๆ และ

ในทางปฏิบัติแลวก็เปนเรื่องปกติท่ีผูทรงจะยื่นตั๋วใหผูจายรับรอง และในกรณีดังกลาวหากผูจาย

ปฏิเสธการรับรอง ผูทรงก็อาจใชสิทธิไลเบี้ยเอาแกคูสัญญาตามตั๋วไดทันทีเสมือนหนึ่งวาตั๋วแลกเงินนั้น

เปนชนิดท่ีตองนํายื่นเพ่ือใหผูจายรับรอง91 

(3) ผูทรงไมสงคําบอกกลาวการท่ีตั๋วเงินขาดความเชื่อถือ กลาวคือ มาตรา 89 แหง

กฎหมายวาดวยตราสารเปลี่ยนมือ ค.ศ. 1911 บัญญัติวา “เวนแตจะบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน ในกรณีท่ี

ตั๋วเงินขาดความเชื่อถือเพราะเขาไมรับรองหรือไมใชเงิน ตองมีการสงคําบอกกลาวการท่ีตั๋วเงินขาด

ความเชื่อถือนั้นใหแกผูสั่งจายและผูสลักหลังทุกคน และผูสั่งจายหรือผูสลักหลังคนใดท่ีมิไดรับคําบอก

กลาวเชนวานั้นยอมหลุดพนจากความรับผิด” 

                                                           
89 Negotiable Instrument Law 1911, s. 144. 
90 Aguedo F. Agbayani, supra note 57, para. 1091. 
91 Champion v. Gorden, 10 Am. Rep. 581. 
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การบอกกลาวการท่ีตั๋วเงินขาดความเชื่อถือ คือ การแจงขอเท็จจริง ไมวาจะดวยวาจา

หรือลายลักษณอักษร ใหผูสั่งจายหรือผูสลักหลังไดทราบวาตั๋วเงินฉบับใดถูกปฏิเสธการรับรอง หรือ

ถูกปฏิเสธการใชเงิน และบุคคลท่ีไดรับคําบอกกลาวเชนวานั้นอาจตองรับผิดใชเงินตามตั๋วนั้น92 

ตามบทบัญญัติมาตรา 89 แหงกฎหมายวาดวยตราสารเปลี่ยนมือ ค.ศ. 1911 ในกรณีท่ี

ตั๋วเงินขาดความเชื่อถือเพราะ (1) ผูจายตามตั๋วแลกเงินปฏิเสธการรับรอง หรือ (2) ผูจายตามตั๋วแลก

เงินหรือผูออกตั๋วสัญญาใชเงินปฏิเสธการใชเงิน นั้น ผูทรงตองสงคําบอกกลาวการท่ีตั๋วเงินขาดความ

เชื่อถือเชนวานั้นใหแกบุคคลท่ีตองรับผิดตามเนื้อความในตั๋วเงินในลําดับรอง ซ่ึงไดแก ผูสั่งจายและผู

สลักหลัง มิฉะนั้นแลวบุคคลดังกลาวยอมหลุดพนจากความรับผิด 

ตัวอยาง อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินใหแก ร. ในการนี้ จ. ไดลงลายมือชื่อรับรองต๋ัว

นั้นดวย ตอมา ร. สลักหลังโอนตั๋วใหแก ก., ก. สลักหลังโอนตั๋วใหแก ข. และ ข. สลักหลังโอนตั๋วใหแก 

ค. เม่ือตั๋วถึงกําหนด ค. นําตั๋วไปยื่นให จ. ใชเงินแต จ. ปฏิเสธการใชเงิน เชนนี้หาก ค. ไมสงคําบอก

กลาวการท่ีตั๋วสัญญาใชเงินขาดความเชื่อถือดังกลาวใหแกคูสัญญาตามตั๋วนั้นคนใดเลย ค. ยอมไมมี

สิทธิไลเบี้ยเอาแก อ. ผูสั่งจายและ ร., ก. และ ข. ผูสลักหลัง เพราะบุคคลดังกลาวไดหลุดพนจาก

ความรับผิดไปแลวตั้งแตพนกําหนดเวลาสําหรับการสงคําบอกกลาวการท่ีตั๋วเงินขาดความเชื่อถือ93 

แต ค. ยังมีสิทธิไลเบี้ยเอาแก จ. ผูรับรองได เพราะ จ. เปนคูสัญญาท่ีตองรับผิดในชั้นตนซ่ึงยอมไม

หลุดพนจากความรับผิดแมวาผูทรงจะมิไดสงคําบอกกลาวการท่ีตั๋วเงินขาดความเชื่อถือใหแกตนก็ตาม 

อยางไรก็ตามกฎหมายก็ไดบัญญัติขอยกเวนมิใหผูสลักหลังหลุดพนจากความรับผิดตาม

ตั๋ว แมวาผูทรงจะมิไดสงคําบอกกลาวการท่ีตั๋วเงินนั้นขาดความเชื่อถือก็ตาม ขอยกเวนดังกลาวมี

ดังตอไปนี้94 

1. กรณีท่ีผูทรงไดรับการปลดเปลื้อง (Waive) จากหนาท่ีสงคําบอกกลาวนั้น ตามมาตรา 

109 

2. กรณีท่ีมิอาจสงคําบอกกลาวเชนวานั้นใหแกบุคคลซ่ึงตองรับผิดตามตั๋วเงินนั้นได หรือ

คําบอกกลาวเชนวานั้นมิอาจสงไปถึงบุคคลซ่ึงตองรับผิดตามตั๋วเงินนั้นได ตามมาตรา 112 

                                                           
92 Martin v. Browns, 75 Ala. 442; Ticonic Bank  v. Stackpole, 41 Me. 321, 66 

Am. Dec. 246. 
93 Asian Banking Corporation v. Juan Javier, 44 Phil. 777; Gullas v. PNB, 62 

Phil. 519. 
94 Aguedo F. Agbayani, supra note 57, para. 985. 
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3. กรณีท่ีผูรับเงินเปนบุคคลสมมติ (Fictitious Person) หรือเปนบุคคลซ่ึงไมมี

ความสามารถในการทําสัญญา และผูสลักหลังไดรูถึงขอเท็จจริงเชนวานั้นแลวในเวลาท่ีตนสลักหลังตั๋ว

ดังกลาว ตามมาตรา 115 (a) 

4. กรณีท่ีผูสลักหลังนั้นไดรับการยื่นตั๋วใหใชเงิน ตามมาตรา 115 (b) 

5. กรณีท่ีผูสั่งจายตั๋วแลกเงินหรือผูออกตั๋วสัญญาใชเงินไดสั่งจายหรือออกตั๋วนั้นเพ่ือให

ความอนุเคราะห (Accommodation) แกผูสลักหลัง หรือในกรณีท่ีผูรับรองตั๋วแลกเงินไดรับรองตั๋ว

นั้นเพ่ือใหความอนุเคราะหแกผูสลักหลัง ตามมาตรา 115 (c) 

6. กรณีท่ีคําบอกกลาวการท่ีตั๋วแลกเงินขาดความเชื่อถือเพราะเขาไมรับรองไดสงใหแกผู

สลักหลังโดยถูกตองตามกฎหมายแลว ตามมาตรา 116 

7. กรณีท่ีตอมาตั๋วนั้นไดไปตกอยูในมือผูทรงโดยชอบดวยกฎหมาย (Holder in Due 

Course) ตามมาตรา 117 

ตามกฎหมายลักษณะพยานหลักฐานแลว โจทกมีหนาท่ีตองพิสูจนใหศาลเห็นวาไดมีการ

สงคําบอกกลาวการท่ีตั๋วเงินขาดความเชื่อถือใหแกจําเลยซ่ึงเปนผูสั่งจายหรือผูสลักหลังทราบแลว

ภายในระยะเวลาและตามวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด หากโจทกไมสามารถพิสูจนขอเท็จจริงเชนวานั้น

ได จําเลยก็ไมตองรับผิดตามฟอง และในกรณีท่ีไมมีพยานหลักฐานใด ๆ ท่ีจะสามารถพิสูจนไดวาโจทก

ไดสงคําบอกกลาวการท่ีตั๋วเงินขาดความเชื่อถือใหแกจําเลยแลว โจทกก็ยอมไมมีอํานาจฟอง95 

(4) ผูทรงไมทําคําคัดคานการท่ีตั๋วเงินท่ีออกมาแตตางประเทศ (Foreign Bills) ขาด

ความเชื่อถือ กลาวคือ มาตรา 152 แหงกฎหมายวาดวยตราสารเปลี่ยนมือ ค.ศ. 1911 บัญญัติวา “ใน

กรณีตั๋วเงินซ่ึงปรากฏในดานหนาแหงตั๋วนั้นวาเปนตั๋วเงินท่ีออกมาแตตางประเทศ (Foreign Bill) ขาด

ความเชื่อถือเพราะเขาไมรับรอง ตองมีการทําคําคัดคานเพ่ือการท่ีเขาไมรับรองนั้นใหถูกตอง และใน

กรณีท่ีตั๋วเงินเชนวานั้นมิไดขาดความเชื่อถือเพราะเขาไมใชเงินมากอน ก็ตองมีการทําคําคัดคานเพ่ือ

การท่ีเขาไมใชเงิน หากไมมีการทําคําคัดคานเชนวานั้น ผูสั่งจายและผูสลักหลังยอมหลุดพนจากความ

รับผิด ในกรณีท่ีตั๋วเงินใดมิไดปรากฏในดานหนาวาเปนตั๋วเงินท่ีออกมาแตตางประเทศ (Foreign Bill) 

เชนนี้คําคัดคานการท่ีตั๋วเชนวานั้นขาดความเชื่อถือก็เปนอันมิตองทํา” 

จากบทบัญญัติดังกลาว คําคัดคานจําตองกระทําเฉพาะในกรณีท่ีเปนตั๋วเงินท่ีออกมาแต

ตางประเทศ (Foreign Bills) เทานั้น หากเปนตั๋วเงินภายในประเทศ (Inland Bills or Notes) ก็ไม

จําตองทําคําคัดคานแตอยางใด แตหากผูทรงประสงคจะทําคําคัดคานการท่ีตั๋วเงินภายในประเทศขาด

ความเชื่อถือก็สามารถทําได และในกรณีท่ีผูทรงจําตองทําคําคัดคานการท่ีตั๋วเงินขาดความเชื่อถือ 

                                                           
95 Asian Banking Corporation v. Juan Javier, 44 Phil. 777, 779. 
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หากผูทรงไมทําคําคัดคานเชนวานั้น ยอมสงผลใหผูสั่งจายและผูสลักหลังเปนอันหลุดพนจากความรับ

ผิด96 

ผูทรงจําตองทําคําคัดคานในกรณีดังตอไปนี้97 

1. กรณีตั๋วเงินท่ีออกมาแตตางประเทศขาดความเชื่อถือเพราะเขาไมรับรอง 

2. กรณีตั๋วเงินท่ีออกมาแตตางประเทศขาดความเชื่อถือเพราะเขาไมใชเงิน และตั๋วเงิน

นั้นมิไดขาดความเชื่อถือเพราะเขาไมรับรองมากอน 

3. กรณีท่ีตั๋วเงินมีการรับรองเพ่ือแกหนา (Accepted for Honor) ผูทรงตองทําคํา

คัดคานเพ่ือการท่ีผูจายไมใชเงินกอนท่ีจะยื่นตั๋วนั้นใหผูรับรองเพ่ือแกหนาใชเงิน 

4. กรณีท่ีตั๋วเงินนั้นมีการระบุตัวผูสมอางยามประสงค (Referee in case of Need) ผู

ทรงตองทําคําคัดคานเพ่ือการท่ีผูจายไมใชเงินกอนท่ีจะยื่นตั๋วนั้นใหผูสมอางยามประสงค98 

คําคัดคาน คือ หลักฐานซ่ึงทําเปนลายลักษณอักษรโดยเจาพนักงานรับรองเอกสาร 

(Notary) ซ่ึงกระทําลงตามคํารองขอของผูทรงตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใชเงิน วาตั๋วเงินนั้นไดนํายื่นให

ผูจายใชเงิน (หรือรับรอง แลวแตกรณี) ในวันท่ีกําหนดไว และผูจายไดปฏิเสธการใชเงิน (หรือการ

รับรอง) ดวยเหตุนี้เจาพนักงานรับรองเอกสารจึงไดคัดคานไปยังคูสัญญาตามตั๋วเงินทุกคน และแจงให

บุคคลเชนวานั้นทราบวาตนจะตองรับผิดรับผิดเพ่ือความเสียหายอยางใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการท่ี

ตั๋วขาดความเชื่อถือนั้น 99 หรือกลาวอีกนัยหนึ่งไดวาคําคัดคาน คือ ข้ันตอนหรือการกระทํา

ประกอบการท่ีตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใชเงินขาดความเชื่อถือซ่ึงจําตองกระทําเพ่ือจะไดใชสิทธิไล

เบี้ยเอาแกผูสลักหลัง100 

(5) ตั๋วเงินหลุดพน มาตรา 120 แหงกฎหมายวาดวยตราสารเปลี่ยนมือ ค.ศ. 1911 

บัญญัติวา “บุคคลซ่ึงตองรับผิดในลําดับรองยอมหลุดพนจากความรับผิดตามตั๋วเงิน: 

(a) โดยการตาง ๆ ซ่ึงทําใหตั๋วเงินเปนอันหลุดพน 

(b) โดยการท่ีผูทรงขีดฆาลายมือชื่อของบุคคลดังกลาวโดยตั้งใจ 

(c) โดยการหลุดพนจากความรับผิดของคูสัญญาคนกอน 

                                                           
96 N. O. Behn Meyer & Co. v. Hong Kong & Shanghai Banking Corp., R. L–

537, May 29, 1953. 
97 Aguedo F. Agbayani, supra note 57, para. 1101. 
98 Negotiable Instruments Law 1911, s. 167. 
99 Ocoll Bank v. Huges, 42 (Coldw.) 52; Williams v. Parks, 62 Neb. 747, 89 

N.W. 395, 56 L.R.A. 759. 
100 8 C.J. 622. 
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(d) โดยการเสนอวาจะใชเงินโดยคูสัญญาคนกอน 

(e) โดยการปลดลูกหนี้ชั้นตนจากความรับผิด (Release) เวนแตผูทรงจะไดสงวนสิทธิใน

การไลเบี้ยเอาแกคูสัญญาซ่ึงตองรับผิดในลําดับรองไวอยางชัดแจง 

(f) เม่ือผูทรงตกลงผอนเวลาใชเงิน (Extend the Time of Payment) หรือเม่ือผูทรง

ตกลงยืดเวลา (Postpone) ในการใชสิทธิบังคับตามตั๋ว เวนแตการตกลงดังกลาวจะไดกระทําโดย

ความยินยอมของคูสัญญาซ่ึงตองรับผิดในลําดับรอง หรือเวนแตผูทรงจะไดสงวนสิทธิในการไลเบี้ยเอา

แกคูสัญญาซ่ึงตองรับผิดในลําดับรองไวอยางชัดแจง” 

การตาง ๆ ซ่ึงทําใหตั๋วเงินเปนอันหลุดพนอันจักทําใหคูสัญญาซ่ึงตองรับผิดตามตั๋วใน

ลําดับรองเปนอันหลุดพนจากความรับผิดไปดวยตามมาตรา 120 (a) นั้น ไดแก การตาง ๆ ซ่ึงทําใหตั๋ว

เงินเปนอันหลุดพนตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 119 นั่นเอง ตัวอยางเชน การใชเงินในวันถึงกําหนดโดย

ผูออกตั๋วสัญญาใชเงินยอมสงผลใหผูสลักหลังตั๋วสัญญาใชเงินนั้นเปนอันหลุดพนจากความรับผิดไป101 

ตามมาตรา 120 (b) การขีดฆาลายมือชื่อของผูสลักหลังโดยตั้งใจของผูทรงยอมสงผลให

ผูสลักหลังซ่ึงไดรับการขีดฆาลายมือชื่อของตนนั้นเปนอันหลุดพนจากความรับผิดตามตั๋วไป และการ

ขีดฆาลายมือชื่อดังกลาวนั้นก็ไมจําตองมีคาตอบแทน (Consideration) แตอยางใด102 

ตามมาตรา 120 (c) การท่ีคูสัญญาคนกอนหลุดพนจากความรับผิดยอมทําใหคูสัญญา

คนหลังหลุดพนจากความรับผิดไปดวย เนื่องจากหากกฎหมายไมบัญญัติไวดังกลาว คูสัญญาคนหลังก็

อาจถูกบังคับการใชเงินเอาได และบุคคลดังกลาวก็จะไมสามารถใชสิทธิไลเบี้ยเอาแกคูสัญญาคนกอน 

(ท่ีหลุดพนจากความรับผิดตามตั๋วไปแลว) ซ่ึงควรจะตองรับผิดตอตนได การดังกลาวยอมเปนอันไม

ยุติธรรมตอคูสัญญาคนหลังท่ีไมหลุดพนจากความรับผิดตามตั๋วและตองถูกบังคับการใชเงินนั้น ดังนั้น 

กฎหมายจึงตองบัญญัติใหคูสัญญาคนหลังเปนอันหลุดพนจากความรับผิดตามตั๋วดวยหากคูสัญญาคน

กอนไดหลุดพนจากความรับผิดตามตั๋ว 

ตัวอยาง อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินใหแก ร. ตอมา ร. สลักหลังโอนตั๋วใหแก ก. 

กอนตั๋วถึงกําหนด ก. ไดขีดฆาลายมือชื่อของ อ. เพ่ือปลดเปลื้อง อ. จากความรับผิดตามตั๋วนั้น เม่ือตั๋ว

ถึงกําหนด ก. นําตั๋วไปยื่นให จ. ใชเงินแต จ. ปฏิเสธการใชเงิน เชนนี้ ก. ยอมไมมีสิทธิไลเบี้ยเอาแก

บุคคลใดไดเลย เพราะ อ. ผูสั่งจายไดหลุดพนจากความรับผิดตามตั๋วโดยการขีดฆาลายมือชื่อโดย ก. 

ไปแลว ตามมาตรา 120 (b) ซ่ึงการดังกลาวยอมสงผลให ร. ผูสลักหลังหลุดพนจากความรับผิดไปดวย 

ตามมาตรา 120 (c) และ ก. ยอมใชสิทธิไลเบี้ยเอาแก จ. ผูจายมิได เพราะ จ. มิไดลงลายมือชื่อในต๋ัว

นั้นแตอยางใด 

                                                           
101 Paul Revers Trust Co. v. Castle, 12 N.E. 352. 
102 McCormick v. Shea, 99 Supp. 467. 



211 

 
ตามตัวอยางดังกลาวหากกฎหมายไมบัญญัติใหคูสัญญาตามตั๋วคนหลังหลุดพนจากความ

รับผิดไปดวย เชนนี้ ก. ผูทรงยอมมีสิทธิไลเบี้ยเอาแก ร. ผูสลักหลังได และเม่ือ ร. ไดใชเงินใหแก ก. 

ไป ร. ก็จะไมสามารถใชสิทธิไลเบี้ยเอาแก อ. ผูสั่งจายได ซ่ึงกรณีเชนนี้ยอมเห็นไดชัดวาเปนการไม

ยุติธรรมตอ ร. 

อยางไรก็ตาม มีขอสังเกตวาการหลุดพนจากความรับผิดของคูสัญญาคนกอนตามมาตรา 

120 (c) นั้น ตองเปนผลมาจากการกระทําของผูทรงเทานั้น ไมรวมถึงการหลุดพนจากความรับผิดโดย

ผลแหงกฎหมายแตอยางใด โดยตัวอยางของการหลุดพนจากความรับผิดของคูสัญญาคนกอนโดยผล

ของกฎหมายก็เชน (1) การหลุดพนเพราะเหตุลมละลาย103 (2) การหลุดพนเพราะเหตุมิไดรับคําบอก

กลาวการท่ีตั๋วเงินขาดความเชื่อถือ104 (3) การหลุดพนตามกฎหมายวาดวยอายุความ (Statute of 

Limitation)105 

ตามมาตรา 120 (d) การเสนอการใชเงินตามตั๋วยอมสงผลใหคูสัญญาซ่ึงเสนอการใชเงิน

นั้นเปนอันหลุดพนจากความรับผิดตามตั๋วเงินไป ท้ังนี้เนื่องจากเม่ือไดมีการเสนอการใชเงินตามตั๋วโดย

ชอบแลว หากผูทรงปฏิเสธไมรับการใชเงินนั้น เชนนี้ก็ยอมเปนความผิดของผูทรงเอง เม่ือเปนเพราะ

ความผิดของผูทรงเอง ผูเสนอการใชเงินนั้นจึงไมตองรับผิดเพราะเหตุท่ีตั๋วเงินนั้นมิไดรับการใชเงินแต

อยางใด 

ตัวอยาง อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินใหแก ร. ตอมา ร. สลักหลังโอนตั๋วใหแก ก. 

เม่ือต๋ัวถึงกําหนด ร. เสนอการใชเงินตามตั๋วโดยชอบใหแก ก. แต ก. ปฏิเสธไมรับการใชเงินนั้น เชนนี้ 

ร. ยอมหลุดพนจากความรับผิดตามตั๋วนั้น 

การเสนอการใชเงิน หมายถึง การท่ีบุคคลคนหนึ่งเสนอวาจะใชเงินเต็มจํานวนใหแก

บุคคลซ่ึงมีสิทธิเรียกรองเอาเงินดังกลาวจากตนเพ่ือประโยชนของผูทรงสิทธิเชนวานั้นโดยปราศจาก

ขอกําหนดหรือเง่ือนไขใด ๆ 106 อยางไรก็ตาม ในกรณีท่ีเปนตั๋วเงินซ่ึงมีธนาคารเปนผูจาย และผูสลัก

หลังลดละหนาท่ีในการทําคําคัดคานใหแกผูทรง ขอเท็จจริงท่ีวาผูออกตั๋วนั้นมีเงินในบัญชีอยูในวันถึง

กําหนดนั้น ยังไมเพียงพอท่ีจะถือไดวาขอเท็จจริงดังกลาวเปนการเสนอการใชเงินตามความหมายแหง

มาตรา 70 และมาตรา 87 อันจักสงผลใหผูสลักหลังเปนอันหลุดพนจากความรับผิดไป หากแต

ขอเท็จจริงเชนวานั้นตองบอกกลาวใหผูทรงไดรับทราบดวย107 

                                                           
103 Silverman v. Rubenstein, 162 N.Y. Supp. 733. 
104 West River Bank v. Taylor, 34 N.Y. 128. 
105 Romero v. Hopewell, 210 Pac. 231. 
106 Tompkins v. Batie, 7 N.W. 747. 
107 Appleman v. Pepis, 246 Pac. 225. 



212 

 
ตามมาตรา 120 (e) การปลดลูกหนี้ชั้นตนใหพนจากความรับผิดตามตั๋วเงินยอมสงผลให

คูสัญญาซ่ึงตองรับผิดในลําดับรองเปนอันหลุดพนจากความรับผิดไปดวย นอกจากนี้ยังสงผลใหตั๋วเงิน

นั้นเปนอันหลุดพน และทําใหคูสัญญาซ่ึงตองรับผิดในลําดับรองท่ีหลุดพนจากความรับผิดไปแลวนั้น

สิ้นสิทธิไลเบี้ยเอาแกลูกหนี้ชั้นตนตามตั๋วนั้นดวย 

ตัวอยาง อ. ออกตั๋วสัญญาใชเงินสัญญาวาจะใชเงินใหแก ร. ตอมา ร. สลักหลังโอนต๋ัว

นั้นใหแก ก. และ ก. สลักหลังโอนตั๋วนั้นใหแก ข. หากปรากฏขอเท็จจริงวา ข. ปลด อ. ผูออกตั๋ว

สัญญาใชเงินซ่ึงตองรับผิดตามเนื้อความแหงตั๋วนั้นในฐานะลูกหนี้ชั้นตนใหพนจากความรับผิดตามตั๋ว

นั้น เชนนี้ ร. และ ก. ผูสลักหลังยอมหลุดพนจากความรับผิดไปดวย 

อยางไรก็ตามการท่ีผูทรงปลดลูกหนี้ชั้นตนตามตั๋วเงินใหพนจากความรับผิดตามตั๋วนั้น 

หากผูทรงไดสงวนสิทธิในการไลเบ้ียเอาแกคูสัญญาซ่ึงตองรับผิดในลําดับรองไวอยางชัดแจงดวยแลว 

เชนนี้คูสัญญาซ่ึงตองรับผิดตามตั๋วในลําดับรองยอมไมหลุดพนจากความรับผิดตามตั๋วนั้นแตอยางใด 

ในขณะเดียวกันแมวาลูกหนี้ชั้นตนจะไมตองรับผิดตอผูทรงเนื่องจากไดรับการปลดจากความรับผิด

ตามตั๋วไปแลวก็ตาม แตลูกหนี้ชั้นตนก็ยังคงตองผูกพันรับผิดตอคูสัญญาซ่ึงตองรับผิดตามตั๋วเงินนั้นใน

ลําดับรองดวยหากวาคูสัญญาเชนวานั้นไดใชเงินใหแกผูทรงไปตามขอสงวนของผูทรง ท้ังนี้เนื่องจาก

ขอสงวนของผูทรงดังกลาวนั้นมีผลเปนขอสงวนของคูสัญญาซ่ึงตองรับผิดตามตั๋วในลําดับรองวาตนจะ

ใชสิทธิไลเบี้ยเอาแกลูกหนี้ชั้นตนตามตั๋วนั้นตอไปดวยโดยปริยาย108 อนึ่ง ขอสงวนของผูทรงดังกลาว

ตองระบุไวโดยชัดแจง จะสันนิษฐานจากการกระทําของผูทรงมิได109 

ตัวอยาง อ. ออกตั๋วสัญญาใชเงินสัญญาวาจะใชเงินใหแก ร. ตอมา ร. สลักหลังโอนตั๋ว

นั้นใหแก ก. หากปรากฏขอเท็จจริงวา ก. ปลด อ. ผูออกตั๋วสัญญาใชเงินซ่ึงตองรับผิดตามเนื้อความ

แหงตั๋วนั้นในฐานะลูกหนี้ชั้นตนใหพนจากความรับผิดตามตั๋วนั้น แต ก. ก็ไดตั้งขอสงวนไวดวยวาการ

ปลด อ. จากความรับผิดนั้นไมมีผลให ร. หลุดพนจากความรับผิดไปดวยแตอยางใด เม่ือตั๋วถึงกําหนด 

ก. ใชสิทธิไลเบี้ยเอาแก ร. และ ร. ก็ไดใชเงินใหแก ก. ไป เชนนี้ ร. ยอมมีสิทธิไลเบี้ยเอาแก อ. ได 

เพราะขอสงวนของ ก. มีผลเปนขอสงวนของ ร. โดยปริยายดวยวาหาก ร. ไดใชเงินใหแก ก. ไป ร. 

ยอมมีสิทธิไลเบี้ยเอาแก ก. ได 

มีขอสังเกตวาการปลดลูกหนี้ชั้นตนใหพนจากความรับผิดตามตั๋วเงินนั้น ตองเปนการ

กระทําของผูทรงโดยสมัครใจเทานั้น จะเปนการปลดจากความรับผิดโดยผลของกฎหมายมิได ซ่ึงหลัก

กฎหมายดังกลาวเปนไปในทํานองเดียวกันกับกรณีตามมาตรา 120 (c) นอกจากนี้การปลดลูกหนี้

                                                           
108 Boatman’s Sav. Bank v. Johnson, 24 App. 317. 
109 Phoenix v. Nat. Bank v. Hanlon, 166 S.W. 830. 
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ชั้นตนจากความรับผิดดังกลาวจะตองมีคาตอบแทน (For Value) ดวย มิฉะนั้นแลวคูสัญญาซ่ึงตองรับ

ผิดตามตั๋วเงินในลําดับรองก็จะไมหลุดพนจากความรับผิดไปแตอยางใด110 

นอกจากนี้ สําหรับผูออกตั๋วสัญญาใชเงินโดยอนุเคราะห (Accommodation Maker) 

และผูรับรองตั๋วแลกเงินโดยอนุเคราะห (Accommodation Acceptor) แลว โดยท่ัวไปนั้น การท่ีผู

ทรงตั๋วเงินปลดลูกหนี้ชั้นตนใหพนจากความรับผิดตามตั๋วยอมไมทําใหบุคคลดังกลาวหลุดพนจาก

ความรับผิดตามตั๋วแตอยางใด แมวาผูทรงจะไดทราบถึงความสัมพันธท่ีแทจริงระหวางคูสัญญาตามตั๋ว

ท้ังหลายแลวก็ตาม และในทางกลับกันการปลดผูออกตั๋วสัญญาใชเงินหรือผูรับรองตั๋วแลกเงินโดย

อนุเคราะหก็ยอมไมทําใหลูกหนี้ชั้นตนตามตั๋วนั้นเปนอันหลุดพนจากความรับผิดไปดวยแตอยางใด 

แมวาตามตั๋วนั้นแลว บุคคลดังกลาวจะมีฐานะเปนคูสัญญาซ่ึงตองรับผิดในลําดับรองก็ตาม111 

ตามมาตรา 120 (f) การท่ีผูทรงผอนเวลาใชเงิน (Extension of Time) ใหแกผูจายยอม

สงผลใหผูสั่งจายและผูสลักหลังหลุดพนจากความรับผิดตามตั๋ว 

ตัวอยาง อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินใหแก ร. ตอมา ร. สลักหลังโอนตั๋วใหแก ก. 

เม่ือตั๋วถึงกําหนด ก. นําตั๋วไปยื่นใหผูจายใชเงินแตผูจายขอผอนเวลาใชเงินออกไปอีก 3 วันและ ก. ตก

ลงตามท่ีผูจายรองขอ เชนนี้ อ. ผูสั่งจายและ ร. ผูสลักหลังยอมหลุดพนจากความรับผิด 

อยางไรก็ตาม กฎหมายก็ไดบัญญัติขอยกเวนมิใหผูสั่งจายและผูสลักหลังหลุดพนจาก

ความรับผิดแมวาผูทรงจะผอนเวลาใชเงินใหแกผูจายก็ตาม โดยขอยกเวนดังกลาวมีดังตอไปนี้112 

1. กรณีท่ีคูสัญญาซ่ึงตองรับผิดตามตั๋วในลําดับรองไดยินยอมดวยในการผอนเวลานั้น 

2. กรณีท่ีผูทรงไดสงวนสิทธิในการไลเบี้ยเอาแกคูสัญญาซ่ึงตองรับผิดในลําดับรองไว

อยางชัดแจง 

การผอนเวลาใชเงินใหแกผูจายอันสงผลใหคูสัญญาซ่ึงตองรับผิดตามตั๋วในลําดับรองหลุด

พนจากความรับผิดไปนั้น ตองประกอบไปดวยองคประกอบดังตอไปนี้ 

1. ตองเปนสัญญาท่ีบังคับได (Binding Contract) ซ่ึงกระทําลงโดยมีคาตอบแทน และมี

กําหนดเวลาแนนอน113 

2. ตองกระทํากับลูกหนี้ชั้นตน มิใชกับบุคลภายนอก114 

                                                           
110 Melville M. Bigelow, The Law of Bills, Notes, and Checks, 3rd Edition, 

(Boston: Little, Brown and Company, 1928), Sec. 597. 
111 Ibid., Sec. 603a. 
112 Aguedo F. Agbayani, supra note 57, para. 1013. 
113 Cape Charles Bank v. Farmer’s Mutual Exchange, 92 S.E. 9918. 
114 Brosemer v. Brosemer, 162 N.Y. Supp. 1067. 
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(6) ตั๋วเงินถูกแกไขเปลี่ยนแปลงขอความสําคัญ กลาวคือ มาตรา 124 แหงกฎหมายวา

ดวยตราสารเปลี่ยนมือ ค.ศ. 1911 บัญญัติวา “ในกรณีท่ีตั๋วเงินถูกแกไขเปลี่ยนแปลงขอความสําคัญ

โดยมิไดรับความยินยอมจากคูสัญญาซ่ึงตองรับผิดตามตั๋วนั้นดวยกันทุกคน ตั๋วเงินนั้นยอมตกเปน

โมฆะ (Avoided) เวนแตคูสัญญาซ่ึงไดแกไขเปลี่ยนแปลงตั๋วนั้นเสียเอง หรือไดใหอํานาจหรือยินยอม

ดวยในการแกไขเปลี่ยนแปลงนั้น และผูสลักหลังภายหลังนั้น 

แตในกรณีท่ีตั๋วเงินถูกแกไขเปลี่ยนแปลงขอความสําคัญ และตั๋วนั้นอยูในมือผูทรงโดย

ชอบดวยกฎหมายซ่ึงมิใชคูสัญญาในการแกไขเปลี่ยนแปลง ผูทรงเชนวานั้นอาจบังคับการใชเงินตาม

ตั๋วไดตามขอความเดิมแหงตั๋วเงินนั้น” 

ตามมาตรา 124 วรรคหนึ่ง ในกรณีท่ีตั๋วเงินถูกแกไขเปลี่ยนแปลงขอความสําคัญ ตั๋วนั้น

ยอมตกเปนโมฆะ (Avoided) หากปรากฏวาตั๋วนั้นอยูในมือบุคคลซ่ึงมิใชผูทรงโดยชอบดวยกฎหมาย 

และบุคคลดังกลาวก็ยอมมิอาจบังคับการใชเงินเอาแกคูสัญญาคนกอน ๆ ซ่ึงมิไดยินยอมดวยในการ

แกไขเปลี่ยนแปลงนั้น 

ตัวอยางท่ี 1. อ. ออกตั๋วสัญญาใชเงินสัญญาวาจะใชเงินจํานวน 300,000 บาทใหแก ร. 

ตอมา ร. สลักหลังโอนตั๋วนั้นใหแก ก. ปรากฏวา ก. ไดแกไขเปลี่ยนแปลงจํานวนเงินในตั๋วเปน 

700,000 บาทโดยความยินยอมของ ร. จากนั้น ก. จึงไดสลักหลังโอนตั๋วใหแก ข. และ ข. สลักหลัง

โอนตั๋วใหแก ค. โดยสมมติวา ค. มิใชผูทรงโดยชอบดวยกฎหมาย เชนนี้ ค. ยอมไมสามารถเรียกให อ. 

รับผิดใชเงินตามตั๋วนั้นได เพราะ อ. มิไดใหความยินยอมในการแกไขเปลี่ยนแปลงจํานวนเงินดังกลาว 

สงผลใหสิทธิเรียกรองระหวาง ค. และ อ. ตกเปนโมฆะนั่นเอง 

อยางไรก็ตาม กฎหมายก็ไดบัญญัติขอยกเวนมิใหบุคคลบางจําพวกหลุดพนจากความรับ

ผิดเนื่องจากการแกไขเปลี่ยนแปลงขอความสําคัญในตั๋วเงินนั้น ไดแก  

1. คูสัญญาตามตั๋วเงินซ่ึงไดแกไขเปลี่ยนแปลงขอความสําคัญในตั๋วนั้นเอง 

2. คูสัญญาตามตั๋วเงินซ่ึงไดใหอํานาจหรือยินยอมดวยในการแกไขเปลี่ยนแปลงนั้น 

3. ผูสลักหลังภายหลังการแกไขเปลี่ยนแปลงขอความสําคัญในตั๋วเงิน 

ตัวอยางท่ี 2. ตามขอเท็จจริงในตัวอยางท่ี 1. ร., ก. และ ข. ยอมตองรับผิดตอ ค. เปน

เงินจํานวน 700,000 บาท เพราะ ร. ไดยินยอมดวยในการแกไขเปลี่ยนแปลงจํานวนเงินนั้น สวน ก. 

เปนผูแกไขเปลี่ยนแปลงตั๋วเงินนั้นเสียเอง และ ค. เปนผูสลักหลังภายหลังการแกไขเปลี่ยนแปลง

ขอความสําคัญในตั๋วเงินนั้นนั่นเอง 

นอกจากผูทรงจะมีสิทธิไล เบี้ย เอาแก คูสัญญาซ่ึงมีสวนเ ก่ียวของกับการแกไข

เปลี่ยนแปลงขอความสําคัญในตั๋วเงินตามเนื้อความท่ีไดมีการแกไขเปลี่ยนแปลงแลวนั้น ตามมาตรา 

124 วรรคหนึ่ง ผูทรงโดยชอบดวยกฎหมายยังมีสิทธิไลเบี้ยเอาแกคูสัญญาตามตั๋วเงินซ่ึงไมมีสวน
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เก่ียวของกับการแกไขเปลี่ยนแปลงต๋ัวเงินนั้นไดตามเนื้อความเดิมกอนการแกไขเปลี่ยนแปลงตั๋วนั้น

ดวย ตามมาตรา 124 วรรคสอง 

ตัวอยางท่ี 3. ตามขอเท็จจริงในตัวอยางท่ี 1. หากเปลี่ยนขอเท็จจริงเปนวา ค. เปนผู

ทรงโดยชอบดวยกฎหมาย เชนนี้นอกจาก ค. จะมีสิทธิไลเบี้ยเงินจํานวน 700,000 บาทเอาแก ร., ก. 

และ ข. ซ่ึงเปนคูสัญญาท่ีมีสวนเก่ียวของดวยในการแกไขเปลี่ยนแปลงขอความสําคัญในตั๋วเงินตาม

มาตรา 124 วรรคหนึ่งแลว ค. ยังมีสิทธิไลเบี้ยเงินจํานวน 300,000 บาทซ่ึงเปนเงินจํานวนเดิมกอน

การแกไขเปลี่ยนแปลงเอาแก อ. ผูออกตั๋วซ่ึงไมมีสวนเก่ียวของดวยกับการแกไขเปลี่ยนแปลงเชนวานั้น

ไดอีกดวย ตามมาตรา 124 วรรคสอง 

การแกไขเปลี่ยนตั๋วเงินท่ีจะทําใหตั๋วนั้นตกเปนโมฆะตามมาตรา 124 วรรคหนึ่งนั้น ตอง

เปนการแกไขเปลี่ยนแปลง “ขอความสําคัญ” เทานั้น โดยขอความใดจะถือเปนขอความสําคัญตามต๋ัว

เงินนั้นไดมีบัญญัติไวในมาตรา 125 กลาวคือ หากมีการแกไขเปลี่ยนแปลงขอความดังตอไปนี้ ยอมมี

ผลเปนการแกไขเปลี่ยนแปลงขอความสําคัญ 

1. วันท่ีลงในตั๋ว ตามมาตรา 125 (a) 

2. จํานวนเงินตามตั๋ว ท้ังเงินตนและดอกเบี้ย ตามมาตรา 125 (b) 

3. เวลาหรือสถานท่ีใชเงิน ตามมาตรา 125 (c) 

4. จํานวนหรือความสัมพันธของคูสัญญา ตามมาตรา 125 (d) 

5. วิธีการ (Medium) หรือสกุลเงิน (Currency) ซ่ึงผูจายจะตองใชเงิน ตามมาตรา 125 

(e) 

6. การเพ่ิมสถานท่ีใชเงินในกรณีท่ีมิไดมีการระบุสถานท่ีใชเงินไวในตั๋ว หรือการแกไข

เปลี่ยนแปลงหรือการเพ่ิมเติมขอความใด ๆ ซ่ึงทําใหผลของตั๋วเงินเปลี่ยนแปลงไป ไมวาในทางใดก็

ตาม ตามมาตรา 125 (f) 

4.5.3 สิทธิไลเบ้ียของผูค้ําประกันตั๋วเงิน 

เนื่องจากผูคํ้าประกันต๋ัวเงินตามกฎหมายของประเทศฟลิปปนสมีฐานะเปนผูสลักหลัง 

ดังนั้น ในสวนท่ีเก่ียวกับสิทธิไลเบี้ยของบุคคลผูคํ้าประกันตั๋วเงินจึงตองพิจารณาบทบัญญัติวาดวยสิทธิ

ไลเบี้ยของผูสลักหลังนั่นเอง ซ่ึงตามกฎหมายวาดวยตราสารเปลี่ยนมือ ค.ศ. 1911 ผูสลักหลังซ่ึงไดใช

เงินตามตั๋วไปยอมมีสิทธิเรียกใหบุคคลดังตอไปนี้รับผิดใชเงินใหแกตนได 
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1) ลูกหนี้ชั้นตน 

กฎหมายวาดวยตราสารเปลี่ยนมือ ค.ศ. 1911 ไดแบงตั๋วเงินออกเปน 2 ประเภท ไดแก 

ตั๋วแลกเงิน115 และตั๋วสัญญาใชเงิน โดยตั๋วเงินแตละประเภทดังกลาวจะมีบุคคลซ่ึงตองรับผิดตาม

เนื้อความ (Tenor) แหงคําม่ันสัญญาท่ีตนไดใหไวซ่ึงจะปรากฏอยูในตั๋วเงินนั้นเองอยางเด็ดขาด 

(Absolutely) และไมมีเง่ือนไข (Unconditional) หรือท่ีเรียกวา “ลูกหนี้ชั้นตน” ไดแก  

(1) ผูออกตั๋วสัญญาใชเงิน กลาวคือ มาตรา 60 แหงกฎหมายวาดวยตราสารเปลี่ยนมือ 

ค.ศ. 1911 บัญญัติวา “โดยการออกตั๋วสัญญาใชเงิน ผูออกตั๋วสัญญาใชเงินยอมเปนอันสัญญาวาตน

จะใชเงินตามเนื้อความ (Tenor) แหงตั๋วเงินนั้น และยอมรับถึงความมีตัวตนอยูจริง (Existence) ของ

ผูรับเงิน และความสามารถในการสลักหลังของผูรับเงินในเวลานั้น” 

ตามมาตรา 60 ความผูกพันของผูออกตั๋วสัญญาใชเงินนั้น คือ การใชเงินตามคําม่ัน

สัญญาท่ีปรากฏในตั๋วนั้นอยางเด็ดขาด (Absolutely) และความรับผิดของบุคคลดังกลาวนั้นเปนความ

รับผิดในชั้นตน (Primarily) และอยางไมมีเง่ือนไข (Unconditional)116 ดังนั้น จึงสงผลใหผูออกตั๋ว

สัญญาใชเงินตองผูกพันตามเนื้อความแหงคําม่ันสัญญาของตนไปจนกวาตั๋วนั้นจะหลุดพนไป ตาม

มาตรา 119 

เม่ือตั๋วสัญญาใชเงินขาดความเชื่อถือและผูทรงใชสิทธิไลเบี้ยเอาแกผูสลักหลังคนใดคน

หนึ่ง หากผูสลักหลังคนดังกลาวไดใชเงินใหแกผูทรงไปและเขาถือเอาตั๋วนั้น บุคคลดังกลาวยอมมีสิทธิ

ไลเบี้ยเอาแกผูออกตั๋วสัญญาใชเงินได เนื่องจากการใชเงินดังกลาวเปนการใชเงินในนามของผูสลักหลัง

นั้นเอง มิใชเปนการใชเงินไปในนามของผูออกตั๋วสัญญาใชเงินตามความหมายแหงมาตรา 119 (a) อัน

จักสงผลใหตั๋วสัญญาใชเงินนั้นเปนอันหลุดพนไปแตอยางใด 

ตัวอยาง อ. ออกตั๋วสัญญาใชเงินสัญญาวาจะใชเงินใหแก ร. ตอมา ร. สลักหลังโอนตั๋ว

นั้นใหแก ก. เม่ือตั๋วถึงกําหนด ก. นําตั๋วไปยื่นให อ. ใชเงินแต อ. ปฏิเสธการใชเงิน ก. จึงใชสิทธิไลเบี้ย

เอาแก ร. และ ร. ก็ไดใชเงินใหแก ก. ไปและเขาถือเอาตั๋วนั้น เชนนี้การใชเงินใหแก ก. โดย ร. 

ดังกลาวเปนการกระทําในนามของ ร. เอง จึงมิใชกรณีตามมาตรา 119 (a) ดังนี้ อ. ผูออกตั๋วสัญญาใช

เงินซ่ึงมีฐานะเปนลูกหนี้ชั้นตนจึงยังไมหลุดพนจากความรับผิดตามคําม่ันสัญญาวาจะใชเงินดังท่ี

ปรากฏในตั๋วนั้นแตอยางใด ร. จึงมีสิทธิไลเบี้ยเอาแก อ. ได 

                                                           
115 คําวา “ตั๋วแลกเงิน” นั้น หมายความรวมถึง “เช็ค” ดวย เนื่องจากมาตรา 185 แหง

กฎหมายวาดวยตราสารเปลี่ยนมือ ค.ศ. 1911 บัญญัติวา “เช็ค คือ ตั๋วแลกเงินซ่ึงสั่งจายเอาแก

ธนาคารและใหใชเงินเม่ือทวงถาม…” ดังนั้น ตราสารฉบับใดจะมีฐานะเปนเช็คไดตองประกอบดวย 3 

องคประกอบ กลาวคือ (1) เปนตั๋วแลกเงิน (2) มีธนาคารเปนผูจาย และ (3) ถึงกําหนดเม่ือทวงถาม 
116 PNB v. Maza and Mecenas, 48 Phil. 207, 210. 
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(2) ผูรับรองตั๋วแลกเงิน กลาวคือ มาตรา 62 แหงกฎหมายวาดวยตราสารเปลี่ยนมือ 

ค.ศ. 1911 บัญญัติวา “โดยการรับรอง ผูรับรองยอมเปนอันสัญญาวาตนจะใชเงินตามเนื้อความ 

(Tenor) แหงคําม่ันสัญญาของตน และยอมรับถึงขอเท็จจริงดังตอไปนี้ 

(a) ความมีตัวตนอยูจริง (Existence) ของผูสั่งจาย ความถูกตองแทจริงแหงลายมือชื่อ

ของผูสั่งจาย และความสามารถ (Capacity) และอํานาจ (Authority) ในการสั่งจายตั๋วเงิน และ 

(b) ความมีตัวตนอยูจริง (Existence) ของผูรับเงิน และความสามารถในการสลักหลัง

ของผูรับเงินในเวลานั้น” 

ตามมาตรา 62 ผูรับรองตั๋วแลกเงินเปนอันสัญญาวาจะใชเงินตามเนื้อความแหงคํา

รับรองของตน ความรับผิดของผูรับรองนั้นจะไมตกอยูภายใตเง่ือนไขใด ๆ ดังนั้น ผูรับรองซ่ึงไดลง

ลายมือชื่อรับรองตั๋วแลกเงินโดยปราศจากขอกําหนดใด ๆ จึงเปนอันสัญญาวาจะใชเงินตามตั๋วแลกเงิน

นั้นอยางไมมีเ ง่ือนไข (Unconditionally) ตามเนื้อความแหงคํารับรองของตน อยางไรก็ตามมี

ขอสังเกตวาผูรับรองก็คือผูจายตามต๋ัวแลกเงินซ่ึงไดรับรองตั๋วแลกเงินนั้น ดังนั้น กอนท่ีผูจายจะไดลง

ลายมือชื่อรับรองตั๋วแลกเงิน ผูจายก็ยอมไมมีความรับผิดตามตั๋วนั้นแตอยางใด โดยศาลไดวางหลัก

เพ่ิมเติมไวดวยวาการท่ีผูจายลงลายมือชื่อรับรองตั๋วแลกเงินนั้น ยอมสงผลใหผูจายตองรับผิดตอผูรับ

เงินหรือผูรับสลักหลังจากผูรับเงิน และตองรับผิดตอผูสั่งจายดวย117 การลงลายมือชื่อรับรองตั๋วแลก

เงินกอใหเกิดความรับผิดตามกฎหมายอันสงผลใหผูรับรองตองใชเงินตามตั๋วใหแกผูทรงตั๋ว และหากผู

รับรองประสงคจะหลุดพนจากความรับผิดดังกลาว ผูรับรองจะตองพิสูจนใหศาลเห็นวาตนเปนเพียง

ตัวแทน (Agent) ของผูสั่งจายเทานั้น118 หรือกลาวอางและพิสูจนขอตอสูใด ๆ ท่ีตนมีเพ่ือปฏิเสธ

ความรับผิดเชนวานั้น119 

โดยท่ัวไปแลว เปนท่ียอมรับกันวาหลักกฎหมายตามมาตรา 62 ดังกลาวนั้น นํามาใช

บังคับแกกรณีท่ีผูจายไดใชเงินตามตั๋วแลกเงินไป แมวาจะมิไดลงลายมือชื่อรับรองตั๋วนั้นมากอนก็

ตาม120 

มีขอสังเกตวา ในขณะท่ีผูออกตั๋วสัญญาใชเงินตองผูกพันใชเงินตามเนื้อความแหงตั๋ว

สัญญาใชเงินนั้น ผูรับรองตั๋วแลกเงินตองผูกพันใชเงินตามเนื้อความแหงคํารับรองของตน หาใชตาม

เนื้อความแหงตั๋วเงินดังเชนกรณีผูออกตั๋วสัญญาใชเงินแตอยางใดไม ความแตกตางดังกลาวมี

ความสําคัญ เนื่องจากเนื้อความแหงคํารับรองของผูรับรองตั๋วแลกเงินอาจแตกตางจากเนื้อความแหง

                                                           
117 PNB v. Picornell, 46 Phil. 716. 
118 Westminster Bank, Ltd. V. K. Nasoor, Inc., 58 Phil. 855. 
119 Union Guarantee Co. v. Ding Kee & Co., 44 Phil. 533. 
120 Phil. Nat. Bank v. Court of Appeals, 25 SCRA 696.  
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ตั๋วแลกเงินนั้นก็ได ดังเชนในกรณีท่ีผูรับรองไดลงลายมือชื่อรับรองตั๋วแลกเงินโดยมีเง่ือนไขหรือ

ขอจํากัด (Qualifications) ใด ๆ 121 แตหากผูรับรองไดลงลายมือชื่อรับรองตั๋วแลกเงินโดยมิไดระบุ

เง่ือนไขหรือขอกําหนดใด ๆ แลว เนื้อความแหงคํารับรองของผูรับรองก็จะเหมือนกันกับเนื้อความแหง

ตั๋วแลกเงินนั้นนั่นเอง122 

ตัวอยางท่ี 1. อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินใหแก ร. ถึงกําหนด 30 วันนับแตไดเห็น ใน

การนี้ จ. ไดลงลายมือชื่อรับรองตั๋วแลกเงินนั้นโดยระบุขอกําหนดไวดวยวาจะใชเงินในเวลา 60 วันนับ

แตไดเห็น เชนนี้ จ. ผูรับรองยอมตองผูกพันใชเงินตามตั๋วเม่ือพน 60 วันนับแตไดเห็นตามเนื้อความ

แหงคํารับรองของตน มิใชเม่ือพน 30 วันนับแตไดเห็นตามเนื้อความแหงตั๋วเงินนั้นแตอยางใด 

ตัวอยางท่ี 2. อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินใหแก ร. จํานวน 100,000 บาท ในการนี้ 

จ. ไดลงลายมือชื่อรับรองตั๋วแลกเงินนั้นโดยระบุขอกําหนดไวดวยวาจะใชเงินตามตั๋วเพียง 50,000 

บาท เชนนี้ จ. ผูรับรองยอมตองผูกพันใชเงินตามตั๋วเพียง 50,000 บาทตามเนื้อความแหงคํารับรอง

ของตน มิใช 100,000 บาทตามเนื้อความแหงตั๋วเงินนั้นแตอยางใด 

และเชนเดียวกันกับกรณีเขารับอาวัลผูออกตั๋วสัญญาใชเงิน หรือเขารับผูรับรองตั๋วแลก

เงินตองผูกพันตามเนื้อความแหงคํารับรองของตนไปจนกวาตั๋วนั้นจะหลุดพนไป ตามมาตรา 119 

เม่ือตั๋วแลกเงินขาดความเชื่อถือและผูทรงใชสิทธิไลเบี้ยเอาแกผูสลักหลังคนใดคนหนึ่ง 

หากผูสลักหลังคนดังกลาวไดใชเงินใหแกผูทรงไปและเขาถือเอาตั๋วนั้น เชนนี้บุคคลดังกลาวยอมมีสิทธิ

ไลเบี้ยเอาแกผูรับรองได เนื่องจากการใชเงินดังกลาวเปนการใชเงินในนามของผูสลักหลังนั้นเอง มิใช

เปนการใชเงินไปในนามของผูรับรองตามความหมายแหงมาตรา 119 (a) อันจักสงผลใหตั๋วแลกเงินนั้น

เปนอันหลุดพนไปแตอยางใด 

ตัวอยาง อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินใหแก ร. ในการนี้ จ. ไดลงลายมือชื่อรับรองตั๋ว

แลกเงินนั้นดวย ตอมา ร. สลักหลังโอนตั๋วนั้นใหแก ก. เม่ือตั๋วถึงกําหนด ก. นําตั๋วไปยื่นให จ. ใชเงิน

แต จ. ปฏิเสธการใชเงิน ก. จึงใชสิทธิไลเบี้ยเอาแก ร. และ ร. ก็ไดใชเงินใหแก ก. ไปและเขาถือเอาตั๋ว

นั้น เชนนี้การใชเงินใหแก ก. โดย ร. ดังกลาวเปนการกระทําในนามของ ร. เอง จึงมิใชกรณีตาม

มาตรา 119 (a) ดังนี้ จ. ผูรับรองตั๋วแลกเงินซ่ึงมีฐานะเปนลูกหนี้ชั้นตนจึงยังไมหลุดพนจากความรับ

ผิดตามคํารับรองวาจะใชเงินดังท่ีปรากฏในตั๋วนั้นแตอยางใด ร. จึงมีสิทธิไลเบี้ยเอาแก จ. ได 

2) คูสัญญาซ่ึงตองรับผิดในลําดับรอง 

เม่ือผูสลักหลังไดใชเงินใหแกผูทรงซ่ึงมาใชสิทธิไลเบี้ยเอาแกตนเพราะตั๋วเงินขาดความ

เชื่อถือไปแลว นอกจากผูสลักหลังซ่ึงไดใชเงินไปนั้นจะมีสิทธิไลเบี้ยเอาแกลูกหนี้ชั้นตนดังกลาวขางตน 

                                                           
121 Section 139, 141 
122 Section 139, 140 
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บุคคลดังกลาวยังมีสิทธิไลเบ้ียเอาแกคูสัญญาซ่ึงตองรับผิดในลําดับรองซ่ึงเขาผูกพันในตั๋วเงินนั้นกอน

ตนไดอีกดวย โดยบุคคลท่ีจะตองรับผิดตอผูสลักหลังซ่ึงไดใชเงินใหแกผูทรงไปนั้นแบงออกไดเปน 2 

ประเภทและอาจแยกอธิบายไดดังนี้ 

(1) ผูสั่งจายตั๋วแลกเงิน กลาวคือ มาตรา 61 แหงกฎหมายวาดวยตราสารเปลี่ยนมือ 

ค.ศ. 1911 บัญญัติวา “โดยการสั่งจายตั๋วแลกเงิน ผูสั่ งจายยอมรับถึงความมีตัวตนอยูจริง 

(Existence) ของผูรับเงิน และความสามารถในการสลักหลังของผูรับเงินในเวลานั้น และเปนอัน

สัญญาวาเม่ือไดยื่นตั๋วโดยชอบจะมีการรับรอง หรือใชเงิน หรือท้ังสองประการ ตามเนื้อความแหงตั๋ว

เงินนั้น และหากตั๋วเงินขาดความเชื่อถือและไดทําถูกตองตามวิธีการในขอขาดความเชื่อถือนั้นแลว ผู

สั่งจายก็จะใชเงินตามจํานวนท่ีปรากฏในตั๋วนั้นแกผูทรง หรือแกผูสลักหลังคนหลังซ่ึงตองถูกบังคับให

ใชเงินตามตั๋วนั้น แตผูสั่งจายก็อาจระบุขอกําหนดลบลางหรือจํากัดความรับผิดของตนท่ีมีตอผูทรงลง

ในตั๋วเงินนั้นก็ได” 

ตามมาตรา 61 ผูสั่งจายมิไดมีความผูกพันวาจะตองใชเงินตามตั๋วนั้นอยางเด็ดขาด

ดังเชนกรณีผูออกตั๋วสัญญาใชเงินหรือผูรับรองตั๋วแลกเงินแตอยางใด ผูสั่งจายเพียงแตเปนอันสัญญา

วาตั๋วแลกเงินนั้นจะไดรับการรับรอง หรือใชเงิน หรือท้ังสองประการ ตามเนื้อความแหงตั๋วนั้น และตน

จะรับผิดก็ตอเม่ือ (1) ตั๋วนั้นขาดความเชื่อถือ (2) ผูทรงไดทําถูกตองตามวิธีการในขอขาดความเชื่อถือ

นั้นแลว ดังนั้น ความรับผิดของผูสั่งจายจึงตองเปนไปตามเง่ือนไขท้ัง 2 ประการดังกลาว เชนนี้หากผู

สั่งจายไดลงลายมือชื่อสั่งจายตั๋วแลกเงินโดยมิไดระบุขอกําหนดใด ๆ เพ่ิมเติมลงในตั๋ว ผูสั่งจายก็ยอม

เปนอันผูกพันตามตั๋วนั้นในฐานะคูสัญญาซ่ึงตองรับผิดในลําดับรองโดยปริยาย เสมือนหนึ่งวาเขาได

ระบุเง่ือนไขตามมาตรา 61 ลงในตั๋วแลกเงินนั้นดวย ดวยเหตุนี้หากตอมาผูจายปฏิเสธการใชเงิน ผูสั่ง

จายก็จะตองรับผิดใชเงินตามจํานวนท่ีระบุไวในตั๋วใหแกผูทรงโดยมีเง่ือนไขวาผูทรงตองสงคําบอก

กลาวการท่ีตั๋วแลกเงินขาดความเชื่อถือนั้นใหแกผูสั่งจายดวย123 และหากผูทรงไมยื่นตั๋วใหผูจายใชเงิน

ใหถูกตอง ผูสั่งจายก็จะหลุดพนจากความรับผิดตามตั๋วนั้นไป124 

ความรับผิดในลําดับรองของผูสั่งจายดังกลาวนั้น ยอมเปนไปเพ่ือประโยชนของ (1) ผู

ทรง หรือ (2) ผูสลักหลังซ่ึงถูกผูทรงบังคับการใชเงินไปแลว 

ตัวอยาง อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินใหแก ร. ตอมา ร. สลักหลังโอนตั๋วนั้นใหแก ก. 

และ ก. สลักหลังโอนตั๋วนั้นใหแก ข. เม่ือตั๋วถึงกําหนด ข. นําตั๋วไปยื่นใหผูจายใชเงินแตผูจายปฏิเสธ

การใชเงิน ข. จึงสงคําบอกกลาวการท่ีตั๋วเงินขาดความเชื่อถือนั้นใหแก อ. ผูสั่งจายและ ร. กับ ก. ผู

สลักหลังโดยถูกตองตามกฎหมายแลว เชนนี้ 

                                                           
123 PNB, Picornell, 46 Phil. 716. 
124 Chan Wan v. Tan Kim, No. L–15380, Sept. 30, 1960. 
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1. อ. ผูสั่งจายยอมตองรับผิดตอ ข. ผูทรง หาก ข. มาใชสิทธิไลเบี้ยเอาแกตน 

2. หาก ข. ใชสิทธิไล เบี้ยเอาแก ก. หรือ ร. ผูสลักหลัง และบุคคลดังกลาวก็ได 

ใชเงินใหแก ข. ไปและเขาถือเอาตั๋วเงินนั้น เชนนี้ผูสลักหลังท่ีไดใชเงินใหแก ข. ไปก็ยอมมีสิทธิไลเบี้ย 

เอาแก อ. ผูสั่งจายไดเชนเดียวกัน 

(2) ผูสลักหลัง กลาวคือ มาตรา 66 วรรคสองแหงกฎหมายวาดวยตราสารเปลี่ยนมือ ค.ศ. 

1911 บัญญัติวา “และนอกจากนี้ ผูสลักหลังยังเปนอันสัญญาดวยวาเม่ือไดยื่นตั๋วโดยชอบแลว จะมี

การรับรอง หรือใชเงิน หรือท้ังสองประการ แลวแตกรณี ตามเนื้อความแหงตั๋วเงินนั้น และหากตั๋วเงิน

ขาดความเชื่อถือและไดทําถูกตองตามวิธีการในขอขาดความเชื่อถือนั้นแลว ผูสลักหลังก็จะใชเงินตาม

จํานวนท่ีปรากฏในตั๋วนั้นแกผูทรง หรือแกผูสลักหลังคนหลังซ่ึงตองถูกบังคับใหใชเงินตามตั๋วนั้น” 

ตามมาตรา 66 วรรคสอง ผูสลักหลังท่ัวไปซ่ึงไดลงลายมือชื่อตนในตั๋วเงินโดยมิไดระบุ

ขอกําหนดใด ๆ กํากับไวดวยนั้น ยอมเปนอันสัญญาวาเม่ือไดยื่นตั๋วโดยชอบแลว จะมีการรับรอง หรือ

ใชเงิน หรือท้ังสองประการ แลวแตกรณี ตามเนื้อความแหงตั๋วเงินนั้น และหากตั๋วเงินขาดความเชื่อถือ

และไดทําถูกตองตามวิธีการในขอขาดความเชื่อถือนั้นแลว ผูสลักหลังก็จะใชเงินตามจํานวนท่ีปรากฏ

ในตั๋วนั้นแกผูทรง หรือแกผูสลักหลังคนหลังซ่ึงตองถูกบังคับใหใชเงินตามตั๋วนั้น125 ซ่ึงความรับผิดของผู

สลักหลังท่ัวไปดังกลาวนั้นเปนไปในลักษณะเดียวกันกับความรับผิดของผูสั่งจาย126 

ตัวอยาง อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินใหแก ร. ตอมา ร. สลักหลังโอนตั๋วนั้นใหแก ก. 

และ ก. สลักหลังโอนตั๋วนั้นใหแก ข. เม่ือตั๋วถึงกําหนด ข. นําตั๋วไปยื่นใหผูจายใชเงินแตผูจายปฏิเสธ

การใชเงิน ข. จึงสงคําบอกกลาวการท่ีตั๋วเงินขาดความเชื่อถือนั้นใหแก อ. ผูสั่งจายและ ร. กับ ก. ผู

สลักหลังโดยถูกตองตามกฎหมายแลว เชนนี้หาก ข. ใชสิทธิไลเบี้ยเอาแก ก. ผูสลักหลังและ ก. ก็ไดใช

เงินใหแก ข. ไปและเขาถือเอาตั๋วเงินนั้น ดังนี้ ก. ซ่ึงไดใชเงินใหแก ข. ไปก็ยอมมีสิทธิไลเบี้ยเอาแก ร. 

ผูสลักหลังท่ีเขาผูกพันตามตั๋วเงินนั้นกอนตนได 

4.5.4 อายุความสิทธิไลเบ้ีย 

4.5.4.1 อายุความกรณีผูทรงใชสิทธิไลเบ้ียเอาแกผูค้ําประกันตั๋วเงิน 

กฎหมายวาดวยตราสารเปลี่ยนมือ ค.ศ. 1911 ของประเทศฟลิปปนสมิไดบัญญัติเรื่อง

อายุความฟองรองบังคับตามตั๋วเงินไวโดยเฉพาะ แตไดมีบทบัญญัติวาดวยอายุความโดยท่ัวไปอยูใน

ประมวลกฎหมายแพง ค.ศ. 1949 บรรพ 3 ลักษณะ 5 – อายุความ หมวด 3 อายุความฟองคดี (the 

Civil Code of the Philippines 1949 (Republic Act No. 386) Book III Title V. – 

                                                           
125 Last par., Sec. 66, NIL; Cullas v. PNB, 62 Phil. 519; และโปรดดู Banco de 

Islas Filipinas v. Espinosa & Pardo, 40 O.G. (4th Supp.) 68. 
126 Aguedo F. Agbayani, supra note 57, para. 845. 
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Prescription Chapter 3 Prescription of Actions) โดยบทบัญญัติวาดวยอายุความท่ีเก่ียวกับการ

ฟองรองบังคับคดีตามตั๋วเงินนั้นไดมีบัญญัติไวในมาตรา 1144 ซ่ึงบัญญัติวา “สิทธิเรียกรองดังตอไปนี้

ใหมีกําหนดอายุความ 10 ปนับแตวันท่ีเกิดสิทธิฟองรอง 

 (1) สัญญาท่ีไดทําข้ึนเปนลายลักษณอักษร 

 (2) หนี้ตามกฎหมาย 

 (3) หนี้ตามคําพิพากษา” 

 เม่ือตั๋วเงินเปนสัญญาท่ีไดทําข้ึนเปนลายลักษณอักษร ดังนั้น การฟองรองบังคับ

เอาแกคูสัญญาตามตั๋วเงิน รวมท้ังผูคํ้าประกันตั๋วเงินตามมาตรา 64 จึงตองกระทําภายใน 10 ปนับแต

วันท่ีเกิดสิทธิฟองรอง ตามมาตรา 1144 (1) แหงประมวลกฎหมายแพง ค.ศ. 1949 

ตัวอยาง อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินให ร. จํานวน 100,000 บาท ในวันท่ี 

1 มกราคม พ.ศ. 2558 ตอมา ร. สลักหลังโอนตั๋วให ก. โดยมี ข. เขาลงลายมือชื่อคํ้าประกัน 

ตั๋วเงินนั้น หลังจากนั้น ก. ไดสลักหลังโอนตั๋วให ค. เม่ือตั๋วถึงกําหนด ค. นําตั๋วไปยื่นให จ. ใชเงินแต จ. 

ปฏิเสธการใชเงิน เชนนี้ ค. ยอมมีสิทธิไลเบี้ยเอาแก อ. ผูออกตั๋ว ร. และ ก. ผูสลักหลัง และ ข.  

ผูคํ้าประกันตั๋วเงินตามมาตรา 64 ไดภายในวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2568 ตามมาตรา 1144 (1) แหง

ประมวลกฎหมายแพง ค.ศ. 1949 

4.5.4.2 อายุความกรณีผูค้ําประกันใชสิทธิไลเบ้ียเอาแกผูตองรับผิดตอตน 

ตั๋วเงินเปนสัญญาท่ีไดทําข้ึนเปนลายลักษณอักษร ดังนั้น การฟองรองบังคับเอาแก

คูสัญญาตามตั๋วเงิน จึงตองกระทําภายใน 10 ปนับแตวันท่ีเกิดสิทธิฟองรอง สงผลใหเม่ือผูคํ้าประกัน

ตั๋วแลกเงินโดยการลงลายมือชื่อในต๋ัวแลกเงินตามมาตรา 64 ไดใชเงินใหแกผูทรงตั๋วเงินหรือผูใชเงิน

และเขาถือเอาตั๋วซ่ึงมาใชสิทธิไลเบี้ยเอาแกตนอีกทอดหนึ่งไปแลว สิทธิเรียกรองของบุคคลดังกลาวก็

ยอมเกิดมีข้ึนนับแตเวลาท่ีบุคคลเชนวานั้นไดใชเงินไป ดังนั้น อายุความ 10 ปก็ยอมนับจากวันนั้น

นั่นเอง 

ตัวอยาง อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเ งินให ร. จํานวน 100,000 บาทในวันท่ี  

1 มกราคม พ.ศ. 2558 ตอมา ร. สลักหลังโอนตั๋วให ก. โดยมี ข. เขาลงลายมือชื่อคํ้าประกันตั๋วเงินนั้น 

หลังจากนั้น ก. ไดสลักหลังโอนตั๋วให ค. เม่ือตั๋วถึงกําหนด ค. นําตั๋วไปยื่นให จ. ใชเงินแต จ. ปฏิเสธ

การใชเงิน ค. ทําคําคัดคานและคําบอกกลาวครบถวนแลวจึงใชสิทธิไลเบี้ยเอาแก ข. ในวันท่ี  

1 มกราคม พ.ศ. 2559 และ ข. ไดใชเงินใหแก ค. และเขาถือเอาตั๋วในวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 

เชนนี้ ข. ยอมมีสิทธิไลเบี้ยเอาแก อ. และ ร. ไดภายในวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2570 

หากเปลี่ยนขอเท็จจริงเปนวา ค. ใชสิทธิไล เบี้ยเอาแก ก. ในวันท่ี 1 มกราคม  

พ.ศ. 2559 จากนั้น ก. ไดใชเงินใหแก ค. และเขาถือเอาตั๋วในวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ตอมา ก.  
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มาใชสิทธิไลเบี้ยเอาแก ข. ในวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 เม่ือ ข. ไดใชเงินใหแก ก. และเขาถือเอาตั๋ว

ในวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 เชนนี้ ข. ยอมมีสิทธิไลเบี้ยเอาแก อ. และ ร. ไดภายในวันท่ี  

1 มกราคม พ.ศ. 2572 

4.5.5 ขอสังเกตบางประการเกี่ยวกับการค้ําประกันตั๋วเงินตามกฎหมายฟลิปปนส 

1) กรณีตั๋วผูถือ    

ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 921 ของไทย กําหนดใหมีการรับอาวัล

โดยผลของกฎหมาย กลาวคือ กฎหมายกําหนดใหบุคคลซ่ึงสลักหลังลงในตั๋วแลกเงินชนิดผูถือ ตองรับ

ผิดในฐานะผูรับอาวัล การรับอาวัลในรูปแบบนี้ มิใชการรับอาวัลโดยเจตนา เนื่องจากบุคคลผูสลักหลัง

ตั๋วผูถืออาจมิไดมีเจตนาเขารับอาวัลตั๋วนั้นก็ได แตเม่ือกฎหมายกําหนดใหตองรับผิดในฐานะผูรับอาวัล 

จึงเรียกการรับอาวัลรูปแบบนี้วา การรับอาวัลโดยผลของกฎหมาย จึงมีปญหาท่ีนาพิจารณาวา 

กฎหมายฟลิปปนสไดกําหนดใหมีการคํ้าประกันตั๋วเงินโดยผลของกฎหมายทํานองเดียวกันกับ

กฎหมายไทยหรือไม 

เม่ือศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายฟลิปปนสแลว พบวา กฎหมายฟลิปปนสอนุญาตใหมี

การออกตั๋วแลกเงินชนิดผูถือได ดังท่ีกฎหมายวาดวยตราสารเปลี่ยนมือ ค.ศ. 1911 มาตรา 1 (d) 

บัญญัติวา “ตราสารเปลี่ยนมือ ตองมีลักษณะ ดังตอไปนี้ ... (d) ตองใชเงินตามคําสั่ง หรือแกผูถือ”127 

โดยกฎหมายฟลิปปนสไดบัญญัติถึงผลของการสลักหลังลงในตั๋วแลกเงินชนิดผูถือไวในมาตรา 40 โดย

บัญญัติวา “ในกรณีท่ีมีการสลักหลังเฉพาะลงในตั๋วแลกเงินชนิดผูถือ ตั๋วดังกลาวอาจโอนตอไปไดดวย

การสงมอบ แตบุคคลซ่ึงสลักหลังเฉพาะนั้นตองรับผิดในฐานะผูสลักหลังตอบรรดาผูทรงซ่ึงไดสิทธิใน

ตั๋วนั้นผานการสลักหลังของตน”128 อยางไรก็ตาม บทบัญญัติดังกลาวก็ไมเหมือนกับบทบัญญัติมาตรา 

921 ของไทยเสียทีเดียว เนื่องจากกฎหมายฟลิปปนสไดกําหนดเง่ือนไขของการสลักหลังไววา ตองเปน

การสลักหลังเฉพาะเทานั้น หากเปนการสลักหลังลอยก็จะไมเขาเง่ือนไขของมาตรานี้ และผลของการ

สลักหลังเฉพาะลงในตั๋วแลกเงินชนิดผูถือ คือ ผูสลักหลังนั้นตองรับผิดในฐานะผูสลักหลัง แตกตางจาก

กฎหมายไทยท่ีกําหนดใหผูสลักหลังตั๋วผูถือตองรับผิดในฐานะผูรับอาวัล 

                                                           
127 The Negotiable Instruments Law Section 1 (d) – An instrument to be 

negotiable must conform to the following requirements: … (d) Must be payable to 

order or to bearer. 
128 The Negotiable Instruments Law Section 40. – Where an instrument, 

payable to bearer, is indorsed specially, it may nevertheless be further negotiated by 

delivery; but the person indorsing specially is liable as indorser to only such holders 

as make title through his indorsement. 
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2) กรณีลงลายมือชื่อผิดแบบของการอาวัล 

ตามกฎหมายท่ีใชระบบการคํ้าประกันแบบ “อาวัล” เชน กฎหมายฝรั่งเศส กฎหมาย

เยอรมัน กฎหมายเอกรูปแหงอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. 1912 (Hague Convention 1912) กฎหมาย

เอกรูปแหงอนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ. 1930, 1931 (Geneva Convention 1930, 1931) และ

อนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1988 (Vienna Convention 1988) อาจเกิดปญหาข้ึนในกรณีท่ีมีผูลง

ลายมือชื่อในตั๋วเงินโดยประสงคจะรับผิดในฐานะผูรับอาวัล แตมิไดทําใหถูกตองตามแบบของการรับ

อาวัล เชนนี้ บุคคลดังกลาวจะตองรับผิดตามตั๋วเงินนั้นหรือไม ตอบุคคลใด และภายในอายุความ

เทาใด อยางไรก็ตาม เม่ือศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายฟลิปปนสแลว ปญหาดังกลาวยอมไมเกิดข้ึนใน

ระบบกฎหมายฟลิปปนส เนื่องจากกฎหมายฟลิปปนสมิไดบัญญัติเรื่องการคํ้าประกันตั๋วเงินไวเปน

พิเศษแตอยางใด โดยหากบุคคลใดประสงคจะเขาคํ้าประกันตั๋วเงินตามกฎหมายฟลิปปนส ก็สามารถ

กระทําไดโดยการลงลายมือชื่อในตั๋วเงินนั้น และรับผิดในฐานะผูสลักหลัง ตามมาตรา 63 แหงกฎหมาย

วาดวยตราสารเปลี่ยนมือ ค.ศ. 1911  

 

4.6 อนุสัญญาท่ีเกี่ยวของกับกฎหมายเอกรูป (Uniform Law) 

 

เนื่องจากกฎหมายตั๋วเงินนั้นไดถูกพัฒนาจากระบบกฎหมายหลัก 3 ระบบ ไดแก ระบบ

กฎหมายฝรั่งเศส ระบบกฎหมายเยอรมันและระบบกฎหมายแองโกลแซกซอน129 จึงสงผลใหกฎหมาย

ลักษณะตั๋วเงินซ่ึงเปนกฎหมายภายในของแตละประเทศมีความแตกตางกัน และเม่ือมีการนําตั๋วเงินไป

ใชอยางแพรหลายเพ่ือการทําธุรกรรมระหวางประเทศยอมกอใหเกิดปญหาการบังคับใชและการ

ปฏิบัติตามกฎหมายตั๋วเงินของผูท่ีเก่ียวของ 

จากปญหาดังกลาว ทําใหมีความตองการในการทํากฎหมายตั๋วเงินของแตละประเทศให

อยูในรูปแบบท่ีใกลเคียงกันมากท่ีสุด เพ่ือประโยชนสูงสุดสําหรับความกลมเกลียวกันในการบังคับใช

และปฏิบัติตามกฎหมายตั๋วเงิน ดังนั้น ในป ค.ศ. 1910 จึงไดมีการยกรางกฎหมายเอกรูปวาดวย 

ตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใชเงินข้ึนในการประชุมสันนิบาตชาติ ณ กรุงเฮก และตอมาใน ค.ศ. 1912 

จึงไดมีการรับรองอนุสัญญาวาดวยการทําใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกันซ่ึงกฎหมายเก่ียวกับตั๋วแลกเงิน

และตั๋วสัญญาใชเงิน (Convention on the Unification of the Law Relating to Bills of 

Exchange and Promissory Notes, 1912) หรือท่ีเรียกกันโดยท่ัวไปวา “อนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ.

1912 (Hague Convention 1912)” 

                                                           
129 Ernest G. Lorenzen, The Conflict of Laws Relating to Bills and Notes, 

(New Haven, Connecticut: Yale University Press, 1919), p. 17. 
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ตอมาไดมีการรางอนุสัญญาอีกสองฉบับ คือ อนุสัญญาจัดทํากฎหมายเอกรูปสําหรับ 

ตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใชเงิน ค.ศ. 1930 (Convention Providing a Uniform Law for Bills of 

Exchange and Promissory Notes, June 7, 1930) และอนุสัญญาจัดทํากฎหมายเอกรูปสําหรับ

เช็ค ค.ศ. 1931 (Convention Providing a Uniform Law for Cheques, March 19, 1931) ข้ึน 

ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด โดยอนุสัญญาดังกลาวเรียกกันโดยท่ัวไปวา “อนุสัญญานคร

เจนีวา ค.ศ.1930,1931 (Geneva Convention 1930,1931)”130 

นอกจากอนุสัญญาท่ีเก่ียวของกับกฎหมายตั๋วเงินภายในของแตละประเทศแลว ในป 

ค.ศ. 1988 ไดมีการรางอนุสัญญาท่ีเก่ียวกับตั๋วเงินท่ีใชกันระหวางประเทศข้ึน โดยคณะกรรมาธิการ

กฎหมายการคาระหวางประเทศแหงองคการสหประชาชาติ (United Nation Commission on 

International Trade Law – UNCITRAL) ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ไดแก อนุสัญญา 

วาดวยตั๋วแลกเงินระหวางประเทศ และตั๋วสัญญาใชเงินระหวางประเทศ (Convention on 

International Bills of Exchange and International Promissory Notes, 1988) หรือท่ีเรียกกัน

โดยท่ัวไปวา “อนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1988 (Vienna Convention 1988)” 

 

4.6.1 อนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ.1912 (Hague Convention 1912) 

4.6.1.1 ประวัติการจัดทําอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ.1912 (Hague Convention 

1912)  

กฎหมายว าด วยตั๋ วแลกเ งินมีลักษณะท่ีแตกตาง กันออกไปในแตละประเทศ  

โดยระบบกฎหมายตั๋วแลกเงินไดรับการพัฒนาข้ึนเปน 3 ระบบหลัก ไดแก ระบบฝรั่งเศส ระบบ

เยอรมันและระบบแองโกลอเมริกัน131 ซ่ึงมีความแตกตางกันเปนอยางมากในรายละเอียด แมกระท่ัง

                                                           
130 เสาวนีย อัศวโรจน, “การโอนสิทธิตามตั๋วเงิน: ศึกษาในเชิงประวัติศาสตร และ

พัฒนาการของกฎหมาย,” (วิทยานิพนธนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 

2544). 
131 ประเทศท่ีไดรับการจัดใหอยูในกลุมระบบกฎหมายฝรั่งเศส ไดแก ประเทศอารเจนตินา 

ประเทศโบลิเวีย ประเทศบราซิล ประเทศชิลี ประเทศโคลัมเบีย ประเทศเอกวาดอร ประเทศอียิปต 

ประเทศฝรั่งเศส ประเทศกรีซ ประเทศกัวเตมาลา ประเทศเฮติ ประเทศลักเซมเบิรก ประเทศโมนาโก 

ประเทศเม็กซิโก ประเทศเนเธอรแลนด ประเทศนิการากัว ประเทศปานามา ประเทศปารากวัย 

ประเทศโปแลนด ประเทศเซอรเบีย ประเทศตุรกีและประเทศอุรุกวัย 

ประเทศท่ีไดรับการจัดใหอยูในกลุมระบบกฎหมายเยอรมัน ไดแก ประเทศออสเตรีย–

ฮังการี ประเทศบัลแกเรีย ประเทศเดนมารก ประเทศเยอรมนี ประเทศอิตาลี ประเทศญี่ปุน ประเทศ
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ในปจจุบันนี้ก็ยังมีกฎหมายวาดวยตั๋วแลกเงินไมต่ํากวา 40 ฉบับใชบังคับอยูในประเทศอ่ืน ๆ  

นอกกลุมประเทศท่ีใชระบบกฎหมายแองโกลอเมริกัน 

ดวยการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วของการคาระหวางประเทศในชวงศตวรรษท่ี 19 ทําให

นานาอารยประเทศตระหนักถึงประโยชนของกฎหมายพาณิชยเอกรูป (Uniform Commercial Law) 

มาก ข้ึน เ รื่ อย  ๆ โดย เฉพาะกฎหมายว าด วยตั๋ ว เ งิน  และในช ว งตนของศตวรรษ ท่ี  20 

ความพยายามในการจัดทํากฎหมายพาณิชยเอกรูปเก่ียวกับตั๋วเงินดังกลาวก็ไดสําเร็จลง โดยในการ

ประชุม ณ กรุงเฮก ในป ค.ศ. 1910 ไดมีการจัดทํารางกฎหมายเอกรูปสําหรับตั๋วเงิน และราง

กฎหมายดังกลาวก็ไดรับการลงมติยอมรับในการประชุมครั้งท่ีสองในป ค.ศ. 1912 ในการนี้ประเทศ

ตาง ๆ ไดลงนามในอนุสัญญาซ่ึงเปนผลมาจากการประชุมดังกลาว ไดแก ประเทศอารเจนตินา 

ประเทศออสเตรีย ประเทศเบลเยี่ยม ประเทศบราซิล ประเทศบัลแกเรีย ประเทศชิลี ประเทศ

คอสตาริกา ประเทศเดนมารก ประเทศฝรั่งเศส ประเทศเยอรมนี ประเทศกัวเตมาลา ประเทศ

ฮอลแลนด ประเทศฮังการี ประเทศอิตาลี ประเทศลักเซมเบิรก ประเทศเม็กซิโก ประเทศมอนเตเน

โกร ประเทศนิการากัว ประเทศนอรเวย ประเทศปานามา ประเทศปารากวัย ประเทศรัสเซีย 

ประเทศซัลวาดอร ประเทศเซอรเบีย ประเทศสวีเดน ประเทศสวิตเซอรแลนดและประเทศตุรกี อนึ่ง 

ผูแทนของประเทศสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาไดแสดงเจตนาอยางชัดแจงในการประชุมท้ัง

สองครั้งวาประเทศสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาจะไมเขารวมเปนภาคีแหงอนุสัญญาระหวาง

ประเทศ แมวาท้ังสองประเทศจะมีความสนใจเปนอยางมากในการจัดทํากฎหมายใหเปนอันหนึ่งอัน

เดียวกันในระดับนานาชาติก็ตาม 

การลงนามในอนุสัญญาฉบับนี้มีผลใหประเทศผูลงนามมีหนาท่ีตองบัญญัติกฎหมาย

ภายในของตนใหเหมือนกับบทบัญญัติแหงอนุสัญญาดังกลาวโดยตองไมแกไขขอความใด ๆ ท้ังสิ้น เวน

แตอนุสัญญาจะใหอํานาจไว และตราบเทาท่ีอนุสัญญาดังกลาวมีผลใชบังคับ บทบัญญัติแหงอนุสัญญา

นั้นยอมเขาแทนท่ีกฎหมายภายในของประเทศท่ีใหสัตยาบันแกอนุสัญญาดังกลาว อีกท้ังบทบัญญัติ

แหงอนุสัญญานั้นยังมีผลใชบังคับกับตั๋วเงินท้ังระบบ หาไดมีผลใชบังคับแตกับเฉพาะตั๋วเงินระหวาง

ประเทศเทานั้นไม อยางไรก็ตามความผูกพันตามอนุสัญญาดังกลาวท่ีมีตอประเทศผูใหสัตยาบันแก

                                                                                                                                                                      
นอรเวย ประเทศเปรู ประเทศโปรตุเกส ประเทศโรมาเนีย ประเทศรัสเซีย ประเทศซัลวาดอร ประเทศ

สวีเดน ประเทศสวิตเซอรแลนดและประเทศเวเนซูเอลา 

หนังสือ Weltwechselrecht, Vol. 1 หนา 26 ของ ดร. เฟลิกซ เมเยอร (Dr. Felix 

Mayer) ไดจัดใหประเทศเบลเยี่ยม ประเทศคิวบา ประเทศฮอนดูรัส ประเทศมอลตา ประเทศ

ฟลิปปนส ประเทศเปอรโตริโกและประเทศสเปนอยูในกลุมท่ี 4 ซ่ึงเปนกลุมท่ีอยูระหวางกลุมระบบ

กฎหมายฝรั่งเศสและเยอรมัน 
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อนุสัญญาก็มิไดเปนไปอยางถาวร เนื่องจากประเทศผูใหสัตยาบันแกอนุสัญญาอาจบอกเลิกความ

ผูกพันเชนวานั้นไดเม่ือพน 3 ปนับแตวันท่ีไดใหสัตยาบันครั้งแรก และขอบกพรองแหงอนุสัญญาฉบับ

นี้อาจไดรับการแกไขในการประชุมท่ีจะมีข้ึนในภายหนาซ่ึงรัฐบาลของประเทศเนเธอรแลนดจะเปน

ผูเรียกประชุมเม่ือพนระยะเวลา 5 ปนับแตวันท่ีมีการใหสัตยาบันแกอนุสัญญาเปนครั้งแรก หรือเม่ือ

พนระยะเวลา 2 ปนับแตประเทศภาคีอยางนอย 5 ประเทศไดรองขอใหเรียกประชุม 

แมในอนุสัญญาจะมีบทบัญญัติวาดวยการบอกเลิกความผูกพันตามอนุสัญญาและการ

แกไขเพ่ิมเติมอนุสัญญาในการประชุมท่ีจะมีข้ึนในอนาคต แตในทางปฏิบัติประเทศภาคีแหงอนุสัญญา

ก็มิอาจตกลงกันในทุกประเด็นได อีกท้ังในบางประเด็น กฎหมายภายในของบางประเทศยังมี

ความสําคัญมากจนกระท่ังแทนท่ีประเทศดังกลาวจะยอมแกไขกฎหมายภายในของตนใหสอดรับกับ

บทบัญญัติแหงอนุสัญญา ประเทศดังกลาวกลับเลือกท่ีจะไมเขารวมเปนภาคีแหงอนุสัญญาเสีย และใน

กรณีเชนนี้แตละประเทศก็ไดทําขอสงวนเพ่ือประโยชนในการใชบังคับกฎหมายภายในของตน 

อยางไรก็ตามแมวาจะไมมีการใหสัตยาบันแกอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ.1912 (Hague 

Convention 1912) แตอนุสัญญาดังกลาวก็ไดรับการนําไปใชอางอิงในกฎหมายตั๋วเงินของประเทศ

ตาง ๆ และยังไดรับการนําไปใชในการเปรียบเทียบระหวางระบบกฎหมายแองโกลอเมริกันและระบบ

กฎหมายของประเทศอ่ืน ๆ อีกดวย 

ความแตกตางระหวางกฎหมายเอกรูปและกฎหมายของประเทศอังกฤษและ

สหรัฐอเมริกาท่ีเดนชัดท่ีสุด คือ กฎหมายเอกรูปเปนกฎหมายท่ีมีความเก่ียวพันกับกฎหมายตั๋วเงินตาม

รูปแบบ (Formal Law of Bills and Notes) เทานั้น ซ่ึงในแงนี้กฎหมายเอกรูปไดรับอิทธิพลมาจาก

กฎหมายตั๋วแลกเงิน ค.ศ. 1849 ของประเทศเยอรมนี กลาวคือ เม่ือมีการรางกฎหมายตั๋วแลกเงินเอก

รูปข้ึนเพ่ือใชบังคับกับรัฐตาง ๆ ท่ีข้ึนกับ Zollverien ความแตกตางของระบบกฎหมายท่ีใชบังคับกัน

อยูในรัฐเหลานั้นทําใหเปนท่ีประจักษวาหากไมมีการยกเลิกกฎเกณฑ (Rules) ท้ังหลายท่ีตราข้ึนตาม

กฎหมายท่ัวไป (General Law) แลว การลงมติยอมรับรางกฎหมายตั๋วแลกเงินเอกรูปก็ยอมไมอาจ

สําเร็จลงได ดังนั้น กฎหมายตั๋วแลกเงินเยอรมันจึงยอมรับเฉพาะกฎหมายตั๋วเงินตามรูปแบบเทานั้น 

กลาวคือ กฎเกณฑพิเศษท่ีเปนผลมาจากลักษณะเชิงรูปแบบของตราสารดังกลาว (Formal Nature 

of the Instrument) นั่นเอง โดยความจําเปนในการยกเลิกกฎเกณฑท่ีเก่ียวของโดยตรงกับกฎหมาย

ท่ัวไปดังกลาวนั้นก็ยังไปปรากฏในการประชุม ณ กรุงเฮกดวย กลาวคือ การตกลงกันในเรื่องตาง ๆ จะ

ไมสามารถกระทําได เวนแตเปนการตกลงกันในเรื่องกฎหมายเก่ียวดวยตั๋วเงินตามรูปแบบ (Formal 

Law Relating to Bills and Notes) บทบัญญัติหลายมาตราในพระราชบัญญัติตั๋วแลกเงิน (Bills of 

Exchange Act) และกฎหมายวาดวยตราสารเปลี่ยนมือ (Negotiable Instruments Law) ไมไดรับ
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การนํามาบัญญัติในกฎหมายเอกรูป เนื่องดวยเหตุผลวาบทบัญญัติเหลานั้นมิใชกฎหมายตั๋วแลกเงิน

ตามรูปแบบนั่นเอง 

ความแตกตางท่ีเห็นไดชัดอีกประการหนึ่งระหวางกฎหมายเอกรูปและกฎหมายของ

ประเทศอังกฤษกับสหรัฐอเมริกา คือ พระราชบัญญัติตั๋วแลกเงิน (Bills of Exchange Act) และ

พระราชบัญญัติตราสารเปลี่ยนมือเอกรูป (Uniform Negotiable Instruments Act) มีรายละเอียด

มากกวากฎหมายเอกรูป ความแตกตางดังกลาวมิไดมีสาเหตุมาจากขอเท็จจริงท่ีวากฎหมายเอกรูป

เปนประมวลกฎหมายระหวางประเทศ (International Code) ซ่ึงจําตองบัญญัติในลักษณะท่ีเปน

กฎเกณฑท่ัว ๆ ไปยิ่งกวากฎหมายภายในของแตละประเทศอันเปนขอแตกตางพ้ืนฐานระหวางการ

จัดทําประมวลกฎหมายของประเทศท่ีใชกฎหมายระบบแองโกลอเมริกันและประเทศภาคพ้ืนทวีป

ยุโรป หากแตความแตกตางดังกลาวมีสาเหตุมาจากขอเท็จจริงท่ีวาพระราชบัญญัติตั๋วแลกเงิน (Bills 

of Exchange Act) และพระราชบัญญัติตราสารเปลี่ยนมือเอกรูป (Uniform Negotiable 

Instruments Act) เปนการนํากฎหมายท่ีเกิดจากคําพิพากษาของศาลมาบัญญัติข้ึนเปนกฎหมาย 

ลายลักษณอักษร กลาวอีกนัยหนึ่ ง คือ กฎหมายลายลักษณอักษรของประเทศอังกฤษและ

สหรัฐอเมริกาจะวางกฎเกณฑตาง ๆ โดยเฉพาะเจาะจง ซ่ึงแตกตางกับประมวลกฎหมายของประเทศ

ในภาคพ้ืนทวีปยุโรปท่ีจะตรากฎเกณฑท่ัว ๆ ไปเพ่ือใหศาลสามารถนําไปปรับใชกับแตละคดีได132 

วาระท่ีสองของการประชุมในป ค.ศ. 1912 นั้นไดมีการพิจารณารางกฎหมายเช็คดวย 

โดยมีตัวแทนจาก 37 ประเทศเขารวมประชุม ซ่ึงประเทศสหราชอาณาจักรและประเทศสหรัฐอเมริกา

ก็เขารวมประชุมดวย แตในท่ีสุดท่ีประชุมไดมีมติวารัฐบาลเนเธอรแลนดควรเรียกประชุมอีกครั้งเพ่ือ

รางเนื้อหาท่ีเปนบทสรุปของอนุสัญญาและเปดใหรัฐตาง ๆ ลงนาม อยางไรก็ตามเม่ือเกิดสงครามโลก

ครั้งท่ีหนึ่งในป ค.ศ. 1914 การดําเนินการดังกลาวจึงตองยุติลง133 

นอกจากนั้นผลของสงครามโลกยังทําใหจํานวนประเทศท่ีใหสัตยาบันแกอนุสัญญาวา

ดวยการทําใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกันซ่ึงกฎหมายเก่ียวกับตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใชเงิน ค.ศ. 1912 

ซ่ึงเปดใหลงนามแลวนั้นมีไมเพียงพอตามท่ีกําหนดไว จึงทําใหอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ.1912 (Hague 

Convention 1912) ไมมีผลใชบังคับ 

                                                           
132 Ernest G. Lorenzen, supra note 129, pp. 17 – 19. 
133 A. H. Feller, “The International Unification of Laws Concerning Checks”, 

Harvard Law Review, Vol. 45, No. 4, pp. 671 – 672 (Feb., 1932). 
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4.6.1.2 บทบัญญัติของอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ.1912 (Hague Convention 1912) 

ท่ีเกี่ยวกับการอาวัลตั๋วเงิน 

ในอนุสัญญาวาดวยการทําใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกันซ่ึงกฎหมายเก่ียวกับตั๋วแลกเงินและ

ตั๋วสัญญาใชเงิน ค.ศ. 1912 หรือ “อนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ.1912 (Hague Convention 1912)” นั้น 

ไดมีขอบัญญัติเก่ียวกับการคํ้าประกันตั๋วเงินแลกเงินไวในหมวดท่ี 4 อาวัล มาตรา 29 มาตรา 30 และ

มาตรา 31 โดยอาจแยกอธิบายรายละเอียดไดดังตอไปนี้ 

 (1) การเขาค้ําประกันตั๋วเงิน  

อนุ สัญญาว า ด ว ย การ ทํ า ให เ ป น อันหนึ่ ง อั น เ ดี ย ว กัน ซ่ึ งกฎหมาย เ ก่ี ย ว กับ 

ตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใชเงิน ค.ศ. 1912 บัญญัติรับรองใหอาจมีการคํ้าประกันตั๋วเงินไดโดยวิธีการท่ี

เรียกวา “อาวัล” ดังท่ีบัญญัติไวในมาตรา 29 วรรคหนึ่งวา “การใชเงินตามตั๋วเงิน อาจมีการคํ้า

ประกันไดโดยการ “อาวัล”” ซ่ึงการท่ีอนุสัญญาดังกลาวบัญญัติรับรองเรื่องการอาวัลไวเชนนี้ แสดงให

เห็นวาอนุสัญญาดังกลาวไดรับอิทธิพลมาจากกฎหมายตั๋วเงินของประเทศฝรั่งเศสนั่นเอง 

 (2) บุคคลผูมีสิทธิเขารับอาวัลตั๋วเงิน  

อนุ สัญญาว า ด ว ย การ ทํ า ให เ ป น อันหนึ่ ง อั น เ ดี ย ว กัน ซ่ึ งกฎหมาย เ ก่ี ย ว กับ 

ตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใชเงิน ค.ศ. 1912 บัญญัติใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดอาจเขาอาวัลตั๋วเงินก็ได  

ไมวาจะเปนบุคคลภายนอก หรือบุคคลซ่ึงเปนคูสัญญาตามตั๋วเงินนั้นอยูแลวก็ตาม ดังท่ีมาตรา 29 

วรรคสองบัญญัติไววา “การเขารับอาวัลอาจทําไดโดยบุคคลภายนอก หรือบุคคลท่ีไดลงลายมือชื่อ 

ในฐานะคูสัญญาแหงตั๋วเงิน”  

มีขอสังเกตวาผูจายท่ีลงลายมือชื่อรับรองตั๋วเงินแลวซ่ึงตองรับผิดอยางลูกหนี้ชั้นตน134 ก็

อาจเขาอาวัลตั๋วเงินซ่ึงตนไดรับรองแลวได เพราะมาตรา 29 วรรคสองมิไดบัญญัติหามไวแตอยางใด 

 (3) แบบแหงการเขารับอาวัลตั๋วเงิน  

ตั๋วเงินเปนตราสารเปลี่ยนมือท่ีสามารถโอนใหแกกันไดโดยงายและอาจมีคูสัญญาได

หลายฝายไมจํากัด เพ่ือใหเปนท่ียุติวาบุคคลใดตองรับผิดตามตั๋วเงินบาง จึงจําตองมีการแสดงเจตนา

อยางชัดแจงลงในตั๋วเงินนั้นเอง ดังนั้น อนุสัญญาวาดวยการทําใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกันซ่ึงกฎหมาย

เก่ียวกับตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใชเงิน ค.ศ. 1912 จึงกําหนดใหผู ท่ีประสงคจะเขารับผิดตาม

เนื้อความในตั๋วเงินในฐานะผูรับอาวัลตองแสดงเจตนาของตนลงในตั๋วเงินนั้นเอง หรือในใบประจําตอ

เทานั้น ดังท่ีมาตรา 30 วรรคหนึ่งบัญญัติไววา “การรับอาวัลอาจกระทําบนตั๋วเงินนั้นเอง หรือในใบ

ประจําตอ” 

                                                           
134 Convention on the Unification of the Law Relating to Bills of Exchange 

and Promissory Notes 1912, Uniform Regulation Article 27.  
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มีขอสังเกตวาแมอนุสัญญาวาดวยการทําใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกันซ่ึงกฎหมายเก่ียวกับ

ตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใชเงิน ค.ศ. 1912 จะไดรับอิทธิพลเรื่องการอาวัลมาจากกฎหมายตั๋วเงินของ

ประเทศฝรั่งเศส แตอนุสัญญาดังกลาวกลับไมรับเอาแนวความคิดเรื่องการอาวัลตั๋วเงินในเอกสารอ่ืน

ตางหากนอกจากตั๋วเงินนั้นเอง (Acte Séparé) มาบัญญัติไวแตอยางใด สงผลใหมาตรา 30 วรรคหนึ่ง

แหงอนุสัญญาดังกลาวอนุญาตใหมีการแสดงเจตนาเขาอาวัลตั๋วเงินกันไดเฉพาะในตั๋วเงินนั้นเองหรือใน

ใบประจําตอเทานั้น 

และเนื่องจากบุคคลซ่ึงตองรับผิดตามเนื้อความในตั๋วเงินนั้นมีไดหลายฐานะ เชน ผูสั่ง

จาย ผูสลักหลัง ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสอดเขาแกหนา เปนตน ดังนั้น เพ่ือใหเกิดความชัดเจนวาบุคคล

ใดประสงคจะเขาผูกพันตามตั๋วเงินในฐานะผูรับอาวัล อนุสัญญาวาดวยการทําใหเปนอันหนึ่งอัน

เดียวกันซ่ึงกฎหมายเก่ียวกับตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใชเงิน ค.ศ. 1912 จึงไดบัญญัติแบบแหงการเขา

อาวัลตั๋วเงินไวโดยเฉพาะ โดยบุคคลท่ีประสงคจะเขาอาวัลตั๋วเงินตองเขียนถอยคําวา “ใชไดเปนอาวัล 

(Good as Aval)” หรือสํานวนอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน และลงลายมือชื่อตน ดังท่ีมาตรา 30 วรรค

สองบัญญัติไววา “การรับอาวัลตองใชถอยคําวา “ใชไดเปนอาวัล” หรือสํานวนอ่ืนใดในทํานอง

เดียวกัน และลงลายมือชื่อผูรับอาวัล” เพ่ือใหบุคคลอ่ืนท่ีเขาเก่ียวของกับตั๋วเงินฉบับนั้นจะไดทราบวา

บุคคลผูลงลายมือชื่อและเขียนถอยคําสํานวนดังกลาวไวนั้นมีความรับผิดในฐานะผูรับอาวัลนั่นเอง 

อยางไรก็ตาม นอกจากอนุสัญญาวาดวยการทําใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกันซ่ึงกฎหมาย

เก่ียวกับตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใชเงิน ค.ศ. 1912 จะบัญญัติถึงวิธีการเขาอาวัลตั๋วเงินอยางเต็ม

รูปแบบไวในมาตรา 30 วรรคสองดังกลาวแลว อนุสัญญาดังกลาวยังไดบัญญัติรับรองใหมีการเขาอาวัล

ตั๋วเงินโดยยอไดเชนเดียวกัน กลาวคือ หากผูรับอาวัลเพียงแตลงลายมือชื่อของตนไวในดานหนาแหง

ตั๋วเงินนั้น เชนนี้ก็ถือเปนการอาวัลแลวเชนกัน ดังท่ีมาตรา 30 วรรคสามบัญญัติไววา “อนึ่ง เพียงแต

ลงลายมือชื่อของผูรับอาวัลในดานหนาแหงตั๋วเงิน ทานก็จัดวาเปนคํารับอาวัลแลว เวนแตในกรณีท่ี

เปนลายมือชื่อของผูจายหรือผูสั่งจาย” อยางไรก็ตามวิธีการดังกลาวไมนํามาใชบังคับกับการลงลายมือ

ชื่อของผูจายและผูสั่งจาย เนื่องจากหากเปนการลงลายมือชื่อโดยผูจาย การดังกลาวยอมมีผลเปนการ

รั บ ร อ งก า ร ใ ช เ งิ น ต ามตั๋ ว เ งิ นนั้ น  ต ามมาต ร า  2 4  ว ร ร คหนึ่ ง ต อนท า ย ซ่ึ ง บั ญญั ติ ว า  

“…เพียงแตลงลายมือชื่อของผูจายไวในดานหนาแหงตั๋วเงิน ทานก็นับวาเปนการรับรองการใชเงินตาม

ตั๋วเงินเชนกัน” และหากเปนการลงลายมือชื่อโดยผูสั่งจาย การดังกลาวก็ยอมมีผลเพียงทําใหตราสาร

นั้นมีผลสมบูรณเปนตั๋วแลกเงินเทานั้น เนื่องจากตั๋วแลกเงินตองปรากฏลายมือชื่อของผูสั่งจายดวย 
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ตามมาตรา 1 วรรค 8 ซ่ึงบัญญัติไววา “ตั๋วแลกเงินตองปรากฏ…8. ลายมือชื่อของบุคคลผูออกตั๋วแลก

เงิน (ผูสั่งจาย)” มิฉะนั้นยอมสงผลใหตราสารฉบับนั้นไมสมบูรณเปนตั๋วแลกเงิน135 

และเนื่องจากตั๋วเงินเปนตราสารเปลี่ยนมือท่ีโอนใหแกกันไดงายและอาจมีคูสัญญาได

หลายคนไมจํากัดแลว การเขาอาวัลตั๋วเงินซ่ึงเปนการคํ้าประกันตั๋วเงินของคูสัญญาแหงตั๋วเงินคนใดคน

หนึ่งจึงตองระบุไวดวยวาจะอาวัลบุคคลใด มิฉะนั้นยอมมิอาจทราบไดวาผูรับอาวัลตั๋วเงินนั้นประสงค

จะประกันความรับผิดของบุคคลใดในระหวางบรรดาบุคคลผูตองรับผิดตามเนื้อความใน 

ตั๋วเงินท้ังหลายนั้น อยางไรก็ตามหากผูรับอาวัลมิไดระบุตัวบุคคลท่ีตนประสงคจะประกันความรับผิด

ของเขาเอาไว อนุสัญญาวาดวยการทําใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกันซ่ึงกฎหมายเก่ียวกับตั๋วแลกเงินและ

ตั๋วสัญญาใชเงิน ค.ศ. 1912 จึงกําหนดใหถือวารับประกันผูสั่งจาย ตามมาตรา 30 วรรคสี่ซ่ึงบัญญัติวา 

“ในคํารับอาวัลตองระบุวารับประกันผูใด หากมิไดระบุ ทานใหถือวารับประกันผูสั่งจาย” ท้ังนี้ เพราะ

หากผูรับอาวัลใชเงินตามตั๋วเงินนั้นใหแกผูทรงไป จะทําใหคูสัญญาตามตั๋วเงินนั้นหลุดพนไดมากท่ีสุด

นั่นเอง 

 (4) ความรับผิดของผูรับอาวัล  

อนุ สัญญาว า ด ว ย การ ทํ า ให เ ป น อันหนึ่ ง อั น เ ดี ย ว กัน ซ่ึ งกฎหมาย เ ก่ี ย ว กับ 

ตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใชเงิน ค.ศ. 1912 บัญญัติเก่ียวกับความรับผิดของผูรับอาวัลไวในมาตรา 31 

วรรคหนึ่งวา “ผูรับอาวัลตั๋วเงิน ยอมมีความรับผิดเชนเดียวกับบุคคลท่ีตนประกัน” ดังนั้น ผูถูกอาวัล

ตองรับผิดในจํานวนเทาใด ผูรับอาวัลก็ตองรับผิดในจํานวนเทานั้น โดยความรับผิดของผูถูกอาวัล

ปรากฏอยูในมาตรา 47 และมาตรา 48 โดยมาตรา 47 เปนบทบัญญัติวาดวยความรับผิดของคูสัญญา

ตามตั๋วท่ีถูกผูทรงไลเบี้ยใหรับผิดเปนลําดับแรก สวนมาตรา 48 เปนบทบัญญัติวาดวยความรับผิดของ

คูสัญญาตามตั๋วท่ีถูกบุคคลผูใชเงินและเขาถือเอาตั๋วตามมาตรา 47 ดังกลาวใชสิทธิไลเบี้ยเปนลําดับตอ 

ๆ มา ซ่ึงไมวากรณีจะเปนประการใด ผูรับอาวัลบุคคลท่ีถูกไลเบี้ยตามมาตรา 47 หรือมาตรา 48 ยอม

ตองรับผิดในจํานวนเงินเดียวกับบุคคลท่ีตนประกัน 

นอกจากนี้ ผูรับอาวัลจะยังคงตองผูกพันตามเนื้อความแหงตั๋วแลกเงินนั้นตอไปแมวา

บุคคลซ่ึงตนประกันนั้นจะไดหลุดพนจากความรับผิดไปแลวก็ตาม เวนแตเหตุท่ีทําใหบุคคลซ่ึงตน

ประกันหลุดจากความรับผิดนั้นจะเกิดข้ึนเนื่องจากการทําผิดแบบระเบียบ (Defect of Form) ตาม

มาตรา 31 วรรคสองซ่ึงบัญญัติวา “ผูรับอาวัลยังคงมีความผูกพันตามตั๋วเงิน แมวาความรับผิดของ

บุคคลซ่ึงตนประกันตกเปนอันใชไมไดดวยเหตุใด ๆ นอกจากการทําผิดแบบระเบียบ (Defect of 

Form)” 

                                                           
135 Convention on the Unification of the Law Relating to Bills of Exchange 

and Promissory Notes 1912, Uniform Regulation Article 2 Para. 1. 
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 (5) สิทธิไลเบ้ียของผูรับอาวัล  

กลาวคือ เม่ือผูรับอาวัลใชเงินตามตั๋วแลกเงินใหแกผูทรงหรือผูใชเงินและเขาถือเอาตั๋วซ่ึง

ไดใชสิทธิไลเบี้ยเอาแกตนไปแลว อนุสัญญาวาดวยการทําใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกันซ่ึงกฎหมาย

เก่ียวกับตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใชเงิน ค.ศ. 1912 กําหนดใหผูรับอาวัลยอมมีสิทธิไลเบี้ยเอาแก

บุคคลซ่ึงตนประกัน (ผูถูกอาวัล) และบุคคลซ่ึงตองรับผิดตอบุคคลเชนวานั้น ตามมาตรา 31 วรรคสาม

ซ่ึงบัญญัติวา “เม่ือผูรับอาวัลจายเงินตามตั๋วเงิน ยอมมีสิทธิไลเบี้ยเอาจากบุคคลซ่ึงตนประกันและ

บุคคลซ่ึงตองรับผิดแทนบุคคลนั้น (Guarantors of the Latter)” 

(6) อายุความสิทธิไลเบ้ีย 

(6.1) อายุความกรณีผูทรงใชสิทธิไลเบ้ียเอาแกผูรับอาวัลตั๋วเงิน 

เม่ือตั๋วเงินขาดความเชื่อถือ ผูทรงยอมมีสิทธิไลเบี้ยเอาแกคูสัญญาท้ังหลายผูตองรับผิด

ตอตนได รวมท้ังผูรับอาวัลคูสัญญาดังกลาวดวย ซ่ึงความรับผิดในดานอายุความของผูรับอาวัล

ดังกลาวก็จะเปนเชนเดียวกันกับบุคคลซ่ึงผูรับอาวัลไดประกันไว กลาวคือ ผูถูกอาวัลตองรับผิดภายใน

อายุความเทาใด ผูรับอาวัลก็ตองรับผิดภายในอายุความเทานั้น โดยผูถูกอาวัลตองรับผิดภายในอายุ

ความตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 70 หากผูถูกอาวัล ไดแก ผูรับรองซ่ึงตองรับผิดภายในอายุความ 3 ป

นับแตวันท่ีตั๋วแลกเงินถึงกําหนด ตามมาตรา 70 วรรคหนึ่งซ่ึงบัญญัติวา “ในคดีฟองผูรับรองตั๋วแลก

เงิน ทานหามมิใหฟองเม่ือพนเวลาสามปนับแตวันตั๋วนั้น ๆ ถึงกําหนดใชเงิน” ผูรับอาวัลบุคคล

ดังกลาวก็ตองรับผิดภายในอายุความ 3 ปดวย  

หากผูถูกอาวัล ไดแก ผูสลักหลังหรือผูสั่งจายซ่ึงตองรับผิดภายในอายุความ 1 ปนับแต

วันทําคําคัดคาน หรือนับแตวันท่ีตั๋วแลกเงินถึงกําหนด ในกรณีท่ีไมจําตองทําคําคัดคาน (Retour 

Sans Frais) ตามมาตรา 70 วรรคสองซ่ึงบัญญัติวา “ในคดีท่ีผูทรงตั๋วเงินฟอง ผูสลักหลังและผูสั่งจาย 

ทานหามมิใหฟองเม่ือพนเวลาปหนึ่งนับแตวันท่ีไดลงในคําคัดคานซ่ึงไดทําข้ึนภายในเวลาอันถูกตอง

ต า ม กํ า ห น ด  ห รื อ นั บ แ ต วั น ตั๋ ว เ งิ น ถึ ง กํ า ห น ด  ใ น ก ร ณี ท่ี มี ข อ กํ า ห น ด ไ ว ว า  

“ไมจําตองมีคําคัดคาน (Retour Sans Frais)”” ผูรับอาวัลบุคคลดังกลาวก็ตองรับผิดภายในอายุ

ความ 1 ปดวย  

หรื อห ากผู ถู ก อ า วั ล  ไ ด แ ก  ผู ส ลั กหลั ง ห รื อ ผู สั่ ง จ า ย ซ่ึ ง ถู ก ผู ส ลั กห ลั ง อ่ื น 

ท่ีไดใชเงินและเขาถือเอาตั๋วไลเบี้ยตองรับผิดภายในอายุความ 6 เดือนนับแตวันท่ีไดใชเงินและ 

เขาถือเอาตั๋วหรือนับแตวันท่ีถูกฟอง ตามมาตรา 70 วรรคสามซ่ึงบัญญัติวา “ในคดีผูสลักหลังท้ังหลาย

ฟองไลเบี้ยกันเองและไลเบี้ยเอาแกผูสั่งจายแหงตั๋วเงิน ทานหามมิใหฟองคดีเม่ือพนเวลาหกเดือน 

นับแตวันท่ีผูสลักหลังเขาถือเอาตั๋วเงินและใชเงิน หรือนับแตวันท่ีผูสลักหลังนั้นเองถูกฟอง” ผูรับอาวัล

บุคคลดังกลาวก็ตองรับผิดภายในอายุความ 6 เดือนดวย 
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(6.2) อายุความกรณีผูรับอาวัลใชสิทธิไลเบ้ียเอาแกผูตองรับผิดตอตน 

จากการศึกษากฎหมายเอกรูปแหงอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. 1912 (Hague Convention 

1912) พบวา กฎหมายเอกรูปแหงอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. 1912 (Hague Convention 1912) มิได

บัญญัติอายุความในกรณีท่ีผูรับอาวัลไดใชเงินใหแกผูทรงหรือคูสัญญาท่ีไดใชเงินและเขาถือเอาตั๋วคน

กอน ๆ ไปแลว และจะมาใชสิทธิไลเบี้ยเอาแกบุคคลซ่ึงตนประกัน กับท้ังผูตองรับผิดแทนตัวผูนั้นไวแต

อยางใด จึงเปนปญหาประการหนึ่งของกฎหมายเอกรูปแหงอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. 1912 (Hague 

Convention 1912) ท่ีขาดความชัดเจนในเรื่องอายุความท่ีผูรับอาวัลจะใชสิทธิไลเบี้ยในทอดตอ ๆ มา

ไดภายในระยะเวลาก่ีป และตอมาปญหานี้ก็ไดรับการแกไขโดยอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1988 

(Vienna Convention 1988) ซ่ึงไดบัญญัติไวชัดเจนวาบุคคลท่ีไดใชเงินตามตั๋วไปแลว สามารถใช

สิทธิไลเบี้ยเอาแกผูตองรับผิดตอตนไดภายในอายุความ 1 ปนับแตวันท่ีตนไดใชเงินไป 

    (7) ขอสังเกตบางประการเกี่ยวกับการอาวัลตั๋วเงินตามอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ.

1912 (Hague Convention 1912)  

(7.1) กรณีตั๋วผูถือ   

ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 921 ของไทย กําหนดใหมีการรับอาวัล

โดยผลของกฎหมาย กลาวคือ กฎหมายกําหนดใหบุคคลซ่ึงสลักหลังในตั๋วแลกเงินชนิดผูถือ ตองรับผิด

ในฐานะผูรับอาวัล การรับอาวัลในรูปแบบนี้ มิใชการรับอาวัลโดยเจตนา เนื่องจากบุคคลผูสลักหลังตั๋ว

ผูถืออาจมิไดมีเจตนาเขารับอาวัลตั๋วนั้นก็ได แตเม่ือกฎหมายกําหนดใหตองรับผิดในฐานะผูรับอาวัล 

จึงเรียกการรับอาวัลรูปแบบนี้วา การรับอาวัลโดยผลของกฎหมาย จึงมีปญหาท่ีนาพิจารณาวา 

กฎหมายเอกรูปแหงอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. 1912 (Hague Convention 1912) ไดกําหนดใหมีการ

รับอาวัลโดยผลของกฎหมายทํานองเดียวกันกับกฎหมายไทยหรือไม 

เม่ือศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายเอกรูปแหงอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. 1912 (Hague 

Convention 1912) แลว พบวา กฎหมายเอกรูปแหงอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. 1912 (Hague 

Convention 1912) มิไดกําหนดใหมีการรับอาวัลโดยผลของกฎหมายแตอยางใด เนื่องจากกฎหมาย

เอกรูปแหงอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. 1912 (Hague Convention 1912) ไมอนุญาตใหมีการออกตั๋ว

แลกเงินชนิดผูถือ ดังท่ีกฎหมายเอกรูปแหงอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. 1912 (Hague Convention 1912) 

มาตรา 1 วรรค 6 ซ่ึงเปนบทบัญญัติวาดวยรายการท่ีตองมีตามตั๋ว กําหนดใหตั๋วแลกเงินทุกฉบับตอง

ปรากฏชื่อของผูรับเงิน หรือชื่อของบุคคลท่ีผูจายตองใชเงินตามคําสั่งของผูนั้น136 โดยไมอนุญาตให

                                                           
136 Convention on the Unification of the Law Relating to Bills of Exchange 

and Promissory Notes 1912, Uniform Regulation Article 1 Para. 6. – A bills of 
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เขียนคําจดแจงวาใหใชเงินแกผูถืออยางเชนกฎหมายไทยแตอยางใด ดังนั้น ตามกฎหมายเอกรูปแหง

อนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. 1912 (Hague Convention 1912) จึงไมมีตั๋วแลกเงินชนิดผูถือ สงผลใหมิ

อาจมีการรับอาวัลโดยผลของกฎหมายดวยการสลักหลังลงในตั๋วผูถือไดแตอยางใด 

     (7.2) กรณีลงลายมือช่ือผิดแบบของการรับอาวัล 

มีปญหาท่ีนาพิจารณาวา หากมีบุคคลคนหนึ่งเขามาลงลายมือชื่อในตั๋วเงินโดยประสงค

จะเขารับอาวัลตั๋วนั้น แตมิไดทําใหถูกตองตามแบบของการรับอาวัล เชน ลงลายมือชื่อในดานหลังต๋ัว

เงินโดยมิไดเขียนถอยคํารับอาวัลใดๆ เชนนี้ มีปญหาวา บุคคลดังกลาวจะตองรับผิดตามเนื้อความใน

ตั๋วเงินนั้นหรือไม 

ตอปญหานี้ เม่ือศึกษากฎหมายเอกรูปแหงอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. 1912 (Hague 

Convention 1912) แลว ผูศึกษาไมพบบทบัญญัติท่ีระบุไวตรง ๆ เปนการเฉพาะ อีกท้ังยังไมมี

บทบัญญัติท่ีกําหนดใหบุคคลผูลงลายมือชื่อของตนในตั๋วเงินยอมจะตองรับผิดตามเนื้อความในตั๋วเงิน

นั้นทํานองเดียวกับมาตรา 900 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของไทยดวย กรณีจึงตอง

เปนไปตามกฎหมายภายในของแตละประเทศท่ีเก่ียวของโดยนาจะตองตีความตามหลักกฎหมายแพง

ท่ัวไป กลาวคือ การใดท่ีกฎหมายกําหนดใหตองทําตามแบบ เม่ือมิไดทําตามแบบ การนั้นก็ยอมตก

เปนโมฆะ อยางไรก็ตาม หากการดังกลาวเขาลักษณะเปนนิติกรรมอยางอ่ืนซ่ึงไมเปนโมฆะ ก็ใหถือ

ตามนิติกรรมซ่ึงไมเปนโมฆะ ถาสันนิษฐานไดโดยพฤติการณแหงกรณีวา หากคูกรณีไดรูวาการนั้นเปน

โมฆะแลว ก็คงจะไดตั้งใจมาตั้งแตแรกท่ีจะทํานิติกรรมอยางอ่ืนซ่ึงไมเปนโมฆะนั้น และเม่ือพิจารณา

เจตนาของผูรับอาวัลท่ีทําผิดแบบดังกลาว จะเห็นไดวาผูรับอาวัลนั้นมีเจตนาท่ีจะคํ้าประกันความรับ

ผิดตามตั๋วเงิน ดังนั้น จึงควรตีความวา บุคคลดังกลาวตองรับผิดในฐานะผูคํ้าประกันนั่นเอง การตีความ

เชนนี้ยอมสมประสงคของผูท่ีเก่ียวของดวยกันท้ังหมดทุกฝาย 

มีปญหาวา เม่ือผูรับอาวัลท่ีทําผิดแบบดังกลาวตองรับผิดในฐานะผูคํ้าประกันแลว จะถือ

วาเปนการคํ้าประกันบุคคลใด และตองรับผิดภายในอายุความเทาใด ตอปญหานี้ ผูศึกษาไมพบ

บทบัญญัติท่ีไดบัญญัติไวใหชัดแจงเชนเดียวกัน จึงนาตีความวาเปนการคํ้าประกันผูสั่งจาย เพราะการ

ตีความเชนนี้จะสงผลใหเม่ือบุคคลดังกลาวใชเงินตามตั๋วไปแลว จะทําใหลูกหนี้ตามตั๋วหลุดพนจาก

ความรับผิดตามตั๋วไดมากรายท่ีสุด และเม่ือถือวาเปนการคํ้าประกันผูสั่งจายแลว จึงตองรับผิดตอผูทรง

ภายในอายุความ 1 ปเชนเดียวกันกับผูสั่งจายดวย ตามกฎหมายเอกรูปแหงอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. 1912 

(Hague Convention 1912) มาตรา 70 วรรคสอง 

                                                                                                                                                                      
exchange contains: … 6. The name of the person to whom or to whose order 

payment is to be made. 
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มีปญหาตอไปวา เม่ือผูคํ้าประกันดังกลาวใชเงินใหแกผูทรงไปแลว จะมีสิทธิไลเบี้ยเอา

แกบุคคลใดไดบาง และภายในอายุความเทาใด ตอปญหานี้ ผูศึกษาไมพบบทบัญญัติท่ีไดบัญญัติไวให

ชัดแจงเชนเดียวกัน จึงนาตีความวาเม่ือถือวาเปนผูคํ้าประกันผูสั่งจายแลว บุคคลดังกลาวจึงยอมมีสิทธิ

ไลเบี้ยเอาแกผูสั่งจายซ่ึงเปนบุคคลท่ีตนประกัน กับท้ังผูตองรับผิดตอผูสั่งจายเทานั้น ตามกฎหมายเอก

รูปแหงอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. 1912 (Hague Convention 1912) มาตรา 31 วรรคสาม และยอมมี

สิทธิไลเบี้ยไดภายในอายุความ 1 ปเทากับอายุความท่ีผูทรงมีสิทธิไลเบี้ยเอาแกผูสั่งจาย  

4.6.2 อนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ.1930,1931 (Geneva Convention 1930,1931) 

4.6.2.1 ประวัติการจัดทําอนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ.1930,1931 (Geneva 

Convention 1930,1931)  

หลังสงครามโลกสงบลงไดมีความพยายามเพ่ือใหมีกฎหมายท่ีเก่ียวกับตั๋วเงินอันมี

ลักษณะเปนอยางเดียวกันอีกครั้งหนึ่งโดยสันนิบาตชาติซ่ึงไดนํากฎหมายเอกรูปแหงอนุสัญญากรุงเฮก 

ค.ศ. 1912 (Hague Convention 1912) มาปรับปรุงใหม โดยกําหนดวาระการประชุมนานาชาติเพ่ือ

รางกฎหมายตั๋วเงินใหเปนอยางเดียวกันอีกครั้งท่ีนครเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด ซ่ึงแบงการ

ประชุมออกเปน 2 วาระ วาระแรกเปนการประชุมเพ่ือรางกฎหมายตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใชเงินให

เปนอยางเดียวกัน สวนวาระท่ีสองเปนการประชุมเพ่ือรางกฎหมายเช็คใหเปนอยางเดียวกัน 

สําหรับการประชุมในวาระแรก ซ่ึงเริ่มประชุมในวันท่ี 13 พฤษภาคม ค.ศ. 1930 ถึง

วันท่ี 7 มิถุนายน ค.ศ. 1930 นั้น เปนการประชุมเก่ียวกับอนุสัญญาจัดทํากฎหมายเอกรูปสําหรับตั๋ว

แลกเงินและตั๋วสัญญาใชเงิน ค.ศ. 1930 (Convention Providing a Uniform Law for Bills of 

Exchange and Promissory Notes, 1930) โดยมีตัวแทนจาก 27 ประเทศรวมลงนามในอนุสัญญา

ฉบับนี้ 137 ไดแก ประเทศออสเตรีย ประเทศเบลเยี่ยม ประเทศบราซิล ประเทศเดนมารก ประเทศ

ฟนแลนด ประเทศฝรั่งเศส ประเทศเยอรมนี ประเทศกรีซ ประเทศฮังการี ประเทศอิตาลี ประเทศ

ญี่ปุน ประเทศลักเซมเบิรก ประเทศโมนาโก ประเทศเนเธอรแลนด ประเทศนอรเวย ประเทศโปแลนด 

ประเทศโปรตุเกส ประเทศสวีเดน ประเทศสวิตเซอรแลนด สหภาพโซเวียต ประเทศโคลัมเบีย 

ประเทศเช็คโกสโลวาเกีย ประเทศเอกวาดอร ประเทศเปรู ประเทศสเปน ประเทศตุรกีและประเทศ

ยูโกสลาเวีย138 

                                                           
137 Manley O. Hudson, A. H. Feller, “The International Unification of Laws 

Concerning Bills of Exchange,” Havards Law Review Association, pp. 334 – 335 (1931). 
138 Register of texts of Conventions and Other Instruments Concerning 

International Trade Law Volume I, (New York: United Nations, 1971), p. 154. 
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สวนการประชุมในวาระท่ีสองเริ่มประชุมในวันท่ี 23 กุมภาพันธ 1931 ถึงวันท่ี 19 

มีนาคม 1931 นั้น เปนการประชุมเก่ียวกับอนุสัญญาจัดทํากฎหมายเอกรูปสําหรับเช็ค ค.ศ. 1931 

(Convention Providing a Uniform Law for Cheques, 1931) โดยมีตัวแทนจาก 28 ประเทศ

รวมลงนามในอนุสัญญาฉบับนี้ 139 ไดแก ประเทศออสเตรีย ประเทศเบลเยี่ยม ประเทศบราซิล 

ประเทศเดนมารก ประเทศฟนแลนด ประเทศฝรั่งเศส ประเทศเยอรมนี ประเทศกรีซ ประเทศฮังการี 

ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศอิตาลี ประเทศญี่ปุน ประเทศลักเซมเบิรก ประเทศโมนาโก ประเทศ

เนเธอรแลนด ประเทศนิการากัว ประเทศนอรเวย ประเทศโปแลนด ประเทศโปรตุเกส ประเทศ

สวีเดน ประเทศสวิตเซอรแลนด ประเทศเช็คโกสโลวาเกีย ประเทศเอกวาดอร ประเทศเม็กซิโก 

ประเทศโรมาเนีย ประเทศสเปน ประเทศตุรกีและประเทศยูโกสลาเวีย140 

อนุสัญญาท้ัง 2 ฉบับมีชื่อเรียกโดยรวมวา “อนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ.1930,1931 

(Geneva Convention 1930,1931)” และไดมีการบัญญัติขอตกลงเก่ียวกับการขัดกันบางประการ

แหงกฎหมายในเรื่องตาง ๆ ไวดวย141 

ประเทศไทยมิไดลงนามเขาเปนภาคีแหงอนุสัญญาฉบับดังกลาว เนื่องจากในขณะนั้น

รัฐบาลไทยเห็นวาถาจะเขาเปนภาคีแหงอนุสัญญาแลว จะตองรางกฎหมายใหสอดคลองกับบทบัญญัติ

ของอนุสัญญาดังกลาว ท้ังท่ีประมวลกฎหมายของประเทศไทยในขณะนั้นเหมาะสมอยูแลว เพราะมี

การคาขายติดตอกับอังกฤษเปนสวนมาก142 

ประเทศตาง ๆ ท่ีเขาเปนภาคีแหงอนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ.1930,1931 (Geneva 

Convention 1930,1931) สวนใหญก็จะรางกฎหมายภายในของตนใหสอดคลองกับบทบัญญัติของ

อนุสัญญาดังกลาว นอกจากนั้นบางประเทศท่ีไมไดเขาเปนภาคีแหงอนุสัญญาก็ไดมีการนําเอา

บทบัญญัติตามอนุสัญญาดังกลาวไปเปนแบบอยางในการรางกฎหมายภายในของตนดวย ทําใหการ

ตรากฎหมายภายในของแตละประเทศมีลักษณะไปในทิศทางเดียวกันมากยิ่งข้ึน อยางไรก็ตามยังคงมี

บางประเทศท่ีไมไดเปนภาคีแหงอนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ.1930,1931 (Geneva Convention 

1930,1931) เชน ประเทศสหราชอาณาจักรและประเทศท่ีอยูในกลุมคอมมอนลอว จึงทําใหปจจุบันมี

ระบบกฎหมายตั๋วเงินท่ีใชกันอยูในโลก 2 ระบบใหญ ๆ คือ ระบบคอมมอนลอว และระบบซีวิลลอวท่ี

มีอนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ.1930,1931 (Geneva Convention 1930,1931) เปนแมแบบ ซ่ึง

                                                           
139 A. H. Feller, supra note 133, p. 668. 
140 Supra note 138, p. 192. 
141 CXL III (no. 1, 2, 3 & 5) League of Nations Treaty Series (1933 – 1934). 
142 เอกสารเรื่องใหทําความเห็นในเรื่องสันนิบาตชาติ สงรายงานการวบรวมกฎหมาย 

บิลล ออฟ เอกสเชน และรายงานฝายเศรษฐกิจ (4 มกราคม ถึง 6 มิถุนายน 2466) 
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อนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ.1930,1931 (Geneva Convention 1930,1931) มีบทบัญญัติท่ีผสมผสาน

กันระหวางระบบคอมมอนลอวและระบบซีวิลลอว แตก็จะใกลเคียงกับระบบซีวิลลอวมากกวา143 และ

อาจกลาวไดวาอนุสัญญานคร เจนีวาเปนการสังเคราะหลักษณะเฉพาะของกฎหมายอังกฤษ เยอรมัน

และฝรั่งเศสเขาดวยกัน144 

4.6.2.2 บทบัญญัติของอนุ สัญญานครเจนีวา ค .ศ.1930,1931 (Geneva 

Convention 1930,1931) ท่ีเกี่ยวกับการรับอาวัลตั๋วเงิน 

สําหรับอนุสัญญาจัดทํากฎหมายเอกรูปสําหรับตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใชเงิน ค.ศ. 

1930 (Convention Providing a Uniform Law For Bills of Exchange and Promissory 

Notes (Geneva, 1930)) หรือ “อนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ.1930,1931 (Geneva Convention 

1930,1931) ” ซ่ึงเปนอนุสัญญาท่ีไดรับการปรับปรุงจากอนุสัญญาเฮก ไดมีการบัญญัติเก่ียวกับการคํ้า

ประกันตั๋วเงินแลกเงินไวในมาตรา 30, 31 และ 32 โดยอาจแยกอธิบายรายละเอียดไดดังตอไปนี้ 

 (1) การเขาค้ําประกันตั๋วเงิน  

กลาวคือ อนุสัญญาจัดทํากฎหมายเอกรูปสําหรับตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใชเงิน ค.ศ. 

1930 บัญญัติรับรองใหอาจมีการคํ้าประกันตั๋วเงินไดโดยวิธีการท่ีเรียกวา “อาวัล” ดังท่ีบัญญัติไวใน

มาตรา 30 วรรคหนึ่งวา “ตั๋วแลกเงินจะมีผูคํ้าประกันรับประกันการใชเงินท้ังจํานวนหรือแตบางสวนก็

ได ซ่ึงทานเรียกวา “อาวัล”” ซ่ึงไดบัญญัติไวทํานองเดียวกันกับอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ.1912 (Hague 

Convention 1912) เพียงแตเพ่ิมเติมบทบัญญัติดังกลาวใหสมบูรณยิ่งข้ึนโดยการอนุญาตใหมีการ

อาวัลจํานวนเงินตามตั๋วเทาใดก็ได ไมวาจะอาวัลท้ังจํานวนหรือแตเพียงบางสวนก็ตาม 

 (2) บุคคลผูมีสิทธิเขารับอาวัลตั๋วเงิน  

อนุสัญญาจัดทํากฎหมายเอกรูปสําหรับตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใชเงิน ค.ศ. 1930 

บัญญัติใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดอาจเขาอาวัลตั๋วเงินก็ได ไมวาจะเปนบุคคลภายนอก หรือบุคคลซ่ึงเปน

คูสัญญาตามตั๋วเงินนั้นอยูแลวก็ตาม ดังท่ีมาตรา 30 วรรคสองบัญญัติไววา “การเขารับอาวัลอาจทําได

โดยบุคคลภายนอก หรือบุคคลท่ีไดลงลายมือชื่อในฐานะคูสัญญาแหงตั๋วเงิน”  

                                                           
143 เสาวนีย อัศวโรจน, อางแลว เชิงอรรถท่ี 130, น. 5. 
144 Frederick Wallach, Introduction to European Commercial Law,  

(New York: Oceana Publication, 1953), pp. 95 – 98. 
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มีขอสังเกตวาผูจายท่ีลงลายมือชื่อรับรองตั๋วเงินแลวซ่ึงตองรับผิดอยางลูกหนี้ชั้นตน145 ก็

อาจเขาอาวัลตั๋วเงินซ่ึงตนไดรับรองแลวได เพราะมาตรา 30 วรรคสองมิไดบัญญัติหามไวแตอยางใด 

 (3) แบบแหงการเขารับอาวัลตั๋วเงิน  

ตั๋วเงินเปนตราสารเปลี่ยนมือท่ีสามารถโอนใหแกกันไดโดยงายและอาจมีคูสัญญาได

หลายฝายไมจํากัด เพ่ือใหเปนท่ียุติวาบุคคลใดตองรับผิดตามตั๋วเงินบาง จึงจําตองมีการแสดงเจตนา

อยางชัดแจงลงในตั๋วเงินนั้นเอง ดังนั้น อนุสัญญาจัดทํากฎหมายเอกรูปสําหรับตั๋วแลกเงินและตั๋ว

สัญญาใชเงิน ค.ศ. 1930 จึงกําหนดใหผูท่ีประสงคจะเขารับผิดตามเนื้อความในตั๋วเงินในฐานะผูรับ

อาวัลตองแสดงเจตนาของตนลงในตั๋วเงินนั้นเอง หรือในใบประจําตอเทานั้น ดังท่ีมาตรา 31 วรรค

หนึ่งบัญญัติไววา “การรับอาวัลอาจกระทําบนตั๋วเงินนั้นเอง หรือในใบประจําตอ” 

มีขอสังเกตวาแมอนุสัญญาจัดทํากฎหมายเอกรูปสําหรับตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใชเงิน 

ค.ศ. 1930 จะไดรับอิทธิพลเรื่องการอาวัลมาจากกฎหมายตั๋วเงินของประเทศฝรั่งเศส แตอนุสัญญา

ดังกลาวกลับไมรับเอาแนวความคิดเรื่องการอาวัลตั๋วเงินในเอกสารอ่ืนตางหากนอกจากตั๋วเงินนั้นเอง 

(Acte Séparé) มาบัญญัติไวแตอยางใด สงผลใหมาตรา 31 วรรคหนึ่งแหงอนุสัญญาดังกลาวอนุญาต

ใหมีการแสดงเจตนาเขาอาวัลตั๋วเงินกันไดเฉพาะในตั๋วเงินนั้นเองหรือในใบประจําตอเทานั้น 

และเนื่องจากบุคคลซ่ึงตองรับผิดตามเนื้อความในตั๋วเงินนั้นมีไดหลายฐานะ เชน ผูสั่ง

จาย ผูสลักหลัง ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสอดเขาแกหนา เปนตน ดังนั้น เพ่ือใหเกิดความชัดเจนวาบุคคล

ใดประสงคจะเขาผูกพันตามตั๋วเงินในฐานะผูรับอาวัล อนุสัญญาจัดทํากฎหมายเอกรูปสําหรับตั๋วแลก

เงินและตั๋วสัญญาใชเงิน ค.ศ. 1930 จึงไดบัญญัติแบบแหงการเขาอาวัลตั๋วเงินไวโดยเฉพาะ โดยบุคคล

ท่ีประสงคจะเขาอาวัลตั๋วเงินตองเขียนถอยคําวา “ใชไดเปนอาวัล (Good as Aval)” หรือสํานวนอ่ืน

ใดในทํานองเดียวกัน และลงลายมือชื่อตน ดังท่ีมาตรา 31 วรรคสองบัญญัติไววา “การรับอาวัลตองใช

ถอยคําวา “ใชไดเปนอาวัล” หรือสํานวนอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน และลงลายมือชื่อผูรับอาวัล” เพ่ือให

บุคคลอ่ืนท่ีเขาเก่ียวของกับตั๋วเงินฉบับนั้นจะไดทราบวาบุคคลผูลงลายมือชื่อและเขียนถอยคําสํานวน

ดังกลาวไวนั้นมีความรับผิดในฐานะผูรับอาวัลนั่นเอง 

อยางไรก็ตาม นอกจากอนุสัญญาจัดทํากฎหมายเอกรูปสําหรับตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญา

ใชเงิน ค.ศ. 1930 จะบัญญัติถึงวิธีการเขาอาวัลตั๋วเงินอยางเต็มรูปแบบไวในมาตรา 31 วรรคสอง

ดังกลาวแลว อนุสัญญาดังกลาวยังไดบัญญัติรับรองใหมีการเขาอาวัลตั๋วเงินโดยยอไดเชนเดียวกัน 

กลาวคือ หากผูรับอาวัลเพียงแตลงลายมือชื่อของตนไวในดานหนาแหงตั๋วเงินนั้น เชนนี้ก็ถือเปนการ

                                                           
145 Convention Providing a Uniform Law for Bills of Exchange and 

Promissory Notes 1930, Uniform Law on Bills of Exchange and Promissory Notes 

Article 28 Para. 1. 
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อาวัลแลวเชนกัน ดังท่ีมาตรา 31 วรรคสามบัญญัติไววา “อนึ่ง เพียงแตลงลายมือชื่อของผูรับอาวัลใน

ดานหนาแหงตั๋วเงิน ทานก็จัดวาเปนคํารับอาวัลแลว เวนแตในกรณีท่ีเปนลายมือชื่อของผูจายหรือผูสั่ง

จาย” อยางไรก็ตามวิธีการดังกลาวไมนํามาใชบังคับกับการลงลายมือชื่อของผูจายและผูสั่งจาย 

เนื่องจากหากเปนการลงลายมือชื่อโดยผูจาย การดังกลาวยอมมีผลเปนการรับรองการใชเงินตามตั๋ว

เงินนั้น ตามมาตรา 25 วรรคหนึ่งตอนทายซ่ึงบัญญัติวา “…เพียงแตลงลายมือชื่อของผูจายไวใน

ดานหนาแหงตั๋วเงิน ทานก็นับวาเปนการรับรองการใชเงินตามตั๋วเงินเชนกัน” และหากเปนการลง

ลายมือชื่อโดยผูสั่งจาย การดังกลาวก็ยอมมีผลเพียงทําใหตราสารนั้นมีผลสมบูรณเปนตั๋วแลกเงิน

เทานั้น เนื่องจากตั๋วแลกเงินตองปรากฏลายมือชื่อของผูสั่งจายดวย ตามมาตรา 1 วรรค 8 ซ่ึงบัญญัติ

ไววา “ตั๋วแลกเงินตองปรากฏ…8. ลายมือชื่อของบุคคลผูออกตั๋วแลกเงิน (ผูสั่งจาย)” มิฉะนั้นยอม

สงผลใหตราสารฉบับนั้นไมสมบูรณเปนตั๋วแลกเงิน146 

และเนื่องจากตั๋วเงินเปนตราสารเปลี่ยนมือท่ีโอนใหแกกันไดงายและอาจมีคูสัญญาได

หลายคนไมจํากัดแลว การเขาอาวัลตั๋วเงินซ่ึงเปนการคํ้าประกันตั๋วเงินของคูสัญญาแหงตั๋วเงินคนใดคน

หนึ่งจึงตองระบุไวดวยวาจะอาวัลบุคคลใด มิฉะนั้นยอมมิอาจทราบไดวาผูรับอาวัลตั๋วเงินนั้นประสงค

จะประกันความรับผิดของบุคคลใดในระหวางบรรดาบุคคลผูตองรับผิดตามเนื้อความในตั๋วเงิน

ท้ังหลายนั้น อยางไรก็ตามหากผูรับอาวัลมิไดระบุตัวบุคคลท่ีตนประสงคจะประกันความรับผิดของเขา

เอาไว อนุสัญญาจัดทํากฎหมายเอกรูปสําหรับตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใชเงิน ค.ศ. 1930 จึง

กําหนดใหถือวารับประกันผูสั่งจาย ตามมาตรา 31 วรรคสี่ซ่ึงบัญญัติวา “ในคํารับอาวัลตองระบุวา

รับประกันผูใด หากมิไดระบุ ทานใหถือวารับประกันผูสั่งจาย” ท้ังนี้เพราะหากผูรับอาวัลใชเงินตามต๋ัว

เงินนั้นใหแกผูทรงไป จะทําใหคูสัญญาตามตั๋วเงินนั้นหลุดพนไดมากท่ีสุดนั่นเอง 

(4) ความรับผิดของผูรับอาวัล  

อนุสัญญาจัดทํากฎหมายเอกรูปสําหรับตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใชเงิน ค.ศ. 1930 

บัญญัติเก่ียวกับความรับผิดของผูรับอาวัลไวในมาตรา 32 วรรคหนึ่งวา “ผูรับอาวัลตั๋วเงิน ยอมมีความ

รับผิดเชนเดียวกับบุคคลท่ีตนประกัน” ดังนั้น ผูถูกอาวัลตองรับผิดในจํานวนเทาใด ผูรับอาวัลก็ตองรับ

ผิดในจํานวนเทานั้น โดยความรับผิดของผูถูกอาวัลปรากฏอยูในมาตรา 48 และมาตรา 49 โดยมาตรา 

48 เปนบทบัญญัติวาดวยความรับผิดของคูสัญญาตามตั๋วท่ีถูกผูทรงไลเบี้ยใหรับผิดเปนลําดับแรก สวน

มาตรา 49 เปนบทบัญญัติวาดวยความรับผิดของคูสัญญาตามตั๋วท่ีถูกบุคคลผูใชเงินและเขาถือเอาต๋ัว

                                                           
146 Convention Providing a Uniform Law for Bills of Exchange and 

Promissory Notes 1930, Uniform Law on Bills of Exchange and Promissory Notes 

Article 2 Para. 1. 
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ตามมาตรา 48 ใชสิทธิไลเบี้ยเปนลําดับตอ ๆ มา ซ่ึงไมวากรณีจะเปนประการใด ผูรับอาวัลบุคคลท่ีถูก

ไลเบี้ยตามมาตรา 48 หรือมาตรา 49 ยอมตองรับผิดในจํานวนเงินเดียวกับบุคคลท่ีตนประกัน 

นอกจากนี้ ผูรับอาวัลจะยังคงตองผูกพันตามเนื้อความแหงตั๋วแลกเงินนั้นตอไปแมวา

บุคคลซ่ึงตนประกันนั้นจะไดหลุดพนจากความรับผิดไปแลวก็ตาม เวนแตเหตุท่ีทําใหบุคคลซ่ึงตน

ประกันหลุดจากความรับผิดนั้นจะเกิดข้ึนเนื่องจากการทําผิดแบบระเบียบ (Defect of Form) ตาม

มาตรา 32 วรรคสองซ่ึงบัญญัติวา “ผูรับอาวัลยังคงมีความผูกพันตามตั๋วเงิน แมวาความรับผิดของ

บุคคลซ่ึงตนประกันตกเปนอันใชไมไดดวยเหตุใด ๆ นอกจากการทําผิดแบบระเบียบ (Defect of 

Form)” 

 (5) สิทธิไลเบ้ียของผูรับอาวัล  

เม่ือผูรับอาวัลใชเงินตามตั๋วแลกเงินใหแกผูทรงหรือผูใชเงินและเขาถือเอาตั๋วซ่ึงไดใชสิทธิ

ไลเบ้ียเอาแกตนไปแลว อนุสัญญาจัดทํากฎหมายเอกรูปสําหรับตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใชเงิน ค.ศ. 

1930 กําหนดใหผูรับอาวัลยอมมีสิทธิไลเบี้ยเอาแกบุคคลซ่ึงตนประกัน (ผูถูกอาวัล) และบุคคลซ่ึงตอง

รับผิดตอบุคคลเชนวานั้น ตามมาตรา 32 วรรคสามซ่ึงบัญญัติวา “เม่ือผูรับอาวัลจายเงินตามตั๋วเงิน 

ยอมมีสิทธิไลเบี้ยเอาจากบุคคลซ่ึงตนประกันและบุคคลซ่ึงตองรับผิดแทนบุคคลนั้น (Those who are 

liable to the latter on the bills of exchange)” 

อนึ่ง บทบัญญัติเรื่องการอาวัลตั๋วแลกเงินนั้นไมนํามาใชบังคับแกตั๋วสัญญาใชเงินดวยแต

อยางใด เพราะมาตรา 77 ซ่ึงเปนบทบัญญัติท่ีใหนําบทบัญญัติตาง ๆ ในเรื่องตั๋วแลกเงินมาใชบังคับกับ

ตั๋วสัญญาใชเงินนั้น มิไดใหนําบทบัญญัติเรื่องการอาวัลตั๋วแลกเงินมาใชบังคับกับตั๋วสัญญาใชเงิน

นั่นเอง 

สําหรับอนุสัญญาจัดทํากฎหมายเอกรูปสําหรับเช็ค ค.ศ. 1931 (Convention 

Providing a Uniform Law For Cheques (Geneva, 1931)) หรือ “อนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ.

1930,1931 (Geneva Convention 1930,1931) ” ไดมีการบัญญัติเก่ียวกับการคํ้าประกันความรับ

ผิดตามเช็คไวในมาตรา 25, 26 และ 27 ดังนี้ 

มาตรา 25 “เช็คจะมีผูคํ้าประกันรับประกันการใชเงินท้ังจํานวนหรือแตบางสวนก็ได 

เรียกวา “อาวัล” 

อันอาวัลนั้นบุคคลภายนอกคนใดคนหนึ่งจะเปนผูรับ หรือแมคูสัญญาแหงเช็คนั้นฝายใด

ฝายหนึ่งจะเปนผูรับก็ได” 

มาตรา 26 “อันการรับอาวัลยอมทําใหกันดวยเขียนลงในเช็คนั้นเอง หรือท่ีใบประจําตอ 

ในการนี้พึงใชถอยคําสํานวนวา “ใชไดเปนอาวัล” หรือสํานวนอ่ืนใดทํานองเดียวกันนั้น 

และลงลายมือชื่อผูรับอาวัล 
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อนึ่ง เพียงแตลงลายมือชื่อของผูรับอาวัลในดานหนาแหงเช็ค ทานก็จัดวาเปนคํารับ

อาวัลแลว เวนแตในกรณีท่ีเปนลายมือชื่อของผูจายหรือผูสั่งจาย 

ในคํารับอาวัลตองระบุวารับประกันผูใด หากมิไดระบุ ทานใหถือวารับประกันผูสั่งจาย” 

มาตรา 27 “ผูรับอาวัลยอมตองผูกพันเปนอยางเดียวกันกับบุคคลซ่ึงตนประกัน 

แมถึงวาความรับผิดใชเงินอันผูรับอาวัลไดประกันอยูนั้นจะตกเปนใชไมไดดวยเหตุใด ๆ 

นอกจากเพราะทําผิดแบบระเบียบ ทานวาขอท่ีสัญญารับอาวัลนั้นก็ยังคงสมบูรณ 

เม่ือผูรับอาวัลไดใชเงินไปตามเช็คแลว ยอมไดสิทธิในอันจะไลเบี้ยเอาแกบุคคลซ่ึงตนได

ประกันไว กับท้ังบุคคลท้ังหลายผูรับผิดแทนตัวผูนั้น” 

จะ เห็ น ได ว า บท บัญญั ติ เ รื่ อ ง กา รอาวั ล เ ช็ คต ามอนุ สัญญาจั ด ทํ ากฎหมาย 

เอกรูปสําหรับเช็ค ค.ศ. 1931 ท้ังสามมาตราดังกลาวนั้นมีหลักการเดียวกันกับบทบัญญัติวาดวย 

การอาวัลตั๋วแลกเงินตามอนุสัญญาจัดทํากฎหมายเอกรูปสําหรับตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใชเงิน ค.ศ. 

1930  

(6) อายุความสิทธิไลเบ้ีย 

(6.1) อายุความกรณีผูทรงใชสิทธิไลเบ้ียเอาแกผูรับอาวัลตั๋วเงิน 

เม่ือตั๋วเงินขาดความเชื่อถือ ผูทรงยอมมีสิทธิไลเบี้ยเอาแกคูสัญญาท้ังหลายผูตองรับผิด

ตอตนได รวมท้ังผูรับอาวัลคูสัญญาดังกลาวดวย ซ่ึงความรับผิดในดานอายุความของผูรับอาวัล

ดังกลาวก็จะเปนเชนเดียวกันกับบุคคลซ่ึงผูรับอาวัลไดประกันไว กลาวคือ ผูถูกอาวัลตองรับผิดภายใน

อายุความเทาใด ผูรับอาวัลก็ตองรับผิดภายในอายุความเทานั้น โดยผูถูกอาวัลตองรับผิดภายในอายุ

ความตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 70 โดยหากผูถูกอาวัล ไดแก ผูรับรองซ่ึงตองรับผิดภายในอายุความ 3 

ปนับแตวันท่ีตั๋วแลกเงินถึงกําหนด ตามมาตรา 70 วรรคหนึ่งซ่ึงบัญญัติวา “ในคดีฟองผูรับรองตั๋วแลก

เงิน ทานหามมิใหฟองเม่ือพนเวลาสามปนับแตวันตั๋วนั้น ๆ ถึงกําหนดใชเงิน” ผูรับอาวัลบุคคล

ดังกลาวก็ตองรับผิดภายในอายุความ 3 ปดวย  

หากผูถูกอาวัล ไดแก ผูสลักหลังหรือผูสั่งจายซ่ึงตองรับผิดภายในอายุความ 1 ปนับแต

วั น ทํ า คํ า คั ด ค า น  ห รื อ นั บ แ ต วั น ท่ี ตั๋ ว แ ล ก เ งิ น ถึ ง กํ า ห น ด  ใ น ก ร ณี ท่ี ไ ม จํ า ต อ ง ทํ า 

คําคัดคาน (Retour Sans Frais) ตามมาตรา 70 วรรคสองซ่ึงบัญญัติวา “ในคดีท่ีผูทรงตั๋วเงินฟอง 

ผูสลักหลังและผูสั่งจาย ทานหามมิใหฟองเม่ือพนเวลาปหนึ่งนับแตวันท่ีไดลงในคําคัดคานซ่ึงไดทําข้ึน

ภายในเวลาอันถูกตองตามกําหนด หรือนับแตวันตั๋วเงินถึงกําหนด ในกรณีท่ีมีขอกําหนดไววา  

“ไมจําตองมีคําคัดคาน (Retour Sans Frais)”” ผูรับอาวัลบุคคลดังกลาวก็ตองรับผิดภายในอายุ

ความ 1 ปดวย  
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หรื อห ากผู ถู ก อ า วั ล  ไ ด แ ก  ผู ส ลั กหลั ง ห รื อ ผู สั่ ง จ า ย ซ่ึ ง ถู ก ผู ส ลั กห ลั ง อ่ื น 

ท่ีไดใชเงินและเขาถือเอาตั๋วไลเบี้ยซ่ึงตองรับผิดภายในอายุความ 6 เดือนนับแตวันท่ีไดใชเงินและ 

เขาถือเอาตั๋วหรือนับแตวันท่ีถูกฟอง ตามมาตรา 70 วรรคสามซ่ึงบัญญัติวา “ในคดีผูสลักหลังท้ังหลาย

ฟองไลเบี้ยกันเองและไลเบ้ียเอาแกผูสั่งจายแหงตั๋วเงิน ทานหามมิใหฟองคดีเม่ือพนเวลาหกเดือนนับ

แตวันท่ีผูสลักหลังเขาถือเอาตั๋วเงินและใชเงิน หรือนับแตวันท่ีผูสลักหลังนั้นเองถูกฟอง” ผูรับอาวัล

บุคคลดังกลาวก็ตองรับผิดภายในอายุความ 6 เดือนดวย 

(6.2) อายุความกรณีผูรับอาวัลใชสิทธิไลเบ้ียเอาแกผูตองรับผิดตอตน 

จากการศึกษากฎหมายเอกรูปแหงอนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ. 1930, 1931 (Geneva 

Convention 1930, 1931) พบวา กฎหมายเอกรูปแหงอนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ. 1930, 1931 

(Geneva Convention 1930, 1931) มิไดบัญญัติอายุความในกรณีท่ีผูรับอาวัลไดใชเงินใหแกผูทรง

หรือคูสัญญาท่ีไดใชเงินและเขาถือเอาตั๋วคนกอน ๆ ไปแลว และจะมาใชสิทธิไลเบี้ยเอาแกบุคคลซ่ึงตน

ประกัน กับท้ังผูตองรับผิดแทนตัวผูนั้นไวแตอยางใด จึงเปนปญหาประการหนึ่งของกฎหมายเอกรูป

แหงอนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ. 1930, 1931 (Geneva Convention 1930, 1931) ท่ีขาดความ

ชัดเจนในเรื่องอายุความท่ีผูรับอาวัลจะใชสิทธิไลเบี้ยในทอดตอ ๆ มาไดภายในระยะเวลาก่ีป ซ่ึงตอมา

ปญหานี้ก็ไดรับการแกไขโดยอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1988 (Vienna Convention 1988) ซ่ึงได

บัญญัติไวชัดเจนวาบุคคลท่ีไดใชเงินตามตั๋วไปแลว สามารถใชสิทธิไลเบี้ยเอาแกผูตองรับผิดตอตนได

ภายในอายุความ 1 ปนับแตวันท่ีตนไดใชเงินไป 

(7) ขอสังเกตบางประการเกี่ยวกับการอาวัลตั๋วเงินตามอนุสัญญานครเจนีวา 

ค.ศ.1930,1931 (Geneva Convention 1930,1931)  

(7.1) กรณีตั๋วผูถือ   

ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 921 ของไทย กําหนดใหมีการรับอาวัล

โดยผลของกฎหมาย กลาวคือ กฎหมายกําหนดใหบุคคลซ่ึงสลักหลังลงในตั๋วแลกเงินชนิดผูถือ ตองรับ

ผิดในฐานะผูรับอาวัล การรับอาวัลในรูปแบบนี้ มิใชการรับอาวัลโดยเจตนา เนื่องจากบุคคลผูสลักหลัง

ตั๋วผูถืออาจมิไดมีเจตนาเขารับอาวัลตั๋วนั้นก็ได แตเม่ือกฎหมายกําหนดใหตองรับผิดในฐานะผูรับอาวัล 

จึงเรียกการรับอาวัลรูปแบบนี้วา การรับอาวัลโดยผลของกฎหมาย จึงมีปญหาท่ีนาพิจารณาวา 

กฎหมายเอกรูปแหงอนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ. 1930, 1931 (Geneva Convention 1930, 1931) ได

กําหนดใหมีการรับอาวัลโดยผลของกฎหมายทํานองเดียวกันกับกฎหมายไทยหรือไม 

เม่ือศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายเอกรูปแหงอนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ. 1930, 1931 

(Geneva Convention 1930, 1931) แลว พบวา กฎหมายเอกรูปแหงอนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ. 

1930, 1931 (Geneva Convention 1930, 1931) มิไดกําหนดใหมีการรับอาวัลโดยผลของกฎหมาย
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แตอยางใด เนื่องจากกฎหมายเอกรูปแหงอนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ. 1930, 1931 (Geneva 

Convention 1930, 1931) ไมอนุญาตใหมีการออกตั๋วแลกเงินชนิดผูถือ ดังท่ีกฎหมายเอกรูปแหง

อนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ. 1930, 1931 (Geneva Convention 1930, 1931) มาตรา 1 วรรค 6 ซ่ึงเปน

บทบัญญัติวาดวยรายการท่ีตองมีตามตั๋ว กําหนดใหตั๋วแลกเงินทุกฉบับตองปรากฏชื่อของผูรับเงิน หรือ

ชื่อของบุคคลท่ีผูจายตองใชเงินตามคําสั่งของผูนั้น147 โดยไมอนุญาตใหเขียนคําจดแจงวาใหใชเงินแกผู

ถืออยางเชนกฎหมายไทยแตอยางใด ดังนั้น ตามกฎหมายเอกรูปแหงอนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ. 1930, 

1931 (Geneva Convention 1930, 1931) จึงไมมีตั๋วแลกเงินชนิดผู ถือ สงผลให 

มิอาจมีการรับอาวัลโดยผลของกฎหมายดวยการสลักหลังลงในตั๋วผูถือได 

มีปญหาท่ีนาพิจารณาวา หากมีบุคคลคนหนึ่งเขามาลงลายมือชื่อในตั๋วเงินโดยประสงค

จะเขารับอาวัลตั๋วนั้น แตมิไดทําใหถูกตองตามแบบของการรับอาวัล เชน ลงลายมือชื่อในดานหลังต๋ัว

เงินโดยมิไดเขียนถอยคํารับอาวัลใด ๆ เชนนี้ ยอมมีปญหาวา บุคคลดังกลาวจะตองรับผิดตาม

เนื้อความในตั๋วเงินนั้นหรือไม 

ตอปญหานี้ เม่ือศึกษากฎหมายเอกรูปแหงอนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ. 1930, 1932 

(Geneva Convention 1930, 1932) แลว ผูศึกษาไมพบบทบัญญัติท่ีระบุไวตรง ๆ เปนการเฉพาะ 

อีกท้ังยังไมมีบทบัญญัติท่ีกําหนดใหบุคคลผูลงลายมือชื่อของตนในตั๋วเงินยอมจะตองรับผิดตาม

เนื้อความในตั๋วเงินนั้นทํานองเดียวกับมาตรา 900 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของไทยดวย 

กรณีจึงนาจะตองตีความตามหลักกฎหมายแพงท่ัวไป กลาวคือ การใดท่ีกฎหมายกําหนดใหตองทํา

ตามแบบ เม่ือมิไดทําตามแบบ การนั้นก็ยอมตกเปนโมฆะ อยางไรก็ตาม หากการดังกลาวเขาลักษณะ

เปนนิติกรรมอยางอ่ืนซ่ึงไมเปนโมฆะ ก็ใหถือตามนิติกรรมซ่ึงไมเปนโมฆะ ถาสันนิษฐานไดโดย

พฤติการณแหงกรณีวา หากคูกรณีไดรูวาการนั้นเปนโมฆะแลว ก็คงจะไดตั้งใจมาตั้งแตแรกท่ีจะทํานิติ

กรรมอยางอ่ืนซ่ึงไมเปนโมฆะนั้น และเม่ือพิจารณาเจตนาของผูรับอาวัลท่ีทําผิดแบบดังกลาว จะเห็น

ไดวาผูรับอาวัลนั้นมีเจตนาท่ีจะคํ้าประกันความรับผิดตามตั๋วเงิน ดังนั้น จึงควรตีความวา บุคคล

ดังกลาวตองรับผิดในฐานะผูคํ้าประกันนั่นเอง การตีความเชนนี้ยอมสมประสงคของผูท่ีเก่ียวของ

ดวยกันท้ังหมดทุกฝาย 

มีปญหาวา เม่ือผูรับอาวัลท่ีทําผิดแบบดังกลาวตองรับผิดในฐานะผูคํ้าประกันแลว จะถือ

วาเปนการคํ้าประกันบุคคลใด และตองรับผิดภายในอายุความเทาใด ตอปญหานี้ ผูศึกษาไมพบ

                                                           
147 Convention Providing a Uniform Law for Bills of Exchange and 

Promissory Notes 1930, Uniform Law on Bills of Exchange and Promissory Notes 

Article 1 Para. 6. – A bill of exchange contains: … 6. The name of the person to 

whom or to whose order payment is to be made. 
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บทบัญญัติท่ีไดบัญญัติไวใหชัดแจงเชนเดียวกัน ประเด็นนี้จึงข้ึนอยูกับกฎหมายภายในของแตละ

ประเทศท่ีเปนคูสัญญาในอนุสัญญาฉบับนี้อยางไรก็ตามผูศึกษาเห็นวานาจะตีความวาเปนการคํ้า

ประกันผูสั่งจายเนื่องจากเจตนาของผูลงลายมือชื่อตองการคํ้าประกันตั๋วเงินเปนการเพ่ิมความ

นาเชื่อถือใหแกตั๋ว ดังนั้นจึงควรแปลเจตนาวาเปนการคํ้าประกันผูสั่งจายเพราะผูสั่งจายเปนลูกหนี้ซ่ึง

หากใชเงินตามตั๋วไปแลว จะทําใหลูกหนี้ตามตั๋วหลุดพนจากความรับผิดตามตั๋วไดมากรายท่ีสุด และ

เม่ือถือวาเปนการคํ้าประกันผูสั่งจายแลว จึงตองรับผิดตอผูทรงภายในอายุความ 1 ปเชนเดียวกันกับผู

สั่งจายดวย ตามกฎหมายเอกรูปแหงอนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ. 1930, 1931 (Geneva Convention 

1930, 1931) มาตรา 70 วรรคสอง 

มีปญหาตอไปวา เม่ือผูคํ้าประกันดังกลาวใชเงินใหแกผูทรงไปแลว จะมีสิทธิไลเบี้ยเอา

แกบุคคลใดไดบาง และภายในอายุความเทาใด ตอปญหานี้ ผูศึกษาไมพบบทบัญญัติท่ีไดบัญญัติไวให

ชัดแจงจึงข้ึนอยูกับกฎหมายภายในของแตละประเทศเชนเดียวกัน อยางไรก็ตามนาตีความวาเม่ือถือ

วาเปนผูคํ้าประกันผูสั่งจายแลว บุคคลดังกลาวจึงยอมมีสิทธิไลเบี้ยเอาแกผูสั่งจายซ่ึงเปนบุคคลท่ีตน

ประกัน กับท้ังผูตองรับผิดตอผูสั่งจายเทานั้น ตามกฎหมายเอกรูปแหงอนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ. 

1930, 1931 (Geneva Convention 1930, 1931) มาตรา 32 วรรคสาม และยอมมีสิทธิไลเบี้ยได

ภายในอายุความ 1 ปเทากับอายุความท่ีผูทรงมีสิทธิไลเบี้ยเอาแกผูสั่งจาย 

4.6.3 อนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1988 (Vienna Convention 1988) 

4.6.3.1 ประวัติการจัดทําอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1988 (Vienna Convention 

1988) 

นอกจากจะมีอนุสัญญาท่ีเก่ียวกับกฎหมายตั๋วเงินซ่ึงเปนความพยายามท่ีจะทําให

กฎหมายภายในของแตละประเทศมีความสอดคลองไปในทางเดียวกันแลว ก็ยังมีอนุสัญญาท่ีเก่ียวกับ

ตั๋วเงินระหวางประเทศข้ึนอีกดวย เนื่องจากในการคาระหวางประเทศซ่ึงมีขอเท็จจริงเก่ียวเนื่องกัน

ตั้งแต 2 ประเทศข้ึนไป อาจเกิดปญหาวาจะใชกฎหมายของประเทศใดบังคับกับกรณีนั้น ๆ เพราะใน

แตละประเทศตางก็มีหลักเกณฑในเรื่องการขัดกันแหงกฎหมายตั๋วเงินท่ีแตกตางกัน ตัวอยางเชน ใน

เรื่องรูปแบบและรายการในตั๋วเงิน กฎหมายอังกฤษใหใชกฎหมายของถ่ินท่ีมีการทําตั๋วเงินนั้นข้ึน แต

กฎหมายฝรั่งเศสใหเปนไปตามกฎหมายของถ่ินท่ีมีการชําระเงินตามตั๋วเงินนั้น ในสวนกฎหมายท่ีใช

บังคับกับการโอน การรับรองและวิธีการอ่ืน ๆ ตามตั๋วเงินนั้น กฎหมายอังกฤษใหเปนไปตามกฎหมาย

ของถ่ินท่ีมีการกระทํานิติกรรมนั้น ๆ ในขณะท่ีกฎหมายฝรั่งเศสใหเปนไปตามกฎหมายท่ีคูกรณีตกลง

กัน แตถาไมมีการตกลงกันก็ใหเปนไปตามกฎหมายของถ่ินท่ีมีการทํานิติกรรมนั้น ๆ เปนตน  

ดวยเหตุท่ีกฎหมายของแตละประเทศมีความแตกตางกันเชนนี้ ในการเลือกใชกฎหมาย

ในกรณีท่ีมีขอเท็จจริงเก่ียวเนื่องกันตั้งแตสองประเทศข้ึนไป ก็ยอมจะกอใหเกิดความสับสนและไม



244 

 
แนนอนกับผูท่ีใชตั๋วเงินระหวางประเทศ องคการสหประชาชาติจึงพยายามใหมีกฎหมายท่ีมีลักษณะ

เปนอันหนึ่งอันเดียวกันใชบังคับกับตั๋วเงินระหวางประเทศ โดยคณะกรรมาธิการกฎหมายการคา

ระหวางประเทศแหงสหประชาชาติ (United Nations Commission on International Trade 

Law – UNCITRAL) ไดจัดทํารางอนุสัญญาวาดวยตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใชเงินระหวางประเทศ 

(United Nations Convention on International Bills of Exchange and International 

Promissory Notes) ซ่ึงใชเวลากวา 15 ป จนในท่ีสุดไดดําเนินการรางอนุสัญญาจนเสร็จสิ้นท่ีกรุง

เวียนนาและไดรับการยอมรับในการประชุมสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ เม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม ค.ศ. 

1988 อนุสัญญาฉบับนี้ เรียกกันโดยท่ัวไปวา “อนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1988 (Vienna 

Convention 1988)”148 โดยเปนอนุสัญญาท่ีใชบังคับกับตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใชเงินระหวาง

ประเทศ ซ่ึงแตกตางจากอนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ.1930,1931 (Geneva Convention 1930,1931) 

ท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือใหกฎหมายตั๋วเงินภายในของแตละประเทศมีลักษณะเหมือนกัน ตามอนุสัญญา

กรุงเวียนนา ค.ศ. 1988 (Vienna Convention 1988) ผูสั่งจายหรือผูออกตั๋วจะระบุใหตั๋วเงินอยู

ภายใตบังคับอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1988 (Vienna Convention 1988) ก็ไดโดยการใชคําวาต๋ัว

แลกเงินระหวางประเทศหรือตั๋วสัญญาใชเงินระหวางประเทศ และตั๋วเงินนั้นจะตองมีลักษณะท่ี

เก่ียวเนื่องกับประเทศตาง ๆ ตั้งแตสองประเทศข้ึนไป โดยประเทศหนึ่งประเทศใดจะตองเปนภาคีแหง

อนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1988 (Vienna Convention 1988) ดวย149 

4.6.3.2 บทบัญญัติของอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1988 (Vienna Convention 

1988) ท่ีเกี่ยวกับการรับอาวัลตั๋วเงิน 

อนุสัญญาวาดวยตั๋วแลกเงินระหวางประเทศและตั๋วสัญญาใชเงินระหวางประเทศ ค.ศ. 

1988 (United Nations Convention on International Bills of Exchange and International 

Promissory Notes, 1988) หรือ “อนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1988 (Vienna Convention 1988) 

” เปนอนุสัญญาท่ีใชกับตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใชเงินระหวางประเทศ ซ่ึงมีลักษณะแตกตางจาก

อนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ.1930,1931 (Geneva Convention 1930,1931) ท่ีใชกับตั๋วเงินภายใน

ของแตละประเทศ ตามอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1988 (Vienna Convention 1988) ผูสั่งจายตั๋ว

แลกเงินและผูออกตั๋วสัญญาใชเงินจะระบุใหตั๋วเงินของตนอยูภายใตบังคับแหงอนุสัญญากรุงเวียนนา 

ค.ศ. 1988 (Vienna Convention 1988) ไดโดยการเขียนคําวา “ตั๋วแลกเงินระหวางประเทศ 

                                                           
148 Convention on International Bills of Exchange and International 

Promissory Notes, (1989) XXVIII (No. 1) International Legal Materials 170 (January 

1989). 
149 Vienna Convention 1988 Article 1, 2. 
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(อนุสัญญา UNCITAL)” (International Bills of Exchange (UNCITRAL Convention)) หรือคําวา 

“ตั๋วสัญญาใชเงินระหวางประเทศ” (International Promissory Notes (UNCITRAL 

Convention)) แลวแตกรณี ไวท่ีดานบนแหงตั๋วเงิน และตองปรากฏคําดังกลาวในเนื้อความของตั๋ว

เงินนั้น ๆ ดวย150 โดยตั๋วนั้นตองมีความเก่ียวเนื่องกันตั้งแต 2 ประเทศข้ึนไป และประเทศหนึ่งตอง

เปนภาคีแหงอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1988 (Vienna Convention 1988) ดวย151  

สําหรับหลักกฎหมายท่ีเก่ียวกับการคํ้าประกันตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใชเงิน ไดมีการ

บัญญัติไวในอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1988 (Vienna Convention 1988) มาตรา 46, 47 และ 48 

ดังนี้  

มาตรา 46 “1. การใชเงินตามตราสาร ไมวาจะไดรับการรับรองหรือไม อาจมีการคํ้า

ประกันใหแกคูสัญญาฝายหนึ่งฝายใดหรือผูจายท้ังจํานวนหรือแตเพียงบางสวนก็ได การคํ้าประกันอาจ

กระทําโดยบุคคลใดก็ได ไมวาจะไดเปนคูสัญญาตามตั๋วนั้นอยูแลวหรือไมก็ตาม 

2. การคํ้าประกันอาจทําลงบนตราสารนั้นเอง หรือในใบประจําตอ 

3. การคํ้าประกันพึงใชถอยคําสํานวนวา “คํ้าประกัน (Guaranteed)” “อาวัล (Aval)” 

“ใชไดเปนอาวัล (Good as Aval)” หรือสํานวนอ่ืนใดทํานองเดียวกันนั้น และลงลายมือชื่อผูคํ้า

ประกัน  ตามอนุสัญญานี้ ถอยคําสํ านวนว า  “ คํ้ าประกันการสลักหลั งครั้ งก อน  ๆ (Prior 

Endorsements Guaranteed)” หรือสํานวนอ่ืนใดทํานองเดียวกันนั้น ไมมีผลเปนการคํ้าประกัน 

4. การคํ้าประกันยอมมีผลโดยการลงลายมือชื่อของผูคํ้าประกันไวในดานหนาแหงตรา

สารแตเพียงประการเดียว การลงลายมือชื่อแตเพียงประการเดียวในดานหนาแหงตราสาร นอกจาก

ลายมือชื่อของผูออกตั๋ว ผูสั่งจายและผูจาย ยอมมีผลเปนการคํ้าประกัน 

5. ผูคํ้าประกันอาจระบุตัวบุคคลซ่ึงตนประสงคจะคํ้าประกันก็ได หากไมมีการระบุ

ดังกลาว บุคคลท่ีไดรับการคํ้าประกัน คือ ผูรับรองหรือผูจาย ในกรณีตั๋วแลกเงิน หรือผูออกตั๋ว ใน

กรณีตั๋วสัญญาใชเงิน 

6. ผูคํ้าประกันมิอาจยกขอเท็จจริงวาตนไดลงลายมือชื่อกอนหนาบุคคลท่ีไดรับการคํ้า

ประกันจะลงลายมือชื่อ หรือตนลงลายมือชื่อในขณะท่ีตราสารยังไมสมบูรณข้ึนเปนขอตอสูได” 

มาตรา 47 “1. ผูคํ้าประกันยอมตองผูกพันเปนอยางเดียวกันกับบุคคลซ่ึงตนประกัน 

2. ถาบุคคลท่ีไดรับการคํ้าประกัน คือ ผูจาย ผูคํ้าประกันยอมมีหนาท่ีดังตอไปนี้ 

                                                           
150 United Nations Convention on International Bills of Exchange and 

International Promissory Notes, 1988 Article 1. 
151 United Nations Convention on International Bills of Exchange and 

International Promissory Notes, 1988 Article 2. 



246 

 
(a) ใชเงินเม่ือถึงกําหนดใหแกผูทรง หรือแกบุคคลท่ีเขาถือเอาและใชเงินตามตั๋วแลกเงินนั้น 

(b) ถาเปนตั๋วแลกเงินชนิดมีเวลาถึงกําหนดแนนอน ในกรณีท่ีตั๋วแลกเงินขาดความ

เชื่อถือเพราะเขาไมใชเงิน และมีการทําคําคัดคานแลว ผูคํ้าประกันยอมมีหนาท่ีใชเงินใหแกผูทรง หรือ

แกบุคคลท่ีเขาถือเอาและใชเงินตามตั๋วแลกเงินนั้น 

3. ผูคํ้าประกันอาจยกขอตอสูเฉพาะตัวข้ึนตอสูได ดังตอไปนี้ 

(a) ตอผูทรงท่ีมิไดรับการคุมครอง ขอตอสูตามมาตรา 28 วรรค 1, 3 และ 4 

(b) ตอผูทรงท่ีไดรับการคุมครอง ขอตอสูตามมาตรา 30 วรรค 1 

4. เก่ียวกับขอตอสูของบุคคลซ่ึงตนประกัน 

(a) ผูคํ้าประกันอาจยกขอตอสูตามมาตรา 28 วรรค 1, 3 และ 4 ซ่ึงเปนขอตอสูท่ีบุคคล

ซ่ึงตนประกันอาจยกข้ึนตอสูผูทรงท่ีมิไดรับการคุมครอง ข้ึนตอสูผูทรงเชนวานั้นได 

(b) ผูคํ้าประกันท่ีเขียนถอยคําสํานวนวา “คํ้าประกัน (Guaranteed)” “คํ้าประกันการ

ใชเงิน (Payment Guaranteed)” “คํ้าประกันการเรียกเก็บเงิน (Collection Guaranteed)” หรือ

สํานวนอ่ืนใดทํานองเดียวกันนั้น อาจยกขอตอสูตามมาตรา 30 วรรค 1 ซ่ึงเปนขอตอสูท่ีบุคคลซ่ึงตน

ประกันอาจยกข้ึนตอสูผูทรงท่ีไดรับการคุมครอง ข้ึนตอสูผูทรงเชนวานั้นได 

(c) ผูคํ้าประกันท่ีเขียนถอยคําสํานวนวา “อาวัล (Aval)” หรือ “ใชไดเปนอาวัล (Good 

as Aval)” อาจตอสูผูทรงท่ีไดรับการคุมครองดวยขอตอสูดังตอไปนี้ 

(i) ขอตอสูตามมาตรา 30 วรรค 1 (b) วาผูทรงท่ีไดรับการรับรอง ไดรับการสลัก

หลังจากบุคคลซ่ึงตนประกันโดยการฉอฉล 

(ii) ขอตอสูตามมาตรา 53 หรือมาตรา 57 วาตราสารนั้นมิไดนํายื่นเพ่ือการรับรองหรือ

เพ่ือการใชเงิน 

(iii) ขอตอสูตามมาตรา 63 วาไมมีการคัดคานการท่ีเขาไมรับรองหรือไมใชเงินภายใน

เวลาท่ีกําหนด 

(iv) ขอตอสูตามมาตรา 84 วามิอาจบังคับการใชเงินเอาแกบุคคลซ่ึงตนประกันไดอีก

ตอไป 

(d) ผูคํ้าประกันท่ีมิใชธนาคารหรือสถาบันการเงินอ่ืนและซ่ึงไดคํ้าประกันโดยการลง

ลายมือชื่อแตเพียงประการเดียว อาจยกขอตอสูตามท่ีบัญญัติไวในอนุมาตรา (b) แหงวรรคนี้ข้ึนตอสูผู

ทรงท่ีไดรับการคุมครองได 

(e) ผูคํ้าประกันท่ีเปนธนาคารหรือสถาบันการเงินอ่ืนและซ่ึงไดคํ้าประกันโดยการลง

ลายมือชื่อแตเพียงประการเดียว อาจยกขอตอสูตามท่ีบัญญัติไวในอนุมาตรา (c) แหงวรรคนี้ข้ึนตอสูผู

ทรงท่ีไดรับการคุมครองได” 
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มาตรา 48 “(1) การใชเงินตามตั๋วโดยผูคํ้าประกันตามมาตรา 72 ยอมปลดเปลื้องบุคคล

ท่ีผูคํ้าประกันเขาประกันจากความรับผิดตามเนื้อความแหงตั๋วเงินตามจํานวนท่ีไดใชเงินไป 

(2) เม่ือผูคํ้าประกันไดใชเงินไปตามตราสารแลว ยอมไดสิทธิในอันจะไลเบี้ยเอาแกบุคคล

ซ่ึงตนไดประกันไว กับท้ังบุคคลท้ังหลายผูรับผิดแทนตัวผูนั้นตามจํานวนซ่ึงตนไดใช เ งินไป  

พรอมท้ังดอกเบี้ย” 

บทบัญญัติท้ังสามมาตราดังกลาวอาจแยกอธิบายรายละเอียดได 9 ประเด็นดังตอไปนี้ 

 (1) การเขาค้ําประกันตั๋วเงิน  

อนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1988 (Vienna Convention 1988)  บัญญัติรับรองท้ัง

ระบบการอาวัลตามอนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ.1930,1931 (Geneva Convention 1930,1931) และ

การคํ้าประกันตั๋วเงินตามระบบกฎหมายคอมมอนลอว ดังท่ีมาตรา 46 วรรค 3 ตอนตนบัญญัติไววา 

“การคํ้าประกันพึงใชถอยคําสํานวนวา “คํ้าประกัน (Guaranteed)” “อาวัล (Aval)” “ใชไดเปน

อาวัล (Good as Aval)” หรือสํานวนอ่ืนใดทํานองเดียวกันนั้น และลงลายมือชื่อผูรับอาวัล…” โดย

การคํ้าประกันตั๋วเงินท้ังสองระบบดังกลาวนั้นจะสงผลแตกตางกันในเรื่องขอตอสูท่ีผูรับอาวัลจะยกข้ึน

ตอสูผูทรง  

 (2) บุคคลผูมีสิทธิเขารับอาวัลตั๋วเงิน  

อนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1988 (Vienna Convention 1988)  บัญญัติใหบุคคลหนึ่ง

บุคคลใดอาจเขาคํ้าประกันตั๋วเงินก็ได ไมวาจะเปนบุคคลภายนอก หรือบุคคลซ่ึงเปนคูสัญญาตามต๋ัว

เงินนั้นอยูแลวก็ตาม ดังท่ีมาตรา 46 วรรค 1 ตอนทายบัญญัติไววา “…การคํ้าประกันอาจกระทําโดย

บุคคลใดก็ได ไมวาจะไดเปนคูสัญญาตามตั๋วนั้นอยูแลวหรือไมก็ตาม”  

มีขอสังเกตวาผูจายท่ีลงลายมือชื่อรับรองตั๋วเงินแลวซ่ึงตองรับผิดอยางลูกหนี้ชั้นตน152 ก็

อาจเขาคํ้าประกันตั๋วเงินซ่ึงตนไดรับรองแลวได เพราะมาตรา 46 วรรค 1 มิไดบัญญัติหามไวแตอยางใด 

 (3) แบบแหงการเขารับอาวัลตั๋วเงิน  

ตั๋วเงินเปนตราสารเปลี่ยนมือท่ีสามารถโอนใหแกกันไดโดยงายและอาจมีคูสัญญาได

หลายฝายไมจํากัด เพ่ือใหเปนท่ียุติวาบุคคลใดตองรับผิดตามตั๋วเงินบาง จึงจําตองมีการแสดงเจตนา

อยางชัดแจงลงในตั๋วเงินนั้นเอง ดังนั้น อนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1988 (Vienna Convention 

1988) จึงกําหนดใหผูท่ีประสงคจะเขารับผิดตามเนื้อความในตั๋วเงินในฐานะผูคํ้าประกันตองแสดง

เจตนาของตนลงในตั๋วเงินนั้นเอง หรือในใบประจําตอเทานั้น ดังท่ีมาตรา 46 วรรค 2 บัญญัติไววา 

“การคํ้าประกันอาจทําลงบนตราสารนั้นเอง หรือในใบประจําตอ” 

                                                           
152 United Nations Convention on International Bills of Exchange and 

International Promissory Notes, 1988 Article 40 Para. 1. 
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เนื่องจากบุคคลซ่ึงตองรับผิดตามเนื้อความในตั๋วเงินนั้นมีไดหลายฐานะ เชน ผูสั่งจาย ผู

สลักหลัง ผูรับรอง ผูรับอาวัลหรือผูคํ้าประกัน ผูสอดเขาแกหนา เปนตน ดังนั้น เพ่ือใหเกิดความ

ชัดเจนวาบุคคลใดประสงคจะเขาผูกพันตามตั๋วเงินในฐานะผูรับอาวัลหรือผูคํ้าประกัน อนุสัญญาวา

ดวยตั๋วแลกเงินระหวางประเทศและตั๋วสัญญาใชเงินระหวางประเทศ ค.ศ. 1988 จึงไดบัญญัติแบบ

แหงการเขาคํ้าประกันตั๋วเงินไวโดยเฉพาะ โดยบุคคลท่ีประสงคจะเขาคํ้าประกันตั๋วเงินตองเขียน

ถอยคําวา “รับประกัน (Guaranteed)” “อาวัล (Aval)” “ใชไดเปนอาวัล (Good as Aval)” หรือ

สํานวนอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน และลงลายมือชื่อตน ดังท่ีมาตรา 46 วรรค 3 ตอนตนบัญญัติไววา 

“การคํ้าประกันพึงใชถอยคําสํานวนวา “คํ้าประกัน (Guaranteed)” “อาวัล (Aval)” “ใชไดเปน

อาวัล (Good as Aval)” หรือสํานวนอ่ืนใดทํานองเดียวกันนั้น และลงลายมือชื่อผูคํ้าประกัน” เพ่ือให

บุคคลอ่ืนท่ีเขาเก่ียวของกับตั๋วเงินฉบับนั้นจะไดทราบวาบุคคลผูลงลายมือชื่อและเขียนถอยคําสํานวน

ดังกลาวไวนั้นมีความรับผิดในฐานะผูคํ้าประกันนั่นเอง แตท้ังนี้ อนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1988 

(Vienna Convention 1988)  ไดบัญญัติขอหามมิใหผูท่ีประสงคจะเขาคํ้าประกันตั๋วเงินเขียนถอยคํา

วา “คํ้าประกันการสลักหลังครั้งกอน ๆ (Prior Endorsements Guaranteed)” หรือสํานวนอ่ืนใด

ทํานองเดียวกันนั้นลงในตั๋วเงิน มิฉะนั้นการดังกลาวยอมไมมีผลเปนการคํ้าประกันตั๋วเงิน ดังท่ีมาตรา 

46 วรรค 3 ตอนทายบัญญัติไววา “…ตามอนุสัญญานี้ถอยคําสํานวนวา “คํ้าประกันการสลักหลังครั้ง

กอน ๆ (Prior Endorsements Guaranteed)” หรือสํานวนอ่ืนใดทํานองเดียวกันนั้น ไมมีผลเปนการ

คํ้าประกัน” 

อยางไรก็ตาม นอกจาก อนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1988 (Vienna Convention 

1988) จะบัญญัติถึงวิธีการเขาคํ้าประกันตั๋วเงินอยางเต็มรูปแบบไวในมาตรา 46 วรรค 3 ดังกลาวแลว 

อนุสัญญาดังกลาวยังไดบัญญัติรับรองใหมีการเขาคํ้าประกันตั๋วเงินโดยยอไดเชนเดียวกัน กลาวคือ 

หากผูคํ้าประกันเพียงแตลงลายมือชื่อของตนไวในดานหนาแหงตั๋วเงินนั้น เชนนี้ก็ถือเปนการคํ้า

ประกันแลวเชนกัน ดังท่ีมาตรา 46 วรรค 4 ตอนตนบัญญัติไววา “การคํ้าประกันยอมมีผลโดยการลง

ลายมือชื่อของผูคํ้าประกันไวในดานหนาแหงตราสารแตเพียงประการเดียว…” อยางไรก็ตามวิธีการ

ดังกลาวไมนํามาใชบังคับกับการลงลายมือชื่อของผูออกตั๋ว ผูสั่งจายและผูจาย ดังท่ีมาตรา 46 วรรค 4 

ตอนทายบัญญัติไววา “…การลงลายมือชื่อแตเพียงประการเดียวในดานหนาแหงตราสาร นอกจาก

ลายมือชื่อของผูออกตั๋ว ผูสั่งจายและผูจาย ยอมมีผลเปนการคํ้าประกัน” เนื่องจากหากเปนการลง

ลายมือชื่อโดยผูจาย การดังกลาวยอมมีผลเปนการรับรองการใชเงินตามตั๋วเงินนั้น ตามมาตรา 41 

วรรค 1 (b) ซ่ึงบัญญัติวา “การรับรองตองเขียนลงในตั๋วเงิน และยอมมีผลใชบังคับ : …(b) โดยเพียง

ลายมือชื่อของผูจาย” และหากเปนการลงลายมือชื่อโดยผูสั่งจายหรือผูออกตั๋ว การดังกลาวก็ยอมมีผล

เพียงทําใหตราสารนั้นมีผลสมบูรณเปนตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใชเงินเทานั้น เนื่องจากตั๋วแลกเงิน
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และตั๋วสัญญาใชเงินตองปรากฏลายมือชื่อของผูสั่งจายหรือผูออกตั๋วดวย ตามมาตรา 3 วรรค 1 (d) 

ซ่ึงบัญญัติไววา “ตั๋วแลกเงิน คือ ตราสารท่ีทําเปนลายลักษณอักษรซ่ึง…(d) ลงลายมือชื่อโดยผูสั่งจาย” 

และมาตรา 3 วรรค 2 (d) ซ่ึงบัญญัติไววา “ตั๋วสัญญาใชเงิน คือ ตราสารท่ีทําเปนลายลักษณอักษร

ซ่ึง…(d) ลงลายมือชื่อโดยผูออกตั๋ว” มิฉะนั้นยอมสงผลใหตราสารฉบับนั้นไมสมบูรณเปนตั๋วแลกเงิน

หรือตั๋วสัญญาใชเงิน แลวแตกรณี 

นอกจากนี้เนื่องจากตั๋วเงินเปนตราสารเปลี่ยนมือท่ีโอนใหแกกันไดงายและอาจมี

คูสัญญาไดหลายคนไมจํากัดแลว การเขาคํ้าประกันตั๋วเงินของคูสัญญาแหงตั๋วเงินคนใดคนหนึ่งจึงตอง

ระบุไวดวยวาจะคํ้าประกันบุคคลใด มิฉะนั้นยอมมิอาจทราบไดวาผูเขาคํ้าประกันตั๋วเงินนั้นประสงคจะ

ประกันความรับผิดของบุคคลใดในระหวางบรรดาบุคคลผูตองรับผิดตามเนื้อความในตั๋วเงินท้ังหลาย

นั้น อยางไรก็ตามหากผูคํ้าประกันมิไดระบุตัวบุคคลท่ีตนประสงคจะประกันความรับผิดของเขาเอาไว 

อนุอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1988 (Vienna Convention 1988) กําหนดใหถือวาคํ้าประกันผู

รับรอง หรือผูจายหรือผูออกตั๋ว ตามมาตรา 46 วรรค 5 ซ่ึงบัญญัติวา “ผูคํ้าประกันอาจระบุตัวบุคคล

ซ่ึงตนประสงคจะคํ้าประกันก็ได หากไมมีการระบุดังกลาว บุคคลท่ีไดรับการคํ้าประกัน คือ ผูรับรอง

หรือผูจาย ในกรณีตั๋วแลกเงิน หรือผูออกตั๋ว ในกรณีตั๋วสัญญาใชเงิน” ท้ังนี้เพราะหากผูคํ้าประกันใช

เงินตามตั๋วเงินนั้นใหแกผูทรงไป จะทําใหคูสัญญาตามตั๋วเงินนั้นหลุดพนไดมากท่ีสุดนั่นเอง 

(4) ความรับผิดของผูรับอาวัล 

อนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1988 (Vienna Convention 1988) บัญญัติเก่ียวกับความ

รับผิดของผูคํ้าประกันไวในมาตรา 47 โดยอาจแยกพิจารณาไดดังนี้ 

 (4.1) ลักษณะความรับผิดของผูรับอาวัลตั๋วเงิน อนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1988 

(Vienna Convention 1988) มาตรา 47 วรรค 1 บัญญัติวา “ผูรับอาวัลยอมตองผูกพันเปนอยาง

เดียวกันกับบุคคลซ่ึงตนประกัน” ดังนั้น ผูถูกอาวัลตองรับผิดในจํานวนเทาใด ผูรับอาวัลก็ตองรับผิดใน

จํานวนเทานั้น ความรับผิดของผูถูกอาวัลปรากฏอยูในมาตรา 70 และมาตรา 71 โดยมาตรา 70 เปน

บทบัญญัติวาดวยความรับผิดของคูสัญญาตามตั๋วท่ีถูกผูทรงไลเบี้ยใหรับผิดเปนลําดับแรก สวนมาตรา 

71 เปนบทบัญญัติวาดวยความรับผิดของคูสัญญาตามตั๋วท่ีถูกบุคคลผูใชเงินและเขาถือเอาตั๋วตาม

มาตรา 70 ใชสิทธิไลเบี้ยเปนลําดับตอ ๆ มา ซ่ึงไมวากรณีจะเปนประการใด ผูรับอาวัลบุคคลท่ีถูกไล

เบี้ยตามมาตรา 70 หรือมาตรา 71 ยอมตองรับผิดในจํานวนเงินเดียวกับบุคคลท่ีตนประกัน 

 (4.2) กําหนดเวลาท่ีผูรับอาวัลตั๋วเงินตองรับผิด ในกรณีท่ีมีการเขารับอาวัลความรับ

ผิดของผูจายตามตั๋วแลกเงิน โดยหลักแลวผูรับอาวัลดังกลาวตองรับผิดใชเงินตามตั๋วในวันท่ีตั๋วถึง

กําหนด ดังท่ีมาตรา 47 วรรค 2 (a) บัญญัติวา “หากบุคคลผูถูกอาวัล ไดแก ผูจายตามตั๋วแลกเงิน 

ผูรับอาวัลมีหนาท่ี (a) ใชเงินตามตั๋วเม่ือถึงกําหนดใหแกผูทรง หรือคูสัญญาท่ีไดใชเงินและเขาถือเอา
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ตั๋ว…” อยางไรก็ตาม หากเปนกรณีตั๋วแลกเงินชนิดถึงกําหนดในเวลาใดเวลาหนึ่งท่ีกําหนดไว ผูรับ

อาวัลดังกลาวตองรับผิดใชเงินตามต๋ัวตอเม่ือตั๋วนั้นไดขาดความเชื่อถือเพราะเขาไมรับรอง และไดมี

การทําคําคัดคานเทาท่ีจําเปนแลวดวย ดังท่ีมาตรา 47 วรรค 2 (b) บัญญัติวา “หากผูถูกอาวัล ไดแก 

ผูจายตามตั๋วแลกเงิน ผูรับอาวัลมีหนาท่ี…(b) ใชเงินตามตั๋วใหแกผูทรง หรือคูสัญญาท่ีไดใชเงินและเขา

ถือเอาตั๋ว ในกรณีท่ีเปนตั๋วแลกเงินชนิดถึงกําหนดในเวลาใดเวลาหนึ่งท่ีกําหนดไว เม่ือตั๋วนั้นไดขาด

ความเชื่อถือเพราะเขาไมรับรอง และไดมีการทําคําคัดคานเทาท่ีจําเปนแลว” 

 (5) ขอตอสูท่ีผูรับอาวัลอาจยกข้ึนตอสูผูทรงตั๋วเงิน  

ผูรับอาวัลมีสิทธิยกขอตอสูตามท่ี อนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1988 (Vienna 

Convention 1988)  กําหนดไวข้ึนตอสูผูทรงเพ่ือปฏิเสธความรับผิดตามตั๋วเงินได โดยอนุสัญญา

ดังกลาวไดกําหนดขอตอสูท่ีผูรับอาวัลอาจยกข้ึนตอสูผูทรงไดไวในมาตรา 47 วรรค 3 และวรรค 4 

โดยแบงออกไดเปน 2 กรณี ไดแก 

 (5.1) กรณีท่ีเปนขอตอสูเฉพาะตัวของผูรับอาวัล ตามมาตรา 47 วรรค 3 ซ่ึงอาจแยก

พิจารณาขอตอสูดังกลาวออกได 2 กรณีตามประเภทของผูทรง ไดแก 

 (5.1.1) กรณีท่ีเปนผูทรงปกติ กลาวคือ ผูรับอาวัลจะยกขอตอสูข้ึนตอสูผูทรงปกติได

เฉพาะขอตอสูตามมาตรา 28 วรรค 1 วรรค 3 และวรรค 4 เทานั้น ดังท่ีมาตรา 47 วรรค 3 (a) 

บัญญัติวา “ในกรณีท่ีเปนขอตอสูเฉพาะตัว ผูรับอาวัลอาจยกข้ึน (a) ตอสูผูทรงท่ีมิใชผูทรงท่ีไดรับ

ความคุมครอง เฉพาะขอตอสูท่ีผูรับอาวัลอาจยกข้ึนตอสูไดตามวรรค 1 วรรค 3 และวรรค 4 แหง

มาตรา 28…” 

 โดยขอตอสูท่ีผูรับอาวัลอาจยกข้ึนตอสูไดตามวรรค 1 วรรค 3 และวรรค 4 แหง

มาตรา 28 นั้น อาจแยกพิจารณาไดดังนี้ 

 (1) ขอตอสูตามมาตรา 28 วรรค 1 กลาวคือ คูสัญญาอาจยกขอตอสูข้ึนตอสูผูทรงท่ี

มิใชผูทรงท่ีไดรับความคุมครองไดในกรณีดังตอไปนี้ 

 (1.1) กรณีตามมาตรา 28 วรรค 1 (a) กลาวคือ ขอตอสูใด ๆ ท่ีบุคคลดังกลาวอาจ

ยกข้ึนตอสูผูทรงท่ีไดรับความคุมครองตามท่ีบัญญัติไวในวรรค 1 แหงมาตรา 30 ไดแก 

 (1.1.1) กรณีตามมาตรา 30 วรรค 1 (a) กลาวคือ ขอตอสูตามวรรค 1 แหงมาตรา 

33, มาตรา 34, วรรค 1 แหงมาตรา 35, วรรค 3 แหงมาตรา 36, วรรค 1 แหงมาตรา 53, วรรค 1 

แหงมาตรา 57, วรรค 1 แหงมาตรา 63 และมาตรา 84 แหงอนุสัญญานี้ ซ่ึงขอตอสูท้ังหลายดังกลาว 

ไดแก 

 (1.1.1.1) ขอตอสูวาตนมิไดลงลายมือชื่อในตั๋วเงินนั้น (มาตรา 33 วรรค 1) 
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 (1.1.1.2) ขอตอสูวาลายมือชื่อตนท่ีปรากฏในตั๋วเงินนั้นเปนลายมือชื่อปลอม และตน

มิไดใหความยินยอมหรือแสดงออกวาลายมือชื่อดังกลาวเปนลายมือชื่อท่ีแทจริงของตนดวย (มาตรา 

34) 

 (1.1.1.3) ในกรณีท่ีมีการแกไขเปลี่ยนแปลงขอความในตั๋วเงิน ขอตอสูวาตนตองรับ

ผิดตามเนื้อความท่ีมีการแกไขแลว เนื่องจากตนลงลายมือชื่อในตั๋วเงินนั้นภายหลังการแกไข

เปลี่ยนแปลงขอความในตั๋วเงินนั้นแลว (มาตรา 35 วรรค 1 (a)) หรือขอตอสูวาตนตองรับผิดตาม

เนื้อความเดิมแหงตั๋วเงิน เพราะตนลงลายมือชื่อในตั๋วเงินนั้นกอนท่ีจะมีการแกไขเปลี่ยนแปลง

ขอความในตั๋วเงินนั้น และตนมิไดมีสวนเก่ียวของดวยในการแกไขเปลี่ยนแปลงขอความดังกลาวแต

อยางใด (มาตรา 35 วรรค 1 (b))  

(1.1.1.4) ขอตอสูวาตนในฐานะตัวการไมตองรับผิด เนื่องจากตัวแทนของตนนั้นลง

ลายมือชื่อในตั๋วเงินนั้นโดยปราศจากอํานาจหรือกระทําการดังกลาวลวงขอบอํานาจ หรือเนื่องจาก

ตัวแทนของตนมิไดแถลงไวในตั๋วเงินนั้นวาไดลงลายมือชื่อไวในฐานะตัวแทน หรือเนื่องจากตัวแทน

ของตนมิไดระบุชื่อของบุคคลซ่ึงเปนตัวการ (มาตรา 36 วรรค 3) 

(1.1.1.5) ขอตอสูวาผูทรงไมนําตั๋วมายื่นใหผูจายรับรองภายในกําหนดเวลา (มาตรา 

53 วรรค 1) 

(1.1.1.6) ขอตอสูวาผูทรงไมนําตั๋วมายื่นใหผูจายใชเงินภายในกําหนดเวลา (มาตรา 

57 วรรค 1) 

 (1.1.1.7) ขอตอสูวาผูทรงไมทําคําคัดคานการท่ีตั๋วเงินขาดความเชื่อถือเพราะเขาไม

รับรองหรือไมใชเงินภายในกําหนดเวลา (มาตรา 63 วรรค 1) 

(1.1.1.8) ขอตอสูวาขาดอายุความ (ตามมาตรา 84) 

 (1.1.2) กรณีตามมาตรา 30 วรรค 1 (b) กลาวคือ ขอตอสูตามมูลหนี้เดิมระหวาง

ผูรับอาวัลและผูทรง หรือขอตอสูวาผูทรงทําการฉอฉลเพ่ือใหไดมาซ่ึงลายมือชื่อของผูรับอาวัล 

 (1.1.3) กรณีตามมาตรา 30 วรรค 1 (c) กลาวคือ ขอตอสูวาผูรับอาวัลไมมี

ความสามารถ (Incapacity) ในการกอหนี้ตามตั๋วเงินนั้น หรือขอตอสูวาผูรับอาวัลลงลายมือชื่อโดยไม

รูวาการดังกลาวจะทําใหตนตองเขาเปนคูสัญญาตามตั๋วเงิน ท้ังนี้การไมรูถึงขอเท็จจริงดังกลาวตองมิได

เกิดข้ึนจากความประมาทเลินเลอ (Negligence) และผูรับอาวัลถูกชักนําโดยฉอฉล (Fraudulently 

Induced) ใหลงลายมือชื่อในตั๋วเงินนั้น 

 (1.2) กรณีตามมาตรา 28 วรรค 1 (b) กลาวคือ ขอตอสูตามมูลหนี้เดิมระหวางผูรับ

อาวัลและผูสั่งจาย หรือระหวางผูรับอาวัลและผูรับโอน (Transferee) แตท้ังนี้เฉพาะกรณีท่ีผูทรงไดตั๋ว
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เงินนั้นมาโดยรูอยูแลวถึงขอตอสูเชนวานั้น หรือผูทรงไดตั๋วเงินนั้นมาโดยการฉอฉลหรือโดยลักมา หรือ

มีสวนรวมในเวลาใด ๆ ในการฉอฉลหรือการลักตั๋วเงินนั้นมา 

 (1.3) กรณีตามมาตรา 28 วรรค 1 (c) กลาวคือ ขอตอสูท่ีเกิดข้ึนจากพฤติการณ   

ใด ๆ ท่ีเปนผลใหผูรับอาวัลตองเขามาเปนคูสัญญาตามตั๋วเงิน แตท้ังนี้เฉพาะกรณีท่ีผูทรงไดตั๋วเงินนั้น

มาโดยรูอยูแลวถึงขอตอสูเชนวานั้น หรือผูทรงไดตั๋วเงินนั้นมาโดยการฉอฉลหรือโดยลักมา หรือมีสวน

รวมในเวลาใด ๆ ในการฉอฉลหรือการลักตั๋วเงินนั้นมา 

 (1.4) กรณีตามมาตรา 28 วรรค 1 (d) กลาวคือ ขอตอสูท่ีผูรับอาวัลอาจยกข้ึนตอสู

ในการฟองรองเพ่ือบังคับสิทธิตามสัญญา (Action in Contract) ระหวางผูรับอาวัลและ 

ผูทรง 

 (1.5) กรณีตามมาตรา 28 วรรค 1 (e) กลาวคือ ขอตอสูอ่ืน ๆ ตามอนุสัญญานี้ 

 (2) ขอตอสูตามมาตรา 28 วรรค 3 กลาวคือ ในกรณีท่ีผูทรงไดตั๋วเงินนั้นมาภายหลัง

สิ้นสุดระยะเวลาสําหรับการนําตั๋วไปยื่นใหผูจายใชเงิน ขอตอสูใด ๆ ท่ีผูคํ้าประกันอาจยกข้ึนตอสูผูโอน

ตั๋วเงินนั้นใหแกผูทรงคนปจจุบันได ยอมยกข้ึนตอสูผูทรงคนปจจุบันไดดวย 

 (3) ขอตอสูตามมาตรา 28 วรรค 4 กลาวคือ โดยหลักแลวผูรับอาวัลจะตอสูผูทรงท่ี

มิใชผูทรงท่ีไดรับความคุมครองดวยขอเท็จจริงท่ีวาบุคคลภายนอกมีสิทธิเรียกรองตามตั๋วเงินนั้นมิได 

เวนแต 

 (3.1) บุคคลภายนอกแสดงสิทธิ์ท่ีบังคับได (Asserted a Valid Claim) ตามตั๋วเงิน

นั้น (มาตรา 28 วรรค 4 (a)) 

 (3.2) ผูทรงลักตั๋วเงินนั้นมา หรือปลอมลายมือชื่อของผูรับเงินหรือผูรับสลักหลัง หรือ

มีสวนรวมในการลักตั๋วเงินนั้นมาหรือในการปลอมลายมือชื่อเชนวานั้น (มาตรา 28 วรรค 4 (b))  

(5.1.2) กรณีท่ีเปนผูทรงท่ีไดรับความคุมครอง (Protected Holder) กลาวคือ ผูรับ

อาวัลอาจยกขอตอสูข้ึนตอสูผูทรงท่ีไดรับความคุมครองไดเฉพาะขอตอสูตามมาตรา 30 วรรค 1 

เทานั้น ดังท่ีมาตรา 47 วรรค 3 (b) บัญญัติวา “ในกรณีท่ีเปนขอตอสูเฉพาะตัว ผูรับอาวัลอาจยกข้ึน…

(b) ตอสูผูทรงท่ีไดรับความคุมครอง เฉพาะขอตอสูท่ีผูรับอาวัลอาจยกข้ึนตอสูไดตามวรรค 1 แหง

มาตรา 30” โดยขอตอสูตามมาตรา 30 วรรค 1 อาจแยกอธิบายได ดังนี้ 

 (5.1.2.1) กรณีตามมาตรา 30 วรรค 1 (a) กลาวคือ ขอตอสูตามวรรค 1 แหงมาตรา 

33, มาตรา 34, วรรค 1 แหงมาตรา 35, วรรค 3 แหงมาตรา 36, วรรค 1 แหงมาตรา 53, วรรค 1 

แหงมาตรา 57, วรรค 1 แหงมาตรา 63 และมาตรา 84 แหงอนุสัญญานี้ ซ่ึงขอตอสูท้ังหลายดังกลาว 

ไดแก 

 (5.1.2.1.1) ขอตอสูวาตนมิไดลงลายมือชื่อในตั๋วเงินนั้น (มาตรา 33 วรรค 1) 
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 (5.1.2.1.2) ขอตอสูวาลายมือชื่อตนท่ีปรากฏในตั๋วเงินนั้นเปนลายมือชื่อปลอม และ

ตนมิไดใหความยินยอมหรือแสดงออกวาลายมือชื่อดังกลาวเปนลายมือชื่อท่ีแทจริงของตนดวย 

(มาตรา 34) 

 (5.1.2.1.3) ในกรณีท่ีมีการแกไขเปลี่ยนแปลงขอความในตั๋วเงิน ขอตอสูวาตนตองรับ

ผิดตามเนื้อความท่ีมีการแกไขแลว เนื่องจากตนลงลายมือชื่อในตั๋วเงินนั้นภายหลังการแกไข

เปลี่ยนแปลงขอความในตั๋วเงินนั้นแลว (มาตรา 35 วรรค 1 (a)) หรือขอตอสูวาตนตองรับผิดตาม

เนื้อความเดิมแหงตั๋วเงิน เพราะตนลงลายมือชื่อในตั๋วเงินนั้นกอนท่ีจะมีการแกไขเปลี่ยนแปลง

ขอความในตั๋วเงินนั้น และตนมิไดมีสวนเก่ียวของดวยในการแกไขเปลี่ยนแปลงขอความดังกลาวแต

อยางใด (มาตรา 35 วรรค 1 (b))  

 (5.1.2.1.4) ขอตอสูวาตนในฐานะตัวการไมตองรับผิด เนื่องจากตัวแทนของตนนั้นลง

ลายมือชื่อในตั๋วเงินนั้นโดยปราศจากอํานาจหรือกระทําการดังกลาวลวงขอบอํานาจ หรือเนื่องจาก

ตัวแทนของตนมิไดแถลงไวในตั๋วเงินนั้นวาไดลงลายมือชื่อไวในฐานะตัวแทน หรือเนื่องจากตัวแทน

ของตนมิไดระบุชื่อของบุคคลซ่ึงเปนตัวการ (มาตรา 36 วรรค 3) 

 (5.1.2.1.5) ขอตอสูวาผูทรงไมนําตั๋วมายื่นใหผูจายรับรองภายในกําหนดเวลา 

(มาตรา 53 วรรค 1) 

 (5.1.2.1.6) ขอตอสูวาผูทรงไมนําตั๋วมายื่นใหผูจายใชเงินภายในกําหนดเวลา (มาตรา 

57 วรรค 1) 

 (5.1.2.1.7) ขอตอสูวาผูทรงไมทําคําคัดคานการท่ีตั๋วเงินขาดความเชื่อถือเพราะเขา

ไมรับรองหรือไมใชเงินภายในกําหนดเวลา (มาตรา 63 วรรค 1) 

 (5.1.2.1.8) ขอตอสูวาขาดอายุความ (ตามมาตรา 84) 

 (5.1.2.2) กรณีตามมาตรา 30 วรรค 1 (b) กลาวคือ ขอตอสูตามมูลหนี้เดิมระหวาง

ผูรับอาวัลและผูทรง หรือขอตอสูวาผูทรงทําการฉอฉลเพ่ือใหไดมาซ่ึงลายมือชื่อของผูรับอาวัล 

 (5.1.2.3) กรณีตามมาตรา 30 วรรค 1 (c) กลาวคือ ขอตอสูวาผูรับอาวัลไมมี

ความสามารถ (Incapacity) ในการกอหนี้ตามตั๋วเงินนั้น หรือขอตอสูวาผูรับอาวัลลงลายมือชื่อโดยไม

รูวาการดังกลาวจะทําใหตนตองเขาเปนคูสัญญาตามตั๋วเงิน ท้ังนี้การไมรูถึงขอเท็จจริงดังกลาวตองมิได

เกิดข้ึนจากความประมาทเลินเลอ (Negligence) และผูรับอาวัลถูกชักนําโดยฉอฉล (Fraudulently 

Induced) ใหลงลายมือชื่อในตั๋วเงินนั้น 

 (5.2) กรณีท่ีเปนขอตอสูของผูถูกอาวัล ตามมาตรา 47 วรรค 4 โดยสามารถแยก

อธิบายออกเปนกรณีตาง ๆ ไดดังนี้ 
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 (5.2.1) กรณีตามมาตรา 47 วรรค 4 (a) กลาวคือ ผูรับอาวัลอาจยกขอตอสูของ

บุคคลท่ีตนเขารับอาวัลตามมาตรา 28 วรรค 1 วรรค 3 และวรรค 4 ข้ึนตอสูผูทรงท่ีมิใชผูทรงท่ีไดรับ

ความคุมครองได 

 ขอตอสูของบุคคลซ่ึงถูกรับอาวัลท่ีผูรับอาวัลอาจยกข้ึนตอสูผูทรงไดตามมาตรา 28 

วรรค 1 วรรค 3 และวรรค 4 นั้น มีดังตอไปนี้ 

 (1) ขอตอสูตามมาตรา 28 วรรค 1 กลาวคือ คูสัญญาอาจยกขอตอสูข้ึนตอสูผูทรงท่ี

มิใชผูทรงท่ีไดรับความคุมครองไดในกรณีดังตอไปนี้ 

 (1.1) กรณีตามมาตรา 28 วรรค 1 (a) กลาวคือ ขอตอสูใด ๆ ท่ีบุคคลดังกลาวอาจ

ยกข้ึนตอสูผูทรงท่ีไดรับความคุมครองตามท่ีบัญญัติไวในวรรค 1 แหงมาตรา 30 ไดแก 

 (1.1.1) กรณีตามมาตรา 30 วรรค 1 (a) กลาวคือ ขอตอสูตามวรรค 1 แหงมาตรา 

33, มาตรา 34, วรรค 1 แหงมาตรา 35, วรรค 3 แหงมาตรา 36, วรรค 1 แหงมาตรา 53, วรรค 1 

แหงมาตรา 57, วรรค 1 แหงมาตรา 63 และมาตรา 84 แหงอนุสัญญานี้ ซ่ึงขอตอสูท้ังหลายดังกลาว 

ไดแก 

 (1.1.1.1) ขอตอสูวาตนมิไดลงลายมือชื่อในตั๋วเงินนั้น (มาตรา 33 วรรค 1) 

 (1.1.1.2) ขอตอสูวาลายมือชื่อตนท่ีปรากฏในตั๋วเงินนั้นเปนลายมือชื่อปลอม และตน

มิไดใหความยินยอมหรือแสดงออกวาลายมือชื่อดังกลาวเปนลายมือชื่อท่ีแทจริงของตนดวย (มาตรา 

34) 

 (1.1.1.3) ในกรณีท่ีมีการแกไขเปลี่ยนแปลงขอความในตั๋วเงิน ขอตอสูวาตนตองรับ

ผิดตามเนื้อความท่ีมีการแกไขแลว เนื่องจากตนลงลายมือชื่อในตั๋วเงินนั้นภายหลังการแกไข

เปลี่ยนแปลงขอความในตั๋วเงินนั้นแลว (มาตรา 35 วรรค 1 (a)) หรือขอตอสูวาตนตองรับผิดตาม

เนื้อความเดิมแหงตั๋วเงิน เพราะตนลงลายมือชื่อในตั๋วเงินนั้นกอนท่ีจะมีการแกไขเปลี่ยนแปลง

ขอความในตั๋วเงินนั้น และตนมิไดมีสวนเก่ียวของดวยในการแกไขเปลี่ยนแปลงขอความดังกลาวแต

อยางใด (มาตรา 35 วรรค 1 (b))  

 (1.1.1.4) ขอตอสูวาตนในฐานะตัวการไมตองรับผิด เนื่องจากตัวแทนของตนนั้นลง

ลายมือชื่อในตั๋วเงินนั้นโดยปราศจากอํานาจหรือกระทําการดังกลาวลวงขอบอํานาจ หรือเนื่องจาก

ตัวแทนของตนมิไดแถลงไวในตั๋วเงินนั้นวาไดลงลายมือชื่อไวในฐานะตัวแทน หรือเนื่องจากตัวแทน

ของตนมิไดระบุชื่อของบุคคลซ่ึงเปนตัวการ (มาตรา 36 วรรค 3) 

 (1.1.1.5) ขอตอสูวาผูทรงไมนําตั๋วมายื่นใหผูจายรับรองภายในกําหนดเวลา (มาตรา 

53 วรรค 1) 
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 (1.1.1.6) ขอตอสูวาผูทรงไมนําตั๋วมายื่นใหผูจายใชเงินภายในกําหนดเวลา (มาตรา 

57 วรรค 1) 

 (1.1.1.7) ขอตอสูวาผูทรงไมทําคําคัดคานการท่ีตั๋วเงินขาดความเชื่อถือเพราะเขาไม

รับรองหรือไมใชเงินภายในกําหนดเวลา (มาตรา 63 วรรค 1) 

 (1.1.1.8) ขอตอสูวาขาดอายุความ (ตามมาตรา 84) 

 (1.1.2) กรณีตามมาตรา 30 วรรค 1 (b) กลาวคือ ขอตอสูตามมูลหนี้เดิมระหวาง

ผูรับอาวัลและผูทรง หรือขอตอสูวาผูทรงทําการฉอฉลเพ่ือใหไดมาซ่ึงลายมือชื่อของผูรับอาวัล 

 (1.1.3) กรณีตามมาตรา 30 วรรค 1 (c) กลาวคือ ขอตอสูวาผูรับอาวัลไมมี

ความสามารถ (Incapacity) ในการกอหนี้ตามตั๋วเงินนั้น หรือขอตอสูวาผูรับอาวัลลงลายมือชื่อโดยไม

รูวาการดังกลาวจะทําใหตนตองเขาเปนคูสัญญาตามตั๋วเงิน ท้ังนี้การไมรูถึงขอเท็จจริงดังกลาวตองมิได

เกิดข้ึนจากความประมาทเลินเลอ (Negligence) และผูรับอาวัลถูกชักนําโดยฉอฉล (Fraudulently 

Induced) ใหลงลายมือชื่อในตั๋วเงินนั้น 

 (1.2) กรณีตามมาตรา 28 วรรค 1 (b) กลาวคือ ขอตอสูตามมูลหนี้เดิมระหวางผูรับ

อาวัลและผูสั่งจาย หรือระหวางผูรับอาวัลและผูรับโอน (Transferee) แตท้ังนี้เฉพาะกรณีท่ีผูทรงไดตั๋ว

เงินนั้นมาโดยรูอยูแลวถึงขอตอสูเชนวานั้น หรือผูทรงไดตั๋วเงินนั้นมาโดยการฉอฉลหรือโดยลักมา หรือ

มีสวนรวมในเวลาใด ๆ ในการฉอฉลหรือการลักตั๋วเงินนั้นมา 

 (1.3) กรณีตามมาตรา 28 วรรค 1 (c) กลาวคือ ขอตอสูท่ีเกิดข้ึนจากพฤติการณ   

ใด ๆ ท่ีเปนผลใหผูรับอาวัลตองเขามาเปนคูสัญญาตามตั๋วเงิน แตท้ังนี้เฉพาะกรณีท่ีผูทรงไดตั๋วเงินนั้น

มาโดยรูอยูแลวถึงขอตอสูเชนวานั้น หรือผูทรงไดตั๋วเงินนั้นมาโดยการฉอฉลหรือโดยลักมา หรือมีสวน

รวมในเวลาใด ๆ ในการฉอฉลหรือการลักตั๋วเงินนั้นมา 

 (1.4) กรณีตามมาตรา 28 วรรค 1 (d) กลาวคือ ขอตอสูท่ีผูรับอาวัลอาจยกข้ึนตอสู

ในการฟองรองเพ่ือบังคับสิทธิตามสัญญา (Action in Contract) ระหวางผูรับอาวัลและ 

ผูทรง 

 (1.5) กรณีตามมาตรา 28 วรรค 1 (e) กลาวคือ ขอตอสูอ่ืน ๆ ตามอนุสัญญานี้ 

 (2) ขอตอสูตามมาตรา 28 วรรค 3 กลาวคือ ในกรณีท่ีผูทรงไดตั๋วเงินนั้นมาภายหลัง

สิ้นสุดระยะเวลาสําหรับการนําตั๋วไปยื่นใหผูจายใชเงิน ขอตอสูใด ๆ ท่ีผูรับอาวัลอาจยกข้ึนตอสูผูโอน

ตั๋วเงินนั้นใหแกผูทรงคนปจจุบันได ยอมยกข้ึนตอสูผูทรงคนปจจุบันไดดวย 

 (3) ขอตอสูตามมาตรา 28 วรรค 4 กลาวคือ โดยหลักแลวผูรับอาวัลจะตอสูผูทรงท่ี

มิใชผูทรงท่ีไดรับความคุมครองดวยขอเท็จจริงท่ีวาบุคคลภายนอกมีสิทธิเรียกรองตามตั๋วเงินนั้นมิได 

เวนแต 
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 (3.1) บุคคลภายนอกแสดงสิทธิ์ท่ีบังคับได (Asserted a Valid Claim) ตามตั๋วเงิน

นั้น (มาตรา 28 วรรค 4 (a)) 

 (3.2) ผูทรงลักตั๋วเงินนั้นมา หรือปลอมลายมือชื่อของผูรับเงินหรือผูรับสลักหลัง หรือมี

สวนรวมในการลักตั๋วเงินนั้นมาหรือในการปลอมลายมือชื่อเชนวานั้น (มาตรา 28 วรรค 4 (b)) 

 (5.2.2) กรณีตามมาตรา 47 วรรค 4 (b) กลาวคือ ผูรับอาวัลท่ีเขียนถอยคําวา 

“รับประกัน (Guaranteed)”, “รับประกันการใชเงิน (Payment Guaranteed)” หรือ “รับประกัน

การเรียกเก็บเงิน (Collection Guaranteed)” หรือถอยคําอ่ืนใดทํานองเดียวกัน บุคคลดังกลาวอาจ

ยกขอตอสูข้ึนตอสูผูทรงท่ีมิใชผูทรงท่ีไดรับความคุมครองไดเฉพาะขอตอสูของบุคคลซ่ึงถูกอาวัลตาม

วรรค 1 แหงมาตรา 30 

 โดยขอตอสูของบุคคลซ่ึงถูกอาวัลตามมาตรา 30 วรรค 1 ท่ีผูรับอาวัลอาจยกข้ึนตอสู

ผูทรงไดนั้น ไดแกกรณีดังตอไปนี้ 

 (1) กรณีตามมาตรา 30 วรรค 1 (a) กลาวคือ ขอตอสูตามวรรค 1 แหงมาตรา 33, 

มาตรา 34, วรรค 1 แหงมาตรา 35, วรรค 3 แหงมาตรา 36, วรรค 1 แหงมาตรา 53, วรรค 1 แหง

มาตรา 57, วรรค 1 แหงมาตรา 63 และมาตรา 84 แหงอนุสัญญานี้ ซ่ึงขอตอสูท้ังหลายดังกลาว 

ไดแก 

 (1.1) ขอตอสูวาตนมิไดลงลายมือชื่อในตั๋วเงินนั้น (มาตรา 33 วรรค 1) 

 (1.2) ขอตอสูวาลายมือชื่อตนท่ีปรากฏในตั๋วเงินนั้นเปนลายมือชื่อปลอม และตนมิได

ใหความยินยอมหรือแสดงออกวาลายมือชื่อดังกลาวเปนลายมือชื่อท่ีแทจริงของตนดวย (มาตรา 34) 

 (1.3) ในกรณีท่ีมีการแกไขเปลี่ยนแปลงขอความในตั๋วเงิน ขอตอสูวาตนตองรับผิด

ตามเนื้อความท่ีมีการแกไขแลว เนื่องจากตนลงลายมือชื่อในตั๋วเงินนั้นภายหลังการแกไขเปลี่ยนแปลง

ขอความในตั๋วเงินนั้นแลว (มาตรา 35 วรรค 1 (a)) หรือขอตอสูวาตนตองรับผิดตามเนื้อความเดิมแหง

ตั๋วเงิน เพราะตนลงลายมือชื่อในตั๋วเงินนั้นกอนท่ีจะมีการแกไขเปลี่ยนแปลงขอความในตั๋วเงินนั้น และ

ตนมิไดมีสวนเก่ียวของดวยในการแกไขเปลี่ยนแปลงขอความดังกลาวแตอยางใด (มาตรา 35 วรรค 1 

(b))  

 (1.4) ขอตอสูวาตนในฐานะตัวการไมตองรับผิด เนื่องจากตัวแทนของตนนั้นลง

ลายมือชื่อในตั๋วเงินนั้นโดยปราศจากอํานาจหรือกระทําการดังกลาวลวงขอบอํานาจ หรือเนื่องจาก

ตัวแทนของตนมิไดแถลงไวในตั๋วเงินนั้นวาไดลงลายมือชื่อไวในฐานะตัวแทน หรือเนื่องจากตัวแทน

ของตนมิไดระบุชื่อของบุคคลซ่ึงเปนตัวการ (มาตรา 36 วรรค 3) 

 (1.5) ขอตอสูวาผูทรงไมนําตั๋วมายื่นใหผูจายรับรองภายในกําหนดเวลา (มาตรา 53 

วรรค 1) 
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 (1.6) ขอตอสูวาผูทรงไมนําตั๋วมายื่นใหผูจายใชเงินภายในกําหนดเวลา (มาตรา 57 

วรรค 1) 

 (1.7) ขอตอสูวาผูทรงไมทําคําคัดคานการท่ีตั๋วเงินขาดความเชื่อถือเพราะเขาไม

รับรองหรือไมใชเงินภายในกําหนดเวลา (มาตรา 63 วรรค 1) 

 (1.8) ขอตอสูวาขาดอายุความ (ตามมาตรา 84) 

 (2) กรณีตามมาตรา 30 วรรค 1 (b) กลาวคือ ขอตอสูตามมูลหนี้เดิมระหวางผูรับ

อาวัลและผูทรง หรือขอตอสูวาผูทรงทําการฉอฉลเพ่ือใหไดมาซ่ึงลายมือชื่อของผูรับอาวัล 

 (3) กรณีตามมาตรา 30 วรรค 1 (c) กลาวคือ ขอตอสูวาผูรับอาวัลไมมีความสามารถ 

(Incapacity) ในการกอหนี้ตามตั๋วเงินนั้น หรือขอตอสูวาผูรับอาวัลลงลายมือชื่อโดยไมรูวาการ

ดังกลาวจะทําใหตนตองเขาเปนคูสัญญาตามตั๋วเงิน ท้ังนี้การไมรูถึงขอเท็จจริงดังกลาวตองมิไดเกิดข้ึน

จากความประมาทเลินเลอ (Negligence) และผูรับอาวัลถูกชักนําโดยฉอฉล (Fraudulently 

Induced) ใหลงลายมือชื่อในตั๋วเงินนั้น 

 (5.2.3) กรณีตามมาตรา 47 วรรค 4 (c) กลาวคือ ผูรับอาวัลท่ีเขียนถอยคําวา 

“อาวัล (Aval)”, “ใชไดเปนอาวัล (Good as Aval)” บุคคลดังกลาวตอสูผูทรงท่ีไดรับความคุมครอง

ดวยขอตอสูดังตอไปนี้ 

 (5.2.3.1) ภายใตบังคับแหงบทบัญญัติวรรค 1 (b) แหงมาตรา 30 ขอตอสูวาผูทรงท่ี

ไดรับความคุมครองนั้นไดลายมือชื่อของบุคคลท่ีถูกอาวัลโดยกลฉอฉล (Fraudulent Act) ตามมาตรา 

47 วรรค 4 (c) (i) 

 (5.2.3.2) ภายใตบังคับแหงบทบัญญัติมาตรา 53 หรือมาตรา 57 ขอตอสูวาตั๋วเงิน

นั้นมิไดนํายื่นเพ่ือใหผูจายรับรองหรือใชเงิน ตามมาตรา 47 วรรค 4 (c) (ii) 

 (5.2.3.3) ภายใตบังคับแหงบทบัญญัติมาตรา 63 ขอตอสูวาตั๋วเงินนั้นมิไดมีการทํา

คําคัดคานการท่ีเขาไมรับรองหรือไมใชเงินภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด ตามมาตรา 47 วรรค 

4 (c) (iii) 

 (5.2.3.4) ภายใตบังคับแหงบทบัญญัติมาตรา 84 ขอตอสูวามิอาจฟองรองเอาแก

บุคคลซ่ึงถูกอาวัลใหตองรับผิดไดอีกตอไป ตามมาตรา 47 วรรค 4 (c) (iv) 

 (5.2.4) กรณีตามมาตรา 47 วรรค 4 (d) กลาวคือ ผูรับอาวัลท่ีมิใชธนาคารหรือ

สถาบันการเงินอ่ืน ๆ และท่ีไดแถลงการเขารับประกันโดยการลงลายมือชื่อเพียงประการเดียว อาจ

ตอสูผูทรงท่ีไดรับความคุมครองดวยขอตอสูตามท่ีบัญญัติไวในอนุวรรค (Subparagraph) (b) แหง

วรรคนี้ ซ่ึงไดแกกรณีดังตอไปนี้ 
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 (5.2.4.1) กรณีตามมาตรา 30 วรรค 1 (a) กลาวคือ ขอตอสูตามวรรค 1 แหงมาตรา 

33, มาตรา 34, วรรค 1 แหงมาตรา 35, วรรค 3 แหงมาตรา 36, วรรค 1 แหงมาตรา 53, วรรค 1 

แหงมาตรา 57, วรรค 1 แหงมาตรา 63 และมาตรา 84 แหงอนุสัญญานี้ ซ่ึงขอตอสูท้ังหลายดังกลาว 

ไดแก 

 (5.2.4.1.1) ขอตอสูวาตนมิไดลงลายมือชื่อในตั๋วเงินนั้น (มาตรา 33 วรรค 1) 

 (5.2.4.1.2) ขอตอสูวาลายมือชื่อตนท่ีปรากฏในตั๋วเงินนั้นเปนลายมือชื่อปลอม และ

ตนมิไดใหความยินยอมหรือแสดงออกวาลายมือชื่อดังกลาวเปนลายมือชื่อท่ีแทจริงของตนดวย 

(มาตรา 34) 

 (5.2.4.1.3) กรณีท่ีมีการแกไขเปลี่ยนแปลงขอความในตั๋วเงิน ขอตอสูวาตนตองรับ

ผิดตามเนื้อความท่ีมีการแกไขแลว เนื่องจากตนลงลายมือชื่อในตั๋วเงินนั้นภายหลังการแกไข

เปลี่ยนแปลงขอความในตั๋วเงินนั้นแลว (มาตรา 35 วรรค 1 (a)) หรือขอตอสูวาตนตองรับผิดตาม

เนื้อความเดิมแหงตั๋วเงิน เพราะตนลงลายมือชื่อในตั๋วเงินนั้นกอนท่ีจะมีการแกไขเปลี่ยนแปลง

ขอความในตั๋วเงินนั้น และตนมิไดมีสวนเก่ียวของดวยในการแกไขเปลี่ยนแปลงขอความดังกลาวแต

อยางใด (มาตรา 35 วรรค 1 (b))  

 (5.2.4.1.4) ขอตอสูวาตนในฐานะตัวการไมตองรับผิด เนื่องจากตัวแทนของตนนั้นลง

ลายมือชื่อในตั๋วเงินนั้นโดยปราศจากอํานาจหรือกระทําการดังกลาวลวงขอบอํานาจ หรือเนื่องจาก

ตัวแทนของตนมิไดแถลงไวในตั๋วเงินนั้นวาไดลงลายมือชื่อไวในฐานะตัวแทน หรือเนื่องจากตัวแทน

ของตนมิไดระบุชื่อของบุคคลซ่ึงเปนตัวการ (มาตรา 36 วรรค 3) 

 (5.2.4.1.5) ขอตอสูวาผูทรงไมนําตั๋วมายื่นใหผูจายรับรองภายในกําหนดเวลา 

(มาตรา 53 วรรค 1) 

 (5.2.4.1.6) ขอตอสูวาผูทรงไมนําตั๋วมายื่นใหผูจายใชเงินภายในกําหนดเวลา (มาตรา 

57 วรรค 1) 

 (5.2.4.1.7) ขอตอสูวาผูทรงไมทําคําคัดคานการท่ีตั๋วเงินขาดความเชื่อถือเพราะเขา

ไมรับรองหรือไมใชเงินภายในกําหนดเวลา (มาตรา 63 วรรค 1) 

 (5.2.4.1.8) ขอตอสูวาขาดอายุความ (ตามมาตรา 84) 

 (5.2.4.2) กรณีตามมาตรา 30 วรรค 1 (b) กลาวคือ ขอตอสูตามมูลหนี้เดิมระหวาง

ผูรับอาวัลและผูทรง หรือขอตอสูวาผูทรงทําการฉอฉลเพ่ือใหไดมาซ่ึงลายมือชื่อของผูรับอาวัล 

 (5.2.4.3) กรณีตามมาตรา 30 วรรค 1 (c) กลาวคือ ขอตอสูวาผูรับอาวัลไมมี

ความสามารถ (Incapacity) ในการกอหนี้ตามตั๋วเงินนั้น หรือขอตอสูวาผูรับอาวัลลงลายมือชื่อโดยไม

รูวาการดังกลาวจะทําใหตนตองเขาเปนคูสัญญาตามตั๋วเงิน ท้ังนี้การไมรูถึงขอเท็จจริงดังกลาวตองมิได
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เกิดข้ึนจากความประมาทเลินเลอ (Negligence) และผูรับอาวัลถูกชักนําโดยฉอฉล (Fraudulently 

Induced) ใหลงลายมือชื่อในตั๋วเงินนั้น 

 (5.2.5) กรณีตามมาตรา 47 วรรค 4 (e) กลาวคือ ผูรับอาวัลท่ีเปนธนาคารหรือ

สถาบันการเงินอ่ืน ๆ และท่ีไดแถลงการเขารับประกันโดยการลงลายมือชื่อเพียงประการเดียว อาจ

ตอสูผูทรงท่ีไดรับความคุมครองดวยขอตอสูตามท่ีบัญญัติไวในอนุวรรค (Subparagraph) (c) แหง

วรรคนี้ ซ่ึงไดแกกรณีดังตอไปนี้ 

 (5.2.5.1) กรณีตามมาตรา 47 วรรค 4 (c) (i) กลาวคือ ภายใตบังคับแหงบทบัญญัติ

วรรค 1 (b) แหงมาตรา 30 ขอตอสูวาผูทรงท่ีไดรับความคุมครองนั้นไดลายมือชื่อของบุคคลท่ีตนเขา

ประกันมาโดยกลฉอฉล (Fraudulent Act)  

 (5.2.5.2) กรณีตามมาตรา 47 วรรค 4 (c) (ii) กลาวคือ ภายใตบังคับแหงบทบัญญัติ

มาตรา 53 หรือมาตรา 57 ขอตอสูวาตั๋วเงินนั้นมิไดนํายื่นเพ่ือใหผูจายรับรองหรือใชเงิน  

 (5.2.5.3) กรณีตามมาตรา 47 วรรค 4 (c) (iii) กลาวคือ ภายใตบังคับแหงบทบัญญัติ

มาตรา 63 ขอตอสูวาตั๋วเงินนั้นมิไดมีการทําคําคัดคานการท่ีเขาไมรับรองหรือไมใชเงินภายใน

ระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด  

 (5.2.5.4) กรณีตามมาตรา 47 วรรค 4 (c) (iv) กลาวคือ ภายใตบังคับแหง

บทบัญญัติมาตรา 84 ขอตอสูวามิอาจฟองรองเอาแกบุคคลซ่ึงตนประกันใหตองรับผิดไดอีกตอไป 

 (6) ผลของการใชเงินโดยผูรับอาวัลตั๋วเงิน  

เม่ือผูรับอาวัลตั๋วเงินของคูสัญญาตามตั๋วคนใดคนหนึ่งไดใชเงินตามตั๋วแทนบุคคลซ่ึงตน

ประกันไปแลว การใชเงินดังกลาวยอมมีผลปลดเปลื้องบุคคลท่ีตนประกันจากความรับผิดตาม

เนื้อความแหงตั๋วนั้น สงผลใหเจาหนี้ตามตั๋วมิอาจเรียกใหบุคคลดังกลาวรับผิดใชเงินตามตั๋วไดอีก ดังท่ี 

อนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1988 (Vienna Convention 1988) มาตรา 48 วรรค 1 บัญญัติวา 

“การใชเงินตามตั๋วโดยผูรับอาวัลตามมาตรา 72 ยอมปลดเปลื้องบุคคลท่ีผูรับอาวัลเขาประกันจาก

ความรับผิดตามเนื้อความแหงตั๋วเงินตามจํานวนท่ีไดใชเงินไป” 

สําหรับการใชเงินตามมาตรา 72 นั้น จะมีผลเปนการปลดเปลื้องบุคคลท่ีผูรับอาวัลได

เขาประกันก็ตอเม่ือผูรับอาวัลไดใชเงินใหแกผูทรง หรือคูสัญญาท่ีเขาผูกพันตามตั๋วภายหลังบุคคลท่ีตน

เขาประกันซ่ึงไดใชเงินและเขาถือเอาตั๋ว โดยผูรับอาวัลตองใชเงินตามจํานวนท่ีกําหนดไวในมาตรา 70 

หรือมาตรา 71153 ท้ังนี้ตองเปนการใชเงินในวันถึงกําหนดหรือภายหลังนั้น154 หรือหากเปนการใชเงิน

                                                           
153 United Nations Convention on International Bills of Exchange and 

International Promissory Notes 1988 Article 72 Para. 1. 
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กอนตั๋วถึงกําหนด ก็ตองเปนกรณีท่ีต๋ัวเงินนั้นขาดความเชื่อถือเพราะเขาไมรับรองเทานั้น155 มิฉะนั้น

การใชเงินกอนตั๋วถึงกําหนดโดยผูรับอาวัลนอกจากกรณีท่ีบัญญัติไวในมาตรา 72 วรรค 1 (b) ยอมไม

มีผลปลดเปลื้องบุคคลท่ีผูรับอาวัลเขารับประกันจากความรับผิดตามตั๋วเงินนั้นท่ีบุคคลดังกลาวมีตอ

เจาหนี้ตามตั๋ว เวนแตจะเปนเจาหนี้ตามตั๋วท่ีไดรับการใชเงินเชนวานั้น156 อยางไรก็ตามหากผูรับอาวัล

ใชเงินใหแกผูทรงหรือบุคคลท่ีไดใชเงินและเขาถือเอาตั๋วนั้นไปท้ังท่ีรูอยูวาบุคคลเชนวานั้นไดตั๋วเงินมา

โดยการลักมา หรือโดยการปลอมลายมือชื่อของผูรับเงินหรือผูสลักหลัง หรือมีสวนรวมในการลักตั๋ว

เงินนั้นมาหรือการปลอมลายมือชื่อเชนวานั้น เชนนี้การใชเงินดังกลาวยอมไมมีผลปลดเปลื้องบุคคลท่ี

ตนประกันจากความรับผิดตามตั๋วเงินนั้นแตอยางใด157 นอกจากนี้หากบุคคลท่ีมาเรียกใหผูรับอาวัลใช

เงินนั้นปฏิเสธการสงมอบตั๋วเงินใหแกผูรับอาวัล ในกรณีเชนนี้ผูรับอาวัลยอมมีสิทธิปฏิเสธการใชเงินได 

และการปฏิเสธไมใชเงินในกรณีดังกลาวยอมไมทําใหตั๋วเงินนั้นขาดความเชื่อถือเพราะเขาไมรับรอง

ตามมาตรา 58 ดวยแตอยางใด158 และในกรณีท่ีผูรับอาวัลไดใชเงินตามตั๋วไป แตผูรับอาวัลมิไดรับการ

สงมอบตั๋วเงินนั้นมา ผูรับอาวัลและบุคคลท่ีตนประกันยอมหลุดพนจากความรับผิดไป อยางไรก็ตาม

บุคคลดังกลาวจะยกการใชเงินดังกลาวข้ึนตอสูผูทรงท่ีไดรับความคุมครองซ่ึงรับโอนตั๋วเงินนั้นตอมาใน

ภายหลังมิได159 

 (7) สิทธิไลเบ้ียของผูรับอาวัล  

เม่ือผูรับอาวัลใชเงินตามตั๋วแลกเงินใหแกผูทรงหรือผูใชเงินและเขาถือเอาตั๋วซ่ึงไดใชสิทธิ

ไลเบี้ยเอาแกตนไปแลว อนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1988 (Vienna Convention 1988)  กําหนดให

ผูรับอาวัลยอมมีสิทธิไลเบ้ียเอาแกบุคคลซ่ึงตนประกัน (ผูไดรับการคํ้าประกันหรือผูถูกอาวัล) และ

                                                                                                                                                                      
154 United Nations Convention on International Bills of Exchange and 

International Promissory Notes 1988 Article 72 Para. 1 (a). 
155 United Nations Convention on International Bills of Exchange and 

International Promissory Notes 1988 Article 72 Para. 1 (b). 
156 United Nations Convention on International Bills of Exchange and 

International Promissory Notes 1988 Article 72 Para. 2. 
157 United Nations Convention on International Bills of Exchange and 

International Promissory Notes 1988 Article 72 Para. 3. 
158 United Nations Convention on International Bills of Exchange and 

International Promissory Notes 1988 Article 72 Para. 4 (d). 
159 United Nations Convention on International Bills of Exchange and 

International Promissory Notes 1988 Article 72 Para. 4 (e). 
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บุคคลซ่ึงตองรับผิดตอบุคคลเชนวานั้น ตามมาตรา 48 วรรค 2 ซ่ึงบัญญัติวา “ผูรับอาวัลซ่ึงไดใชเงิน

ตามตั๋วเงินไปแลว อาจเรียกใหคูสัญญาซ่ึงตนเขาประกัน กับท้ังคูสัญญาซ่ึงตองรับผิดตามตั๋วเงินตอ

คูสัญญาดังกลาว รับผิดชดใชเงินเต็มจํานวนท่ีตนไดจายไป กับท้ังดอกเบี้ยดวย” จากบทบัญญัติ

ดังกลาวสามารถแยกพิจารณาเปนประเด็นไดดังนี้ 

(7.1) บุคคลท่ีผูรับอาวัลจะใชสิทธิไลเบี้ย กลาวคือ เม่ือผูรับอาวัลไดใชเงินใหแกผูทรง

หรือบุคคลท่ีไดใชเงินและเขาถือเอาตั๋วซ่ึงมาใชสิทธิไลเบี้ยเอาแกตนอีกทอดหนึ่งไปแลว ผูรับอาวัลยอม

มีสิทธิไลเบี้ยเอาแกบุคคลดังตอไปนี้ 

(7.1.1) บุคคลซ่ึงผูรับอาวัลไดประกันไว กลาวคือ เม่ือผูรับอาวัลเขาประกันบุคคลใด

และไดใชเงินแทนบุคคลนั้นไปแลว ผูรับอาวัลยอมมีสิทธิไลเบี้ยเอาแกบุคคลดังกลาวใหใชเงินคืนแกตน

ได ตามมาตรา 48 วรรค 2 

ตัวอยาง อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินจํานวน 100,000 บาทใหแก ร. ตอมา ร. สลัก

หลังโอนตั๋วใหแก ก. โดยมี ข. เขารับอาวัล ร. หลังจากนั้น ก. สลักหลังโอนตั๋วใหแก ค. เม่ือตั๋วถึง

กําหนด ค. นําตั๋วไปยื่นให จ. ใชเงินแต จ. ปฏิเสธการใชเงิน ค. จึงใชสิทธิไลเบี้ยเอาแก ข. และ ข. ได

ใชเงินใหแก ค. ไป เชนนี้ ข. ยอมมีสิทธิไลเบี้ยเอาแก ร. ซ่ึงเปนบุคคลท่ี ข. ประกันไวได ตามมาตรา 

48 วรรค 2 

(7.1.2) บุคคลท้ังหลายซ่ึงตองรับผิดตอตัวผูถูกอาวัล กลาวคือ นอกจากผูรับอาวัลจะ

มีสิทธิไลเบี้ยเอาแกบุคคลซ่ึงตนประกันไวไดแลว ตามมาตรา 48 วรรค 2 ยังใหสิทธิแกผูรับอาวัลใน

การไลเบี้ยเอาแกบุคคลท้ังหลายซ่ึงตองรับผิดตอตัวผูถูกอาวัลดวย 

ตัวอยาง อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินจํานวน 100,000 บาทใหแก ร. ตอมา ร. สลัก

หลังโอนตั๋วใหแก ก. โดยมี ข. เขารับอาวัล ร. หลังจากนั้น ก. สลักหลังโอนตั๋วใหแก ค. เม่ือตั๋วถึง

กําหนด ค. นําตั๋วไปยื่นให จ. ใชเงินแต จ. ปฏิเสธการใชเงิน ค. จึงใชสิทธิไลเบี้ยเอาแก ข. และ ข. ได

ใชเงินใหแก ค. ไป เชนนี้นอกจาก ข. จะมีสิทธิไลเบี้ยเอาแก ร. ซ่ึงเปนบุคคลท่ี ข. ประกันไวไดแลว ข. 

ยังมีสิทธิไลเบี้ยเอาแก อ. ซ่ึงเปนบุคคลท่ีตองรับผิดตอ ร. ไดอีกดวย ตามมาตรา 48 วรรค 2 

(7.2) จํานวนเงินท่ีผูรับอาวัลจะใชสิทธิไลเบี้ย กลาวคือ เม่ือผูรับอาวัลไดใชเงินใหแกผู

ทรงแลว ผูรับอาวัลยอมใชสิทธิไลเบ้ียเอาแกผูซ่ึงตองรับผิดใชเงินแกตนไดในจํานวนเงินท่ีกําหนดไว

ตามมาตรา 71 ไดแก 

(7.2.1) เงินเต็มจํานวนท่ีตนไดใชไป ตามมาตรา 71 (a) 

(7.2.2) ดอกเบี้ยในจํานวนท่ีตนไดใชไป ในอัตราตามท่ีระบุไวในวรรค 2 ของมาตรา 

70 ( อัตราตามกฎหมายของประเทศท่ีจะมีการใช เ งิน) นับแตวัน ท่ีได ใช เ งิน  ตามมาตรา  

71 (b) 
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(7.2.3) คาใชจายในการบอกกลาวอันตนตองออกไป ตามมาตรา 71 (c) 

(8) อายุความสิทธิไลเบ้ีย  

(8.1) อายุความกรณีผูทรงใชสิทธิไลเบ้ียเอาแกผูรับอาวัลตั๋วเงิน 

เม่ือตั๋วเงินขาดความเชื่อถือ ผูทรงยอมมีสิทธิไลเบี้ยเอาแกคูสัญญาท้ังหลายผูตองรับผิด

ตอตนได รวมท้ังผูรับอาวัลคูสัญญาดังกลาวดวย ซ่ึงความรับผิดในดานอายุความของผูรับอาวัล

ดังกลาวก็จะเปนเชนเดียวกันกับบุคคลซ่ึงผูรับอาวัลไดประกันไว กลาวคือผูถูกประกันตองรับผิด

ภายในอายุความเทาใด ผูรับอาวัลก็ตองรับผิดภายในอายุความเทานั้น โดยผูถูกประกันตองรับผิด

ภายในอายุความตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 84 หากผูถูกประกัน ไดแก ผูออกตั๋วสัญญาใชเงินชนิดถึง

กําหนดเม่ือทวงถามซ่ึงตองรับผิดภายในอายุความ 4 ปนับแตวันท่ีลงในตั๋ว ผูรับอาวัลบุคคลดังกลาวก็

ตองรับผิดภายในอายุความ 4 ปนับแตวันท่ีลงในตั๋วดวย ตามมาตรา 84 วรรค 1 (a) ซ่ึงบัญญัติวา 

“สิทธิฟองรองอันเกิดข้ึนจากตั๋วเงินนั้น มิอาจใชบังคับไดเม่ือพนระยะเวลา 4 ป (a) ตอผูออกตั๋วสัญญา

ใชเงินชนิดถึงกําหนดเม่ือทวงถาม หรือผูรับอาวัลบุคคลดังกลาว นับแตวันท่ีลงในตั๋ว” 

หากผูถูกประกัน ไดแก ผูรับรองตั๋วแลกเงินชนิดถึงกําหนดในเวลาใดเวลาหนึ่งท่ีกําหนดไว 

หรือผูออกตั๋วสัญญาใชเงินชนิดถึงกําหนดในเวลาใดเวลาหนึ่งท่ีกําหนดไวซ่ึงตองรับผิดภายในอายุความ 

4 ปนับแตวันถึงกําหนด ผูรับอาวัลบุคคลดังกลาวก็ตองรับผิดภายในอายุความ 4 ปนับแตวันถึงกําหนด

ดวย ตามมาตรา 84 วรรค 1 (b) ซ่ึงบัญญัติวา “สิทธิฟองรองอันเกิดข้ึนจากตั๋วเงินนั้น มิอาจใชบังคับ

ไดเม่ือพนระยะเวลา 4 ป…(b) ตอผูรับรองตั๋วแลกเงินชนิดถึงกําหนดในเวลาใดเวลาหนึ่งท่ีกําหนดไว 

หรือผูออกตั๋วสัญญาใชเงินชนิดถึงกําหนดในเวลาใดเวลาหนึ่งท่ีกําหนดไว หรือผูรับอาวัลบุคคลดังกลาว 

นับแตวันถึงกําหนด”  

หากผูถูกประกัน ไดแก ผูรับรองตั๋วแลกเงินชนิดถึงกําหนดเม่ือทวงถามซ่ึงตองรับผิด

ภายในอายุความ 4 ปนับแตวันท่ีรับรอง หรือในกรณีท่ีไมปรากฏวันท่ีรับรอง นับแตวันท่ีลงในตั๋ว ผูรับ

อาวัลบุคคลดังกลาวก็ตองรับผิดภายในอายุความ 4 ปนับแตวันดังกลาวแลวแตกรณีดวย ตามมาตรา 

84 วรรค 1 (d) ซ่ึงบัญญัติวา “สิทธิฟองรองอันเกิดข้ึนจากตั๋วเงินนั้น มิอาจใชบังคับไดเม่ือพน

ระยะเวลา 4 ป…(d) ตอผูรับรองตั๋วแลกเงินชนิดถึงกําหนดเม่ือทวงถาม หรือผูรับอาวัลบุคคลดังกลาว 

นับแตวันท่ีรับรอง หรือในกรณีท่ีไมปรากฏวันท่ีรับรอง นับแตวันท่ีลงในตั๋ว” 

หากผูถูกประกัน ไดแก ผูสั่งจาย หรือผูสลักหลังซ่ึงตองรับผิดภายในอายุความ 4 ปนับ

แตวันท่ีไดทําคําคัดคานการท่ีตั๋วขาดความเชื่อถือเพราะเขาไมรับรองหรือไมใชเงิน หรือในกรณีท่ีไม

จําตองทําคําคัดคาน นับแตวันท่ีตั๋วขาดความเชื่อถือ ผูรับอาวัลบุคคลดังกลาวก็ตองรับผิดภายในอายุ

ความ 4 ปนับแตวันดังกลาวแลวแตกรณีดวย ตามมาตรา 84 วรรค 1 (f) ซ่ึงบัญญัติวา “สิทธิฟองรอง

อันเกิดข้ึนจากตั๋วเงินนั้น มิอาจใชบังคับไดเม่ือพนระยะเวลา 4 ป…(f) ตอผูสั่งจาย หรือผูสลักหลัง หรือ
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ผูรับอาวัลบุคคลดังกลาว นับแตวันท่ีไดทําคําคัดคานการท่ีตั๋วขาดความเชื่อถือเพราะเขาไมรับรอง

หรือไมใชเงิน หรือในกรณีท่ีไมจําตองทําคําคัดคาน นับแตวันท่ีตั๋วขาดความเชื่อถือ” 

หรือหากผูถูกประกัน ไดแก บุคคลซ่ึงถูกไลเบี้ยโดยผูใชเงินตามมาตรา 70 หรือมาตรา 

71 ซ่ึงตองรับผิดภายในอายุความ 1 ปนับแตวันท่ีเขาไดใชเงินไป ผูรับอาวัลบุคคลดังกลาวก็ตองรับผิด

ภายในอายุความ 1 ปนับแตวันท่ีเขาไดใชเงินไปดวย ตามมาตรา 84 วรรค 2 ซ่ึงบัญญัติวา “คูสัญญาซ่ึง

ไดใชเงินไปตามมาตรา 70 หรือมาตรา 71 อาจใชสิทธิไลเบี้ยเอาแกคูสัญญาฝายท่ีตองรับผิดตอตนได

ภายในระยะเวลา 1 ปนับแตวันท่ีไดใชเงินตามตั๋วนั้นไป” 

นอกจากนี้อนุสัญญาวาดวยตั๋วแลกเงินระหวางประเทศและตั๋วสัญญาใชเงินระหวาง

ประเทศ ค .ศ .  1988 ยั ง ไดบัญญัติอายุความฟองร องผู รับอาวั ลตั๋ ว เ งิน ไว เปนพิ เศษอีก  

2 กรณี ไดแก 

(1) กรณีผูรับอาวัลผูจายตามตั๋วแลกเงินชนิดถึงกําหนดในเวลาใดเวลาหนึ่งท่ีกําหนดไว 

ตองรับผิดภายในอายุความ 4 ปนับแตวันท่ีตั๋วถึงกําหนด หรือหากตั๋วแลกเงินนั้นขาดความเชื่อถือ

เพราะเขา ไม รั บ รอง  นับแต วั น ทํา คํา คัดค านการ ท่ีตั๋ วขาดความ เชื่ อ ถือ  หรื อ ในกรณี ท่ี 

ไมจําตองทําคําคัดคาน นับแตวันท่ีตั๋วขาดความเชื่อถือ ตามมาตรา 84 วรรค 1 (c) ซ่ึงบัญญัติวา  

“สิทธิฟองรองอันเกิดข้ึนจากตั๋วเงินนั้น มิอาจใชบังคับไดเม่ือพนระยะเวลา 4 ป…(c) ตอผูรับอาวัล 

ผูจายตามตั๋วแลกเงินชนิดถึงกําหนดในเวลาใดเวลาหนึ่งท่ีกําหนดไว นับแตวันท่ีตั๋วถึงกําหนด หรือหาก

ตั๋วแลกเงินนั้นขาดความเชื่อถือเพราะเขาไมรับรอง นับแตวันทําคําคัดคานการท่ีตั๋วขาดความเชื่อถือ 

หรือในกรณีท่ีไมจําตองทําคําคัดคาน นับแตวันท่ีตั๋วขาดความเชื่อถือ” 

(2) กรณีผูรับอาวัลผูจายตามตั๋วแลกเงินชนิดถึงกําหนดเม่ือทวงถาม ตองรับผิดภายใน

อายุ ค ว าม  4  ป นั บแต วั น ท่ีบุ คคลดั ง กล า ว ลงลาย มือชื่ อ ในตั๋ ว  ห รื อหากวั น ท่ีดั ง กล า ว 

ไมปรากฏ นับแตวันท่ีลงในตั๋ว ตามมาตรา 84 วรรค 1 (e) ซ่ึงบัญญัติวา “สิทธิฟองรองอันเกิดข้ึนจาก

ตั๋วเงินนั้น มิอาจใชบังคับไดเม่ือพนระยะเวลา 4 ป…(e) ตอผูรับอาวัลผูจายตามตั๋วแลกเงินชนิด 

ถึงกําหนดเม่ือทวงถาม นับแตวันท่ีบุคคลดังกลาวลงลายมือชื่อในตั๋ว หรือหากวันท่ีดังกลาวไมปรากฏ 

นับแตวันท่ีลงในตั๋ว” 

  (8.2) อายุความกรณีผูรับอาวัลใชสิทธิไลเบ้ียเอาแกผูตองรับผิดตอตน 

เม่ือผูรับอาวัลตั๋วเงินไดใชเงินตามตั๋วใหแกผูทรง หรือคูสัญญาตามตั๋วคนอ่ืน ๆ ซ่ึงไดใช

เงินและเขาถือเอาตั๋วท่ีไดมาใชสิทธิไลเบี้ยเอาแกผูรับอาวัลอีกทอดหนึ่งแลว อนุสัญญากรุงเวียนนา 

ค.ศ. 1988 (Vienna Convention 1988) กําหนดใหผูรับอาวัลมีสิทธิไลเบี้ยเอาแกบุคคลซ่ึงตนประกัน 

กับท้ังผูตองรับผิดตอบุคคลเชนวานั้นภายในอายุความ 1 ป นับแตวันท่ีตนไดใชเงินไป ตามมาตรา 84 
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วรรค 2 ซ่ึงบัญญัติวา “คูสัญญาซ่ึงไดใชเงินไปตามมาตรา 70 หรือมาตรา 71 อาจใชสิทธิไลเบี้ยเอาแก

คูสัญญาฝายท่ีตองรับผิดตอตนไดภายในระยะเวลา 1 ปนับแตวันท่ีไดใชเงินตามตั๋วนั้นไป” 

ตัวอยาง อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินใหแก ร. ตอมา ร. สลักหลังโอนตั๋วนั้นใหแก ก. 

โดยมี ฮ. ไดเขาลงลายมือชื่อรับอาวัล ร. ดวย และ ก. สลักหลังโอนตั๋วนั้นใหแก ข. เม่ือตั๋วถึงกําหนด ข. 

นํ า ต๋ั ว ไ ป ยื่ น ใ ห ผู จ า ย ใ ช เ งิ น แ ต ผู จ า ย ป ฏิ เ ส ธ ก า ร ใ ช เ งิ น  ข .  จึ ง ทํ า คํ า คั ด ค า น แ ล ะ 

สงคําบอกกลาวการท่ีตั๋วเงินขาดความเชื่อถือนั้นใหแก อ. ผูสั่งจายและ ร. กับ ก. ผูสลักหลังโดย

ถูกตองตามกฎหมายแลว เชนนี้ หาก ข. ใชสิทธิไลเบี้ยเอาแก ฮ. ผูรับอาวัลและ ฮ. ก็ไดใชเงินใหแก ข. 

ไปและเขาถือเอาตั๋วเงินนั้นในวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ดังนี้ ฮ. ผูรับอาวัล ร. ซ่ึงไดใชเงินใหแก ข. 

ไปก็ยอมมีสิทธิไลเบี้ยเอาแก ร. บุคคลซ่ึงตนประกันและ อ. ผูสั่งจายไดภายใน 1 ปนับแตวันท่ีตนไดใช

เงินและเขาถือเอาตั๋วนั้น ตามมาตรา 84 วรรค 2 แหงกฎหมายเอกรูปแหงอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 

1988 (Vienna Convention 1988) กลาวคือ ภายในวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 

     (9) ขอสังเกตบางประการเกี่ยวกับการอาวัลตั๋วเงินตามอนุสัญญากรุงเวียนนา 

ค.ศ. 1988 (Vienna Convention 1988)  

   (9.1) กรณีตั๋วผูถือ 

ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 921 ของไทย กําหนดใหมีการรับอาวัล

โดยผลของกฎหมาย กลาวคือ กฎหมายกําหนดใหบุคคลซ่ึงสลักหลังตั๋วแลกเงินชนิดผูถือ ตองรับผิดใน

ฐานะผูรับอาวัล การรับอาวัลในรูปแบบนี้ มิใชการรับอาวัลโดยเจตนา เนื่องจากบุคคลผูสลักหลังตั๋วผู

ถืออาจมิไดมีเจตนาเขารับอาวัลตั๋วนั้นก็ได แตเม่ือกฎหมายกําหนดใหตองรับผิดในฐานะผูรับอาวัล จึง

เรียกการรับอาวัลรูปแบบนี้วา การรับอาวัลโดยผลของกฎหมาย จึงมีปญหาท่ีนาพิจารณาวา อนุสัญญา

กรุงเวียนนา ค.ศ. 1988 (Vienna Convention 1988) ไดกําหนดใหมีการรับอาวัลโดยผลของ

กฎหมายทํานองเดียวกันกับกฎหมายไทยหรือไม 

เม่ือศึกษาเปรียบเทียบกับอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1988 (Vienna Convention 

1988) แลว พบวา อนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1988 (Vienna Convention 1988) มิไดกําหนดใหมี

การรับอาวัลโดยผลของกฎหมายแตอยางใด เนื่องจากอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ.1988 (Vienna 

Convention 1988) ไมอนุญาตใหมีการออกตั๋วแลกเงินชนิดผูถือ ดังท่ีอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 

1988 (Vienna Convention 1988) มาตรา 3 วรรค 1 (a) ซ่ึงเปนบทบัญญัติวาดวยรายการท่ีตองมีตาม

ตั๋ว บัญญัติวา “ตั๋วแลกเงิน คือ หนังสือตราสารท่ีปรากฏคําสั่งอันปราศจากเง่ือนไข ซ่ึงผูสั่งจายสั่งใหผู
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จายใชเงินเปนจํานวนแนนอนใหแกผูรับเงิน หรือตามคําสั่งของผูรับเงิน”160 โดยไมอนุญาตใหเขียนคําจด

แจงวาใหใชเงินแกผูถืออยางเชนกฎหมายไทย ดังนั้น ตามอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1988 (Vienna 

Convention 1988) จึงไมมีตั๋วแลกเงินชนิดผูถือ จึงมิอาจมีการรับอาวัลโดยผลของกฎหมายดวยการ

สลักหลังลงในตั๋วผูถือได 

(9.2) กรณีลงลายมือช่ือผิดแบบของการรับอาวัล  

มีปญหาท่ีนาพิจารณาวา หากมีบุคคลคนหนึ่งเขามาลงลายมือชื่อในตั๋วเงินโดยประสงคจะ

เขารับอาวัลตั๋วนั้น แตมิไดทําใหถูกตองตามแบบของการรับอาวัล เชน ลงลายมือชื่อในดานหลังตั๋วเงิน

โดยมิไดเขียนถอยคํารับอาวัล ใด ๆ เชนนี้ มีปญหาวา บุคคลดังกลาวจะตองรับผิดตามเนื้อความในต๋ัว

เงินนั้นหรือไม 

ตอปญหานี้ เม่ือศึกษาอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1988 (Vienna Convention 1988) 

แลว พบวา อนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1988 (Vienna Convention 1988) มิไดบัญญัติถึงผลของการ

ลงลายมือชื่อดังกลาวไวโดยเฉพาะแตอยางใด โดยอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1988 (Vienna 

Convention 1988) มาตรา 33 วรรค 1 ไดบัญญัติเปนหลักการท่ัวไปไววา “ภายใตบังคับแหง

บ ท บั ญ ญั ติ ม า ต ร า  3 4  แ ล ะ ม า ต ร า  3 6  บุ ค ค ล ย อ ม ไ ม ต อ ง รั บ ผิ ด ต า ม ตั๋ ว เ งิ น  

เวนแตจะไดลงลายมือชื่อในตั๋วเงินนั้น”161 ซ่ึงเปนบทบัญญัติทํานองเดียวกันกับประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย  มาตรา 900 ของไทย ดังนั้น ตามอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1988 (Vienna 

Convention 1988) บุคคลผูลงลายมือชื่อในตั๋วเงินโดยประสงคจะเขารับอาวัลแตมิไดทําใหถูกตอง

ตามแบบของการรับอาวัล แมวาจะไมตองรับผิดในฐานะผูรับอาวัล แตก็ตองรับผิดตามเนื้อความในตั๋ว

เงินนั้นเชนเดียวกัน ตามมาตรา 33 วรรค 1 อยางไรก็ตาม อนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1988 (Vienna 

Convention 1988) ก็มิไดบัญญัติไวโดยชัดแจงวาบุคคลดังกลาวตองรับผิดในฐานะใด กรณีจึงนาจะตอง

ตีความตามหลักกฎหมายแพงท่ัวไป กลาวคือ การใดท่ีกฎหมายกําหนดใหตองทําตามแบบ เม่ือมิไดทํา

ตามแบบ การนั้นก็ยอมตกเปนโมฆะ อยางไรก็ตาม หากการดังกลาวเขาลักษณะเปนนิติกรรมอยางอ่ืน

                                                           
160 United Nations Convention on International Bills of Exchange and 

International Promissory Notes, 1988 Article 3 Para. 1. – A bill of exchange is a written 

instrument which: (a) Contains an unconditional order whereby the drawer directs 

the drawee to pay a definite sum of money to the payee or to his order. 
161 United Nations Convention on International Bills of Exchange and 

International Promissory Notes, 1988 Article 33 Para. 1. – Subject to the provisions of 

articles 34 and 36, a person is not liable on an instrument unless he signs it. 
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ซ่ึงไมเปนโมฆะ ก็ใหถือตามนิติกรรมซ่ึงไมเปนโมฆะ ถาสันนิษฐานไดโดยพฤติการณแหงกรณีวา  

หากคูกรณีไดรูวาการนั้นเปนโมฆะแลว ก็คงจะไดตั้งใจมาตั้งแตแรกท่ีจะทํานิติกรรมอยางอ่ืนซ่ึงไมเปน

โมฆะนั้น และเม่ือพิจารณาเจตนาของผูรับอาวัลท่ีทําผิดแบบดังกลาว จะเห็นไดวาผูรับอาวัลนั้น 

มีเจตนาท่ีจะคํ้าประกันความรับผิดตามตั๋วเงิน ดังนั้น จึงควรตีความวา บุคคลดังกลาวตองรับผิดใน

ฐานะผูคํ้าประกันนั่นเอง การตีความเชนนี้ยอมสมประสงคของผูท่ีเก่ียวของดวยกันท้ังหมดทุกฝาย 

มี ป ญ ห า ว า  บุ ค ค ล ดั ง ก ล า ว คํ้ า ป ร ะ กั น คู สั ญ ญ า ต า ม ตั๋ ว บุ ค ค ล ใ ด 

ตอปญหานี้ ผูศึกษาเห็นวา ควรตีความวาเปนการคํ้าประกันผูสั่งจาย เพราะเจตนาของผูลงลายมือชื่อ

ตองการคํ้าประกันตั๋วเงิน ตองการเพ่ิมความนาเชื่อถือใหแกตั๋ว การแปลความเจตนาวาเปนการคํ้า

ประกันผูสั่งจายนั้นจะสงผลใหเม่ือบุคคลดังกลาวใชเงินตามตั๋วไปแลว จะทําใหลูกหนี้ตามตั๋วหลุดพน

จากความรับผิดตามตั๋วไดมากรายท่ีสุด 

มี ป ญ ห า ต อ ไ ป ว า  บุ ค ค ล ดั ง ก ล า ว ต อ ง รั บ ผิ ด ภ า ย ใ น อ า ยุ ค ว า ม เ ท า ใ ด  

ตอปญหานี้ ผูศึกษาเห็นวา ตองแยกพิจารณาออกเปน 2 กรณี ไดแก 

(1) กรณีรับผิดตอผูทรง กลาวคือ อนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1988 (Vienna 

Convention 1988) มาตรา 84 ซ่ึงเปนบทบัญญัติวาดวยอายุความตามตั๋วเงิน มิไดบัญญัติถึงอายุ

ความในกรณีท่ีผูทรงจะใชสิทธิไลเบี้ยเอาแกผูตองรับผิดตามตั๋วเงินโดยไมมีฐานะตามมาตรา 33 วรรค 1 

ไวโดยเฉพาะ จึงตองเปนไปตามบทบัญญัติวาดวยอายุความตามกฎหมายท่ัวไปของประเทศท่ีขอพิพาท

ดังกลาวไดข้ึนสูศาล 

(2) กรณีรับผิดตอคูสัญญาอ่ืนท่ีไดเขาผูกพันตามตั๋วภายหลังตนซ่ึงไดใชเงินและเขาถือเอา

ตั๋วเงินนั้น กลาวคือ อนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1988 (Vienna Convention 1988) มาตรา 84 วรรค 2 

บัญญัติวา คูสัญญาตามตั๋วซ่ึงไดใชเงินและเขาถือเอาตั๋วเงินนั้น สามารถใชสิทธิไลเบี้ยเอาแกผูตองรับผิด

ตอตนไดภายในอายุความ 1 ปนับแตวันท่ีไดใชเงินตามตั๋วนั้น ดังนั้น ผูตองรับผิดตามตั๋วเงินโดยไมมี

ฐานะตามมาตรา 33 วรรค 1 จึงตองรับผิดตอคูสัญญาท่ีไดเขาผูกพันตามตั๋วภายหลังตนซ่ึงไดใชเงินและ

เขาถือเอาตั๋วเงินนั้นภายในอายุความ 1 ปนับแตวันท่ีคูสัญญาเชนวานั้นไดใชเงินตามตั๋ว 

ปญหาสุ ดท าย มีว า  เ ม่ื อบุคคลดั งกล า ว ได ใ ช เ งิ นตามตั๋ ว ไปแล ว  จะ ใช สิ ทธิ 

ไลเบี้ยเอาแกผูใดไดบาง ตอปญหานี้ เม่ือถือวาเปนผูคํ้าประกันผูสั่งจายแลว บุคคลดังกลาวจึงยอม 

มีสิทธิไลเบี้ยเอาแกผูสั่งจายซ่ึงเปนบุคคลท่ีตนประกัน กับท้ังผูตองรับผิดตอผูสั่ งจายเทานั้น  

ตามอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1988 มาตรา 48 วรรค 2 
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บทที่ 5 

ปญหาการอาวัลตั๋วเงินตามกฎหมายไทย 

 

5.1 ปญหาท่ีมาของบทบัญญัติเรื่องอาวัลตามกฎหมายไทย 

  

ในเชิงตํารามีการถกเถียงวากฎหมายตั๋วเงินรวมถึงการอาวัลตามกฎหมายไทยนั้น มีท่ีมา

จากกฎหมายใด บางความเห็นกลาววากฎหมายตั๋วเงินของไทยมีท่ีมาจากกฎหมายอังกฤษ บาง

ความเห็นกลาววามีท่ีมาจากอนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ. 1930, 1931 (Geneva Convention 1930, 

1931)1 บางความเห็นกลาววามีท่ีมาจากอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. 1912 (Hague Convention 1912)  

จากการศึกษาพบวา ในชวงเวลาระหวาง พ.ศ. 2453 ถึง พ.ศ. 2455 ซ่ึงประเทศไทยได

ยกรางประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 1 และ บรรพ 2 อยูนั้น ไดเกิดความเคลื่อนไหวใน

ระดับนานาชาติท่ีจะยกรางกฎหมายเอกรูปเก่ียวกับตั๋วเงิน ซ่ึงตอมาก็คืออนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. 1912 

(Hague Convention 1912) ประเทศไทยไดสงผูแทนไปรวมประชุมในการรางกฎหมายครั้งนี้ดวย แต

มิไดลงนามในอนุสัญญาดังกลาวแตอยางใด ซ่ึงคณะกรรมการรางกฎหมายก็ไดนําอนุสัญญาดังกลาวมา

เปนตนแบบในการร างกฎหมายตั๋ ว เ งินของไทย เนื่ องจากเห็นว า ได รั บการยกร าง โดย 

นักกฎหมายท่ีไดรับการยอมรับจากนานาอารยประเทศ 

 สําหรับอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. 1912 (Hague Convention 1912) นั้น มีท่ีมาจาก

ความตองการท่ีจะทําใหกฎหมายตั๋วเงินของระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) และระบบกฎหมาย

จารีตประเพณี (Common Law) ใหมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน สันนิบาตชาติในฐานะองคการ

ระหวางประเทศในขณะนั้นจึงตั้งกรรมการข้ึนมาเพ่ือดําเนินการดังกลาว ในการรางกฎหมายดังกลาว 

ประเทศท่ีมีบทบาทในการรางไดแกประเทศเยอรมนี ฝรั่งเศส อังกฤษและสหรัฐอเมริกา โดยประธาน

รางเปนชาวเยอรมันชื่อ Dr. Felix Meyer ในการรางดังกลาวเปนการประสานแนวความคิดของท้ังระบบ

กฎหมายอังกฤษและกฎหมายภาคพ้ืนทวีปยุโรปไวดวยกัน อยางไรก็ตาม ในประเด็นเรื่องการคํ้าประกัน 

ตั๋วเงินนั้น ไดนําหลักการของประเทศฝรั่งเศสมาเปนตนแบบ ซ่ึงเนื้อหาของอนุสัญญาดังกลาวจะตรงกับ

เนื้อหาของประมวลกฎหมายพาณิชยฝรั่งเศสวาดวยตั๋วแลกเงิน 

เม่ือการรางกฎหมายดังกลาวเสร็จสิ้นลง ก็ไดเกิดสงครามโลกครั้งท่ี 1 ข้ึนในภาคพ้ืนทวีป

ยุโรป ประเทศอังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา และหลายประเทศท่ีเขารวมสงครามในขณะนั้นจึงมิไดลง

                                  
1 ธัชชัย ศุภผลศิริ, “ขอควรพิจารณาเก่ียวกับการสลักหลังตั๋วผูถือเปนอาวัล”, วารสาร

กฎหมาย, ปท่ี 12, ฉบับท่ี 2, น. 47 (ตุลาคม 2531). 
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นามในอนุสัญญาฉบับนี้ ทําใหมีประเทศสมาชิกรวมลงนามนอยมาก แมแตประเทศท่ีใชระบบกฎหมาย

ซีวิลลอวก็ตาม อยางไรก็ตาม แมวาประเทศไทยจะไมไดลงนามในอนุสัญญาฉบับนี้ แตประเทศไทยก็

ไดนํากฎหมายตั๋วเงินตามอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. 1912 (Hague Convention 1912) มาเปนตนแบบ

ในการรางประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของไทยวาดวยลักษณะตั๋วเงิน ซ่ึงบทบัญญัติวาดวยการ

อาวัลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยจะตรงกับอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. 1912 (Hague 

Convention 1912 ) ทุกประการ นอกจากนั้น ในตนรางของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ก็ไดกลาวในภาพรวมวา ไดนําอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. 1912 (Hague Convention 1912) มาเปน

ตนแบบในการพิจารณาดวย 

เนื่องจากอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. 1912 (Hague Convention 1912) ไมมีผูรวมลงนาม

ครบจํานวน ตอมาจึงมีความพยายามในการรางอนุสัญญาเก่ียวกับตั๋วเงินอีกครั้งหนึ่ง ณ กรุงเจนีวา 

โดยมีการลงนามกันในปคริสตศักราช 1932 (พ.ศ. 2475) ไดแก อนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ. 1930, 

1931 (Geneva Convention 1930, 1931) ซ่ึงมีเนื้อหาใกลเคียงกับอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. 1912 

(Hague Convention 1912) เกือบทุกประการ นอกจากนั้น บทบัญญัติวาดวยการอาวัลตั๋วเงินก็

เหมือนกันกับอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. 1912 (Hague Convention 1912) และประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชยของไทย ดังนั้น จึงมีนักวิชาการบางทานกลาววาประเทศไทยนําอนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ. 

1930, 1931 (Geneva Convention 1930, 1931) มาเปนตนแบบ ในประเด็นนี้ ผูศึกษาเห็นวาเปน

การเขาใจขอเท็จจริงท่ีคลาดเคลื่อน เนื่องจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบรรพ 3 ของไทย 

ไดประกาศใชในวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2471 ซ่ึงเปนเวลากอนท่ีอนุสัญญานครเจนีวาจะเกิดข้ึน ดังนั้น 

จึงเปนไปไมไดท่ีประเทศไทยจะนําอนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ. 1930, 1931 (Geneva Convention 

1930, 1931) มาเปนตนแบบ 

ความชัดแจงเรื่องท่ีมาของกฎหมายวา บทบัญญัติเรื่องการอาวัลมีท่ีมาจากกฎหมายใด  

จะเปนประโยชนในการใชและพัฒนากฎหมาย ดังเชนบทบัญญัติเรื่องการอาวัล ตามอนุสัญญากรุงเฮก 

ค.ศ. 1912 (Hague Convention 1912) และอนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ. 1930, 1931 (Geneva 

Convention 1930, 1931) ซ่ึงบัญญัติเรื่องการหลุดพนความรับผิดของผูรับอาวัลไวเชนเดียวกับ

มาตรา 940 วรรคสองของไทย บทบัญญัติดังกลาวไดรับการขยายความใหชัดแจงข้ึนโดยอนุสัญญา 

กรุงเวียนนา ค.ศ. 1988 (Vienna Convention 1988) วาผูรับอาวัลจะหลุดพนจากความรับผิดไดใน

กรณีใดบาง ซ่ึงสามารถนํามาใชประโยชนในการตีความและพัฒนากฎหมายไทยใหถูกตองและเปน

สากลตอไป 

สําหรับบทบัญญัติเรื่องการหลุดพนจากความรับผิดของผูรับอาวัลนั้น กฎหมายไทย 

กฎหมายฝรั่งเศส กฎหมายเยอรมัน กฎหมายเอกรูปแหงอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. 1912 (Hague 

Convention 1912) และกฎหมายเอกรูปแหงอนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ. 1930, 1931 (Geneva 
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Convention 1930, 1931) ตางก็บัญญัติไวในทํานองเดียวกันวา แมถึงวาความรับผิดใชเงินอันผูรับ

อาวัลไดประกันอยูนั้นจะตกเปนใชไมไดดวยเหตุใด ๆ นอกจากเพราะทําผิดแบบระเบียบ ทานวาขอท่ี

สัญญารับอาวัลนั้นก็ยังคงสมบูรณ ซ่ึงบทบัญญัติดังกลาวยังมีความไมชัดเจนวา กรณีใดบางท่ีจะทําให

ผูรับอาวัลหลุดพนจากความรับผิด คําวา “แบบระเบียบ” มีความหมายวาอยางไร และหากมิใชเรื่อง

การทําผิดแบบระเบียบแลว ผูรับอาวัลจะสามารถยกขอตอสูอ่ืนข้ึนตอสูผูทรงเพ่ือปฏิเสธความรับผิดได

หรือไม ความไมชัดแจงในประเด็นดังกลาว ไดรับการแกไขในเวลาตอมาโดยอนุสัญญากรุงเวียนนา 

ค.ศ. 1988 (Vienna Convention 1988) ไดบัญญัติขอตอสูท่ีผูรับอาวัลอาจยกข้ึนตอสูผูทรงเพ่ือ

ปฏิเสธความรับผิดไวโดยละเอียดโดยไดบัญญัติไวในมาตรา 47 วรรค 3 และวรรค 4 ซ่ึงสามารถแบง

ออกไดเปน 2 กรณี ไดแก (1) ขอตอสูเฉพาะตัวของผูคํ้าประกัน ตามมาตรา 47 วรรค 3 และ (2) ขอ

ตอสูของบุคคลท่ีตนเขาประกัน ตามมาตรา 47 วรรค 4 ขอตอสูดังกลาวยังสามารถแบงออกไดเปน

หลายกรณี ข้ึนอยูกับประเภทของผูทรง ถอยคําท่ีใชแถลงในการเขาคํ้าประกัน และประเภทของผูคํ้า

ประกัน 

จากบทบัญญัติมาตรา 47 วรรค 3 และวรรค 4 แหงอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1988 

(Vienna Convention 1988) ดังกลาว แสดงใหเห็นวา เหตุท่ีจะทําใหผูรับอาวัลหลุดพนจากความรับ

ผิดไปนั้น มิไดจํากัดอยูแตเฉพาะเรื่องการทําผิดแบบระเบียบเทานั้น หากแตยังมีขอตอสูอ่ืน ๆ ท่ีผูรับ

อาวัลสามารถยกข้ึนตอสูผูทรงเพ่ือปฏิเสธความรับผิดไดดวย ไมวาจะเปนขอตอสูของตัวผูรับอาวัล

นั้นเอง หรือขอตอสูของบุคคลท่ีผูรับอาวัลไดเขาประกัน ดังนั้น การตีความมาตรา 940 วรรคสองของ

ไทย จึงควรตีความไปในทํานองดังกลาวดวย เพ่ือใหสอดคลองกับอนุสัญญาระหวางประเทศซ่ึงเปน

ท่ีมาของกฎหมายไทย หรือมิฉะนั้นก็อาจแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายวาดวยตั๋วเงินของไทย โดยบัญญัติให

ชัดแจงวา นอกจากเรื่องการทําผิดแบบระเบียบแลว ผูรับอาวัลยังสามารถยกขอตอสูเฉพาะตัวท่ีมีตอผู

ทรง กับท้ังขอตอสูท้ังหลายซ่ึงบุคคลท่ีตนประกันมีตอผูทรงข้ึนตอสูผูทรงไดดวย 

 

5.2 ปญหาความรับผิดของผูลงลายมือช่ือในตั๋วแตกระทําผิดแบบของการเขารับอาวัล 

      

ในระบบกฎหมายอังกฤษ การเขาลงลายมือชื่อในตั๋วก็ถือเปนการคํ้าประกันแลว  

โดยพระราชบัญญัติตั๋วแลกเงิน ค.ศ. 1882 (Bills of Exchange Act 1882) มาตรา 56 กําหนดวา 

การลงลายมือชื่อโดยบุคคลอ่ืนนอกเหนือจากผูสั่งจายและผูรับรอง ถือวาเปนผูสลักหลังตั๋วเงิน  

โดยกฎหมายอังกฤษมิไดบัญญัติเรื่องการคํ้าประกันตั๋วเงินไวเปนพิเศษแตอยางใด สงผลใหบุคคลภายนอก

ท่ีเขามาลงลายมือชื่อในตั๋วเงินตองรวมรับผิดตามเนื้อความในตั๋วเงินนั้นในฐานะผูสลักหลัง 
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สวนกฎหมายฝรั่งเศส2 กฎหมายเยอรมัน3 อนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. 1912 (Hague 

Convention 1912)4 อนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ. 1930, 1931 (Geneva Convention 1930, 

1931)5 และอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1988 (Vienna Convention 1988)6 ตางก็บัญญัติไวใน

ทํานองเดียวกัน โดยกําหนดวิธีการคํ้าประกันตั๋วเงินไวเปนพิเศษ มิไดถือวาผูคํ้าประกันตั๋วเงินตองรับ

ผิดในฐานะผูสลักหลังดังท่ีบัญญัติไวในกฎหมายอังกฤษแตอยางใด สําหรับวิธีการคํ้าประกันกฎหมาย

ฝรั่งเศส กฎหมายเยอรมัน และกฎหมายเอกรูปท้ัง 3 ฉบับ ไดกําหนดวิธีการคํ้าประกันตั๋วเงินไว 2 วิธี 

ไดแก (1) การคํ้าประกันแบบเต็มรูปแบบ และ (2) การคํ้าประกันแบบยอ 

การคํ้าประกันแบบเต็มรูปแบบนั้น กฎหมายฝรั่งเศส7 กฎหมายเยอรมัน8 กฎหมายเอก

รูปแหงอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. 1912 (Hague Convention 1912)9 กฎหมายเอกรูปแหงอนุสัญญา

นครเจนีวา ค.ศ. 1930, 1931 (Geneva Convention 1930, 1931)10 และอนุสัญญากรุงเวียนนา 

ค.ศ. 1988 (Vienna Convention 1988)11 ตางก็บัญญัติไวในทํานองเดียวกัน กลาวคือ ตองเขียนลง

ตั๋วเงินนั้น หรือในใบประจําตอ และตองระบุถอยคําสํานวนท่ีแสดงใหเห็นถึงเจตนาในการเขาคํ้าประกัน

                                  
2 French Commercial Code Article L511–21. 
3 Wechselgesetz Art. 31. 
4 Convention on the Unification of the Law relating to Bills of Exchange 

and Promissory Note, Uniform Regulation Article 30. 
5 Convention Providing a Uniform Law for Bills of Exchange and Promissory 

Notes, Uniform Law on Bills of Exchange and Promissory Notes Article 31. 
6 United Nations Convention on International Bills of Exchange and 

Promissory Notes Article 46. 
7 French Commercial Code Article L511–21 Para. 3 & 4. 
8 Wechselgesetz Art. 31 (1) & (2). 
9 Convention on the Unification of the Law relating to Bills of Exchange 

and Promissory Note, Uniform Regulation Article 30 Para. 1 & 2. 
10 Convention Providing a Uniform Law for Bills of Exchange and Promissory 

Notes, Uniform Law on Bills of Exchange and Promissory Notes Article 31 Para. 1 & 2. 
11 United Nations Convention on International Bills of Exchange and 

Promissory Notes Article 46 Para. 2 & 3. 
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ตั๋วเงินดวย เชน “อาวัล” “ใชไดเปนอาวัล” “รับประกัน” เปนตน พรอมท้ังตองลงลายมือชื่อผูคํ้า

ประกันดวย 

สวนการคํ้าประกันแบบยอนั้น กฎหมายฝรั่งเศส12 กฎหมายเยอรมัน13 กฎหมายเอกรูป

แหงอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. 1912 (Hague Convention 1912)14 กฎหมายเอกรูปแหงอนุสัญญานคร

เจนีวา ค.ศ. 1930, 1931 (Geneva Convention 1930, 1931)15 และอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 

1988 (Vienna Convention 1988)16 ตางก็บัญญัติไวในทํานองเดียวกัน กลาวคือ เพียงแตลงลายมือ

ชื่อของผูคํ้าประกันในดานหนาแหงตั๋วเงิน ก็จัดวาเปนการคํ้าประกันแลว เวนแตในกรณีท่ีเปนลายมือ

ชื่อของผูจายหรือผูสั่งจาย 

สําหรับกฎหมายลักษณะตั๋วเงินของไทยนั้น ไดกําหนดแบบของการอาวัลไวเปนพิเศษ

เชนเดียวกับกฎหมายฝรั่งเศส กฎหมายเยอรมัน และกฎหมายเอกรูปท้ัง 3 ฉบับ ดังจะเห็นไดจาก

มาตรา 939 ท่ีไดบัญญัติแบบของการอาวัลไวเปนพิเศษโดยการเขียนคําวา “ใชไดเปนอาวัล” หรือ

สํานวนอ่ืนใดทํานองเดียวกัน และลงลายมือชื่อผูรับอาวัลในตั๋วแลกเงินนั้นเอง หรือท่ีใบประจําตอ 

หรือในกรณีท่ีผูรับอาวัลมิใชผูจายหรือผูสั่งจาย ก็อาจอาวัลไดดวยการลงลายมือของตนเพียงประการ

เดียวไวท่ีดานหนาตั๋วเงิน 

ดังนั้น ตามกฎหมายไทยหากมีบุคคลใดเจตนาเขาลงลายมือชื่อแตไมทําใหถูกตองตาม

แบบของการรับอาวัล บุคคลดังกลาวยอมไมมีฐานะเปนผูรับอาวัล ขณะเดียวกันกฎหมายไมไดบัญญัติ

ถึงสิทธิหนาท่ีของบุคลดังกลาวไวโดยเฉพาะ จึงมีปญหาวาบุคคลดังกลาวจะมีความรับผิดตอผูทรง

หรือไม หากตนไดใชเงินใหแกผูทรงแลวจะมีสิทธิไลเบี้ยใครตอไป และมีอายุความเพียงใด 

ตัวอยาง อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. จายเงินใหแก ร. เพ่ือชําระหนี้คาสินคา ร.สลักหลัง

โอนต๋ัวตอให ก. และ ก. สลักหลังโอนตั๋วตอให ข.  ตอมา ง. ประสงคจะเขารับอาวัลตั๋วฉบับดังกลาว 

แตแทนท่ี ง. จะลงลายมือชื่อท่ีดานหลังตั๋วและเขียนขอความวา “ใชไดเปนอาวัล” หรือขอความอ่ืน

                                  
12 French Commercial Code Article L511–21 Para. 5. 
13 Wechselgesetz Art. 31 (3). 
14 Convention on the Unification of the Law relating to Bills of Exchange 

and Promissory Note, Uniform Regulation Article 30 Para. 3. 
15 Convention Providing a Uniform Law for Bills of Exchange and Promissory 

Notes, Uniform Law on Bills of Exchange and Promissory Notes Article 31 Para. 3. 
16 United Nations Convention on International Bills of Exchange and 

Promissory Notes Article 46 Para. 4. 
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ทํานองเดียวกันตามมาตรา 939 วรรคสอง หรือเพียงแตลงลายมือชื่อท่ีดานหนาตั๋วตามมาตรา 939 

วรรคสาม ง. กลับลงลายมือชื่อดานหลังตั๋วเพียงอยางเดียวซ่ึงไมถูกตองตามแบบแหงการอาวัล เชนนี้ 

ง. จะตองรับผิดในฐานะใดหรือไม และหากตองรับผิดแลว จะใชสิทธิไลเบี้ยผูใดไดบางหรือไม ภายใน

อายุความเทาใด 

ปญหาขางตนอาจแยกพิจารณาได 2 ประการ ดังนี้ 

(1) ปญหาวาหากทําผิดแบบการรับอาวัลบุคคลดังกลาวจะตองรับผิดหรือไม  

เม่ือศึกษาเชิงกฎหมายเปรียบเทียบ ตามกฎหมายฝรั่งเศส กฎหมายเยอรมัน กฎหมาย

เอกรูปแหงอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. 1912 (Hague Convention 1912) และกฎหมายเอกรูปแหง

อนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ. 1930, 1932 (Geneva Convention 1930, 1932) แลว ผูศึกษาไมพบ

บทบัญญัติท่ีระบุไวตรง ๆ เปนการเฉพาะ อีกท้ังยังไมมีบทบัญญัติท่ีกําหนดใหบุคคลผูลงลายมือชื่อ

ของตนในตั๋วเงินยอมจะตองรับผิดตามเนื้อความในตั๋วเงินนั้นทํานองเดียวกับมาตรา 900 แหงประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชยของไทยดวย กรณีจึงนาจะตองตีความตามหลักกฎหมายท่ัวไป กลาวคือ การ

ใดท่ีกฎหมายกําหนดใหตองทําตามแบบ เม่ือมิไดทําตามแบบ การนั้นก็ยอมตกเปนโมฆะ อยางไรก็

ตาม หากการดังกลาวเขาลักษณะเปนนิติกรรมอยางอ่ืนซ่ึงไมเปนโมฆะ ก็ใหถือตามนิติกรรมซ่ึงไมเปน

โมฆะ ถาสันนิษฐานไดโดยพฤติการณแหงกรณีวา หากคูกรณีไดรูวาการนั้นเปนโมฆะแลว ก็คงจะได

ตั้งใจมาตั้งแตแรกท่ีจะทํานิติกรรมอยางอ่ืนซ่ึงไมเปนโมฆะนั้น และเม่ือพิจารณาเจตนาของผูรับอาวัลท่ี

ทําผิดแบบดังกลาวจะเห็นไดวาผูรับอาวัลนั้นมีเจตนาท่ีจะคํ้าประกันความรับผิดตามตั๋วเงิน ดังนั้น จึง

ควรตีความวา บุคคลดังกลาวตองรับผิดในฐานะผูคํ้าประกันนั่นเอง การตีความเชนนี้ยอมสมประสงค

ของผูท่ีเก่ียวของดวยกันท้ังหมดทุกฝาย 

สวนอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1988 (Vienna Convention 1988) นั้น มาตรา 33 

วรรค 1 ไดบัญญัติเปนหลักการท่ัวไปไววา “ภายใตบังคับแหงบทบัญญัติมาตรา 34 และมาตรา 36 

บุคคลยอมไมตองรับผิดตามตั๋วเงิน เวนแตจะไดลงลายมือชื่อในตั๋วเงินนั้น” ซ่ึงเปนบทบัญญัติทํานอง

เดียวกันกับประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 900 ของไทย ดังนั้น ตามอนุสัญญากรุงเวียนนา 

ค.ศ. 1988 (Vienna Convention 1988) บุคคลผูลงลายมือชื่อในตั๋วเงินโดยประสงคจะเขารับอาวัล

แตมิไดทําใหถูกตองตามแบบของการรับอาวัล แมวาจะไมตองรับผิดในฐานะผูรับอาวัล แตก็ตองรับผิด

ตามเนื้อความในตั๋วเงินนั้นเชนเดียวกัน อยางไรก็ตาม อนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1988 (Vienna 

Convention 1988) ก็มิไดบัญญัติไวโดยชัดแจงวาบุคคลดังกลาวตองรับผิดในฐานะใด จึงควรตีความ

ในทํานองเดียวกันกับกฎหมายฝรั่งเศส กฎหมายเยอรมัน กฎหมายเอกรูปแหงอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. 

1912 (Hague Convention 1912) และกฎหมายเอกรูปแหงอนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ. 1930, 1932 

(Geneva Convention 1930, 1932) วาตองรับผิดในฐานะผูคํ้าประกันนั่นเอง 
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มีปญหาตอไปวา เม่ือผูรับอาวัลท่ีทําผิดแบบดังกลาวตองรับผิดในฐานะผูคํ้าประกันแลว  

จะถือวาเปนการคํ้าประกันบุคคลใด และตองรับผิดภายในอายุความเทาใด ตอปญหานี้ ผูศึกษาเห็นวา 

ควรตีความวาเปนการคํ้าประกันผูสั่งจาย เพราะเม่ือเจตนาของผูลงลายมือชื่อตองการคํ้าประกันตั๋วเงิน 

จึงนาจะหมายถึงคํ้าประกันความรับผิดของผูสั่งจายเพราะผูสั่งจายเปนผูออกตั๋วเงินและการใชเงินตาม

ตั๋วของผูสั่งจายจะทําใหผูสลักหลังอ่ืนหลุดพนความรับผิดนั่นเอง และเม่ือถือวาเปนการคํ้าประกันผูสั่ง

จายแลว จึงตองรับผิดตอผูทรงภายในอายุความเดียวกันกับผูสั่งจายดวย 

ในเชิงตรงกันขามเม่ือพิจารณากฎหมายอังกฤษ ผูลงลายมือชื่อในตั๋วหากไมใชผูรับรอง

หรือผูสั่งจายแลว ใหถือเสมือนเปนผูสลักหลัง ดังนั้น ตามกฎหมายอังกฤษปญหานี้จึงไมเกิดข้ึน เพราะ

เม่ือผูลงลายมือชื่อดังกลาวตองรับผิดในฐานะผูสลักหลังแลว ก็อาจตีความไดวา บุคคลดังกลาวยอมมี

สิทธิไลเบี้ยเอาแกผูรับรอง ผูสั่งจาย และผูสลักหลังท่ีเขาผูกพันตามตั๋วกอนตนนั่นเอง ตามมาตรา 57 

(1) และยอมมีสิทธิไลเบี้ยภายในอายุความ 6 ป ตามพระราชบัญญัติอายุความ ค.ศ. 1980 ทํานอง

เดียวกันกับผูทรงโดยชอบดวยกฎหมายท่ัวไป ท้ังนี้ เนื่องจากพระราชบัญญัติตั๋วแลกเงิน ค.ศ. 1882 

(Bills of Exchange Act 1882) มาตรา 56 บัญญัติใหบุคคลท่ีไดลงลายมือชื่อในตั๋วเงินในฐานะอยาง

อ่ืนนอกจากผูสั่งจายหรือผูรับรอง มีความรับผิดตอผูทรงโดยชอบดวยกฎหมายในฐานะผูสลักหลัง

นั่นเอง 

ตามกฎหมายไทยเคยมีคําพิพากษาฎีกาวินิจฉัยวา บุคคลดังกลาวซ่ึงไดเขามาลงลายมือ

ชื่อ และแมจะไมไดอยูในฐานะผูรับอาวัลก็ตาม แตบุคคลดังกลาวนั้นตองรวมรับผิดตามเนื้อความในตั๋ว

เนื่องจากไดรวมลงชื่อในตั๋วแลว ตามมาตรา 900 วรรคหนึ่ง 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 4872/2533 การท่ีจําเลยท่ี 2 ลงลายมือชื่อในดานหลังเช็คท่ีสั่งจาย

ระบุชื่อโจทก และในเช็คไมปรากฏวามีถอยคําสํานวนวาใชไดเปนอาวัล หรือสํานวนอ่ืนใดทํานอง

เดียวกันจําเลยท่ี 2 จึงไมใชผูลงลายมือชื่อเปนผูรับอาวัล 

แตการท่ีจําเลยท่ี 2 ลงลายมือชื่อดานหลังเช็คท่ีจําเลยท่ี 1 เปนผูสั่งจายถือไดวาจําเลยท่ี 

2 ลงลายมือชื่อดานหลังเช็คดวยความสมัครใจท่ีจะผูกพันตอโจทก ในอันท่ีจะตองรับผิดเปนอยาง

เดียวกับ จําเลยท่ี 1 ผูสั่งจาย ดวยการลงลายมือชื่อของตนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มาตรา 900 เม่ือธนาคารปฏิเสธการใชเงิน จําเลยท่ี 2 ตองรับผิด 

ในคําพิพากษาฎีกาดังกลาวแมวาจะถูกตองตามหลักกฎหมายแลว กลาวคือ ผูลงลายมือ

ชื่อตองรวมกันรับผิดตอตัวผูทรงตั๋วเงิน แตก็ยังมีปญหาสืบเนื่องตอมาวา หากผูลงลายมือชื่อดังกลาวได

ใชเงินแกผูทรงไปแลว บุคคลดังกลาวจะใชสิทธิไลเบี้ยใหใครรับผิดไดบาง โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาวา

บุคคลดังกลาวจะสามารถไลเบี้ยผูสลักหลังไดหรือไม หรือจะสามารถไลเบี้ยเอาแกผูสั่งจายไดเพียง

บุคคลเดียว และจะสามารถไลเบี้ยไดภายในอายุความเทาใด 
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(2) ปญหาวาบุคคลดังกลาวจะใชสิทธิไลเบี้ยใหใครรับผิดไดบาง และมีสิทธิไลเบี้ยได

ภายในอายุความเทาใด  

เม่ือศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายตางประเทศ ประกอบกับการตีความวาเปนการคํ้า

ประกันผูสั่งจายแลว ผูศึกษาจึงเห็นวา บุคคลดังกลาวยอมมีสิทธิไลเบี้ยไดเฉพาะผูสั่งจาย เนื่องจาก 

ผูคํ้าประกันยอมมีสิทธิไลเบี้ยเอาแกบุคคลซ่ึงตนประกันเทานั้น ซ่ึงก็ไดแกผูสั่งจายนั่นเอง 

สําหรับปญหาวาบุคคลดังกลาวจะใชสิทธิไลเบี้ยไดภายในอายุความเทาใดนั้น ตอปญหานี้ 

เม่ือถือวาเปนผูคํ้าประกันผูสั่งจายแลว บุคคลดังกลาวจึงยอมมีสิทธิไลเบี้ยเอาแกผูสั่งจายซ่ึงเปนบุคคล

ท่ีตนประกัน กับท้ังผูตองรับผิดตอผูสั่งจายเทานั้น และยอมมีสิทธิไลเบี้ยไดภายในอายุความเดียวกัน

กับท่ีผูทรงมีสิทธิไลเบี้ยเอาแกผูสั่งจาย ท้ังนี้ เพราะเหตุผล 2 ประการ กลาวคือ (1) ไมมีเหตุผลท่ีจะให 

ผูคํ้าประกันมีสิทธิดีกวาผูทรง และ (2) หากกําหนดใหผูคํ้าประกันมีสิทธิไลเบี้ยไดภายในอายุความ 

ท่ียาวกวานั้นก็อาจเปนการไมเหมาะสมตอสภาพเศรษฐกิจและธรรมชาติของตั๋วเงินท่ีตองอาศัยความ

รวดเร็วในการทําธุรกรรม รวมท้ังความแนนอนชัดเจนในทางธุรกิจการคา 

ดังนั้น เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในประเด็นดังกลาว ผูศึกษาจึงเห็นควรใหมีการบัญญัติไว 

ใหชัดแจงวา ในกรณีท่ีบุคคลใดเขาลงลายมือชื่อในตั๋วเงินโดยมีวัตถุประสงคจะเขารับอาวัลคูสัญญา

ตามตั๋วคนใดคนหนึ่ง แตมิไดกระทําใหถูกตองตามแบบของการอาวัลตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 939 

ใหถือวาบุคคลดังกลาวตองรับผิดเสมือนเปนผูคํ้าประกันผูสั่งจาย ซ่ึงการกําหนดไวเชนนี้จะสงผลให

บุคคลดังกลาวมีสิทธิไลเบี้ยเอาแกผูสั่งจายและบุคคลผูอยูในฐานะเดียวกันกับตนคนอ่ืน ๆ (หากมี)  

ไดเต็มจํานวน ตามหลักในเรื่องการคํ้าประกัน ซ่ึงการแกปญหาดังกลาวมิไดมีบัญญัติไวในอนุสัญญา 

กรุงเวียนนาแตอยางใด จึงควรนําไปบัญญัติไวในอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1988 (Vienna Convention 

1988) ดวย 

 

5.3 ปญหาอายุความในการใชสิทธิไลเบ้ียเกี่ยวกับผูรับอาวัล 

 

อายุความในการใชสิทธิไลเบี้ยเก่ียวกับผูรับอาวัลนั้นมีปญหาท่ีน  2 ประการ คือ 

(1) ผูรับอาวัลตองรับผิดภายในกําหนดอายุความเทาใด  

จากการศึกษากฎหมายเปรียบเทียบสามารถสรุปไดวา ระบบกฎหมายอังกฤษถือวา 

ผูคํ้าประกันมีสถานะเปนผูสลักหลังคนหนึ่ง ตามพระราชบัญญัติตั๋วแลกเงิน ค.ศ. 1882 (Bills of 

Exchange Act 1882) มาตรา 56 ดังนั้น จึงตองนําบทบัญญัติวาดวยอายุความในการใชสิทธิไลเบี้ยเอา

แกผูสลักหลังมาใชบังคับแกผูคํ้าประกันดวย อยางไรก็ตาม พระราชบัญญัติตั๋วแลกเงิน ค.ศ. 1882 (Bills 

of Exchange Act 1882) มิไดบัญญัติเรื่องอายุความใชสิทธิเรียกรองตามตั๋วเงินไวโดยเฉพาะ หากแต

เรื่องดังกลาวไดมีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติอายุความ ค.ศ. 1980 (Limitation Act 1980) โดย
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พระราชบัญญัติอายุความ ค.ศ. 1980 นั้นไดแบงอายุความตามสัญญา (Contract) ออกเปน 2 

ประเภท ไดแก อายุความตามสัญญาท่ัวไป (Simple Contract) ซ่ึงจะมีอายุความ 6 ปนับแตวันท่ี

มูลเหตุแหงการฟองคดี (Cause of Action) ไดเกิดข้ึน17 และอายุความตามสัญญาท่ีมีการประทับตรา 

(Speciality) ซ่ึงจะมีอายุความ 12 ปนับแตวันท่ีมูลเหตุแหงการฟองคดีไดเกิดข้ึน18 อายุความใชสิทธิ

เรียกรองตามตั๋วเงินนั้นเปนอายุความตามสัญญาท่ัวไปชนิดหนึ่ง ดังนั้น จึงมีอายุความ 6 ปนับแตวันท่ี

มูลเหตุแหงการฟองคดีไดเกิดข้ึนนั่นเอง จึงสงผลใหเม่ือผูคํ้าประกันตั๋วเงินโดยการลงลายมือชื่อในต๋ัว

เงินตามมาตรา 56 ไดใชเงินใหแกผูทรงตั๋วเงินหรือผูใชเงินและเขาถือเอาตั๋วซ่ึงมาใชสิทธิไลเบี้ยเอาแก

ตนอีกทอดหนึ่งไปแลว สิทธิเรียกรองของบุคคลดังกลาวก็ยอมเกิดมีข้ึนนับแตเวลาท่ีบุคคลเชนวานั้นไดใช

เงินไป ดังนั้นอายุความ 6 ปก็ยอมนับจากวันนั้นนั่นเอง  

สําหรับกฎหมายฝรั่งเศส19 กฎหมายเยอรมัน20 กฎหมายเอกรูปแหงอนุสัญญากรุงเฮก 

ค.ศ. 1912 (Hague Convention 1912)21 กฎหมายเอกรูปแหงอนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ. 1930, 

1931 (Geneva Convention 1930, 1931)22 และอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1988 (Vienna 

Convention 1988)23 ตางก็บัญญัติไวในทํานองเดียวกัน กลาวคือ ผูรับอาวัลยอมตองผูกพันเปน

อยางเดียวกันกับบุคคลซ่ึงตนประกัน ดังนั้น หากบุคคลซ่ึงตนประกันตองรับผิดภายในอายุความเทาใด 

ผูรับอาวัลก็ตองรับผิดภายในอายุความเทานั้นดวย 

มีขอสังเกตวา กฎหมายไทย กฎหมายฝรั่งเศส24 กฎหมายเยอรมัน25 อนุสัญญากรุงเฮก 

ค.ศ. 1912 (Hague Convention 1912)26 และอนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ. 1930, 1931 (Geneva 

                                  
17 Limitation Act 1980, s. 5. 
18 Limitation Act 1980, s. 8. 
19 French Commercial Code Article L511–21 Para. 7. 
20 Wechselgesetz Art. 32 (1). 
21 Convention on the Unification of the Law relating to Bills of Exchange 

and Promissory Note, Uniform Regulation Article 31 Para. 1. 
22 Convention Providing a Uniform Law for Bills of Exchange and Promissory 

Notes, Uniform Law on Bills of Exchange and Promissory Notes Article 32 Para. 1. 
23 United Nations Convention on International Bills of Exchange and 

Promissory Notes Article 47 Para. 1. 
24 French Commercial Code Article L511–78 Para. 1. 
25 Wechselgesetz Art. 70 (1). 
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Convention 1930, 1931)27 ตางก็บัญญัติเรื่องอายุความไวเหมือนกัน กลาวคือ (1) กรณีฟองไลเบี้ย

ผูรับรอง จะมีอายุความ 3 ป (2) กรณีผูทรงฟองไลเบี้ยผูสลักหลังหรือผูสั่งจาย จะมีอายุความ 1 ป 

และ (3) กรณีผูสลักหลังฟองไลเบี้ยกันเองหรือฟองไลเบี้ยผูสั่งจาย จะมีอายุความ 6 เดือน 

ตัวอยางท่ี 1. อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงิน 100,000 บาทใหแก ร. ในการนี้ อ. ไดจัด

ให จ. ลงลายมือรับรองตั๋วเงินนั้น พรอมท้ังไดจัดให ฮ. เขารับอาวัล จ. ผูรับรองดวย ตอมา ร. สลัก

หลังโอนตั๋วใหแก ก. เม่ือตั๋วถึงกําหนด ก. นําตั๋วไปยื่นให จ. ใชเงินแต จ. ปฏิเสธการใชเงิน ก. จึงใชสิทธิ

ไลเบี้ยเอาแก ฮ. ผูรับอาวัลผูรับรอง เชนนี้ เม่ือ จ. ผูรับรองตองรับผิดภายในอายุความ 3 ป ฮ. ผูรับ

อาวัลผูรับรองจึงตองรับผิดภายในอายุความ 3 ปดวยเชนกัน 

ตัวอยางท่ี 2. อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงิน 100,000 บาทใหแก ร. ในการนี้ อ. ไดจัด

ให ฮ. เขารับอาวัลตนเองดวย ตอมา ร. สลักหลังโอนตั๋วใหแก ก. เม่ือตั๋วถึงกําหนด ก. นําตั๋วไปยื่นให 

จ. ใชเงินแต จ. ปฏิเสธการใชเงิน ก. จึงใชสิทธิไลเบี้ยเอาแก ฮ. ผูรับอาวัลผูสั่งจาย เชนนี้ เม่ือ อ. ผูสั่ง

จายตองรับผิดตอผูทรงภายในอายุความ 1 ป ฮ. ผูรับอาวัลผูสั่งจายจึงตองรับผิดภายในอายุความ 1 ป

ดวยเชนกัน 

ตัวอยางท่ี 3. อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงิน 100,000 บาทใหแก ร. ในการนี้ อ. ไดจัด

ให ฮ. เขารับอาวัลตนเองดวย ตอมา ร. สลักหลังโอนตั๋วใหแก ก. เม่ือตั๋วถึงกําหนด ก. นําตั๋วไปยื่นให 

จ. ใชเงินแต จ. ปฏิเสธการใชเงิน ก. จึงใชสิทธิไลเบี้ยเอาแก ร. ผูสลักหลังและ ร. ก็ไดใชเงินใหแก ก. 

ไป จากนั้น ร. จึงใชสิทธิไลเบี้ยเอาแก ฮ. ผูรับอาวัลผูสั่งจาย เชนนี้ เม่ือ อ. ผูสั่งจายตองรับผิดตอผูสลัก

หลังภายในอายุความ 6 เดือน ฮ. ผูรับอาวัลผูสั่งจายจึงตองรับผิดภายในอายุความ 6 เดือนดวยเชนกัน 

อยางไรก็ตาม อนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1988 (Vienna Convention 1988) ได

บัญญัติเรื่องอายุความฟองไลเบี้ยเอาแกคูสัญญาตามตั๋วฝายตาง ๆ ไวเทากัน คือ 4 ป โดยไมคํานึงถึง

ฐานะของคูสัญญาตามตั๋วแตอยางใด หากแตไดกําหนดวันเริ่มนับอายุความไวแตกตางกัน ข้ึนอยูกับ

ฐานะของผูถูกไลเบี้ยและชนิดของตั๋วเงิน รวมท้ังยังแกปญหาความไมชัดเจนในประเด็นท่ีวาผูรับอาวัล

                                                                                               
26 Convention on the Unification of the Law relating to Bills of Exchange 

and Promissory Note, Uniform Regulation Article 70 Para. 1. 
27 Convention Providing a Uniform Law for Bills of Exchange and Promissory 

Notes, Uniform Law on Bills of Exchange and Promissory Notes Article 70 Para. 1. 
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ตองรับผิดภายในอายุความเทาใดไวดวย โดยไดบัญญัติไวโดยชัดแจงวาอายุความและวันเริ่มนับอายุ

ความดังกลาว ใหนํามาใชบังคับแกผูรับอาวัลคูสัญญาฝายนั้น ๆ ดวย28 

ตัวอยางท่ี 1. อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงิน 100,000 บาทใหแก ร. ในวันท่ี 1 

มกราคม พ.ศ. 2560 ในการนี้ อ. ไดจัดให จ. ลงลายมือรับรองตั๋วเงินนั้น พรอมท้ังไดจัดให ฮ. เขารับ

อาวัล จ. ผูรับรองดวย ตอมา ร. สลักหลังโอนตั๋วใหแก ก. เม่ือตั๋วถึงกําหนด ก. นําตั๋วไปยื่นให จ. ใชเงิน

แต จ. ปฏิเสธการใชเงิน ก. จึงใชสิทธิไลเบี้ยเอาแก ฮ. ผูรับอาวัลผูรับรอง เชนนี้ เม่ือ จ. ผูรับรองตั๋วแลก

เงินชนิดถึงกําหนดในเวลาใดเวลาหนึ่งท่ีกําหนดไว ตองรับผิดภายในอายุความ 4 ปนับแตวันถึงกําหนด  

ฮ. ผูรับอาวัลผูรับรองดังกลาวจึงตองรับผิดภายในอายุความ 4 ปนับแตวันถึงกําหนดดวยเชนกัน 

ดังนั้น ก. จึงมีสิทธิไลเบี้ยเอาแก ฮ. ไดภายในวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ท้ังนี้ ตามมาตรา 84  

วรรค 1 (b) ซ่ึงบัญญัติวา “สิทธิฟองรองอันเกิดข้ึนจากตั๋วเงินนั้น มิอาจใชบังคับไดเม่ือพนระยะเวลา  

4 ป…(b) ตอผูรับรองตั๋วแลกเงินชนิดถึงกําหนดในเวลาใดเวลาหนึ่งท่ีกําหนดไว...หรือผูคํ้าประกัน

บุคคลดังกลาว นับแตวันถึงกําหนด” 

ตัวอยางท่ี 2. อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงิน 100,000 บาทใหแก ร. ในวันท่ี 1 

มกราคม พ.ศ. 2560 ในการนี้ อ. ไดจัดให ฮ. เขารับอาวัลตนเองดวย ตอมา ร. สลักหลังโอนตั๋วใหแก 

ก. เม่ือตั๋วถึงกําหนด ก. นําตั๋วไปยื่นให จ. ใชเงินแต จ. ปฏิเสธการใชเงิน ก. จึงทําคําคัดคานในวันท่ี  

3 มกราคม พ.ศ. 2560 และใชสิทธิไลเบี้ยเอาแก ฮ. ผูรับอาวัลผูสั่งจาย เชนนี้ เม่ือ อ. ผูสั่งจาย 

ตองรับผิดภายในอายุความ 4 ปนับแตวันทําคําคัดคาน ฮ. ผูรับอาวัลผูสั่งจายจึงตองรับผิดภายใน 

อายุความ 4 ปนับแตวันทําคําคัดคานดวยเชนกัน ดังนั้น ก. จึงมีสิทธิไลเบี้ยเอาแก ฮ. ไดภายในวันท่ี  

3 มกราคม พ.ศ. 2564 ท้ังนี้ ตามมาตรา 84 วรรค 1 (f) ซ่ึงบัญญัติวา “สิทธิฟองรองอันเกิดข้ึนจาก 

ตั๋วเงินนั้น มิอาจใชบังคับไดเม่ือพนระยะเวลา 4 ป…(f) ตอผูสั่งจาย หรือผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกัน

บุคคลดังกลาว นับแตวันท่ีไดทําคําคัดคานการท่ีตั๋วขาดความเชื่อถือเพราะเขาไมรับรองหรือไมใชเงิน...” 

มีปญหาท่ีนาพิจารณาวา กรณีท่ีมีบุคคลคนหนึ่งเขามาลงลายมือชื่อในตั๋วเงินโดย

ประสงคจะเขารับอาวัลตั๋วนั้น แตมิไดทําใหถูกตองตามแบบของการรับอาวัล เชน ลงลายมือชื่อใน

ดานหลังตั๋วเงินโดยมิไดเขียนถอยคํารับอาวัลใด ๆ ซ่ึงบุคคลดังกลาวตองรับผิดโดยไมมีฐานะนั้น เชนนี้ 

ยอมมีปญหาวา บุคคลดังกลาวจะตองรับผิดตามเนื้อความในตั๋วเงินนั้นภายในอายุความเทาใด 

ตอปญหานี้ เม่ือศึกษากฎหมายตางประเทศแลว พบวา กฎหมายฝรั่งเศส กฎหมาย

เยอรมัน อนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. 1912 (Hague Convention 1912) และอนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ. 

                                  
28 United Nations Convention on International Bills of Exchange and 

International Promissory Notes, Article 84 (1). 
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1930, 1931 (Geneva Convention 1930, 1931) ตางก็มิไดบัญญัติถึงอายุความในกรณีดังกลาวไว

โดยเฉพาะ จึงตองเปนไปตามบทบัญญัติวาดวยอายุความตามกฎหมายท่ัวไป ซ่ึงสามารถแยกพิจารณา

ได ดังตอไปนี้ 

(1) กฎหมายฝรั่งเศส บัญญัติอายุความท่ัวไปไวในประมวลกฎหมายพาณิชย มาตรา L. 

110–4 I. และประมวลกฎหมายแพง มาตรา 2224 ความแตกตางของบทบัญญัติสองมาตราดังกลาว 

คือ หากเปนการฟองไลเบี้ยเอาแกคูสัญญาตามตั๋วคนหนึ่งคนใด และบุคคลฝายหนึ่งฝายใดหรือท้ังสอง

ฝายมีฐานะเปน “ผูประกอบธุรกิจ” ตามนิยามในมาตรา L. 121–1 กรณีเชนนี้ก็จะตองนําประมวล

กฎหมายพาณิชย มาตรา L. 110–4 I. มาใชบังคับ แตหากเปนกรณีท่ีบุคคลท้ังสองฝายดังกลาวมิใชผู

ประกอบธุรกิจ กรณีเชนนี้ ก็จะตองนําประมวลกฎหมายแพง มาตรา 2224 มาใชบังคับ ซ่ึงท้ังสอง

กรณีก็จะใหผลอยางเดียวกัน กลาวคือ มีอายุความ 5 ป 

(2) กฎหมายเยอรมัน บัญญัติอายุความท่ัวไปไวในประมวลกฎหมายแพงเยอรมัน มาตรา 

197 (1) ซ่ึงกําหนดอายุความท่ัวไปไว 30 ป 

(3) กฎหมายเอกรูปแหงอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. 1912 (Hague Convention 1912) 

มาตรา 70 ซ่ึงเปนบทบัญญัติวาดวยอายุความตามตั๋วเงิน มิไดบัญญัติถึงอายุความในกรณีดังกลาวไว

โดยเฉพาะ จึงตองเปนไปตามบทบัญญัติวาดวยอายุความตามกฎหมายท่ัวไปของประเทศท่ีขอพิพาท

ดังกลาวไดข้ึนสูศาล 

(4) กฎหมายเอกรูปแหงอนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ. 1930, 1931 (Geneva 

Convention 1930, 1931) มาตรา 70 ซ่ึงเปนบทบัญญัติวาดวยอายุความตามตั๋วเงิน มิไดบัญญัติถึง

อายุความในกรณีดังกลาวไวโดยเฉพาะ จึงตองเปนไปตามบทบัญญัติวาดวยอายุความตามกฎหมาย

ท่ัวไปของประเทศท่ีขอพิพาทดังกลาวไดข้ึนสูศาล 

(5) อนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1988 (Vienna Convention 1988) มาตรา 84 ซ่ึงเปน

บทบัญญัติวาดวยอายุความตามตั๋วเงิน ไดบัญญัติไวเฉพาะกรณีท่ีคูสัญญาตามตั๋วซ่ึงไดใชเงินและเขา

ถือเอาตั๋วเงินนั้น สามารถใชสิทธิไลเบี้ยเอาแกผูตองรับผิดตอตนไดภายในอายุความ 1 ปนับแตวันท่ีได

ใชเงินตามตั๋วนั้น ตามมาตรา 84 วรรค 2 ดังนั้น ผูตองรับผิดตามตั๋วเงินโดยไมมีฐานะตามมาตรา 33 

วรรค 1 จึงตองรับผิดตอคูสัญญาท่ีไดเขาผูกพันตามตั๋วภายหลังตนซ่ึงไดใชเงินและเขาถือเอาตั๋วเงินนั้น

ภายในอายุความ 1 ปนับแตวันท่ีคูสัญญาเชนวานั้นไดใชเงินตามตั๋ว อยางไรก็ตาม อนุสัญญากรุง

เวียนนา ค.ศ. 1988 (Vienna Convention 1988) มิไดบัญญัติถึงอายุความในกรณีท่ีผูทรงจะใชสิทธิ

ไลเบ้ียเอาแกผูตองรับผิดตามตั๋วเงินโดยไมมีฐานะตามมาตรา 33 วรรค 1 ไวโดยเฉพาะ จึงตองเปนไป

ตามบทบัญญัติวาดวยอายุความตามกฎหมายท่ัวไปของประเทศท่ีขอพิพาทดังกลาวไดข้ึนสูศาล 
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สําหรับกฎหมายไทยนั้น ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1001 ถึงมาตรา 

1003 ซ่ึงเปนบทบัญญัติวาดวยอายุความตามตั๋วเงินนั้น มิไดบัญญัติวาผูรับอาวัลท่ีมิไดทําใหถูกตอง

ตามแบบจะตองรับผิดภายในอายุความเทาใด โดยมาตรา 1001 เปนบทบัญญัติวาดวยอายุความฟอง

ไลเบี้ยผูรับรองตั๋วแลกเงินและผูออกตั๋วสัญญาใชเงิน ซ่ึงมีอายุความ 3 ปนับแตวันถึงกําหนด สวน

มาตรา 1002 เปนบทบัญญัติวาดวยอายุความกรณีผูทรงฟองไลเบี้ยเอาแกผูสลักหลังและผูสั่งจาย ซ่ึงมี

อายุความ 1 ปนับแตวันท่ีไดลงในคําคัดคาน หรือนับแตวันตั๋วเงินถึงกําหนด ในกรณีท่ีมีขอกําหนดไววา  

“ไมจําตองมีคําคัดคาน” และมาตรา 1003 เปนบทบัญญัติวาดวยอายุความกรณีผูสลักหลังฟองไลเบี้ย

กันเองหรือฟองไลเบี้ยเอาแกผูสั่งจาย ซ่ึงมีอายุความ 6 เดือนนับแตวันท่ีผูสลักหลังเขาถือเอาตั๋วเงิน

และใชเงิน หรือนับแตวันท่ีผูสลักหลังนั้นเองถูกฟอง ดังนั้น เม่ือบทบัญญัติมาตรา 1001 ถึงมาตรา 1003 

ดังกลาวมิไดบัญญัติอายุความไลเบี้ยผูตองรับผิดโดยไมมีฐานะตามมาตรา 900 จึงตองนําบทบัญญัติ 

วาดวยอายุความท่ัวไปตามมาตรา 193/30 มาใชบังคับ สงผลใหบุคคลดังกลาวตองรับผิดภายใน 

อายุความ 10 ป 

(2) อายุความในการใช สิทธิไล เ บ้ียเ ม่ือผูรับอาวัลไดใช เ งินใหแก ผูทรงแลว 

เขาถือเอาตั๋ว 

เม่ือผูรับอาวัลไดใชเงินไปตามตั๋วแลกเงินแลว ยอมไดสิทธิในอันจะไลเบี้ยเอาแกบุคคลซ่ึง

ตนไดประกันไว กับท้ังบุคคลท้ังหลายผูรับผิดแทนตัวผูนั้น ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มาตรา 940 วรรคสาม อยางไรก็ตาม บทบัญญัติดังกลาวก็มิไดบัญญัติไววาผูรับอาวัลจะตองใชสิทธิไล

เบี้ยภายในอายุความเทาใด และเม่ือพิจารณามาตรา 1001 ถึงมาตรา 1003 ซ่ึงเปนบทบัญญัติวาดวย 

อายุความฟองรองตามตั๋วเงิน ก็มิไดบัญญัติไวเชนกัน กรณีจึงมีปญหาวา เม่ือผูรับอาวัลไดใชเงินตามตั๋ว

แลกเงินไปแลว จะสามารถใชสิทธิไลเบี้ยไดภายในอายุความเทาใด 

ตัวอยาง อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินใหแก ร. ตอมา ร. สลักหลังโอนตั๋วให ก. และ 

ก. สลักหลังโอนตั๋วให ข. ในการนี้ ก. ไดจัดให ฮ. เขารับอาวัลตนเองดวย เม่ือตั๋วถึงกําหนด ข. นําต๋ัว

ไปยื่นให จ. ใชเงินแต จ. ปฏิเสธการใชเงิน ข. จึงใชสิทธิไลเบี้ยเอาแก ฮ. และ ฮ. ก็ไดใชเงินใหแก ข. 

ไป กรณีเชนนี้ยอมมีปญหาวา ฮ. จะมีสิทธิไลเบี้ยเอาแกบุคคลซ่ึงตนประกัน กับท้ังบุคคลท้ังหลายผูรับ

ผิดตอตัวผูนั้นไดภายในอายุความเทาใด 

ตอปญหานี้ ในประเทศไทยมีความเห็นท่ีแตกตางกันออกเปน 2 แนว กลาวคือ 

ความเห็นท่ีหนึ่ง เห็นวา เม่ือผูรับอาวัลไดใชเงินใหแกผูทรงหรือบุคคลผูไดใชเงินและ 

เขาถือเอาตั๋วคนกอน ๆ ไปแลว ยอมเขารับชวงสิทธิของบุคคลนั้น ๆ ดังนั้น อายุความท่ีผูรับอาวัลท่ีไดใช

เงินตามตั๋วไปจะมีสิทธิไลเบี้ยเอาแกบุคคลท่ีตนประกัน กับท้ังผูรับผิดแทนตัวผูนั้น จึงเทากับอายุความ

ท่ีบุคคลผูไดรับการใชเงินไปนั้นจะมีสิทธิไลเบี้ยเอาแกคูสัญญาตามตั๋วฐานะตาง ๆ ตามท่ีกําหนดไวใน

มาตรา 1001 มาตรา 1002 หรือมาตรา 1003 แลวแตกรณี ตามหลักกฎหมายเรื่องรับชวงสิทธิ 
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ตัวอยางท่ี 1. อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินใหแก ร. จํานวน 100,000 บาท ในวันท่ี  

1 มกราคม 2560 ในการนี้ ร.ไดเขาลงลายมือชื่อรับรองตั๋วแลกเงินดวย ตอมา ร. สลักหลังโอนตั๋ว

ใหแก ก. โดยมี ฮ. เขาลงลายมือชื่อรับอาวัล ร. และ ก. สลักหลังโอนตั๋วใหแก ข. ตอมาเม่ือตั๋วถึง

กําหนด ข. นําตั๋วไปยื่นให จ. ใชเงิน แต จ. ปฏิเสธการใชเงิน ข. จึงทําคําคัดคานในวันท่ี 3 มกราคม 

2560 และมาใชสิทธิไลเบี้ยเอาแก ฮ., ฮ. จึงใชเงินตามตั๋วใหแก ข. ผูทรงไป เชนนี้ หาก ฮ. ประสงคจะ 

ไลเบี้ยเอาแก จ. ผูรับรอง ฮ. จะมีสิทธิไลเบี้ยไดภายในอายุความ 3 ปนับแตวันท่ีตั๋วถึงกําหนด  

ตามมาตรา 1001 เพราะเปนกรณีท่ี ฮ. รับชวงสิทธิจาก ข. ผูทรงมาฟองไลเบี้ยเอาแก จ. ผูรับรอง 

ตัวอยางท่ี 2. จากขอเท็จจริงตามตัวอยางท่ี 1. หาก ฮ. ประสงคจะไลเบี้ยเอาแก อ. ผูสั่ง

จาย ฮ. จะมีสิทธิไลเบี้ยไดภายในอายุความ 1 ปนับแตวันทําคําคัดคาน ตามมาตรา 1002 เพราะเปน

กรณีท่ี ฮ. รับชวงสิทธิจาก ข. ผูทรงมาฟองไลเบี้ยเอาแก อ. ผูสั่งจาย 

ตัวอยางท่ี 3. หากเปลี่ยนขอเท็จจริงตามตัวอยางท่ี 1. เปนวา ข. มาใชสิทธิไลเบี้ยเอาแก 

ก. และ ก. ไดใชเงินและเขาถือเอาตั๋ว และมาใชสิทธิไลเบี้ยเอาแก ฮ., ฮ. จึงใชเงินตามตั๋วใหแก ก. ไป 

เชนนี้ หาก ฮ. ประสงคจะไลเบี้ยเอาแก ร. ผูสลักหลัง ฮ. จะมีสิทธิไลเบี้ยไดภายในอายุความ 6 เดือน

นับแตวันท่ีเขาถือเอาตั๋วเงิน ตามมาตรา 1003 เพราะเปนกรณีท่ี ฮ. รับชวงสิทธิจาก ก. ผูสลักหลัง 

มาฟองไลเบี้ยเอาแก ร. ผูสลักหลังดวยกันเอง 

ตอความเห็นท่ีหนึ่งนี้ แมจะมีขอดี คือ เปนการนําอายุความท่ีมีบัญญัติไวอยูแลวในเรื่อง

ตั๋วเงินมาใชบังคับผานหลักกฎหมายวาดวยการรับชวงสิทธิโดยไมตองแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย แตก็มีขอเสีย คือ อาจทําใหผูรับอาวัลตองสิ้นสิทธิไลเบี้ยเอาแกคูสัญญาตามตั๋วบาง

คนเพราะเหตุขาดอายุความ โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือผูทรงมาไลเบี้ยผูรับอาวัลและมีอายุความเหลืออยู

นอยมาก 

ตัวอยางท่ี 1. อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินใหแก ร. จํานวน 100,000 บาท ในวันท่ี  

1 มกราคม 2560 ในการนี้ ร. ไดเขาลงลายมือชื่อรับรองตั๋วแลกเงินดวย ตอมา ร. สลักหลังโอนตั๋ว

ใหแก ก. โดยมี ฮ. เขาลงลายมือชื่อรับอาวัล ร. และ ก. สลักหลังโอนตั๋วใหแก ข. ตอมาเม่ือตั๋ว 

ถึงกําหนด ข. นําตั๋วไปยื่นให จ. ใชเงิน แต จ. ปฏิเสธการใชเงิน ข. จึงทําคําคัดคานในวันท่ี 3 มกราคม 

2560 และมาใชสิทธิไลเบี้ยเอาแก ฮ. ในวันท่ี 3 มกราคม 2561 และ ฮ. ก็ไดใชเงินตามตั๋วใหแก ข.  

ผูทรงไป เชนนี้ หาก ฮ. ประสงคจะไลเบี้ยเอาแก อ. ผูสั่งจาย หรือ ร. ผูสลักหลัง ฮ. จะตองใชสิทธิ 

ไลเบ้ียภายในวันดังกลาวทันที เพราะเปนวันสุดทายท่ีจะใชสิทธิไลเบี้ยตามตั๋วเอาแกผูสั่งจายและ 

ผูสลักหลังแลว เนื่องจากเปนกรณีท่ี ฮ. รับชวงสิทธิมาจาก ข. ผูทรง และ ข. ผูทรงมีสิทธิไลเบี้ยเอาแก

ผูสั่งจายและผูสลักหลังไดภายในอายุความ 1 ปนับแตวันทําคําคัดคาน ตามมาตรา 1002 จึงสงผลให 

ฮ. ตองใชสิทธิไลเบี้ยภายในอายุความ 1 ปนับแตวันทําคําคัดคานตามมาตรา 1002 เชนเดียวกัน  
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ซ่ึงตามตัวอยางนี้ หาก ฮ. ไมสามารถใชสิทธิไลเบี้ยเอาแก อ. และ ร. ไดภายในวันดังกลาว ฮ. ก็จะมี

สิทธิไลเบี้ยเอาแก จ. ผูรับรองไดแตเพียงผูเดียวเทานั้น ตามมาตรา 1001 

ตัวอยางท่ี 2. จากขอเท็จจริงตามตัวอยางท่ี 1. หากเปลี่ยนขอเท็จจริงเปนวา จ. ผูจาย

มิไดเขาลงลายมือชื่อรับรองตั๋วแลกเงินฉบับดังกลาว และ ฮ. ไมสามารถใชสิทธิไลเบี้ยเอาแก อ. และ 

ร. ภายในวันท่ี 3 มกราคม 2561 (ซ่ึงเปนวันท่ีตนถูก ข. ไลเบี้ย) ได เชนนี้ ฮ. ก็จะไมสามารถใชสิทธิ 

ไลเบี้ยเอาแกผูใดไดเลย เพราะกรณียอมขาดอายุความมาตรา 1002 ไปแลว และจะนําอายุความ 

ตามมาตรา 1003 มาใชบงัคับก็มิได เพราะ ฮ. รับชวงสิทธิมาจาก ข. ผูทรง มิใชผูสลักหลัง 

ความเห็นท่ีสอง เห็นวา ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 21 ตั๋ว

เงิน มิไดบัญญัติอายุความในกรณีนี้เปนการเฉพาะ จึงตองนําอายุความท่ัวไปตามประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย มาตรา 193/30 มาใชบังคับ ดังนั้น ผูรับอาวัลจึงมีสิทธิไลเบี้ยเอาแกบุคคลซ่ึงตน

ประกันกับท้ังผูตองรับผิดแทนตัวผูนั้นภายในอายุความ 10 ป 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 815/2550 ธนาคาร น. ในฐานะผูรับอาวัลไดใชเงินตามตั๋วสัญญาใช

เงินใหแกสํานักงานพระคลังขางท่ีแลว ธนาคาร น. ยอมไดสิทธิในอันจะไลเบี้ยเอาแกลูกหนี้ซ่ึงเปนบุคคล

ท่ีตนไดประกันไวตาม ป.พ.พ. มาตรา 940 วรรคสามประกอบดวยมาตรา 985 และเปนกรณีท่ีไมมี

กฎหมายกําหนดอายุความไวโดยเฉพาะ จึงมีอายุความ 10 ป ตามมาตรา 193/30 เม่ือเจาหนี้ไดรับ

โอนสิทธิเรียกรองในมูลหนี้อาวัลตั๋วสัญญาใชเงินดังกลาวมาจากธนาคาร น. เจาหนี้ยอมมีสิทธิเรียกรอง

ใหลูกหนี้ชําระหนี้ดังกลาวภายในอายุความขางตนเชนกัน28

29 

ตอความเห็นท่ีสองนี้ แมจะมีขอดี คือ สามารถแกปญหาเรื่องการขาดอายุความตาม

ความเห็นท่ีหนึ่งขางตนได แตก็มีขอเสีย คือ จะเปนการขยายอายุความออกไปกลาวคือ ในกรณีท่ีผู

ทรงมิไดใชสิทธิไลเบี้ยภายในอายุความตามท่ีกฎหมายกําหนดอันสงผลผูตองรับผิดตามตั๋วสามารถ

ปฏิเสธไมรับผิดใชเงินใหแกผูทรงได ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 193/10 ผูทรงก็

จะจัดใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเขามาลงลายมือชื่อแสดงเจตนารับอาวัลตั๋วเงินนั้น ซ่ึงการรับอาวัล

ดังกลาวก็จะมีผลสมบูรณ เนื่องจากการแสดงเจตนาเขารับอาวัลดังกลาวสามารถกระทําไดโดยไมตอง

ไดรับความยินยอมและสามารถกระทําไดแมตั๋วขาดอายุความไปแลว จากนั้นผูทรงจึงใชสิทธิไลเบี้ยเอา

แกผูรับอาวัลท่ีตนไดจัดหาไวนั้น และเม่ือผูรับอาวัลไดใชเงินใหแกผูทรงไปแลว ก็จะสามารถใชสิทธิไล

                                  
29 นอกจากนี้ยังปรากฏคําพิพากษาฎีกาดังตอไปนี้ วินิจฉัยไวทํานองเดียวกัน คือ  

คําพิพากษาฎีกาท่ี 3506/2528 2528 ฎ. 1749, ท่ี 3996/2533 2533 ฎสต. (เลมท่ี 10) 397,  

ท่ี 5595/2533 2533 ฎสต. (เลมท่ี 12) 279, ท่ี 5547/2537 2537 ฎสต. (เลมท่ี 12) 117 และท่ี 

815/2550 2550 ฎสต. (เลมท่ี 2) 55. 
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เบี้ยเอาแกลูกหนี้ตามตั๋วคนอ่ืน ๆ ตอไปได กรณีเชนนี้ยอมจะทําใหอายุความตามตั๋วเงินซ่ึงควรจะสั้น

กวาอายุความตามมูลหนี้อ่ืน ๆ ตองยาวกวาท่ีควรจะเปน อันจักสงผลใหเกิดความไมเปนธรรมข้ึนแก

บรรดาลูกหนี้ตามตั๋วท้ังหลาย 

ปญหาดังกลาว เม่ือศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายอังกฤษแลว พบวา พระราชบัญญัติ 

ตั๋วแลกเงิน ค.ศ. 1882 มิไดบัญญัติเรื่องอายุความใชสิทธิเรียกรองตามตั๋วเงินไวโดยเฉพาะ  

หากแตเรื่องดังกลาวไดมีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติอายุความ ค.ศ. 1980 (Limitation Act 1980)  

โดยพระราชบัญญัติอายุความ ค.ศ. 1980 นั้นไดแบงอายุความตามสัญญา (Contract) ออกเปน  

2 ประเภท ไดแก อายุความตามสัญญาท่ัวไป (Simple Contract) ซ่ึงจะมีอายุความ 6 ปนับแตวันท่ี

มูลเหตุแหงการฟองคดี (Cause of Action) ไดเกิดข้ึน30 และอายุความตามสัญญาท่ีมีการประทับตรา 

(Speciality) ซ่ึงจะมีอายุความ 12 ปนับแตวันท่ีมูลเหตุแหงการฟองคดีไดเกิดข้ึน31 ซ่ึงอายุความ 

ใชสิทธิเรียกรองตามตั๋วเงินนั้นเปนอายุความตามสัญญาท่ัวไปชนิดหนึ่ง ดังนั้นจึงมีอายุความ 6 ป 

นับแตวันท่ีมูลเหตุแหงการฟองคดีไดเกิดข้ึนนั่นเอง 

เม่ือผูคํ้าประกันตั๋วเงินโดยการลงลายมือชื่อในตั๋วเงินตามมาตรา 56 แหงพระราชบัญญัติ

ตั๋วแลกเงิน ค.ศ. 1882 (Bills of Exchange Act 1882) ไดใชเงินใหแกผูทรงตั๋วเงินหรือผูใชเงินและเขา

ถือเอาตั๋วซ่ึงมาใชสิทธิไลเบี้ยเอาแกตนอีกทอดหนึ่งไปแลว สิทธิเรียกรองของบุคคลดังกลาวก็ยอมเกิดมี

ข้ึนนับแตเวลาท่ีบุคคลเชนวานั้นไดใชเงินไป ดังนั้นอายุความ 6 ปก็ยอมนับจากวันนั้นนั่นเอง 

ตัวอยาง อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินให ร. จํานวน 100,000 บาทในวันท่ี 1 

มกราคม พ.ศ. 2558 ตอมา ร. สลักหลังโอนตั๋วให ก. โดยมี ข. เขาลงลายมือชื่อคํ้าประกันความรับผิด

ตามตั๋วนั้น หลังจากนั้น ก. ไดสลักหลังโอนตั๋วให ค. เม่ือตั๋วถึงกําหนด ค. นําตั๋วไปยื่นให จ. ใชเงินแต 

จ. ปฏิเสธการใชเงิน ค. ทําคําคัดคานและคําบอกกลาวครบถวนแลวจึงใชสิทธิไลเบี้ยเอาแก ข. ในวันท่ี  

1 มกราคม พ.ศ. 2559 และ ข. ไดใชเงินใหแก ค. และเขาถือเอาตั๋วในวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 

เชนนี้ ข. ยอมมีสิทธิไลเบี้ยเอาแก อ. และ ร. ไดภายในวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2566 

หากเปลี่ยนขอเท็จจริงเปนวา ค. ใชสิทธิไลเบี้ยเอาแก ก. ในวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 

และ ก. ไดใชเงินใหแก ค. และเขาถือเอาตั๋วในวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ตอมา ก. มาใชสิทธิไลเบี้ย

เอาแก ข. ในวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 และ ข. ไดใชเงินใหแก ก. และเขาถือเอาตั๋วในวันท่ี 1 

มกราคม พ.ศ. 2562 เชนนี้ ข. ยอมมีสิทธิไลเบี้ยเอาแก อ. และ ร. ไดภายในวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 

2568 

                                  
30 Limitation Act 1980, s. 5. 
31 Limitation Act 1980, s. 8. 
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สวนกฎหมายฝรั่งเศสนั้น ประมวลกฎหมายพาณิชยของประเทศฝรั่งเศสมิไดบัญญัติเรื่อง

อายุความใชสิทธิไลเบี้ยของผูรับอาวัลไวโดยเฉพาะ แตไดมีบทบัญญัติวาดวยอายุความโดยท่ัวไปอยู 2 

มาตรา กลาวคือ  

(1) ประมวลกฎหมายพาณิชยฝรั่งเศส (French Commercial Code) มาตรา L. 110–4 I.

ซ่ึงเปนบทบัญญัติวาดวยอายุความท่ัวไปท่ีเก่ียวกับการพาณิชย โดยบัญญัติวา “บรรดาหนี้ท้ังหลาย 

ท่ีเกิดจากการพาณิชยในระหวางผูประกอบธุรกิจดวยกันเอง หรือในระหวางผูประกอบธุรกิจกับบุคคล

ท่ีมิใชผูประกอบธุรกิจ ยอมขาดอายุความเม่ือพนกําหนดหาป เวนแตจะตกอยูภายใตบังคับแหง

บทบัญญัติวาดวยอายุความอ่ืนท่ีสั้นกวา”32 ซ่ึงมาตรา L. 121–1 ก็ไดใหนิยามของคําวา “ผูประกอบ

ธุรกิจ” ไววา “ผูประกอบธุรกิจ คือ บรรดาบุคคลผูประกอบการพาณิชยเปนทางคาปกติของตน”33 

และมาตรา L. 110–1 10° ก็ไดบัญญัติวา “การดังตอไปนี้กฎหมายกําหนดใหเปนการพาณิชย... 

10° ตั๋วแลกเงินในระหวางบรรดาบุคคลท้ังหลาย”34 

(2) ประมวลกฎหมายแพงฝรั่งเศส (French Civil Code) มาตรา 2224 ซ่ึงเปน

บทบัญญัติวาดวยอายุความในกรณีท่ัว ๆ ไป โดยบัญญัติวา “การฟองรองบังคับตามบุคคลสิทธิ หรือ

สิทธิในสังหาริมทรัพย มีกําหนดอายุความหาปนับแตวันท่ีผูทรงสิทธิรูหรือควรจะไดรูถึงขอเท็จจริงท่ีทํา

ใหตนมีสิทธิฟองรองเชนวานั้นได”35 

ความแตกตางของบทบัญญัติสองมาตราดังกลาว คือ หากเปนกรณีท่ีผูรับอาวัลฟองไล

เบี้ยเอาแกคูสัญญาตามตั๋วคนหนึ่งคนใด และบุคคลฝายหนึ่งฝายใดหรือท้ังสองฝายดังกลาว มีฐานะ

เปน “ผูประกอบธุรกิจ” ตามนิยามในมาตรา L. 121–1 กรณีเชนนี้ก็จะตองนําประมวลกฎหมาย

                                  
32 Article L. 110–4 I. – Obligations deriving from trade between traders or 

between traders and non-traders shall be time–barred after five years unless they 

are subject to special shorter statutes of limitations. 
33 Article L. 121–1 Traders are those who carry out commercial acts and 

who make this their usual profession. 
34 Article L. 110–1 The law provides that commercial acts are: 

1° … 

10° Bills of exchange between all persons. 
35Article 2224 Personal actions or movable rights of action prescribe in 

five years from the day the holder of a right knew or should have known the facts 

enabling him to exercise his right. 
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พาณิชย มาตรา L. 110–4 I. มาใชบังคับ แตหากเปนกรณีท่ีบุคคลท้ังสองฝายดังกลาวมิใชผูประกอบ

ธุรกิจ กรณีเชนนี้ก็จะตองนําประมวลกฎหมายแพง มาตรา 2224 มาใชบังคับ ซ่ึงท้ังสองกรณีก็จะใหผล

อยางเดียวกัน คือ มีอายุความ 5 ป 

ตัวอยางท่ี 1. อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินใหแก ร. ตอมา ร. สลักหลังโอนตั๋วนั้น

ใหแก ก. ในการนี้ ฮ. ซ่ึงประกอบธุรกิจเก่ียวกับตั๋วแลกเงินเปนทางคาปกติของตน เชน รับซ้ือลด 

ตั๋วแลกเงิน รับอาวัลตั๋วแลกเงินหรือรับเขาใชเงินหรือรับรองเพ่ือแกหนาโดยเรียกเก็บคาธรรมเนียม

เปนการตอบแทน เปนตน ไดเขาลงลายมือชื่อรับอาวัล ร. ดวย และ ก. สลักหลังโอนตั๋วนั้นใหแก ข. 

เม่ือตั๋วถึงกําหนด ข. นําตั๋วไปยื่นใหผูจายใชเงินแตผูจายปฏิเสธการใชเงิน ข. จึงทําคําคัดคานและสง 

คําบอกกลาวการท่ีตั๋วเงินขาดความเชื่อถือนั้นใหแก อ. ผูสั่งจายและ ร. กับ ก. ผูสลักหลังโดยถูกตอง

ตามกฎหมายแลว เชนนี้หาก ข. ใชสิทธิไลเบี้ยเอาแก ฮ. ผูรับอาวัลและ ฮ. ก็ไดใชเงินใหแก ข. ไปและ

เขาถือเอาตั๋วเงินนั้นในวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ดังนี้ ฮ. ผูรับอาวัล ร. ซ่ึงไดใชเงินใหแก ข. ไป 

ก็ยอมมีสิทธิไลเบี้ยเอาแก ร. บุคคลซ่ึงตนประกันและ อ. ผูสั่งจายไดภายในกําหนด5 ปนับแตวันท่ีตน

ไดใชเงินและเขาถือเอาตั๋วนั้น ตามมาตรา L. 110–4 I. แหงประมวลกฎหมายพาณิชยฝรั่งเศส กลาวคือ 

ภายในวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 

ตัวอยางท่ี 2. จากขอเท็จจริงตามตัวอยางท่ี 1. หากปรากฏวา ท้ัง ฮ., ร. และ อ. มิใช 

ผูประกอบธุรกิจตามนิยามในประมวลกฎหมายพาณิชยฝรั่งเศส มาตรา L. 121–1 เลย เชนนี้ ฮ.  

ผูรับอาวัล ร. ซ่ึงไดใชเงินใหแก ข. ไปก็ยอมมีสิทธิไลเบี้ยเอาแก ร. บุคคลซ่ึงตนประกันและ อ. ผูสั่งจาย

ไดภายในกําหนด 5 ปนับแตวันท่ีตนไดใชเงินและเขาถือเอาตั๋วนั้น ตามมาตรา 2224 แหงประมวล

กฎหมายแพงฝรั่งเศส กลาวคือ ภายในวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 เชนเดียวกัน 

สําหรับอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. 1912 (Hague Convention 1912) และอนุสัญญานคร

เจนีวา ค.ศ. 1930, 1931 (Geneva Convention 1930, 1931) ตางก็บัญญัติเรื่องอายุความไวใน

ทํานองเดียวกันกับประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของไทย และตางก็มิไดบัญญัติเรื่องอายุความใช

สิทธิไลเบี้ยของผูรับอาวัลไวโดยเฉพาะเชนเดียวกัน 

อยางไรก็ตาม ปญหาดังกลาวตอมาไดรับการแกไขโดยอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1988 

(Vienna Convention 1988) โดยมาตรา 84 วรรค 2 ของอนุสัญญาดังกลาวไดบัญญัติวา “คูสัญญา

ซ่ึงไดใชเงินไปตามมาตรา 70 หรือมาตรา 71 อาจใชสิทธิไลเบี้ยเอาแกคูสัญญาฝายท่ีตองรับผิดตอตน

ไดภายในระยะเวลา 1 ปนับแตวันท่ีไดใชเงินตามตั๋วนั้นไป”36 ซ่ึงการใชเงินตามมาตรา 70 หมายถึง

                                  
36 United Nations Convention on International Bills of Exchange and 

International Promissory Notes 1988 Article 84 Paragraph 2. – A party who pays the 
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การใชเงินใหแกผูทรงในทอดแรก สวนการใชเงินตามมาตรา 71 หมายถึงการใชเงินใหแกคูสัญญาท่ีได

ใชเงินและเขาถือเอาตั๋วคนกอน ๆ ซ่ึงมาใชสิทธิไลเบี้ยเอากับตนในทอดตอ ๆ มา บทบัญญัติดังกลาว

มิไดระบุตัวบุคคลผูจะใชสิทธิไลเบี้ยเอาไว ไมเหมือนกับบทบัญญัติวาดวยอายุความตามกฎหมาย

ฝรั่งเศส37 กฎหมายเยอรมัน38 อนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. 1912 (Hague Convention 1912)39 และ

อนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ. 1930, 1931 (Geneva Convention 1930, 1931)40 ซ่ึงไดระบุตัวผูจะใช

สิทธิไลเบี้ยเอาไวดวย สงผลใหการใชสิทธิไลเบี้ยภายในอายุความเทาใด ตองพิจารณาวาบุคคลใดจะ

เปนผูใชสิทธิไลเบี้ย ทําใหบุคคลอ่ืนนอกจากท่ีระบุไวจะไมสามารถนําอายุความดังกลาวมาใชบังคับได 

แตอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1988 (Vienna Convention 1988) มิไดระบุตัวผูจะใชสิทธิไลเบี้ยเชน

วานั้น หากแตกําหนดไววาหากเปนการใชเงินใหแกผูทรง ตามมาตรา 70 หรือเปนการใชเงินใหแก

คูสัญญาตามตั๋วอ่ืน ๆ ท่ีมาใชสิทธิไลเบี้ยเอาแกตนอีกทอดหนึ่ง ตามมาตรา 71 แลว บุคคลผูใชเงินไป

ดังกลาวก็สามารถนําอายุความตามมาตรา 84 วรรค 2 มาใชบังคับไดท้ังสิ้น รวมท้ังผูรับอาวัลดวย 

สงผลใหเม่ือผูรับอาวัลไดใชเงินตามตั๋วไปแลว ไมวาจะไดใชเงินใหแกผูใด ผูรับอาวัลยอมมีสิทธิไลเบี้ยได

ภายในอายุความ 1 ป ตามมาตรา 84 วรรค 2 

ตอปญหาตามกฎหมายไทยวาผูรับอาวัลจะใชสิทธิไลเบี้ยไดภายในอายุความเทาใดนั้น ผู

ศึกษาจึงมีความเห็นเปนความเห็นท่ีสามวา ควรแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติมาตรา 1003 โดยไมตองผูกโยง

เรื่องอายุความไวกับตัวผูใชสิทธิไลเบี้ย (ผูสลักหลัง) และตัวผูถูกไลเบี้ย (ผูสลักหลังและผูสั่งจาย) ดังเชนท่ี

เปนอยูในปจจุบัน หากแตควรระบุเปนภาพรวมไววา บุคคลซ่ึงไดใชเงินใหแกผูทรงหรือคูสัญญาท่ีไดใชเงิน

และเขาถือเอาตั๋วคนกอน ๆ ซ่ึงมาใชสิทธิไลเบี้ยเอากับตนอีกทอดหนึ่งไปแลว สามารถใชสิทธิไลเบี้ยเอาแก

ผูตองรับผิดตอตนไดภายในอายุความ 6 เดือน เพ่ือใหสอดคลองกับหลักการท่ีบัญญัติไวอนุสัญญากรุง

เวียนนา ค.ศ. 1988 (Vienna Convention 1988)  

                                                                                               
instrument in accordance with article 70 orarticle 71 may exercise his right of action 

against a party liable to him within one year from the date on which he paid the 

instrument. 
37 French Commercial Code Article L511–78. 
38 Wechselgesetz Art. 70. 
39 Convention on the Unification of the Law Relating to Bills of Exchange 

and Promissory Notes 1912, Uniform Regulation Article 70. 
40 Convention Providing a Uniform Law for Bills of Exchange and Promissory 

Notes 1930, Uniform Law on Bills of Exchange and Promissory Notes Article 70. 
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5.4 ปญหาผูรับอาวัลใชสิทธิไลเบ้ียผูรับอาวัลคนอ่ืนซ่ึงเขาประกันลูกหนี้คนเดียวกัน 

 

ในกรณีท่ีมีผูรับอาวัลหลายคนเขารับอาวัลบุคคลคนเดียวกัน มีปญหาวา หากผูรับอาวัล 

คนหนึ่งคนใดใชเงินใหแกผูทรงไปแลว ผูรับอาวัลคนนั้นจะใชสิทธิไลเบี้ยเอาแกผูรับอาวัลคนอ่ืน 

ซ่ึงเขาประกันบุคคลคนเดียวกันกับตนไดหรือไม 

ตัวอยาง อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินจํานวน 300,000 บาทให ร., ร. สลักหลังโอนตั๋ว

ให ก. โดยมีเอ บีและซีเขาอาวัล ร. เม่ือตั๋วถึงกําหนด ก. นําตั๋วไปยื่นให จ. ใชเงินแต จ. ปฏิเสธการใช

เงิน ก. จึงทําคําคัดคานแลวใชสิทธิไลเบี้ยเอ เม่ือเอไดใชเงินให ก. แลวเขาถือเอาตั๋ว เอจะใชสิทธิไลเบี้ย 

บีและซีไดหรือไม 

ตอปญหานี้ ในประเทศไทยยังมีความเห็นท่ีแตกตางกันออกเปนสองความเห็น 

ความเห็นท่ีหนึ่ง เห็นวาผูรับอาวัลจะใชสิทธิไลเบี้ยเอาแกผูรับอาวัลอ่ืนซ่ึงเขาประกัน

บุคคลคนเดียวกันกับตนมิได เพราะกฎหมายใหสิทธิผูรับอาวัลไลเบี้ยเอาแกบุคคลท่ีตนประกันและ

บุคคลซ่ึงตองรับผิดตอตัวผูถูกประกันเทานั้น มิไดใหสิทธิผูรับอาวัลไลเบี้ยผูรับอาวัลอ่ืนท่ีอยูในลําดับ

เดียวกับตน อีกท้ังจะเรียกใหผูรับอาวัลอ่ืนรวมเฉลี่ยความรับผิดกับตนก็มิได เพราะการรับอาวัลรวมไม

เหมือนการคํ้าประกันรวมตามมาตรา 682 วรรคสอง41 เนื่องจากผูรับอาวัลยอมผูกพันเปนอยาง

เดียวกันกับบุคคลซ่ึงตนประกัน ผูรับอาวัลจึงอยูในฐานะเปนลูกหนี้ชั้นตนเชนเดียวกันกับบุคคลซ่ึงตน

ประกัน ไมใชอยูในฐานะผูคํ้าประกันตามกฎหมายลักษณะคํ้าประกัน และแมความผูกพันของผูรับ

อาวัลกับบุคคลซ่ึงตนประกันมีตอผูทรงก็มิใชลูกหนี้รวมอันจะตองรับผิดเปนสวนเทา ๆ กัน หากถือ

ตามแนวความเห็นนี้ ตามตัวอยางขางตน เอจะใชสิทธิไลเบี้ยบีและซีมิได เอไดแตจะใชสิทธิไลเบี้ย ร. ผู

ซ่ึงตนประกันและ อ. บุคคลซ่ึงตองรับผิดตอ ร. เทานั้น นอกจากนี้เอจะขอเฉลี่ยความรับผิดโดยใหบี

และซีรับผิดคนละ 100,000 บาทก็มิได เพราะการรับอาวัลรวมไมเหมือนการคํ้าประกันรวมและไมมี

บทบัญญัติใดของการรับอาวัลท่ีอนุญาตใหนํามาตรา 682 วรรคสองมาใชบังคับแตอยางใด 

                                  
41 จิตติ ติงศภัทิย, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยบัญชีเดินสะพัด

และตั๋วเงิน, พิมพครั้งท่ี 17 แกไขเพ่ิมเติมโดย เสาวนีย อัศวโรจน, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2533), น. 92, 105; ไพฑูรย คงสมบูรณ, คําอธิบายกฎหมายลักษณะต๋ัว

เงิน, พิมพครั้งท่ี 3, (กรุงเทมหานคร: สํานักพิมพนิติธรรม, 2554), น. 248 – 249; อัมพร ณ ตะก่ัวทุง, 

คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ลักษณะตั๋วเงิน, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพนิติบรรณ

การ, 2548), น. 175 – 176. 



287 

ความเห็นท่ีสอง เห็นวา ผูเขามารับอาวัลบุคคลเดียวกันมีความรับผิดแบบลูกหนี้รวม 

ดังนั้น เม่ือผูรับอาวัลคนหนึ่งคนใดไดใชเงินใหแกผูทรงไปแลว จึงสามารถมาเรียกใหผูรับอาวัลลําดับ

เดียวกันกับตนรับผิดไดอยางเดียวกับลูกหนี้รวม 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 4839/2538 เม่ือโจทกจําเลยตางเปนผูรับประกันดวยอาวัลเช็ค

ดวยกัน จึงตองรวมรับผิดตอผูทรงตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 898 ประกอบดวย

มาตรา 967 วรรคแรก โจทกจําเลยจึงเปนลูกหนี้รวมกันตามบทมาตราดังกลาวขางตน เม่ือโจทกซ่ึง

เปนบุคคลผูมีความผูกพันรวมกับจําเลยในอันท่ีจะตองใชหนี้มีสวนไดเสียในการใชหนี้ไดเขาใชหนี้นั้น

แลว โจทกยอมไดรับชวงสิทธิมาเรียกรองจากจําเลยไดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 

229 

หากถือตามแนวความเห็นนี้ ตามตัวอยางขางตนเอจะมีสิทธิไลเบี้ยบีและซีในจํานวนเงิน

ตามสวน กลาวคือ ไลเบี้ยไดคนละ 100,000 บาท และในสวนท่ีเอตองรับผิดในฐานะผูรับอาวัลอีก 

100,000 บาทนั้น เอก็ยอมมีสิทธิไลเบี้ย อ. และ ร. ใหรับผิดตอตนได สวนบีและซีซ่ึงถูกเอไลเบี้ยไป 

คนละ 100,000 บาทแลวนั้นก็สามารถไลเบี้ยเอาแก อ. และ ร. ไดเชนเดียวกัน 

เม่ือศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายตางประเทศ พบวา กฎหมายฝรั่งเศส42 กฎหมาย

เยอรมัน43 กฎหมายเอกรูปแหงอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. 1912 (Hague Convention 1912)44 

กฎหมายเอกรูปแหงอนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ. 1930, 1931 (Geneva Convention 1930, 1931)45 

และอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1988 (Vienna Convention 1988)46 ตางก็บัญญัติไวในทํานอง

เดียวกันกับกฎหมายไทย กลาวคือ เม่ือผูรับอาวัลไดใชเงินไปตามตั๋วแลกเงินแลว ยอมไดสิทธิในอันจะ

ไลเบี้ยเอาแกบุคคลซ่ึงตนไดประกันไว กับท้ังบุคคลท้ังหลายผูรับผิดตอตัวผูนั้นแตไมไดบัญญัติเรื่องผูรับ

อาวัลจะใชสิทธิไลเบี้ยเอาแกผูรับอาวัลคนอ่ืนซ่ึงเขาประกันลูกหนี้คนเดียวกันไว 

                                  
42 French Commercial Law Article L511–21 Para. 9. 
43 Wechselgesetz Art. 32 (3). 
44 Convention on the Unification of the Law Relating to Bills of Exchange 

and Promissory Notes, Uniform Regulation Article 31 Para. 3. 
45 Convention providing a Uniform Law for Bills of Exchange and Promissory 

Notes, Uniform Law on Bills of Exchange and Promissory Notes Article 32 Para. 3. 
46 United Nation Convention on International Bills of Exchange and 

International Promissory Notes Article 48 (2). 
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อยางไรก็ตามเม่ือศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายอังกฤษแลวผูลงลายมือชื่อในตั๋วเงิน 

ในฐานะอยางอ่ืนนอกจากผูสั่งจายหรือผูรับรอง จะมีความรับผิดเสมือนผูสลักหลัง ตามมาตรา 56 

แหงพระราชบัญญัติตั๋วแลกเงิน ค.ศ. 1882 (Bills of Exchange Act 1882) ประกอบกับ มาตรา 57 

(1) ก็ไดบัญญัติไวโดยชัดแจงวา “...ผูสลักหลังท่ีถูกบังคับใหจายเงินตามตั๋วไปแลว อาจไดรับการชดใช

เงินคืนจากผูรับรอง ผูสั่งจายหรือผูสลักหลังกอนตน ในจํานวนดังตอไปนี้...” ดังนั้น การใชสิทธิไลเบี้ย

จึงตองเปนไปตามลําดับของการเขามาผูกพัน กลาวคือ บุคคลท่ีเขามาผูกพันตามตั๋วกอนก็จะตองรับ

ผิดตอบุคคลท่ีเขามาผูกพันตามตั๋วทีหลัง ดังนั้น ตามขอเท็จจริงตามตัวอยางขางตน ปญหาวาเอจะใช

สิทธิไลเบี้ยเอาแกบีและซีไดหรือไม จึงตองพิจารณาวาเอไดเขาลงลายมือชื่อกอนหรือหลังบีและซี หาก

เอเขาลงลายมือชื่อในตั๋วกอนบีและซี เอก็จะไมสามารถไลเบี้ยเอาแกบีและซีได แตหากเอเขาลง

ลายมือชื่อหลังบีและซี เชนนี้เอก็ยอมมีสิทธิไลเบี้ยเอาแกบีและซีได 

ตอปญหาวาผูรับอาวัลจะใชสิทธิไลเบี้ยเอาแกผูรับอาวัลรวมคนอ่ืน ๆ ไดหรือไมนั้น ผู

ศึกษาเห็นดวยกับความเห็นท่ีสอง ท่ีเห็นวาผูเขามารับอาวัลบุคคลเดียวกันมีความรับผิดแบบลูกหนี้

รวม ดังนั้น เม่ือผูรับอาวัลคนหนึ่งคนใดไดใชเงินใหแกผูทรงไปแลว จึงสามารถมาเรียกใหผูรับอาวัล

ลําดับเดียวกันกับตนรับผิดไดอยางเดียวกับลูกหนี้รวม เนื่องจากเปนการตีความท่ีกอใหเกิดความเปน

ธรรมในระหวางผูรับอาวัลท้ังหลายนั้นเอง เพราะหากตีความวาผูรับอาวัลท่ีไดใชเงินตามตั๋วไปไม

สามารถใชสิทธิไลเบี้ยเอาแกผูรับอาวัลคนอ่ืน ๆ ซ่ึงไดเขารับอาวัลบุคคลคนเดียวกันกับตนแลวจะ

กอใหเกิดผลประหลาด กลาวคือ จะทําใหบุคคลท่ีมีฐานะเดียวกัน (คือ เปนผูรับอาวัลลูกหนี้คน

เดียวกัน) ตองรับผิดแตกตางกันโดยข้ึนอยูกับวาผูท่ีมาใชสิทธิไลเบี้ยนั้นจะเลือกไลเบี้ยเอาแกผูรับอาวัล

คนใด สวนผูรับอาวัลคนอ่ืนกลับหลุดพนจากความรับผิดไป ท้ังนี้ เนื่องจากผูรับอาวัลท่ีถูกไลเบี้ยยอม

ไมมีสิทธิเก่ียงใหผูท่ีมาใชสิทธิไลเบี้ยนั้นไปใชสิทธิไลเบี้ยเอาแกผูรับอาวัลคนอ่ืน ๆ นั่นเอง ดังนั้น เพ่ือ

ความเปนธรรมแลว ลูกหนี้รวมท่ีมีฐานะเดียวกัน จึงควรจะตองรับผิดในสัดสวนเทา ๆ กัน มากกวาท่ี

จะใหเปนไปตามอําเภอใจของผูท่ีมาใชสิทธิไลเบี้ยวาจะเลือกไลเบี้ยเอาแกบุคคลใด และใหบุคคลอ่ืน ๆ 

ท่ีอยูในฐานะเดียวกันนั้นหลุดพนจากความรับผิดไป 

มีปญหาตอไปวา หากกําหนดใหผูรับอาวัลสามารถไลเบี้ยเอาแกผูรับอาวัลคนอ่ืน ๆ ซ่ึง

เขาประกันบุคคลคนเดียวกันกับตนไดแลว ใครจะเปนผูถือตั๋วเงินนั้น 

ตัวอยาง อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินใหแก ร. ในการนี้ อ. ไดจัดใหเอและบีเขารับ

อาวัลตนเองดวย เม่ือตั๋วถึงกําหนด ร. นําตั๋วไปยื่นให จ. ใชเงินแต จ. ปฏิเสธการใชเงิน ร. จึงใชสิทธิไล

เบี้ยเอาแกเอ และเอก็ใชเงินใหแก ร. แลวเขาถือเอาตั๋ว เชนนี้ หากเอมีสิทธิไลเบี้ยเอาแกบีและบีไดใช

เงินใหแกเอตามสวนแลว มีปญหาวาตั๋วแลกเงินฉบับดังกลาวจะตกอยูในความครอบครองของบุคคลใด 

ตอปญหานี้ผูศึกษาไมพบวรรณกรรมทางกฎหมายท่ีไดอธิบายไว อยางไรก็ตามผูศึกษา

เห็นวา ปญหาดังกลาวสามารถแกไขไดโดยการแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
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มาตรา 1003 โดยกําหนดใหกรณีคูสัญญาท่ีไดใชเงินและเขาถือเอาตั๋วแลว มีสิทธิไลเบี้ยเอาแกผูตอง

รับผิดตอตนไดภายในอายุความ 6 เดือน ซ่ึงการแกไขเพ่ิมเติมเชนนี้จะสงผลให เม่ือผูทรงฟองไลเบี้ย

เอาแกผูรับอาวัลแลว ผูรับอาวัลจะตองรีบยื่นคํารองตอศาลเพ่ือใหศาลเรียกผูรับอาวัลคนอ่ืน ๆ เขามา

เปนคูความรวมโดยแสดงเหตุวาตนอาจฟองคูความเชนวานั้นเพ่ือการใชสิทธิไลเบี้ย โดยอาศัยอํานาจ

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 57 (3) ท้ังนี้ เนื่องจากมาตรา 1003 จะเปน

เสมือนบทบังคับโดยปริยายใหผูถูกฟองตองรีบเรียกลูกหนี้ตามตั๋วคนอ่ืน ๆ ท่ีตนมีสิทธิไลเบี้ยใหเขามา

ในคดีเพ่ือประโยชนแหงการใชสิทธิไลเบี้ย มิฉะนั้นแลว หากรอจนกวาคดีถึงท่ีสุด อายุความ 6 เดือน

ดังกลาวก็อาจลวงพนไปแลว สงผลใหผูถูกฟองสิ้นสิทธิไลเบี้ยเพราะเหตุขาดอายุความและในกรณีเชนนี้

จ ะนํ ามาตรา  1003  ท่ี บัญญัติ ว าผู ถู กฟ อ ง มีสิ ทธิ ไล เบี้ ยภาย ใน  6  เดื อนนับแต วั น ท่ี ได 

ใชเงินก็มิได เพราะมาตราดังกลาวไดแยกบัญญัติกรณีท่ีมีการฟองคดีไวเปนพิเศษแลว ดังนั้น หากไมมี

การฟองคดี อายุความ 6 เดือนก็จะตองเริ่มนับตั้งแตวันท่ีผูรับอาวัลไดใชเงินและเขาถือเอาตั๋ว แตหาก

มีการฟองคดี อายุความ 6 เดือนก็จะตองเริ่มนับตั้งแตวันท่ีผูรับอาวัลถูกฟอง ซ่ึงการแกไขเพ่ิมเติม

มาตรา 1003 ดังกลาวจะแกปญหาความไมชัดเจนเรื่องผูถือตั๋วเงินดังกลาวได เพราะในขณะท่ี 

ผูรับอาวัลยื่นคํารองตอศาลใหเรียกผูรับอาวัลคนอ่ืน ๆ เขามาเปนคูความรวมนั้น คดียังไมถึงท่ีสุด 

สงผลใหผูทรงยังคงครอบครองตั๋วเงินฉบับดังกลาวอยูนั่นเอง 

 

5.5 ปญหาการอาวัลตั๋วผูถือ 

 

เม่ือศึกษากฎหมายตางประเทศเก่ียวกับตั๋วแลกเงินชนิดผูถือ พบวา มีระบบกฎหมายท่ี

แตกตางกันเปน 2 ระบบ ไดแก  

(1) ระบบกฎหมายท่ีอนุญาตใหมีการออกตั๋วแลกเงินชนิดผูถือได เชน กฎหมาย

อังกฤษ47กฎหมายอเมริกัน48 กฎหมายญี่ปุน49 เปนตน 

                                  
47 Bills of Exchange Act 1882 Article 3 (1) – A bills of exchange is an 

unconditional order in writing, addressed by one person to another, signed by the 

person giving it, requiring the person to whom it is addressed to pay on demand or 

at a fixed or determinable future time a sum certain in money to or to the order of a 

specified person, or to bearer. 
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(2) ระบบกฎหมายท่ีไมอนุญาตใหมีการออกตั๋วแลกเงินชนิดผูถือ เชน กฎหมาย

ฝรั่ งเศส 50 กฎหมายเยอรมัน51 กฎหมายเอกรูปแหงอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. 1912 (Hague 

Convention 1912)52 กฎหมายเอกรูปแหงอนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ. 1930, 1931 (Geneva 

Convention 1930, 1931)53 อนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1988 (Vienna Convention 1988)54 

เปนตน 

สําหรับกฎหมายไทยนั้น อนุญาตใหมีการออกตั๋วแลกเงินชนิดผูถือได ทํานองเดียวกันกับ

กฎหมายอังกฤษ กฎหมายอเมริกัน และกฎหมายญี่ปุน ดังท่ีประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มาตรา 909 บัญญัติวา “อันตั๋วแลกเงินนั้น ตองมีรายการดังกลาวตอไปนี้ คือ...(๖) ชื่อ หรือยี่หอ 

                                                                                               
48 The Negotiable Instrument Law Section 20 (4) – An instrument to be 

negotiable must conform to the following requirements: … 4. Must be payable to 

order or to bearer. 
49 Japanese Commercial Code Article 449. 
50 French Commercial Law Article L511–1 Para. I – The bills of exchange 

shall contain: … 6° The name of the person to whom or to the order of whom 

payment must be made. 
51 Wechselgesetz Art. 1 Para. 6. – The bills of exchange shall contain: … 6. 

The name of the person to whom or to the order of whom payment must be made. 
52 Convention on the Unification of the Law Relating to Bills of Exchange 

and Promissory Notes 1912, Uniform Regulation Article 1 Para. 6. – A bills of 

exchange contains: … 6. The name of the person to whom or to whose order 

payment is to be made. 
53 Convention Providing a Uniform Law for Bills of Exchange and 

Promissory Notes 1930, Uniform Law on Bills of Exchange and Promissory Notes 

Article 1 Para. 6. – A bill of exchange contains: … 6. The name of the person to 

whom or to whose order payment is to be made. 
54 United Nations Convention on International Bills of Exchange and 

International Promissory Notes, 1988 Article 3 Para. 1. – A bill of exchange is a written 

instrument which: (a) Contains an unconditional order whereby the drawer directs 

the drawee to pay a definite sum of money to the payee or to his order. 
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ผูรับเงิน หรือคําจดแจงวาใหใชเงินแกผูถือ” ซ่ึงมีนักกฎหมายบางทานกลาววาบทบัญญัติดังกลาว 

มีท่ีมาจากกฎหมายญี่ปุน55 

โดยปกติแลวตั๋วผูถือยอมโอนกันไดดวยการสงมอบโดยไมจําตองสลักหลัง ตามมาตรา 

918 อยางไรก็ตามหากมีการสลักหลังตั๋วผูถือ การสลักหลังดังกลาวก็มิไดเสียไปตามมาตรา 899 แต

อยางใด หากแตใหถือวาการสลักหลังดังกลาวเปนการรับอาวัลผูสั่งจาย ตามมาตรา 921 ซ่ึงเปนไปโดย

ผลของกฎหมาย อนึ่ง เม่ือศึกษากฎหมายเชิงเปรียบเทียบกับกฎหมายตางประเทศแลว ผูศึกษาเห็นวา 

บทบัญญัติมาตรา 921 นาจะไดรับอิทธิพลมาจากกฎหมายวาดวยตราสารเปลี่ยนมือของประเทศ

สหรัฐอเมริกา มาตรา 70 ซ่ึงบัญญัติวา “ในกรณีท่ีมีการสลักหลังเฉพาะลงในตั๋วแลกเงินชนิดผูถือ  

ตั๋วดังกลาวอาจโอนตอไปไดดวยการสงมอบ แตบุคคลซ่ึงสลักหลังเฉพาะนั้นตองรับผิดในฐานะ 

ผูสลักหลังตอบรรดาผูทรงซ่ึงไดสิทธิในตั๋วนั้นผานการสลักหลังของตน”56 อยางไรก็ตาม บทบัญญัติ

ดังกลาวก็ไมเหมือนกับบทบัญญัติมาตรา 921 ของไทยเสียทีเดียว เนื่องจากกฎหมายอเมริกันได

กําหนดเง่ือนไขของการสลักหลังไววา ตองเปนการสลักหลังเฉพาะเทานั้น หากเปนการสลักหลังลอย 

ก็จะไมเขาเง่ือนไขของมาตรานี้ และผลของการสลักหลังเฉพาะลงในตั๋วแลกเงินชนิดผูถือ คือ 

ผูสลักหลังนั้นตองรับผิดในฐานะผูสลักหลัง แตกตางจากกฎหมายไทยท่ีกําหนดใหผูสลักหลังตั๋วผูถือ

ตองรับผิดในฐานะผูรับอาวัล แตแมวามาตรา 70 แหงกฎหมายวาดวยตราสารเปลี่ยนมือของประเทศ

สหรัฐอเมริกาจะไมเหมือนกับมาตรา 921 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของไทยเสียทีเดียว

แตก็ยังเปนท่ีนาสังเกตวา ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 921 อาจไดรับอิทธิพลมาจาก

กฎหมายวาดวยตราสารเปลี่ยนมือของประเทศสหรัฐอเมริกา มาตรา 70 ดังกลาว 

เม่ือพิจารณาบทบัญญัติมาตรา 921 แลว พบวา ในกรณีท่ีผูสลักหลังตั๋วผูถือไดใชเงิน

ใหแกผูทรงและไดเขาถือเอาตั๋วแลว มีปญหาวา ผูสลักหลังตั๋วผูถือจะใชสิทธิไลเบี้ยเอาแกผูสั่งจายหรือ 

ผูสลักหลังคนกอนไดหรือไม เพียงใดและภายในอายุความเทาใด 

                                  
55 ภาควิชานิติศึกษาทางสังคม ปรัชญา และประวัติศาสตร, บันทึกคําสัมภาษณ 

พระยามานวราช เสวี  (ปลอด วิ เชี ยร  ณ สงขลา ) ,  (กรุ ง เทพมหานคร :  คณะนิติ ศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2557), น. 197. 
56 The Negotiable Instrument Law § 70. – Where an instrument, payable 

to bearer, is indorsed specially, it may nevertheless be further negotiated by delivery; 

but the person indorsing specially is liable as indorser to only such holders as make 

title through his indorsement. 
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ตัวอยาง อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินใหผูถือแลวสงมอบตั๋วให ร., ร. สลักหลังโอนตั๋ว

ให ก., ก. สลักหลังโอนตั๋วให ข. และ ข. สลักหลังโอนตั๋วให ค. เม่ือตั๋วถึงกําหนด ค. นําตั๋วไปยื่นให จ. 

ใชเงินแต จ. ปฏิเสธการใชเงิน ค. จึงทําคําคัดคานแลวใชสิทธิไลเบี้ย หาก ข. ไดใชเงินให ค. และเขา

ถือเอาตั๋วแลว เชนนี้ ข. จะใชสิทธิไลเบี้ยบุคคลใดไดบางและภายในอายุความเทาใด 

ตอปญหานี้มีความเห็นท่ีตางกันออกไปเปน 3 แนวทางดวยกัน คือ 

ความเห็นท่ีหนึ่ง เห็นวาตั๋วผูถือยอมโอนกันไดดวยการสงมอบ ตามมาตรา 918 และผูใด

ถือตั๋วนั้นไว ผูนั้นยอมเปนผูทรง ตามมาตรา 904 เม่ือผูทรงเดิม (ค.) ใชสิทธิไลเบี้ยผูรับอาวัล (ข.) แลว

ผูรับอาวัล (ข.) ไดใชเงินและเขาถือเอาตั๋วดังกลาว ก็ถือวาผูรับอาวัล (ข.) มีตั๋วไวในครอบครอง จึงเปน

ผูทรงตามมาตรา 904 ยอมสามารถฟองผูสั่งจาย (อ.) และผูรับอาวัลผูสั่งจาย (ร. และ ก.) ใหรวมกัน 

รับผิดได ตามมาตรา 967 วรรคหนึ่ง ดังนั้นเม่ือผูทรง (ข.) มาฟองไลเบี้ยเอาแกผูซ่ึงตองรับผิดตามตั๋ว

ใหรับผิดจึงเปนกรณีตามมาตรา 1002 ซ่ึงมีอายุความ 1 ป 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 1752/2526 เช็คพิพาทจําเลยสั่งจายใหแกผูถือยอมโอนไปเพียง

ดวยการสงมอบใหกันโดยไมจําตองสลักหลัง การท่ีโจทกสลักหลังเช็คพิพาทขายลดใหแกธนาคาร ยอม

เปนเพียงประกัน (อาวัล) จําเลยผูสั่งจาย ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 921, 989 

เม่ือเช็คพิพาทเรียกเก็บเงินไมได ธนาคารผูรับซ้ือเช็คจึงหักเงินจากบัญชีโจทกและสงเช็คกลับคืนมาให

โจทกครอบครอง โจทกจึงเปนผูถือ ยอมเปนผูทรงตาม มาตรา 904 จึงมีอํานาจฟองจําเลยผูสั่งจาย

ภายในอายคุวาม 1 ปตามมาตรา 1002 กรณีไมเขามาตรา 1003 ซ่ึงมีอายุความ 6 เดือน นับแตวันท่ีผู

สลักหลังเขาถือเอาตั๋วเงินและใชเงินเพราะโจทกมิใชผูสลักหลังตามกฎหมาย 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 4383/2545 เช็คพิพาทระบุชื่อโจทกเปนผูรับเงิน แตไมไดขีดฆาคําวา

ผูถือเช็คพิพาทจึงเปนเช็คท่ีสั่งใหใชเงินแกผูถือดวย การสลักหลังเช็คท่ีสั่งใหใชเงินแกผูถือ ป.พ.พ. 

มาตรา 921 ประกอบดวยมาตรา 989 บัญญัติวาเปนเพียงประกัน (อาวัล) สําหรับผูสั่งจาย หาไดถือวา

เปนผูสลักหลังตามกฎหมายไม ดังนั้น การท่ีโจทกสลักหลังเช็คพิพาทไมวาจะเปนการกระทําเพ่ือเรียก

เก็บเงินผานบัญชีของผูอ่ืนซ่ึงเปนตัวแทน หรือโอนเช็คพิพาทไป เม่ือเช็คพิพาทถูกธนาคารปฏิเสธการ

จายเงิน โจทกไดเช็คพิพาทกลับมาอยูในความยึดถือครอบครอง โจทกยอมมีฐานะเปนผูทรงเช็คพิพาท 

ตาม ป.พ.พ. มาตรา 904 จึงมีอํานาจฟองจําเลยผูสั่งจายภายในอายุความ 1 ป นับแตวันท่ีเช็คพิพาท

ถึงกําหนด ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1002 

มีขอสังเกตวา ตามความเห็นนี้เม่ือผูรับอาวัลไดใชเงินใหแกผูทรงแลวยอมสามารถใชสิทธิ

ไลเบี้ยผูท่ีลงลายมือชื่อในตั๋วไดทุกคน เพราะเม่ือตนไดใชเงินและเขาถือเอาตั๋วแลวเทากับวามีตั๋วไวใน
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ครอบครอง จึงเปนผูทรงตามมาตรา 904 ผูสลักหลังคนกอนตนจะอางวาเม่ือไดสลักหลังตั๋วผูถือจึงเปน

ผูรับอาวัลผูสั่งจายเหมือนกัน จึงไมมีสิทธิไลเบี้ยผูรับอาวัลดวยกัน เชนนี้ขออางดังกลาวฟงไมข้ึน และ

เม่ืออางวาเปนผูทรงแลวก็ตองใชสิทธิไลเบี้ยไดภายในอายุความหนึ่งปตามมาตรา 1002 มิใชสิบป 

ตามมาตรา 193/30 แตอยางใด 

ความเห็นท่ีสอง เห็นวาเม่ือผูสลักหลังตั๋วผูถือ (ข.) ซ่ึงมีฐานะเปนผูรับอาวัลผูสั่งจาย ได

ใชเงินใหแกผูทรงคนกอน (ค.) และเขาถือเอาตั๋วแลว ยอมมีสิทธิไลเบี้ยเอาแกผูท่ีมีความผูกพันอยูแลว

กอนตน ตามมาตรา 967 วรรคสาม ซ่ึงมีอายุความหกเดือน ตามมาตรา 1003 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 3421/2525 เช็คพิพาทเปนเช็คอันสั่งใหใชเงินแกผูถือ ยอมโอน

ใหแกกันไดโดยการสงมอบ เม่ือโจทกไดรับเช็คพิพาทไวในครอบครอง โจทกจึงเปนผูทรงตามประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 904 ถึงแมโจทกจะสลักหลังโอนเช็คให ป. และ ป. นําเช็คไปเรียก

เก็บเงินจากธนาคารไมได ซ่ึงถือวา ป. เปนผูเสียหายในขณะท่ีเช็คถูกปฏิเสธการจายเงินก็ตาม แตเม่ือ

โจทกไดรับเช็คพิพาทคืนมา โจทกก็ยอมมีสิทธิเชนเดียวกับผูทรงในการท่ีจะบังคับเอาแกผูท่ีมีความ

ผูกพันอยูแลวกอนตนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 967 ประกอบกับมาตรา 989 

แมวาตามคําพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้จะไมมีประเด็นในเรื่องอายุความก็ตาม แตการท่ี

ศาลฎีกาปรับบทวาผูสลักหลังซ่ึงไดใชเงินใหแกผูทรงคนกอนยอมมีสิทธิไลเบี้ยเอาแกผูซ่ึงผูกพันอยูแลว

กอนตนตามมาตรา 967 วรรคสามนั้น แสดงวาเปนกรณีท่ีมีอายุความตามมาตรา 1003 ซ่ึงมีอายุ

ความหกเดือนนับแตวันท่ีผูสลักหลังไดใชเงินและเขาถือเอาตั๋วแลว 

ความเห็นท่ีสาม เห็นวาการสลักหลังตั๋วผูถือนั้นเปนเพียงประกัน (อาวัล) ผูสั่งจาย ตาม

มาตรา 921 ดังนี้ ท้ัง ร., ก. และ ข. ตางก็เปนผูรับอาวัล อ. ผูสั่งจายท้ังสิ้น เม่ือผูสลักหลังตั๋วผูถือ (ข.) 

ไดใชเงินใหแกผูทรงคนกอน (ค.) จึงเปนกรณีผูรับอาวัลไดใชเงินใหแกผูทรงและรับชวงสิทธิของผูทรง

ในอันจะมาไลเบี้ยเอาแกบุคคลซ่ึงตนไดประกันไว กับท้ังบุคคลท้ังหลายผูตองรับผิดแทนตัวบุคคลผูซ่ึง

ตนไดประกันไวนั้น ตามมาตรา 940 วรรคสาม แตผูรับอาวัลยอมไมมีสิทธิไลเบี้ยผูรับอาวัลดวยกัน ข. 

จึงไมมีสิทธิไลเบี้ย ร. และ ก. แตอยางใด คงมีแตเพียงสิทธิไลเบี้ยเอาแก อ. บุคคลซ่ึงตนประกันเทานั้น 

ซ่ึงในการไลเบี้ยเอาแกบุคคลซ่ึงตองรับผิดนั้นไมมีกฎหมายเรื่องอายุความบัญญัติไวโดยเฉพาะ จึงตองใช

อายุความตามหลักเกณฑท่ัวไป คือ 10 ป ตามมาตรา 193/30 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 3506/2528 จําเลยสั่งจายเช็คใหแกผูถือ โจทกผูทรงไดสลักหลัง

เช็คนั้นโดยมิไดระบุขอความใด ๆ ไวแลวนําไปขายลดใหแกบุคคลภายนอก ผูรับซ้ือเช็คไวยอมเปนผู

ทรงการสลักหลังของโจทกเปนเพียงประกันหนี้ตามเช็คท่ีจําเลยจะตองรับผิดตอผูทรง โจทกยอมอยูใน
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ฐานะผูคํ้าประกันหนี้ตามเช็คของจําเลย เม่ือผูทรงรับเงินตามเช็คไมไดและโจทกไดชําระหนี้ใหแกผูทรง

แทนจําเลยไป ยอมเขารับชวงสิทธิของผูทรงท่ีจะไลเบี้ยเอาจากจําเลย สิทธิเรียกรองของโจทกดังกลาว

ไมมีกฎหมายบัญญัติเรื่องอายุความไว จึงตองใชอายุความ 10 ป ตามประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย มาตรา 164 (ปจจุบันคือมาตรา 193/30) กรณีไมตองดวยมาตรา 1002 ซ่ึงบัญญัติไวแต

เฉพาะกรณีท่ีผูทรงเช็คฟองผูสลักหลังและผูสั่งจาย และโจทกก็มิไดอยูในฐานะผูสลักหลังเช็คตาม

มาตรา 1003 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 3996/2533 เจาหนี้สลักหลังเช็คพิพาทเปนอาวัลผูสั่งจาย เม่ือ

ธนาคารตามเช็คพิพาทปฏิเสธการจายเงิน เจาหนี้ในฐานะผูรับอาวัลไดใชเงินตามเช็คใหแกผูทรง 

เจาหนี้ยอมไดสิทธิในอันท่ีจะไลเบี้ยเอาแกจําเลยบุคคลซ่ึงตนไดประกันตาม ประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชยมาตรา 940 ซ่ึงไมมีกฎหมายกําหนดอายุความไวโดยเฉพาะจึงตองใชอายุความ 10 ป 

ตามมาตรา 164 (ปจจุบันคือมาตรา 193/30) คําขอรับชําระหนี้ของเจาหนี้จึงไมขาดอายุความ 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 5595/2533 จําเลยสั่งจายเช็คใหแกโจทกหรือผูถือ โจทกสลักหลัง

เช็คนําไปขายลดใหแกบุคคลภายนอก ผูรับซ้ือเช็คไวยอมเปนผูทรงเช็คการสลักหลังของโจทกจึงเปน

เพียงประกันหนี้ตามเช็คพิพาทท่ีจําเลยจะตองรับผิดตอผูทรง ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มาตรา 921 ประกอบมาตรา 989 โจทกยอมอยูในฐานะคํ้าประกันหนี้ตามเช็คของจําเลย เม่ือโจทกได

ชําระหนี้แทนจําเลยไปแลว ยอมมีสิทธิไลเบี้ยเอาจากจําเลย และเขารับชวงสิทธิของผูทรงเช็คบรรดามี

เหนือจําเลยดวย กรณีเชนนี้ไมปรากฏวามีกฎหมายบัญญัติไวโดยเฉพาะใหผูรับชวงสิทธิจากผูทรงเช็ค

จะตองฟองรองภายในกําหนดเวลาเทาใด สิทธิเรียกรองของโจทกในฐานะผูรับชวงสิทธิมาจากผูทรงจึง

มีอายุความ 10 ปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 164 (ปจจุบันคือมาตรา 193/30) หา

ใชอายุความ 6 เดือนตามมาตรา 1003 ไม 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 2806/2536 การสลักหลังเช็คซ่ึงสั่งใหใชเงินแกผูถือนั้นประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 921 ซ่ึงมาตรา 989 วรรคแรกบัญญัติใหนํามาใชบังคับในเรื่องเช็ค

ดวยนั้น บัญญัติไวเปนการเฉพาะแลววา เปนเพียงการคํ้าประกัน (อาวัล) สําหรับผูสั่งจายหาไดถือวา

เปนการสลักหลังโอนหรือสลักหลังลอยไม เม่ือโจทกสลักหลังเช็คพิพาทฉบับท่ี 1 และท่ี 2 ซ่ึงจําเลยสั่ง

ใหใชเงินแกผูถือ โจทกยอมไดชื่อวาเปนผูรับอาวัลจําเลยตามบทมาตราดังกลาวจึงตองผูกพันเปนอยาง

เดียวกับจําเลยซ่ึงโจทกประกัน เม่ือโจทกผูรับอาวัลไดใชเงินไปตามเช็คใหแกผูทรงเช็คแลว ยอมได

สิทธิในอันจะไลเบี้ยเอาแกจําเลยซ่ึงโจทกไดประกันไวการท่ีโจทกใชสิทธิฟองจําเลยเก่ียวกับเช็คพิพาท

ฉบับท่ี 1 และท่ี 2 จึงเปนการใชสิทธิของผูรับอาวัลท่ีไดใชเงินไปตามเช็คแลวใชสิทธิไลเบี้ยเอาแกผูสั่ง
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จายซ่ึงตนไดประกันไวตามท่ีประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 940 วรรคสาม ประกอบมาตรา 

989 วรรคแรก บัญญัติใหสิทธิไว สิทธิเรียกรองของโจทกในกรณีนี้ไมมีกฎหมายบัญญัติไวโดยเฉพาะให

ตองบังคับเสียภายในระยะเวลาเทาใด ฉะนั้นจึงตองมีกําหนด 10 ป ตามท่ีประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย มาตรา 164 (เดิม) บัญญัติไว คดีตามคําฟองโจทกเก่ียวกับเช็คพิพาทฉบับท่ี 1 และท่ี 2 หาใช

กรณีโจทกผูสลักหลังโอนเช็คแกผูทรง หรือผูสลักหลังลอยโอนเช็คแกผูทรงใชสิทธิฟองไลเบี้ยเอาแก

จําเลยผูสั่งจายเช็คอันมีอายุความ 6 เดือน ตามท่ีประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1003 

บัญญัติไวไม คดีโจทกจึงไมขาดอายุความ 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 3185/2536 โจทกลงลายมือชื่อสลักหลังเช็คพิพาทซ่ึงเปนเช็คผูถือ

ความรับผิดของโจทกยอมเปนเพียงอาวัลผูสั่งจายเม่ือโจทกใชเงินแกผูทรงไปแลวยอมเกิดสิทธิแกโจทก

ท่ีจะไลเบี้ยเอาจากผูสั่งจายซ่ึงเปนบุคคลซ่ึงตนไดประกันไว ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มาตรา 940 วรรคทายเปนสิทธิท่ีมีลักษณะเดียวกับสิทธิของผูคํ้าประกันซ่ึงไดชําระหนี้แลวยอมเกิด

สิทธิท่ีจะไลเบี้ยเอาจากลูกหนี้เพราะการคํ้าประกันนั้น ตามมาตรา 693 วรรคแรก หาใชสิทธิการรับ

ชวงสิทธิอ่ืนเหนือลูกหนี้ตามมาตรา 693 วรรคสองไม เปนสิทธิท่ีเกิดจากนิติกรรมการอาวัลหรือคํ้า

ประกันนั้นเองหาไดรับชวงสิทธิของผูทรงท่ีมีอยูตอผูสั่งจายเช็คพิพาทมาไม เปนกรณีท่ีไมมีบทบัญญัติ

แหงกฎหมายกําหนดอายุความไวโดยเฉพาะจึงตองบังคับตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

มาตรา 164(ปจจุบันคือมาตรา 193/30) ซ่ึงเปนบทท่ัวไปและมีอายุความ 10 ป 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 5547/2537 โจทกสลักหลังเช็คผูถือซ่ึงจําเลยเปนผูสั่งจายยอมเปน

เพียงประกัน (อาวัล) สําหรับผูสั่งจายตาม ป.พ.พ. มาตรา 921 ประกอบมาตรา 989 จึงอยูในฐานะผู

คํ้าประกันหนี้ตามเช็คท่ีจะตองรับผิดตอผูทรงเทานั้น หาไดถือวาเปนผูสลักหลังตามกฎหมายไม เม่ือ

โจทกชําระหนี้ตามเช็คแทนจําเลยไปแลวโจทกยอมมีสิทธิไลเบี้ยเอาจากจําเลยตาม ป.พ.พ. มาตรา 

940วรรคสาม ประกอบมาตรา 989 กรณีนี้ไมมีกฎหมายบัญญัติไวโดยเฉพาะใหตองบังคับภายใน

กําหนดเวลาเทาใด จึงตองใชอายุความ 10 ป ตาม ป.พ.พ. มาตรา 164 (ปจจุบันคือมาตรา 193/30) 

มิใชอายุความ 1 ป หรือ 6 เดือน ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1002 และมาตรา 1003 

มีขอสังเกตวา ตามความเห็นท่ีสามนั้น ผูรับอาวัลซ่ึงเปนผูสลักหลังตั๋วผูถือเขารับชวง

สิทธิของผูทรงเพ่ือใชสิทธิไลเบี้ยเอาแกบุคคลซ่ึงตนประกัน ซ่ึงก็คือผูสั่งจายนั่นเอง เพราะการสลักหลัง

ตั๋วผูถือยอมเปนเพียงประกัน (อาวัล) ผูสั่งจาย และเม่ือเปนการรับชวงสิทธิเพ่ือไลเบี้ยโดยผูรับอาวัล 

มิใชการอางสิทธิในฐานะผูทรงตั๋วชนิดผูถือจึงตองใชอายุความ 10 ป อยางไรก็ตามการรับชวงสิทธิของ

ผูรับอาวัลเชนนี้ยอมอยูภายใตหลักท่ีวาผูรับอาวัลยอมไมมีสิทธิไลเบี้ยผูรับอาวัลรวมคนอ่ืน ๆ ซ่ึงเขาคํ้า
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ประกันบุคคลคนเดียวกันกับตน ดังนั้นผูสลักหลังคนอ่ืนจึงหลุดพนจากความรับผิด เหลือเพียงผูสั่งจาย

และผูรับรอง (หากมี) ซ่ึงตองรับผิดตอผูสั่งจายเทานั้น 

แนวความเห็นท่ีแตกตางกันท้ังสามแนวทางตามคําพิพากษาฎีกาขางตน ผูศึกษาเห็นวา 

แนวความเห็นท่ีหนึ่ง ซ่ึงถือวาผูรับอาวัลท่ีไดใชเงินใหแกผูทรงเขาถือเอาตั๋วแลวมีสิทธิไลเบี้ยบุคคลอ่ืน

ภายในอายุความ 1 ป นาจะเปนแนวความเห็นท่ีถูกตองและยุติธรรมท่ีสุด เนื่องจากหากถือตามแนว

ความเห็นท่ีสามท่ีใหมีอายุความ 10 ป จะเปนการแปลความท่ีทําใหอายุความในการไลเบี้ยของผูรับ

อาวัลยาวกวาอายุความกรณีอ่ืน ๆ ซ่ึงไมนาจะเปนเชนนั้น เพราะไมมีเหตุใดท่ีผูรับอาวัลรับเอาสิทธิ

ของผูทรงมาแลวจะมีสิทธิดีกวาผูทรง 

เม่ือศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายตางประเทศแลว พบวา กฎหมายฝรั่งเศส กฎหมาย

เยอรมัน อนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. 1912 (Hague Convention 1912) อนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ. 

1930, 1931 (Geneva Convention 1930, 1931) และอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1988 (Vienna 

Convention 1988) ตางก็มิไดบัญญัติเรื่องตั๋วผูถือเอาไวแตอยางใด กลาวอีกนัยหนึ่ง คือ กฎหมาย

ดังกลาวไมอนุญาตใหมีการออกตั๋วแลกเงินสั่งจายใหแกผูถือ เนื่องจากในบทบัญญัติวาดวยการออกตั๋ว

แลกเงินของกฎหมายตาง ๆ ดังกลาว กําหนดหลักเกณฑเชิงรูปแบบในการออกตั๋วแลกเงินไวประการ

หนึ่ง คือ ในตั๋วแลกเงินนั้นตองระบุชื่อผูรับเงินไวดวย โดยไมอนุญาตใหมีการระบุคําจดแจงวาใหใชเงิน

แกผูถืออยางเชนมาตรา 909 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของไทยแตอยางใด ดังนั้น ปญหา

เรื่องสิทธิไลเบ้ียและอายุความของผูสลักหลังตั๋วผูถือซ่ึงไดใชเงินใหแกผูทรงจึงไมเกิดข้ึนในระบบ

กฎหมายตาง ๆ ดังกลาว 

อยางไรก็ตาม พระราชบัญญัติตั๋วแลกเงิน ค.ศ. 1882 (Bills of Exchange Act 1882) 

ของประเทศอังกฤษ อนุญาตใหมีการออกตั๋วแลกเงินสั่งจายใหแกผูถือได
57 โดยตั๋วแลกเงินสั่งจาย

ใ ห แ ก 

ผูถือยอมโอนกันไดดวยการสงมอบโดยไมตองมีการสลักหลังแตอยางใด58 อยางไรก็ดี พระราชบัญญัติ

ตั๋วแลกเงิน ค.ศ. 1882 (Bills of Exchange Act 1882) กลับไมมีบทบัญญัติท่ีกําหนดใหผูสลักหลังตั๋ว 

ผูถือตองรับผิดในฐานะผูรับอาวัลผูสั่งจายอยางเชนท่ีกําหนดไวในมาตรา 921 แหงประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชยของไทยแตอยางใด ดังนั้น ความรับผิดของผูสลักหลังตั๋วผูถือจึงตองเปนไปตาม

มาตรา 56 แหงพระราชบัญญัติตั๋วแลกเงิน ค.ศ. 1882 (Bills of Exchange Act 1882) สงผลให

                                  
57 Bills of Exchange Act 1882 Article 3 (1), 8 (2) (3). 
58 Bills of Exchange Act 1882 Article 31 (2). 
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บุคคลดังกลาวตองรับผิดตอผูท่ีผูกพันตามตั๋วอยูแลวกอนตน ตามมาตรา 55 (2) (a) ซ่ึงเม่ือผูสลักหลัง

ตั๋วผูถือไดใชเงินใหแกผูทรงหรือบุคคลผูใชเงินและเขาถือเอาตั๋วคนกอนไปแลว บุคคลดังกลาวก็ยอมมี

สิทธิไลเบ้ียเชนเดียวกับผูสลักหลังท่ีไดจายใหแกผูทรงโดยชอบดวยกฎหมาย ตามมาตรา 57 (1) 

กลาวคือ มีสิทธิไดรับการชดใชเงินคืนจากผูรับรอง ผูสั่งจายหรือผูสลักหลังกอนตน และเม่ือ

พระราชบัญญัติตั๋วแลกเงิน ค.ศ. 1882 (Bills of Exchange Act 1882) มิไดบัญญัติเรื่องอายุความใช

สิทธิเรียกรองตามตั๋วเงินไวโดยเฉพาะ หากแตไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัติอายุความ ค.ศ. 1980 

(Limitation Act 1980) ซ่ึงไดแบงอายุความตามสัญญา (Contract) ออกเปน 2 ประเภท ไดแกอายุ

ความตามสัญญาท่ัวไป (Simple Contract) ซ่ึงจะมีอายุความ 6 ปนับแตวันท่ีมูลเหตุแหงการฟองคดี 

(Cause of Action) ไดเกิดข้ึน59 และอายุความตามสัญญาท่ีมีการประทับตรา (Speciality) ซ่ึงจะมี

อายุความ 12 ปนับแตวันท่ีมูลเหตุแหงการฟองคดีไดเกิดข้ึน60 ซ่ึงอายุความใชสิทธิเรียกรองตามตั๋วเงิน

นั้นเปนอายุความตามสัญญาท่ัวไปชนิดหนึ่ง ดังนั้นจึงมีอายุความ 6 ปนับแตวันท่ีมูลเหตุแหงการฟอง

คดีไดเกิดข้ึนนั่นเอง 

 

5.6 ปญหาความไมชัดแจงของบทบัญญัติมาตรา 940 วรรคสอง 

 

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 940 วรรคสอง บัญญัติวา “แมถึงวาความรับ

ผิดใชเงินอันผูรับอาวัลไดประกันอยูนั้นจะตกเปนใชไมไดดวยเหตุใด ๆ นอกจากเพราะทําผิดแบบ

ระเบียบ ทานวาขอท่ีสัญญารับอาวัลนั้นก็ยังคงสมบูรณ”  

บทบัญญัติดังกลาว มีขอท่ีนาพิจารณา 3 ประการ คือ 

1. ถอยคําท่ีวา “ความรับผิดใชเงิน...จะตกเปนใชไมได” นั้น หมายถึงความรับผิดใชเงิน

ของบุคคลใด ซ่ึงในทางวิชาการมีความเห็นท่ีแตกตางกันเปน 2 ความเห็น กลาวคือ  

ความเห็นท่ีหนึ่ง เห็นวา หมายถึงความรับผิดใชเงินของผูรับอาวัล  

ตัวอยาง อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินใหแก ร. ตอมา ร. สลักหลังโอนตั๋วนั้นใหแก ก.  

ในการนี้ ร. ไดขมขูให ฮ. เขาลงลายมือชื่อรับอาวัลตนดวย มิฉะนั้นจะฆา ฮ. ใหตาย ฮ. กลัววาตนจะ

ถูกฆาจึงยอมลงลายมือชื่อรับอาวัล ร. เม่ือตั๋วถึงกําหนด ก. นําตั๋วไปยื่นให จ. ใชเงินแต จ. ปฏิเสธการ

ใชเงิน ก. จึงใชสิทธิไลเบี้ยเอาแก ฮ. เชนนี้ หากถือตามความเห็นท่ีหนึ่ง ฮ. ตองใชเงินใหแก ก. เพราะ

การท่ี ฮ. ถูกขมขูใหลงลายมือชื่อรับอาวัล ร. นั้น แมวา ฮ. จะไดบอกลางโมฆียะกรรมนั้นอันสงผลให

                                  
59 Limitation Act 1980, s. 5. 
60 Limitation Act 1980, s. 8. 
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ความรับผิดของ ฮ. ตกเปนอันใชไมได ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 164 ประกอบ

มาตรา 176 แตก็มิใชเรื่องการทําผิดแบบระเบียบแตอยางใด 

ความเห็นท่ีสอง เห็นวา หมายถึงความรับผิดใชเงินของผูถูกอาวัล 

ตัวอยาง อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินใหแก ร. ตอมา ก. ไดขมขูให ร. สลักหลังโอน

ตั๋วนั้นใหแกตนมิฉะนั้นจะฆา ร. ใหตาย ร. กลับวาตนจะถูกฆาจึงสลักหลังโอนตั๋วนั้นใหแก ก. ในการนี้ 

ฮ. ไดเขาลงลายมือชื่อรับอาวัล ร. ดวย เม่ือตั๋วถึงกําหนด ก. นําตั๋วไปยื่นให จ. ใชเงินแต จ. ปฏิเสธการ 

ใชเงิน ก. จึงใชสิทธิไลเบี้ยเอาแก ฮ. เชนนี้ หากถือตามความเห็นท่ีสอง ฮ. ก็ตองใชเงินใหแก ก. เพราะ

การท่ี ร. ถูกขมขู ใหสลักหลังโอนตั๋วใหแก  ก. นั้น แมวา ร. จะไดบอกลางโมฆียกรรมนั้น 

อันสงผลใหความรับผิดของ ร. ตกเปนอันใชไมได ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 164 

ประกอบมาตรา 176 แตก็มิใชเรื่องการทําผิดแบบระเบียบแตอยางใด 

ตอปญหานี้ เม่ือเปรียบเทียบกับกฎหมายตางประเทศแลว พบวา กฎหมายฝรั่งเศส61 

กฎหมายเยอรมัน62 อนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. 1912 (Hague Convention 1912)63 และอนุสัญญานคร

เจนีวา ค.ศ. 1930, 1931 (Geneva Convention 1930, 1931)64 ตางก็บัญญัติไวเหมือนกัน โดย

บัญญัติวา “His undertaking is valid even when the liability which he has guaranteed is 

inoperative for any reason other than defect of form” ซ่ึงแปลวา “ความผูกพันของเขา 

(ผูรับอาวัล) ยังคงสมบูรณ แมวาความรับผิดท่ีเขาไดประกันอยูนั้นจะตกเปนใชไมไดดวยเหตุใด ๆ 

นอกจากเพราะทําผิดแบบระเบียบ” จึงเห็นไดวา ตามกฎหมายดังกลาว ความรับผิดท่ีตกเปนอันใช

ไมไดนั้น คือ ความรับผิดท่ีถูกประกัน ซ่ึงก็คือความรับผิดของผูถูกประกันหรือผูถูกอาวัลนั่นเอง 

สําหรับอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1988 (Vienna Convention 1988) นั้น ไมมีบทบัญญัติทํานอง

ดังกลาวแตอยางใด สวนกฎหมายอังกฤษก็ไมมีบทบัญญัติวาดวยการอาวัลตั๋วเงินแยกออกมาตางหาก

ดังเชนกฎหมายตาง ๆ ดังกลาว โดยถือวาบุคคลภายนอกตั๋วเงินคนใดท่ีเขามาลงลายมือชื่อในตั๋วเงิน

นั้นในฐานะอยางอ่ืนนอกจากผูสั่งจายและผูรับรอง ยอมตองรับผิดตามเนื้อความในตั๋วเงินนั้นในฐานะผู

                                  
61 French Commercial Code Article L. 511–21 Para. 7. 
62 Wechselgesetz Article 32 (2). 
63 Convention on the Unification of the Law Relating to Bills of Exchange 

and Promissory Notes, Uniform Regulation Article 31 Para. 2. 
64 Convention providing a Uniform Law for Bills of Exchange and Promissory 

Notes, Uniform Law on Bills of Exchange and Promissory Notes Article 32 Para. 2. 
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สลักหลัง มิใชผูรับอาวัลหรือผูคํ้าประกันความรับผิดของบุคคลใด จึงไมมีกรณีท่ีจะตองพิจารณาวาความ

รับผิดของผูถูกอาวัลหรือผูไดรับการคํ้าประกันนั้นจะตกเปนอันใชไมไดหรือไมแตอยางใด 

ปญหาดังกลาว ผูศึกษาเห็นดวยกับความเห็นท่ีสองโดยเห็นวา เม่ือพิจารณาถอยคําของ

มาตรา 940 วรรคสองตอนตนซ่ึงบัญญัติวา “แมถึงวาความรับผิดใชเงินอันผูรับอาวัลไดประกันอยูนั้น

จะตกเปนใชไมไดดวยเหตุใด ๆ” แลว จะเห็นวา ความรับผิดท่ีตกเปนอันใชไมไดนั้น คือ ความรับผิดท่ี

ผูรับอาวัลไดประกันอยู หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง คือ ความรับผิดของบุคคลซ่ึงผูรับอาวัลไดระบุชื่อไวในคํา

รับอาวัล หรือผูสั่งจายในกรณีท่ีผูรับอาวัลมิไดระบุชื่อบุคคลเชนวานั้นไว ตามมาตรา 939 วรรคสี่ 

นั่นเอง ซ่ึงการตีความเชนนี้ก็เปนไปในทํานองเดียวกันกับกฎหมายฝรั่งเศส65 กฎหมายเยอรมัน66 

อนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. 1912 (Hague Convention 1912) 67 และอนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ. 1930, 

1931 (Geneva Convention 1930, 1931) 68 นอกจากนี้ผูศึกษายังเห็นวา หากเปนขอตอสูเฉพาะตัว

ของผูรับอาวัลแลว ผูรับอาวัลยอมยกข้ึนตอสูเพ่ือปฏิเสธความรับผิดไดเสมอ ไมวาขอตอสูนั้นจะเปน

เรื่องการทําผิดแบบระเบียบหรือไมก็ตาม เชน ขอตอสูวาตนเขาลงลายมือชื่อรับอาวัลตั๋วเงินโดย

บกพรองในความสามารถทําใหการลงลายมือชื่อไมเต็มผลตามมาตรา 902 เปนตน เพราะมิฉะนั้นแลว 

ยอมเปนการขัดตอหลักกฎหมายท่ัวไปวาดวยการแสดงเจตนา บทบัญญัติมาตรา 940 วรรคสอง

ดังกลาวนั้นมีความหมายแตเพียงวา ผูรับอาวัลจะยกขอตอสูของผูถูกอาวัลวาผูถูกอาวัลหลุดพนจาก

ความรับผิด ตนจึงหลุดพนความรับผิดดวยมิได ซ่ึงหลักนี้ทําใหผูรับอาวัลตางจากผูคํ้าประกัน เพราะ

โดยหลักแลว ผูคํ้าประกันยอมยกขอตอสูของบุคคลท่ีตนประกันข้ึนตอสูเจาหนี้ได แตในเรื่องอาวัล 

ผูรับอาวัลจะยกขอตอสูของผูถูกอาวัลข้ึนตอสูผูทรงไดแตเฉพาะกรณีทําผิดแบบระเบียบเทานั้น 

ตัวอยาง อ. ผูเยาวออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินให ร. เพ่ือชําระหนี้คาซ้ือสินคาโดยมีเอ 

เขารับอาวัล อ., ตอมา ร. สลักหลังโอนตั๋วให ก. หลังจากนั้นผูแทนโดยชอบธรรมของ อ. บอกลาง 

นิติกรรมซ้ือขายท่ี อ. ทําไวกับ ร. ทําให อ. ไมตองรับผิดตามมูลหนี้เดิม จึงไมตองรับผิดตามมูลหนี้ 

ตั๋วเงินดวย เม่ือตั๋วถึงกําหนด ก. นําตั๋วไปยื่นให จ. ใชเงินแต จ. ปฏิเสธการใชเงิน เชนนี้ ร. และเอตอง

รวมกันรับผิดตอ ก. ผูทรง การท่ี อ. ผูเยาวหลุดพนจากความรับผิดตามมาตรา 902 มิไดทําใหเอ 

                                  
65 French Commercial Code Article L. 511–21 Para. 8. 
66 Wechselgesetz Article 32 (2). 
67 Convention on the Unification of the Law Relating to Bills of Exchange 

and Promissory Notes, Uniform Regulation Article 31 Para. 2. 
68 Convention providing a Uniform Law for Bills of Exchange and Promissory 

Notes, Uniform Law on Bills of Exchange and Promissory Notes Article 32 Para. 2. 
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ผูรับอาวัลหลุดพนจากความรับผิดไปดวย เพราะการท่ีเอจะหลุดพนจากความรับผิดไดนั้น มีแตเฉพาะ

กรณี อ. ทําผิดแบบระเบียบเทานั้น เม่ือ อ.มิไดทําผิดแบบระเบียบใด ๆ ดังนั้น ขอสัญญารับอาวัล 

ก็ยังคงสมบูรณ ตามมาตรา 940 วรรคสอง 

สําหรับอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1988 (Vienna Convention 1988) นั้น ไมมี

บทบัญญัติทํานองดังกลาวนั้นแตอยางใด สวนกฎหมายอังกฤษก็ไมมีบทบัญญัติวาดวยการอาวัลตั๋วเงิน

แยกออกมาตางหากดังเชนกฎหมายตาง ๆ ดังกลาว โดยถือวาบุคคลภายนอกตั๋วเงินคนใดท่ีเขามาลง

ลายมือชื่อในตั๋วเงินนั้นในฐานะอยางอ่ืนนอกจากผูสั่งจายและผูรับรอง ยอมตองรับผิดตามเนื้อความใน

ตั๋วเงินนั้นในฐานะผูสลักหลัง มิใชผูรับอาวัลหรือผูคํ้าประกันความรับผิดของบุคคลใด จึงไมมีกรณีท่ี

จะตองพิจารณาวาความรับผิดของผูถูกอาวัลหรือผูไดรับการคํ้าประกันนั้นจะตกเปนอันใชไมไดหรือไม

แตอยางใด 

2. ตามมาตรา 940 วรรคสอง หากความรับผิดของบุคคลซ่ึงผูรับอาวัลเขาประกันตกเปน 

อันใชไมไดดวยเหตุใด ๆ นอกจากเพราะทําผิดแบบระเบียบแลว ผูรับอาวัลยังคงตองรับผิดตอไป 

ในทุกกรณีหรือไม ตอปญหานี้ ในประเทศไทยยังมีแนวความเห็นท่ีแตกตางกันเปน 2 แนว ไดแก 

ความเห็นท่ีหนึ่ง เห็นวา ความรับผิดของผูรับอาวัลเปนความรับผิดเด็ดขาด (Absolute 

Liability) กลาวคือ หากมิใชการทําผิดแบบระเบียบแลว ผูรับอาวัลยังคงตองรับผิดตามเนื้อความแหง

ตั๋วเงินนั้นตอไปในทุกกรณี แมวามูลหนี้ซ่ึงเปนท่ีมาของการออกหรือโอนตั๋วเงินจะตกเปนอันใชมิไดก็ตาม 

ตัวอยาง อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินใหแก ร. เพ่ือชําระหนี้ในมูลหนี้คาซ้ือยาเสพติด  

ในการนี้ อ. ไดจัดให ฮ. เขารับอาวัลตนเองดวย เม่ือตั๋วถึงกําหนด ร. นําตั๋วไปยื่นให จ. ใชเงิน  

แต จ. ปฏิเสธการใชเงิน ร. จึงใชสิทธิไลเบี้ยเอาแก ฮ. เชนนี้ หากถือตามความเห็นท่ีหนึ่ง ฮ. จะตอง 

รับผิดใชเงินใหแก ร. แมวามูลหนี้ซ่ึงเปนท่ีมาของการออกตั๋วเงินระหวาง อ. และ ร. จะตกเปนโมฆะ

ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 150 ก็ตาม เนื่องจากกรณีดังกลาวมิใชเรื่องการทําผิด

แบบระเบียบตามมาตรา 940 วรรคสองแตอยางใด 

ความเห็นท่ีสอง เห็นวา แมจะมิใชเรื่องการทําผิดแบบระเบียบ แตผูรับอาวัลก็ยัง

สามารถยกขอตอสูอ่ืน ๆ ข้ึนปฏิเสธความรับผิดตามตั๋วได ไดแก ขอตอสูวาผูทรงมีสิทธิบกพรองตามตั๋ว

หรือมิใชผูทรงโดยชอบดวยกฎหมาย และขอตอสูของตัวผูรับอาวัลเองท่ีมีตอผูทรง (Personal 

Defenses) เชน ขอตอสูเรื่องความสามารถของผูรับอาวัล ตามมาตรา 902 หรือขอตอสูเรื่องมิไดอาวัล

ใหถูกตอง ตามมาตรา 939 หรือขอตอสูเรื่องผูทรงมิไดทําใหถูกตองตามท่ีกฎหมายกําหนด ตามมาตรา 

973 หรือขอตอสูเรื่องอายุความ ตามมาตรา 1001 ถึงมาตรา 1003 หรือขอตอสูวาตั๋วเงินมีการแกไข

เปลี่ยนแปลงขอความโดยผูรับอาวัลไมยินยอม ตามมาตรา 1007 เปนตน 

ตัวอยาง อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินใหแก ร. ในการนี้ อ. ไดจัดให ฮ. เขารับอาวัล 

อ. ดวย ตอมา ร. สลักหลังโอนตั๋วใหแก ก. เพ่ือชําระหนี้คาซ้ือยาเสพติด เม่ือตั๋วถึงกําหนด ก. นําตั๋วไป
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ยื่นให จ. ใชเงิน แต จ. ปฏิเสธการใชเงิน ก. จึงใชสิทธิไลเบี้ยเอาแก ฮ. เชนนี้ หากถือตามความเห็นท่ี

สอง ฮ. ยอมยกขอตอสูวา ก. มิใชผูทรงโดยชอบดวยกฎหมาย เนื่องจากไดรับสลักหลังตั๋วเงินมาจาก

มูลหนี้ท่ีตกเปนโมฆะ ข้ึนตอสู ก. เพ่ือปฏิเสธความรับผิดตามตั๋วได ถึงแมวาขอตอสูดังกลาวจะมิใช

เรื่องการทําผิดแบบระเบียบตามมาตรา 940 วรรคสองก็ตาม 

ตอปญหานี้ เม่ือศึกษากฎหมายตางประเทศแลว พบวา กฎหมายฝรั่งเศส อนุสัญญากรุง

เฮก ค.ศ. 1912 (Hague Convention 1912) และอนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ. 1930, 1931 (Geneva 

Convention 1930, 1931) ตางก็บัญญัติไวในทํานองเดียวกันกับกฎหมายไทย และมิไดใหความ

ชัดเจนในประเด็นนี้ไวเชนเดียวกัน 

ผูศึกษาเห็นวา การตีความบทบัญญัติมาตรา 940 วรรคสองตามความเห็นท่ีหนึ่งท่ีเห็น

วาความรับผิดของผูรับอาวัลเปนความรับผิดเด็ดขาด (Absolute Liability) โดยหากมิใชการทําผิด

แบบระเบียบแลว ผูรับอาวัลยังคงตองรับผิดตามเนื้อความแหงตั๋วเงินนั้นตอไปในทุกกรณี แมวามูลหนี้

ซ่ึงเปนท่ีมาของการออกหรือโอนตั๋วเงินจะตกเปนอันใชมิไดก็ตาม นั้น นาจะเปนการตีความท่ีไม

ถูกตอง โดยมีเหตุผล ดังตอไปนี้ 

1). เม่ือศึกษาในเชิงประวัติศาสตรและพัฒนาการของกฎหมายระหวางประเทศแลว 

พบวา แตเดิมมีการตีความบทบัญญัติมาตรา 940 วรรคสองตามความเห็นท่ีหนึ่ง ซ่ึงเปนการตีความ

ตามกฎหมายเอกรูปแหงอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. 1912 (Hague Convention 1912) และกฎหมาย

เอกรูปแหงอนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ. 1930, 1931 (Geneva Convention 1930, 1931) อยางไรก็

ตาม ตอมาอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1988 (Vienna Convention 1988) ไดบัญญัติหลักการ

เก่ียวกับการหลุดพนจากความรับผิดของผูรับอาวัลข้ึนใหม โดยมิไดกําหนดใหผูรับอาวัลหลุดพนจาก

ความรับผิดไดแตเฉพาะกรณีท่ีมีการทําผิดแบบระเบียบเทานั้น หากแตไดบัญญัติขอตอสูท่ีผูรับอาวัล

อาจยกข้ึนตอสูผูทรงเพ่ือปฏิเสธความรับผิดไวโดยละเอียดในมาตรา 47 วรรค 3 และวรรค 4 ซ่ึง

สามารถแบงออกไดเปน 2 กรณี ไดแก (1) ขอตอสูเฉพาะตัวของผูคํ้าประกัน ตามมาตรา 47 วรรค 3 

และ (2) ขอตอสูของบุคคลท่ีตนเขาประกัน ตามมาตรา 47 วรรค 4 โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

 (1) ขอตอสูเฉพาะตัวของผูคํ้าประกัน ตามมาตรา 47 วรรค 3 ซ่ึงบัญญัติวา “ในกรณี

ท่ีเปนขอตอสูเฉพาะตัว ผูคํ้าประกันอาจยกขอตอสู ดังตอไปนี้: 

  (a) สําหรับผูทรงท่ีมิใชผูทรงท่ีไดรับความคุมครอง เฉพาะขอตอสูท่ีผู คํ้า

ประกันอาจยกข้ึนตอสูไดตามวรรค 1 วรรค 3 และวรรค 4 แหงมาตรา 28 

  (b) สําหรับผูทรงท่ีไดรับความคุมครอง เฉพาะขอตอสูท่ีผูคํ้าประกันอาจ

ยกข้ึนตอสูไดตามวรรค 1 แหงมาตรา 30” 

 ตามบทบัญญัติดังกลาว ขอตอสูเฉพาะตัวของผูคํ้าประกันยังแบงออกไดเปน 2 กรณี 

คือ (1) ขอตอสูท่ีมีตอผูทรงท่ีมิไดรับความคุมครอง และ (2) ขอตอสูท่ีมีตอผูทรงท่ีไดรับความคุมครอง 
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 (2) ขอตอสูของบุคคลท่ีตนเขาประกัน ตามมาตรา 47 วรรค 4 ซ่ึงบัญญัติวา “ใน

กรณีท่ีเปนขอตอสูท่ีอาจยกข้ึนตอสูไดโดยบุคคลซ่ึงตนประกัน ผูคํ้าประกันอาจยกขอตอสู ดังตอไปนี้: 

 (a)  ผูคํ้าประกันอาจยกข้ึนตอสูผูทรงท่ีมิไดรับความคุมครอง เฉพาะขอตอสูท่ีบุคคล

ซ่ึงตนประกันอาจยกข้ึนตอสูผูทรงเชนวานั้น ตามวรรค 1, 3 และ 4 แหงมาตรา 28; 

 (b)  ผู คํ้าประกันซ่ึงระบบุถอยคํารับประกันวา “รับประกัน (Guaranteed)”, 

“รับประกันการใชเงิน (Payment Guaranteed)” หรือ “รับประกันการเรียกเก็บเงิน (Collection 

Guaranteed)” หรือถอยคําอ่ืนใดทํานองเดียวกัน อาจยกข้ึนตอสูผูทรงท่ีไดรับความคุมครอง เฉพาะ

ขอตอสูท่ีบุคคลซ่ึงตนประกันอาจยกข้ึนตอสูผูทรงท่ีไดรับความคุมครอง ตามวรรค 1 แหงมาตรา 30; 

 (c)  ผูคํ้าประกันซ่ึงระบบุถอยคํารับประกันวา “อาวัล (Aval) หรือ “ใชไดเปนอาวัล 

(Good as Aval)” อาจยกข้ึนตอสูผูทรงท่ีไดรับความคุมครอง เฉพาะขอตอสู ดังตอไปนี้; 

 (i)  ขอตอสูวาผูทรงท่ีไดรับความคุมครองนั้นไดลายมือชื่อของบุคคลท่ีตนเขาประกัน

มาโดยกลฉอฉล (Fraudulent Act) ตามวรรค 1 (b) แหงมาตรา 30; 

 (ii)  ขอตอสูวาตั๋วเงินนั้นมิไดนํายื่นเพ่ือใหผูจายรับรองหรือใชเงิน ตามมาตรา 53 

หรือมาตรา 57; 

 (iii)  ขอตอสูวาตั๋วเงินนั้นมิไดมีการทําคําคัดคานการท่ีเขาไมรับรองหรือไมใชเงิน

ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด ตามมาตรา 63; 

 (iv)  ขอตอสูวามิอาจฟองรองเอาแกบุคคลซ่ึงตนประกันใหตองรับผิดไดอีกตอไป  

ตามมาตรา 84; 

 (d)  ผูคํ้าประกันท่ีมิใชธนาคารหรือสถาบันการเงินอ่ืน ๆ และท่ีไดแถลงการเขา

รับประกันโดยการลงลายมือชื่อเพียงประการเดียว อาจตอสูผูทรงท่ีไดรับความคุมครองดวยขอตอสู

ตามท่ีบัญญัติไวในอนุวรรค (Subparagraph) (b) แหงวรรคนี้; 

 (e)  ผูคํ้าประกันท่ีเปนธนาคารหรือสถาบันการเงินอ่ืน ๆ และท่ีไดแถลงการเขา

รับประกันโดยการลงลายมือชื่อเพียงประการเดียว อาจตอสูผูทรงท่ีไดรับความคุมครองดวยขอตอสู

ตามท่ีบัญญัติไวในอนุวรรค (Subparagraph) (c) แหงวรรคนี้” 

 ตามบทบัญญัติดังกลาว ขอตอสูของบุคคลท่ีตนเขาประกันซ่ึงผูคํ้าประกันสามารถ

ยกข้ึนตอสูผูทรงไดนั้น แบงออกไดเปนหลายกรณี ข้ึนอยูกับประเภทของผูทรง ถอยคําท่ีใชแถลงใน

การเขาคํ้าประกัน และประเภทของผูคํ้าประกัน 

 2). ตามกฎหมายไทยแลว ระบบตั๋วเงินจะมีความสัมพันธกับมูลหนี้เดิม มิใชนิติกรรม

ลอย ดังนั้น บุคคลท่ีจะมีสิทธิตามตั๋วจึงตองมีสิทธิตามมูลหนี้เดิมดวย กลาวอีกนัยหนึ่ง คือ หากบุคคล

ท่ีมีตั๋วเงินไวในความครอบครองนั้นไมมีสิทธิเรียกใหลูกหนี้รับผิดตามมูลหนี้เดิมได ก็ยอมไมมีสิทธิเรียก

ใหลูกหนี้ตามตั๋วรับผิดไดเชนกัน เนื่องจากบุคคลดังกลาวยอมมิใชผูทรงตั๋วเงินโดยชอบดวยกฎหมาย 
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ท้ังนี้ เพราะการจะเปนผูทรงโดยชอบดวยกฎหมายนั้น บุคคลดังกลาวตองมีตั๋วเงินไวในความ

ครอบครองโดยอาศัยมูลหนี้เดิมท่ีชอบดวยกฎหมายและไมขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี

ของประชาชนดวย 

ตัวอยางท่ี 1. อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินใหแก ร. ตอมา ร. สลักหลังโอนตั๋วนั้น

ใหแก ก. เพ่ือชําระหนี้คาซ้ือยาเสพติด เชนนี้ ก. ยอมมิใชผูทรงโดยชอบดวยกฎหมาย เพราะไดรับโอน

ตั๋วเงินมาโดยอาศัยมูลหนี้เดิมท่ีตกเปนโมฆะเนื่องจากเปนนิติกรรมท่ีตองหามชัดแจงโดยกฎหมาย ตาม

มาตรา 150 ก. จึงไมมีสิทธิเรียกใหคูสัญญาตามตั๋วรับผิดไดเลย 

 คําพิพากษาฎีกาท่ี 1288/2501 ผูรับอนุญาตสงขาวออกนอกราชอาณาจักรทํา

สัญญาใหผู อ่ืนสงขาวนั้นในนามของตนโดยเอาผลประโยชนตอบแทน (ขายโควตาขาว) แมไมมี

กฎหมายหาม แตการรับอนุญาตเชนนี้เปนสิทธิเฉพาะตัวจะโอนขายกันมิได เปนการหลีกเลี่ยงการ

ควบคุมสินคาท่ีสงออกไปนอกราชอาณาจักร และกระทบกระเทือนตอราคาขาวท่ีผูผลิตจะไดรับ 

เพราะผูสงออกตองหักราคาขาวชดเชยเปนประโยชนใหผูรับอนุญาต จึงเปนการขัดตอความสงบ

เรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การออกเช็คเพ่ือชําระหนี้ตามสัญญาซ่ึงขัดตอความสงบ

เรียบรอยของประชาชน ผูสั่งจายยกเหตุนี้ข้ึนตอสูผูทรงซ่ึงเปนคูสัญญาในหนี้เดิมได 

 คําพิพากษาฎีกาท่ี 166/2523 คนเดินโพยสลากกินรวบเปนผูขายสลาก 

กินรวบ ผิด พ.ร.บ. การพนัน สัญญาท่ีคนเดินโพยตองรวบรวมเงินสงแกเจามือมีวัตถุประสงคตองหาม

ชัดแจงโดยกฎหมายเปนโมฆะตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 113 (ปจจุบัน คือ 

มาตรา 150) เช็คท่ีออกเพ่ือชําระหนี้ดังกลาวไมมีมูลหนี้ ดังนี้ไมมีสิทธิบังคับชําระหนี้จากจําเลย 

 ดังนั้น เม่ือบุคคลดังกลาวมิอาจเรียกใหลูกหนี้ตามตั๋วรับผิดไดแลว ก็ไมควรจะมีสิทธิ

เรียกใหผูรับอาวัลลูกหนี้ตามตั๋วรับผิดตอตนไดเชนเดียวกัน 

ตัวอยางท่ี 2. จากขอเท็จจริงตามตัวอยางท่ี 1. หากปรากฏวาในการสลักหลังโดย ร. 

ใหแก ก. นั้น ฮ. ไดเขาลงลายมือชื่อรับอาวัล ร. ดวย เชนนี้ เม่ือ ก. ไมมีสิทธิเรียกให ร. รับผิดตอตนได

แลว ก. ก็ไมควรมีสิทธิเรียกให ฮ. รับผิดตอตนไดเชนเดียวกัน 

 ผูศึกษาจึงเห็นวา การตีความตามความเห็นท่ีหนึ่งท่ีเห็นวาความรับผิดของผูรับอาวัล

เปนความรับผิดแบบเด็ดขาด (Absolute Liability) นั้นนาจะไมถูกตอง เพราะตามตัวอยางดังกลาว 

มิใชเรื่องการทําผิดแบบระเบียบ ซ่ึงหากถือตามความเห็นท่ีหนึ่งแลว ฮ. จะตองรับผิดตามตั๋วตอ ก.  

อันจักกอใหเกิดผลประหลาด และกอใหเกิดความลักลั่นในการใชการตีความกฎหมาย กลาวคือ  

หาก ก. เรียกให อ. หรือ ร. รับผิด ท้ัง อ. และ ร. ยอมยกขอตอสูวา ก. มิใชผูทรงโดยชอบดวย

กฎหมายข้ึนตอสู เพ่ือปฏิเสธความรับผิดได แตหาก ก. เรียกให ฮ. รับผิด ฮ. กลับไมมีสิทธิยก

ขอเท็จจริงดังกลาวข้ึนตอสู ซ่ึงจะกอใหเกิดความไมเปนธรรมแก ฮ. อยางมาก 
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ดังนั้น เม่ือพิจารณาบทบัญญัติมาตรา 47 วรรค 3 และวรรค 4 แหงอนุสัญญากรุง

เวียนนา ค.ศ. 1988 (Vienna Convention 1988) และเหตุผลเก่ียวกับระบบกฎหมายตั๋วเงินของไทย

ท่ีมีความสัมพันธกับมูลหนี้เดิมดังกลาว แสดงใหเห็นวา เหตุท่ีจะทําใหผูรับอาวัลหลุดพนจากความรับ

ผิดไปนั้น มิไดจํากัดอยูแตเฉพาะเรื่องการทําผิดแบบระเบียบเทานั้น หากแตยังมีขอตอสูอ่ืน ๆ ท่ีผูรับอาวัล 

สามารถยกข้ึนตอสูผูทรงเพ่ือปฏิเสธความรับผิดไดดวย ไมวาจะเปนขอตอสูของตัวผูรับอาวัลนั้นเอง 

หรือขอตอสูของบุคคลท่ีผูรับอาวัลไดเขาประกัน ดังนั้น ผูศึกษาจึงเห็นวา การตีความมาตรา 940 

วรรคสองของไทย จึงตองตีความไปในทํานองดังกลาวดวย กลาวคือ ผูรับอาวัลอาจยังคงตองรับผิด

ตอไปในบางกรณีเทานั้น หาใชวาผูรับอาวัลจะตองรับผิดตอไปในทุกกรณีไม กลาวคือ กรณีความรับ

ผิดใชเงินของบุคคลซ่ึงผูรับอาวัลเขาประกันตกเปนอันใชมิไดอันจักสงผลใหผูรับอาวัลยังคงตองรับผิด

ตอไปตามมาตรา 940 วรรคสองนั้น หมายถึง ตกเปนอันใชมิไดดวยเหตุเฉพาะตัวของบุคคลดังกลาว

นั้นเอง เชน บกพรองเรื่องความสามารถเนื่องจากเปนผูเยาว หรือคนไรความสามารถ หรือกรณีนิติ

บุคคลกระทํานอกขอบวัตถุประสงค เปนตน ซ่ึงกรณีตาง ๆ เหลานี้ มาตรา 902 กําหนดวาไม

กระทบกระท่ังถึงความรับผิดของบุคคลอ่ืน ดังนั้น ผูรับอาวัลจึงยังคงตองรับผิดตอไป แมวาความรับผิด

ของบุคคลซ่ึงตนอาวัลจะตกเปนอันใชไมไดแลวก็ตาม 

สวนกรณีท่ีความรับผิดใชเงินของบุคคลซ่ึงผูรับอาวัลเขาประกันตกเปนอันใชมิได และ

มิใชเพราะเหตุทําผิดแบบระเบียบ แตผูรับอาวัลก็ไมตองรับผิดตามตั๋วเงินนั้นตอไป ก็ไดแกกรณีท่ี 

ผูรับอาวัลยกขอตอสูดังตอไปนี้ข้ึนตอสูผูทรง 

 2.1 ขอตอสูวาผูทรงมีสิทธิบกพรองตามตั๋วหรือมิใชผูทรงโดยชอบดวยกฎหมาย 

กลาวคือ ในการใชสิทธิตามตั๋วนั้น ผูทรงจะตองใชสิทธิโดยสุจริตและไมมีความบกพรองแหงสิทธิ  

หากผูทรงมีความบกพรองแหงสิทธิผูลงลายมือชื่อในตั๋วทุกคนยอมสามารถยกข้ึนเปนขอตอสูไดวา 

ไมตองรับผิด เนื่องจากมิใชผูทรงโดยชอบดวยกฎหมาย ดังนั้น ผูรับอาวัลซ่ึงเปนผูลงลายมือชื่อในตั๋ว

คนหนึ่งก็ยอมสามารถยกขอตอสูนี้ข้ึนตอสูไดเชนเดียวกัน เชน ขอตอสูท่ีปรากฏอยูบนตราสาร หรือ 

ขอตอสูเรื่องการสลักหลังขาดสาย หรือขอตอสูเรื่องผูทรงไดรับโอนมาโดยนิติกรรมท่ีเปนโมฆะหรือ

ปราศจากมูลหนี้ เปนตน 

ตัวอยาง อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินให ร. โดยมีเอเขาอาวัล อ., ร. สลักหลังโอนต๋ัว

ให ก. ในมูลหนี้ท่ี ก. ทํากลฉอฉล ร. ตอมา ร. บอกลางโมฆียะกรรมดังกลาว เชนนี้ ก. ยอมมิใชผูทรง

โดยชอบดวยกฎหมาย หาก ก. ใชสิทธิไลเบี้ยตามตั๋ว อ., ร. และเอยอมสามารถตอสู ก. ไดวาตนไม

ตองรับผิดเนื่องจาก ก. มิใชผูทรงโดยชอบดวยกฎหมาย ก. จะเรียกใหเอรับผิดโดยอางวาแมความรับ

ผิดใชเงินของ อ. จะตกเปนใชมิไดก็ตาม แตเนื่องจากมิใชเรื่องผิดแบบระเบียบ ขอสัญญารับอาวัลของ

เอยังคงสมบูรณ ขออางเชนนี้จะยกข้ึนเปนขอตอสูมิได เพราะการท่ี อ., ร. และเอไมตองรับผิดตอ ก. 

นั้น ก็เนื่องจากสิทธิของ ก. บกพรอง เนื่องจาก ก. มิใชผูทรงโดยชอบดวยกฎหมายนั่นเอง 
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 2.2 ขอตอสูของตัวผูรับอาวัลเองท่ีมีตอผูทรง (Personal Defenses) กลาวคือ  

เม่ือผูรับอาวัลไดแสดงเจตนาเขาอาวัลตั๋วแลว หากผูรับอาวัลมีขอตอสูเฉพาะตัว ผูรับอาวัลยอมยกข้ึน

ตอสูผูทรงได เชน ขอตอสูเรื่องความสามารถของผูรับอาวัล ตามมาตรา 902 หรือขอตอสูเรื่องมิได

อาวัลใหถูกตอง ตามมาตรา 939 หรือขอตอสูเรื่องผูทรงมิไดทําใหถูกตองตามท่ีกฎหมายกําหนด  

ตามมาตรา 973 หรือขอตอสูเรื่องอายุความ ตามมาตรา 1001 ถึงมาตรา 1003 หรือขอตอสูวาตั๋วเงิน

มีการแกไขเปลี่ยนแปลงขอความโดยผูรับอาวัลไมยินยอม ตามมาตรา 1007 เปนตน ขอตอสูเหลานี้

ผูรับอาวัลยอมยกข้ึนตอสูผูทรงไดเสมอ ไมตกอยูภายใตบังคับของมาตรา 916 แตอยางใด 

ตัวอยาง อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินให ร. เม่ือไดเห็น ร. สลักหลังโอนตั๋วให ก. โดยมี

เอเขาอาวัล ร. ดังนี้ตั๋วซ่ึงถึงกําหนดชนิดเม่ือไดเห็น ก. ผูทรงตองนําตั๋วไปยื่นให จ. รับรองภายในหกเดือน

นับแตวันออกตั๋ว หรือชาเร็วกวานั้นตามแต อ. ผูสั่งจายจะระบุ ตามมาตรา 944 ประกอบมาตรา 928 

หาก ก. ปลอยใหจํากัดเวลาดังกลาวลวงเลยไป ก. ยอมสิ้นสิทธิไลเบี้ย ตามมาตรา 973 (1) และวรรคสอง 

หาก ก. มาใชสิทธิไลเบี้ยเอผูรับอาวัล เอผูรับอาวัลยอมยกขอตอสูดังกลาวข้ึนตอสู ก. ผูทรงได 

ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา กรณีท่ีความรับผิดใชเงินของผูถูกอาวัลตกเปนอันใชไมไดนั้น 

ผูรับอาวัลก็ยังคงตองรับผิดตามเนื้อความในตั๋วเงินตอไป เวนแตจะเปนกรณีท่ีเปนเรื่องการทําผิดแบบ

ระเบียบ ตามมาตรา 940 วรรคสอง หรือเปนเรื่องท่ีผูทรงมีสิทธิบกพรองตามตั๋วหรือมิใชผูทรงโดยชอบ

ดวยกฎหมาย หรือเปนเรื่องท่ีผูรับอาวัลสามารถยกขอตอสูเฉพาะตัวของผูรับอาวัลเองข้ึนตอสูผูทรง 

3. คําวา “แบบระเบียบ” มีหมายความวาอยางไร ตอปญหานี้ ในประเทศไทยยังมี

ความเห็นท่ีไมลงรอยกันอยู69 โดยความเห็นท่ีหนึ่ง เห็นวา แบบระเบียบมาจากคําวา “Form” ซ่ึง

หมายถึง แบบของการทํานิติกรรมซ่ึงกฎหมายกําหนดไวใหกระทําตาง ๆ เชน การสั่งจาย การสลักหลัง 

การรับรอง การรับอาวัล การสอดเขาแกหนา การทําคําคัดคาน เปนตน70 ซ่ึงกําหนดรูปแบบใหผู

ตองการผูกพันในฐานะนั้นๆตองกระทํา สวนความเห็นท่ีสอง เห็นวา แบบระเบียบ หมายถึง รูปแบบ

หรือวิธีการใด ๆ ท่ีกฎหมายบัญญัติใหกระทําและหากไมกระทําแลวจะสงผลทําใหการนั้น ๆ ไมเกิดผล

หรือทําใหผูท่ีเก่ียวของ เชน ผูทรง ตองเสียสิทธิตาง ๆ เชน การไมทําคําคัดคาน การไมเรียกเก็บเงิน

                                  
69 เสาวนีย อัศวโรจน, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยตั๋วเงิน, พิมพ

ครั้งท่ี 6, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร, 2554), น. 208 – 209. 
70 ไพฑูรย คงสมบูรณ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 28, น. 242 – 243. 
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ตามตั๋วในเวลาท่ีกฎหมายบัญญัติไว71 เพราะหากหมายความถึงแบบซ่ึงกฎหมายกําหนดไวใหกระทํา 

และหากมิไดกระทําจะทําใหการนั้น ๆ ตกเปนโมฆะ เชน การไมมีรายการท่ีสําคัญในตั๋วอันทําใหตรา

สารดังกลาวไมสมบูรณเปนตั๋วแลกเงินแลว ก็ยอมจะเรียกใหผูท่ีถูกอางวาเปนผูรับอาวัลรับผิดมิได 

เนื่องจากไมมีตั๋วเงินมาตั้งแตตน จึงยอมไมมีการอาวัลตามไปดวย72 

ในประเด็นนี้ เม่ือศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายตางประเทศแลว พบวา กฎหมาย

ฝรั่ งเศส 73 กฎหมายเยอรมัน74 กฎหมายเอกรูปแหงอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. 1912 (Hague 

Convention 1912)75 และกฎหมายเอกรูปแหงอนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ. 1930, 1931 (Geneva 

Convention 1930, 1931)76 ตางก็บัญญัติไวเหมือนกัน โดยบัญญัติวา “His undertaking is valid 

even when the liability which he has guaranteed is inoperative for any reason other 

than defect of form” ซ่ึงกฎหมายแตละฉบับดังกลาวตางก็แปลความคําวา “Form” หมายความ

ถึง “แบบฟอรม” อยางไรก็ตาม สําหรับอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1988 (Vienna Convention 

1988) นั้น มิไดบัญญัติถึงเรื่องการทําผิดแบบระเบียบเอาไวแตอยางใด หากแตไดบัญญัติไวโดยชัดแจง

วาผูรับอาวัลยอมหลุดพนจากความรับผิดหากเปนกรณีท่ีผูรับอาวัลยกขอตอสูตามท่ีระบุไวข้ึนตอสูผู

ทรง ซ่ึงอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1988 (Vienna Convention 1988) ไดแบงประเภทของขอตอสู

ออกเปน 2 ประเภท ไดแก ขอตอสูของผูรับอาวัลเอง77 และขอตอสูของบุคคลซ่ึงผูรับอาวัลไดเขา

                                  
71 จิตติ ติงศภัทิย, อางแลว เชิงอรรถท่ี 28,น. 105; ม.ร.ว. เสนีย ปราโมช, คําอธิบาย

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 วาดวยตั๋วเงิน, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพนิติบรรณ

การ, 2514) น. 92; เสาวนีย อัศวโรจน, อางแลว เชิงอรรถท่ี 43, น. 208 – 209. 
72 ม.ร.ว. เสนีย ปราโมช, เพ่ิงอาง. 
73 French Commercial Code Article L. 511–21 Para. 7. 
74 Wechselgesetz Article 32 (2). 
75 Convention on the Unification of the Law Relating to Bills of Exchange 

and Promissory Notes, Uniform Regulation Article 31 Para. 2. 
76Convention providing a Uniform Law for Bills of Exchange and 

Promissory Notes, Uniform Law on Bills of Exchange and Promissory Notes Article 32 

Para. 2. 
77United Nation Convention on International Bills of Exchange and 

International Promissory Notes Article 47 Para. 3. 
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ประกัน78 สงผลใหอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1988 (Vienna Convention 1988) มีความชัดเจน

มากกวากฎหมายไทยในแงท่ีวาผูรับอาวัลจะสามารถหลุดพนจากความรับผิดไดในกรณีใดบาง 

โดยไมตองคํานึงถึงวาความรับผิดของบุคคลซ่ึงตนประกันนั้นจะตกเปนอันใชไมไดหรือไม เพราะเหตุใด 

ซ่ึงรายละเอียดเก่ียวกับขอตอสูท่ีผูรับอาวัลสามารถยกข้ึนตอสูผูทรงไดนั้น ไดกลาวถึงไปแลวในตอนตน 

ตอปญหานี้ ผูศึกษาเห็นวา แบบระเบียบ ตามมาตรา 940 วรรคสอง หมายถึงแบบ

ระเบียบท่ีกฎหมายบังคับใหบุคคลซ่ึงอยูในฐานะหนึ่งฐานะใดตองกระทําเพ่ือจะไดมีผลผูกพันในฐานะ

นั้น ๆ ซ่ึงตรงกับคําวา “Form” ซ่ึงเปนแบบของนิติกรรม ซ่ึงหากไมทําตามก็จะตกเปนโมฆะ ดังนั้น 

แบบระเบียบตามมาตรา 940 วรรคสอง จึงหมายถึงแบบของการออกตั๋ว ตามมาตรา 909 แบบของ

การสลักหลัง ตามมาตรา 919 แบบของการรับรอง ตามมาตรา 931 แบบของการอาวัล ตามมาตรา 

939 แบบของการรับรองเพ่ือแกหนา ตามมาตรา 952 เปนตน โดยกฎหมายจะกําหนดใหบุคคลซ่ึง

ประสงคจะเขาผูกพันตามตั๋วในฐานะดังกลาวตองกระทําจึงจะมีผลผูกพันตามกฎหมาย เชน หากผู

จายประสงคจะเขาเปนผูรับรองตั๋ว มาตรา 931 ก็กําหนดแบบระเบียบของการรับรองไววาใหเขียน

ขอความเปนถอยคําสํานวนวา “รับรองแลว” พรอมลงลายมือชื่อผูจายไวดานหนาตั๋ว หรือเพียงแตลง

ลายมือชื่อผูจายไวดานหนาตั๋วเพียงอยางเดียวก็เปนการรับรองโดยชอบ หากผูจายไมทําตามท่ีมาตรา 

931 กําหนด เชน ผูจายลงลายมือชื่อไวดานหลังตั๋วแตเพียงอยางเดียว ก็ถือวาผูจายทําผิดแบบ

ระเบียบของการรับรอง ผูจายจึงไมตองรับผิดในฐานะผูรับรอง หากมีผูรับอาวัลผูรับรองผูรับอาวัลผู

รับรองยอมยกขอตอสูไดวาตนไมตองรับผิดในฐานะผูรับอาวัลผูรับรองเนื่องจากผูจายซ่ึงประสงคจะ

เปนผูรับรองนั้นทําผิดแบบระเบียบตามตั๋ว 

ตัวอยาง อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินให ร., ร. นําตั๋วไปยื่นให จ. รับรอง จ. ลง

ลายมือชื่อรับรองไวในกระดาษอ่ืนซ่ึงมิใชตั๋วแลกเงินแลวมอบกระดาษดังกลาวให ร. โดยมีเอเขาอาวัล 

จ. ตอมา ร. สลักหลังโอนตั๋วให ก. เม่ือตั๋วถึงกําหนด ก. นําตั๋วไปยื่นให จ. ใชเงินแต จ. ปฏิเสธการใช

เงิน ก. จึงทําคําคัดคานแลวใชสิทธิไลเบี้ย ดังนี้ ก. มีสิทธิไลเบี้ย อ. และ ร. แตไมมีสิทธิไลเบี้ย จ. ผู

รับรอง เพราะ จ. มิไดลงลายมือชื่อในตั๋ว หากแตไดลงลายมือชื่อไวในกระดาษอ่ืนซ่ึงเปนการผิดแบบ

ของการรับรอง ตามมาตรา 931 และเม่ือเออาวัล จ. เอยอมยกขอตอสูไดวา จ. ทําผิดแบบระเบียบ ไม

อยูในฐานะผูรับรอง เอจึงไมตองรับผิดตามตั๋วไปดวย 

มีขอท่ีนาพิจารณาวา คําคัดคานถือเปนแบบระเบียบตามมาตรา 940 วรรคสองหรือไม  

หากผูทรงไมทําคําคัดคาน ผูทรงจะสิ้นสิทธิไลเบี้ยผูอาวัลดวยหรือไม ตอปญหานี้มีความเห็นแตกตาง

                                  
78United Nation Convention on International Bills of Exchange and 

International Promissory Notes Article 47 Para. 4. 
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กันเปนสองแนว ความเห็นท่ีหนึ่ง เห็นวาคําคัดคานเปนวิธีการตามตั๋วท่ีกฎหมายกําหนดใหผูทรงตอง

กระทําเม่ือตั๋วขาดความเชื่อถือ ตามมาตรา 960 และหากผูทรงไมทําคําคัดคาน ผูทรงยอมสิ้นสิทธิ 

ไลเบ้ีย ตามมาตรา 973 ดังนั้น คําคัดคานจึงเปนแบบระเบียบท่ีกฎหมายกําหนดใหผูทรงตองกระทํา 

และเม่ือเปนแบบระเบียบแลว ผูอาวัลจึงสามารถอางไดวาผูอาวัลหลุดพนจากความรับผิดตาม

เนื้อความแหงตั๋วเงิน ตามมาตรา 940 วรรคสอง  

สวนความเห็นท่ีสอง เห็นวาคําคัดคานเปนวิธีการท่ีกฎหมายกําหนดใหผูทรงตองกระทํา 

เม่ือตั๋วขาดความเชื่อถือ แตคําคัดคานมิใชแบบระเบียบตามความหมายในมาตรา 940 วรรคสอง 

เพราะแบบระเบียบตามมาตรา 940 วรรคสอง หมายถึง แบบฟอรม (Form) ท่ีกฎหมายกําหนดให

บุคคลซ่ึงประสงคจะเขามาผูกพันตามตั๋วในฐานะท่ีตนประสงคตองกระทําเพ่ือใหมีผลผูกพันในฐานะ

ดังกลาว คําคัดคานเปนเพียงเง่ือนไขท่ีกฎหมายกําหนดใหผูทรงตองทําเพ่ือใชสิทธิไลเบี้ยซ่ึงมิใช

แบบฟอรมท่ีผูทรงตองทําเพ่ือเขามาผูกพันตามตั๋วแตอยางใด ดังนั้น คําคัดคานจึงมิใชแบบระเบียบ

ตามมาตรา 940 วรรคสอง อยางไรก็ตาม แมวาคําคัดคานจะมิใชแบบระเบียบตามมาตรา 940  

แตหากผูทรงไมทําคําคัดคานภายในจํากัดเวลาตามมาตรา 960 ผูสลักหลัง ผูสั่งจายและคูสัญญาอ่ืน ๆ 

ตามตั๋วยอมยกเปนขอตอสูไดวาตนไมตองรับผิด แตการท่ีผูรับอาวัล (คูสัญญาอ่ืน ๆ ตามตั๋ว) จะยกข้ึน

เปนขอตอสูนั้นมิใชเปนเพราะคําคัดคานเปนแบบระเบียบตามมาตรา 940 วรรคสอง หาก 

เปนเพราะผูทรงมิไดทําตามวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด ผูทรงจึงสิ้นสิทธิไลเบี้ย ตามมาตรา 973 (2)  

ซ่ึงผูศึกษาก็เห็นดวยกับความเห็นท่ีสองนี้ 

ตัวอยาง อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินให ร. โดย จ. เขารับรองตั๋วแลวและมีเอเขา

อาวัล จ. ผูรับรอง ตอมา ร. สลักหลังโอนตั๋วให ก. โดยมีบีเขารับอาวัล ร. เม่ือตั๋วถึงกําหนด ก. นําตั๋ว

ไปยื่นให จ. ใชเงินแต จ. ปฏิเสธการใชเงิน ก. จึงตองทําคําคัดคานภายในกําหนดเวลาตามมาตรา 960 

หาก ก. มิไดทําคําคัดคานแตปลอยใหกําหนดเวลาดังกลาวลวงเลยไป ดังนี้ ก. ยอมสิ้นสิทธิไลเบี้ยเอา

แก อ. ผูสั่งจายและ ร. ผูสลักหลัง ซ่ึงบีผูรับอาวัล ร. ยอมหลุดพนจากความรับผิดไปดวย สวน จ. ผู

รับรองยังคงตองรับผิดอยู ตามมาตรา 973 วรรคสอง ดังนั้น เอผูรับอาวัล จ. จึงไมหลุดพนจากความ

รับผิด โดยเอจะอางวา ก. ทําผิดแบบระเบียบ ตนจึงหลุดพนจากความรับผิดตามมาตรา 940 วรรค

สองมิได 
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5.7 ปญหาอ่ืนๆ 

 

5.7.1 ปญหาการเขารับอาวัลตนเอง 

มีปญหาท่ีนาพิจารณาวา คูสัญญาคนหนึ่งคนใดในตั๋วแลกเงินจะเขาลงลายมือชื่อเปน 

ผูรับอาวัลตนเองไดหรือไม เชน อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินให ร., ร. สลักหลังโอนตั๋วให ก. โดย อ. 

ลงลายมือชื่อรับอาวัล อ. เอง เชนนี้ อ. จะเขารับอาวัลตนเองไดหรือไม 

ตอปญหานี้มีความเห็นแตกตางกันเปนสองแนว คือ 

ความเห็นท่ีหนึ่ง เห็นวาการอาวัลนั้นจะทําไดเฉพาะแตเปนการอาวัลใหแกบุคคลอ่ืน

เทานั้น จะอาวัลเปนประกันใหแกตนเองมิได79 เพราะการอาวัล คือ การคํ้าประกันหนี้อยางหนึ่ง โดย

ธรรมชาติของการคํ้าประกันหนี้แลวผูคํ้าประกันจะประกันหนี้ของตนมิได เพราะจะไมเกิดประโยชนแต

อยางใด เนื่องจากเม่ือลูกหนี้ชั้นตนไมยอมชําระหนี้แลว ผูคํ้าประกันซ่ึงก็คือตัวลูกหนี้ผูนั้นเองจะมาชําระ

หนี้ไดอยางไร 

ความเห็นท่ีสอง เห็นวาแมจะอาวัลตนเองซ่ึงมีความรับผิดอยูแลวก็สามารถทําได เพราะ

มาตรา 938 มิไดบัญญัติหามมิใหคูสัญญาเขารับอาวัลตนเองแตอยางใด80 

ตอปญหาดังกลาวผูศึกษามีความเห็นวา การเขารับอาวัลตนเองซ่ึงตองรับผิดตามตั๋วอยู

แลวสามารถทําได เพราะตั๋วเงินเปนตราสารท่ีมีคูสัญญาไดหลายฝาย แตละฝายมีความรับผิดตอกัน

ตามฐานะท่ีตนเขามาผูกพันตามตั๋ว ดังนั้น บุคคลเดียวกันจึงอาจเขามาผูกพันหลายฐานะได ดังเชน  

ผูสั่งจายอาจเปนบุคคลเดียวกับผูรับเงินก็ไดตามมาตรา 912 หรือตั๋วเงินอาจโอนใหผูท่ีตองรับผิด 

อยูแลวก็ได ตามมาตรา 917 วรรคสาม ดังนั้น เม่ือเขามาเปนผูรับอาวัลอีกก็จะทําใหบุคคลนั้นมีความ

รับผิดในฐานะผูรับอาวัลเพ่ิมข้ึนอีกฐานะหนึ่ง ซ่ึงในแตละฐานะก็จะมีความรับผิดท่ีแตกตางกัน ดังเชน 

ความรับผิดของผูรับอาวัลจะกําหนดไวตามมาตรา 940 เปนตน ผูศึกษาเห็นวาเม่ือไมมีกฎหมาย

บัญญัติหามไว การแปลความใหมีผลบังคับเปนไปตามเจตนาของผูลงลายมือชื่อ นาจะถูกตองมากกวา

แปลความไมใหมีผลบังคับ 

เม่ือศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายตางประเทศแลว พบวา กฎหมายฝรั่งเศส81 กฎหมาย

เยอรมัน82 อนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. 1912 (Hague Convention 1912)83 อนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ. 

                                  
79 ม.ร.ว. เสนีย ปราโมช, อางแลว เชิงอรรถท่ี 45, น. 91. 
80 ธนวัฒน เนติโพธิ์, “อาวัล,” (วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2523), น. 29. 
81 French Commercial Code Article L. 511–21 Para. 2. 
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1930, 1931 (Geneva Convention 1930, 1931)84 และอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1988 

(Vienna Convention 1988)85 ตางก็บัญญัติไวในทํานองเดียวกันกับกฎหมายไทย กลาวคือ การ

อาวัลตั๋วเงินนั้นอาจกระทําโดยบุคคลภายนอกหรือบุคคลท่ีเปนคูสัญญาตามตั๋วอยูแลวก็ได สําหรับ

กฎหมายอังกฤษนั้น ไมมีบทบัญญัติวาดวยการอาวัล หากแตใหถือวาบุคคลท่ีเขามาลงลายมือชื่อในตั๋ว

เงินในฐานะอยางอ่ืนนอกจากผูสั่งจายและผูรับรอง ยอมตองรับผิดในฐานะผูสลักหลัง จึงมิอาจมีการ

คํ้าประกันความรับผิดไดโดยสภาพ 

5..7.2 ปญหาการเขารับอาวัลบุคคลผูรับอาวัลอีกคนหนึ่ง 

โดยปกติผูรับอาวัลอาจเขารับอาวัลผูซ่ึงตองรับผิดตามเนื้อความในตั๋วไดอยูแลว เชน รับ

อาวัลผูสั่งจายผูรับรอง ผูสลักหลัง เปนตน แตมีปญหาวาผูรับอาวัลจะเขารับอาวัลผูรับอาวัลอีกคนหนึ่ง

ไดหรือไม 

ตัวอยาง อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินให ร. โดยมีเอเขารับอาวัล อ. ตอมาบีจะเขามา

อาวัลเอไดหรือไม 

ตอปญหานี้ เม่ือศึกษากฎหมายตางประเทศ พบวากฎหมายฝรั่งเศส 86 กฎหมาย

เยอรมัน87 อนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. 1912 (Hague Convention 1912)88 อนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ. 

                                                                                               
82 Wechselgesetz Article 30 (2). 
83 Convention on the Unification of the Law Relating to Bills of Exchange 

and Promissory Notes, Uniform Regulation Article 29 Para. 2. 
84 Convention providing a Uniform Law for Bills of Exchange and 

Promissory Notes, Uniform Law on Bills of Exchange and Promissory Notes Article 30 

Para. 2. 
85United Nation Convention on International Bills of Exchange and 

International Promissory Notes Article 46 Para. 1. 
86 French Commercial Code Article L. 511–21 Para. 1. 
87 Wechselgesetz Article 30 (1). 
88 Convention on the Unification of the Law Relating to Bills of Exchange 

and Promissory Notes, Uniform Regulation Article 29 Para. 1. 
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1930, 1931 (Geneva Convention 1930, 1931)89 และอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1988 

(Vienna Convention 1988)90 ตางก็มิไดบัญญัติไวใหชัดแจงวาจะมีการรับอาวัลผูรับอาวัลอีกคน

หนึ่งไดหรือไม โดยกฎหมายตางประเทศดังกลาวตางก็บัญญัติไวในทํานองเดียวกันวา ตั๋วแลกเงินจะมีผู

คํ้าประกันรับประกันการใชเงินท้ังจํานวนหรือแตบางสวนก็ได ซ่ึงเรียกวา “อาวัล” สวนกฎหมาย

อังกฤษนั้น บัญญัติใหผูคํ้าประกันตั๋วเงินตองรับผิดเสมือนเปนผูสลักหลัง ตามพระราชบัญญัติตั๋วแลก

เงิน ค.ศ. 1882 (Bills of Exchange Act 1882) มาตรา 56 ดังนั้น ผูคํ้าประกันทุกคนจึงมีฐานะ

เดียวกัน คือ เปนผูสลักหลังเหมือนกัน จึงมิอาจมีการคํ้าประกันใหแกผูคํ้าประกันคนอ่ืนได 

สําหรับกฎหมายไทยก็มิไดกําหนดไวชัดแจง ซ่ึงในกรณีนี้ผูศึกษาเห็นวา ผูถูกรับอาวัลได

คือผูท่ีตองรับผิดตามตั๋ว ดังนั้นเม่ือผูรับอาวัลเดิมเปนผูท่ีตองรับผิดตามตั๋วอยูแลว จึงนาจะถูกรับอาวัล

ได เทียบเคียงกับกรณีผูรับเรือนซ่ึงเปนผูคํ้าประกันของผูคํ้าประกันอีกคนหนึ่ง ตามมาตรา 682 

5.7.3 ปญหาการเขารับอาวัลบุคคลท่ียังไมไดเปนคูสัญญาตามตั๋วเงิน 

มีปญหาวา หากผูรับอาวัลแสดงเจตนาเขารับอาวัลผูท่ียังมิไดลงลายมือชื่อในตั๋วไวกอน 

ตอมาบุคคลนั้นจึงเขามาลงลายมือชื่อรับผิดตามตั๋ว เชนนี้จะทําไดหรือไม ปญหาดังกลาวมีความสําคัญ

ในปจจุบัน เนื่องจากบางครั้งในทางปฏิบัติเพ่ิความสะดวกอาจมีการแสดงเจตนาเขารับอาวัลบุคคลท่ี

ยังมิไดเขาลงลายมือชื่อในตั๋วเงินไวกอนท่ีจะใหผูถูกรับอาวัลลงลายมือชิ่อ 

ตัวอยาง อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินให ร. โดยเอลงลายมือชื่อรับอาวัล จ. ผูจายไว

กอน ตอมา ร. นําตั๋วไปยื่นให จ. รับรองและ จ. ก็ไดลงลายมือชื่อรับรองตามท่ี ร. รองขอ เชนนี้จะเห็น

ไดวาขณะท่ีเอลงลายมือชื่อเปนผูรับอาวัล จ. นั้น จ. ยังมิไดรับรองตั๋ว ซ่ึงเทากับวาเอเขามาอาวัลบุคคล

ท่ียังมิไดเขามาเปนคูสัญญาตั๋วเงิน 

ตอปญหานี้ ในประเทศไทยมีความเห็นแตกตางกันไปเปนสองแนว 

ความเห็นท่ีหนึ่ง เห็นวาผูรับอาวัลจะเขารับอาวัลบุคคลท่ียังไมเปนคูสัญญาตั๋วเงินมิได 

เนื่องจากการอาวัล คือ การรับประกันการใชเงินตามตั๋ว ฉะนั้นจึงตองมีความรับผิดตามตั๋วเงินอยูกอน

                                  
89 Convention providing a Uniform Law for Bills of Exchange and 

Promissory Notes, Uniform Law on Bills of Exchange and Promissory Notes Article 30 

Para. 1. 
90 United Nation Convention on International Bills of Exchange and 

International Promissory Notes Article 46 Para. 1. 
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แลวจึงจะมีการรับประกันไดเม่ือบุคคลใดยังไมมีหนาท่ีและความรับผิดอันเก่ียวของกับตั๋วเงิน ก็ยอม 

ไมอาจมีการรับประกันใหแกบุคคลนั้นได91 

ความเห็นท่ีสอง เห็นวาผูรับอาวัลอาจแสดงเจตนาเขารับอาวัลได แมวาในขณะท่ีได

แสดงเจตนาเขารับอาวัลนั้นผูถูกอาวัลจะยังมิไดลงลายมือชื่อในตั๋วก็ตาม โดยการแสดงเจตนาดังกลาว

เปรียบเสมือนเปนการแสดงเจตนาเขารับอาวัลโดยมีเง่ือนไขวาตนตกลงเขารับอาวัลหากในภายหลัง

บุคคลดังกลาวไดเขามาลงลายมือชื่อเปนผูรับผิดตามเนื้อความแหงตั๋ว 

เม่ือศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายตางประเทศ พบวา กฎหมายฝรั่งเศส กฎหมาย

เยอรมัน อนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. 1912 (Hague Convention 1912) และอนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ. 

1930, 1931 (Geneva Convention 1930, 1931) ตางก็มิไดใหความชัดเจนในประเด็นนี้ไวแตอยาง

ใด อยางไรก็ตาม ปญหาดังกลาวตอมาไดรับการแกไขโดยอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1988 (Vienna 

Convention 1988) ซ่ึงกําหนดหามมิใหผูรับอาวัลยกขอเท็จจริงวาตนไดเขาลงลายมือชื่อในตั๋วเงิน

กอนท่ีบุคคลซ่ึงตนประกันจะไดเขาลงลายมือชื่อข้ึนเปนขอตอสูเพ่ือปฏิเสธความรับผิด ดังท่ีมาตรา 46 

วรรค 6 บัญญัติไววา “ผูคํ้าประกันไมสามารถยกขอเท็จจริงท่ีวาตนไดลงลายมือชื่อในตั๋วเงินกอนท่ี

บุคคลซ่ึงตนประกันจะไดลงลายมือชื่อในตั๋วเงินนั้น หรือกอนท่ีตราสารนั้นจะสมบูรณเปนตั๋วเงิน”92 

ดังนั้น ตามอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1988 (Vienna Convention 1988) จึงอาจมีการรับอาวัล

กอนท่ีผูถูกอาวัลจะเขาลงลายมือชื่อในตั๋วเงินนั้นได 

ตอปญหาวาจะมีการเขารับอาวัลบุคคลท่ียังมิไดเปนคูสัญญาตามตั๋วเงินไดหรือไมนั้นผู

ศึกษาเห็นวาการแปลความตามความเห็นท่ีสองนาจะเปนการแปลความท่ีถูกตอง เนื่องจาก(1)เปนการ

แปลความตามเจตนาท่ีผูลงลายมือชิ่อตองการเขามาคํ้าประกันตั๋วเงิน (2)การแปลความจะสอดคลอง

กับการใชตั๋วในทางปฏิบัติ (3)เปนการแปลความสอดคลองกับพัฒนาการของอนุสัญญาจากเดิมท่ี

อนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. 1912 (Hague Convention 1912) ไมไดบัญญัติประเด็นนี้ไว แตในภายหลัง

ไดมีบัญญัติไวในอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1988 (Vienna Convention 1988)  ผูศึกษาจึงเห็นวามี

วิธีการแกไขปญหาเรื่องความไมชัดเจนดังกลาว 2 วิธี ไดแก (1) แกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชยวาดวยตั๋วเงินของไทย โดยกําหนดหามมิใหผูรับอาวัลยกขอเท็จจริงท่ีวาตนเขาลงลายมือ

                                  
91 ธนวัฒน เนติโพธิ์, อางแลว เชิงอรรถท่ี 54, น. 32 – 33. 
92 United Nation Convention on International Bills of Exchange and 

International Promissory Notes Article 46 Para. 6. – A guarantor may not raise as a 

defence to his liability the fact that he signed the instrument before it was signed by 

the person for whom he is a guarantor, or while the instrument was incomplete. 
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ชื่อในตั๋วเงินกอนท่ีบุคคลซ่ึงตนประกันจะเขาลงลายมือ่ือในตั๋วนั้น ซ่ึงเปนบทบัญญัติในทํานองเดียวกัน

กับอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1988 (Vienna Convention 1988) หรือ (2) แปลความการแสดง

เจตนาดังกลาววาเปนการแสดงเจตนาเขารับอาวัลโดยมีเง่ือนไขวาตนขอเขารับอาวัลหากในภายหลัง

บุคคลซ่ึงตนประสงคจะรับประกันไดเขามาผูกพันรับผิดตามเนื้อความแหงตั๋วเงิน ซ่ึงเปนการแปลความ

ตามความเห็นท่ีสองขางตน 

ผูศึกษาเห็นวา การแกปญหาดังกลาวดวยการแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชยของไทยเสียใหชัดตามวิธีท่ีหนึ่งก็จะทําใหเกิดความชัดเจน อยางไรก็ตาม การดังกลาวอาจ

ยุงยากและใชเวลานาน ดังนั้น การแกปญหาดวยการตีความตามวิธีท่ีสองก็นาจะเพียงพอเชนเดียวกัน 

5.7.4  ปญหาการเขารับอาวัลกอนท่ีตราสารจะสมบูรณเปนตั๋วเงิน 

มีปญหาวา หากผูรับอาวัลแสดงเจตนาเขารับอาวัลในตราสารกอนท่ีตราสารนั้นจะ

สมบูรณเปนตั๋วเงิน เชนนี้จะทําไดหรือไม ปญหาดังกลาวมีความสําคัญในปจจุบัน เนื่องจากในทาง

ปฏิบัติมีการแสดงเจตนาเขารับอาวัลในตราสารกอนท่ีตราสารนั้นจะสมบูรณเปนตั๋วเงินกันเปนจํานวนมาก 

ตัวอยาง อ. ประสงคจะออกตั๋วแลกเงินสั่งธนาคารใชเงินให ร. โดยจะใหเอเขารับอาวัล 

อ., อ. จึงขอแบบฟอรมตั๋วแลกเงินจากธนาคารพรอมท้ังกรอกขอความในแบบฟอรมจนครบถวน เวน

เพียงยังมิไดลงลายมือชื่อตนเอง แตไดจัดใหเอลงลายมือชื่อไวดานหนาตั๋วเรียบรอยแลว ตอมา อ. จึง

ไดลงลายมือชื่อผูสั่งจาย 

จากตัวอยางดังกลาว ตามกฎหมายไทย จะเห็นไดวาขณะท่ีเอลงลายมือชื่อไวดานหนา

ตราสารนั้น ตราสารดังกลาวยังไมสมบูรณเปนตั๋วแลกเงิน ตามมาตรา 910 ประกอบมาตรา 909 (8) 

การท่ี อ. ลงลายมือชื่อในฐานะผูสั่งจายเปนการกระทําหลังจากเอแสดงเจตนารับอาวัล ตามตัวอยาง

ดังกลาวจึงมีปญหาวาเอจะแสดงเจตนาเขาอาวัลกอนท่ีตราสารจะสมบูรณเปนตั๋วแลกเงินไดหรือไม 

และเอจะตองรับผิดตอ ร. ในฐานะผูรับอาวัลหรือไม 

ตอปญหาดังกลาว ในประเทศไทยมีแนวความเห็นท่ีแตกตางกันเปนสองแนว 

ความเห็นท่ีหนึ่ง เห็นวาจะมีการแสดงเจตนาเขารับอาวัลตั๋วได ตั๋วนั้นตองสมบูรณเปน

ตั๋วแลกเงินกอน หากตั๋วนั้นไมสมบูรณเปนตั๋วแลกเงินก็ไมอาจมีการอาวัลได93 ดังนั้น หากเอลงลายมือชื่อ

กอนท่ีตั๋วจะสมบูรณเปนตั๋วแลกเงิน จะถือวาเอเปนผูรับอาวัลมิได 

ความเห็นท่ีสอง เห็นวาการท่ีเอแสดงเจตนาเขาอาวัลตั๋วกอนท่ีตั๋วจะสมบูรณนั้น ถือเปน

การแสดงเจตนาเขาอาวัลโดยมีเง่ือนไขวาตนจะรับผิดเม่ือตราสารดังกลาวสมบูรณเปนตั๋วแลกเงิน 

ดังนั้น เม่ือตราสารมีรายการครบถวนเปนตั๋วแลกเงินเม่ือใด เอก็เปนผูรับอาวัลโดยสมบูรณ 

                                  
93 ไพฑูรย คงสมบูรณ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 28, น. 231. 
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เม่ือศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายตางประเทศ พบวา กฎหมายฝรั่งเศส กฎหมาย

เยอรมัน อนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. 1912 (Hague Convention 1912) และอนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ. 

1930, 1931 (Geneva Convention 1930, 1931) ตางก็มิไดใหความชัดเจนในประเด็นนี้ไวแตอยาง

ใด อยางไรก็ตาม ปญหาดังกลาวตอมาไดรับการแกไขโดยอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1988 (Vienna 

Convention 1988) ซ่ึงกําหนดหามมิใหผูรับอาวัลยกขอเท็จจริงวาตนไดเขาลงลายมือชื่อในตราสาร

กอนท่ีตราสารนั้นจะสมบูรณเปนตั๋วแลกเงินข้ึนเปนขอตอสูเพ่ือปฏิเสธความรับผิด ดังท่ีมาตรา 46 

วรรค 6 บัญญัติไววา “ผูคํ้าประกันไมสามารถยกขอเท็จจริงท่ีวาตนไดลงลายมือชื่อในตั๋วเงินกอนท่ี

บุคคลซ่ึงตนประกันจะไดลงลายมือชื่อในตั๋วเงินนั้น หรือกอนท่ีตราสารนั้นจะสมบูรณเปนตั๋วเงิน”94 

ดังนั้น ตามอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1988 (Vienna Convention 1988) จึงอาจมีการรับอาวัล

กอนท่ีตราสารนั้นจะสมบูรณเปนตั๋วแลกเงินได 

ตอปญหาวาจะมีการแสดงเจตนาเขารับอาวัลในตราสารกอนท่ีตราสารนั้นจะสมบูรณ

เปนตั๋วเงินไดหรือไมนั้น เม่ือไดศึกษากฎหมายตางประเทศ โดยเฉพาะอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 

1988 (Vienna Convention 1988) ผูศึกษาจึงเห็นวามีวิธีการแกไขปญหาเรื่องความไมชัดเจน

ดังกลาว 2 วิธี ไดแก (1) แกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยตั๋วเงินของไทย โดย

กําหนดหามมิใหผูรับอาวัลยกขอเท็จจริงท่ีวาตนเขาลงลายมือชื่อในตราสารกอนท่ีตราสารนั้นจะ

สมบูรณเปนตั๋วเงิน ข้ึนเปนขอตอสูผูทรงเพ่ือปฏิเสธความรับผิด ซ่ึงเปนบทบัญญัติในทํานองเดียวกันกับ

อนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1988 (Vienna Convention 1988) หรือ (2) แปลความการแสดงเจตนา

ดังกลาววาเปนการแสดงเจตนาเขารับอาวัลโดยมีเง่ือนไขวาตนจะเขารับอาวัลหากในภายหลังตราสาร

นั้นมีผลสมบูรณเปนตั๋วเงิน ซ่ึงเปนการแปลความตามความเห็นท่ีสองขางตน ท้ังนี้ เนื่องจากการแสดง

เจตนาเขารับอาวัลเปนการแสดงเจตนาฝายเดียวของผูรับอาวัล ประกอบกับเม่ือมีการรับอาวัลตาม

วิธีการท่ีกําหนดไวในมาตรา 939 แลว การท่ีผูรับอาวัลลงชื่อในตั๋วแลกเงินก็ยอมเปนการแสดงเจตนา

โดยชัดแจงวาจะรับอาวัลผูสั่งจายตามตั๋วแลกเงินนั้น แมวาผูสั่งจายตามตั๋วแลกเงินยังมิไดลงลายมือชื่อก็

ตาม แตการลงลายมือชื่อนั้นก็เปนการแสดงเจตนาโดยมีเง่ือนไขวาตนจะรับผิดตอเม่ือตราสารดังกลาว

สมบูรณเปนตั๋วแลกเงินแลว หาไดมีผลถึงขนาดท่ีจะทําใหการรับอาวัลนั้นสิ้นผลไปแตอยางใดไม 

                                  
94 United Nation Convention on International Bills of Exchange and 

International Promissory Notes Article 46 Para. 6. – A guarantor may not raise as a 

defence to his liability the fact that he signed the instrument before it was signed by 

the person for whom he is a guarantor, or while the instrument was incomplete. 
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ผูศึกษาเห็นวา การแกปญหาดังกลาวดวยการแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชยของไทยเสียใหชัดตามวิธีท่ีหนึ่งก็จะทําใหเกิดความชัดเจน อยางไรก็ตาม การดังกลาวอาจ

ยุงยากและใชเวลานาน ดังนั้น การแกปญหาดวยการตีความตามวิธีท่ีสองก็นาจะเพียงพอเชนเดียวกัน 

5.7.5 ปญหาการเขารับอาวัลภายหลังตั๋วเงินขาดความเช่ือถือ  

ในเรื่องระยะเวลาการเขาอาวัลตั๋วเงินนั้น ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของไทย

มิไดกําหนดระยะเวลาสุดทายท่ีอาจเขารับอาวัลตั๋วเงินใหแกกันได จึงมีปญหาท่ีนาพิจารณาวาการ

อาวัลท่ีไดกระทําข้ึนภายหลังจากท่ีตั๋วเงินขาดความเชื่อถือ จะทําไดหรือไม 

ตัวอยาง อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินให ร., ร. สลักหลังโอนตั๋วให ก. เม่ือตั๋วถึง

กําหนด ก. นําตั๋วไปยื่นให จ. ใชเงินแต จ. ปฏิเสธการใชเงิน ก. จึงทําคําคัดคานแลวใชสิทธิไลเบี้ย 

เชนนี้หากเอประสงคจะเขาอาวัลตั๋วเงินฉบับนี้ภายหลังท่ีตั๋วขาดความเชื่อถือจะทําไดหรือไม 

ตอปญหาดังกลาวนี้ มีแนวความเห็นทางวิชาการท่ีแตกตางกันเปนสองแนว 

ความเห็นท่ีหนึ่ง เห็นวาการเขาเปนคูสัญญาตามตั๋วในฐานะผูรับอาวัลนั้น ตองเขามา

กอนท่ีตั๋วแลกเงินจะขาดความเชื่อถือ ถาเขามาเม่ือตั๋วขาดความเชื่อถือแลวยอมเปนเรื่องการสอดเขา 

แกหนา95 

ความเห็นท่ีสอง เห็นวาตราบใดท่ีตั๋วแลกเงินยังมิไดมีการใชเงินก็อาจมีการอาวัลได 

เพราะไมมีกฎหมายหามไว อีกท้ังการเขาอาวัลก็ไมทําใหผูทรงตั๋วเสียสิทธิไลเบี้ยแตอยางใด96 หากแต

กลับทําใหมีลูกหนี้ตามตั๋วเพ่ิมข้ึนอีกดวย 

ปญหาดังกลาว เม่ือศึกษากฎหมายตางประเทศแลว พบวา กฎหมายเยอรมัน อนุสัญญา

กรุงเฮก ค.ศ. 1912 (Hague Convention 1912) อนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ. 1930, 1931 (Geneva 

Convention 1930, 1931) และอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1988 (Vienna Convention 1988) 

ตางก็มิไดใหความชัดเจนในประเด็นดังกลาวแตอยางใด อยางไรก็ตาม มีขอสังเกตตามอนุสัญญากรุง

เวียนนา ค.ศ. 1988 (Vienna Convention 1988) ท่ีนาสนใจวา อนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1988 

(Vienna Convention 1988) อนุญาตใหมีการรับอาวัลในตราสารกอนท่ีตราสารนั้นจะสมบูรณเปน

ตั๋วเงินได เพราะผูรับอาวัลตองหามมิใหยกขอเท็จจริงดังกลาวข้ึนตอสูผูทรง ตามมาตรา 46 วรรค 6 

ดังนั้น หากตีความในเชิง “ยิ่งตองเปนเชนนั้น” แลว จะไดผลวา แมถึงวาตราสารนั้นจะยังไมสมบูรณ

                                  
95 ประมูล สุวรรณศร, กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยบัญชีเดินสะพัด ตั๋วเงิน 

ประกันภัย, พิมพครั้งท่ี 2, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง, 2494), 

น. 52. 
96 เฉลิม ยงบุญเกิด, ตั๋วแลกเงิน, (พระนคร: หางหุนสวนจํากัดรวมสาสน, 2509), น. 118. 
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เปนตั๋วเงินก็ยังอาจมีการรับอาวัลกันได ดังนั้น เม่ือตราสารดังกลาวสมบูรณเปนตั๋วเงินแลว แมวาจะได

ขาดความเชื่อถือลงแลวก็ตาม ก็ยิ่งตองสามารถรับอาวัลกันไดเชนกัน 

นอกจากนี้ ในเชิงเปรียบเทียบกับกฎหมายฝรั่งเศส คําอธิบายเรื่อง Aval ท่ีปรากฏใน 

Encyclopédie ของ Dalloz กลาววา โดยปกติการอาวัลยอมมีข้ึนไดระหวางเวลาท่ีมีการออกตั๋ว 

จนถึงวันท่ีตั๋วถึงกําหนดชําระ97 และมีการยอมรับวา แมตั๋วจะถึงกําหนดชําระแลว แตหากยังมิไดทํา 

คําคัดคาน ก็อาจใหอาวัลแกกันได98 อยางไรก็ตามการอาวัลท่ีมีข้ึนภายหลังการทําคัดคานเม่ือตั๋ว 

ขาดความเชื่อถือเพราะเขาไมใชเงิน หรือเม่ือสิ้นระยะเวลาท่ีกําหนดสําหรับการทําคําคัดคานโดยไมมี

การทําคําคัดคาน ยอมไมเกิดผลเปนการอาวัลตามกฎหมายตั๋วเงิน แตถือวาเปนการคํ้าประกันธรรมดา 

ตามมาตรา 123 แหงประมวลกฎหมายพาณิชยฝรั่งเศส ท้ังนี้ ตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา  

ลงวันท่ี 30 ตุลาคม ค.ศ. 1935 มาตรา 24 วรรค 199 จึงเห็นไดวา การอาวัลของฝรั่งเศสมีกฎหมาย

จํากัดเอาไววาจะทําการอาวัลภายหลังการทําคําคัดคานหรือเม่ือพนระยะเวลาท่ีกําหนดสําหรับการ 

ทําคําคัดคานไมได แตการอาวัลของไทยไมมีกฎหมายท่ีวางกําหนดเวลาสําหรับการอาวัลเอาไวเปน

พิเศษอยางของฝรั่งเศส 

ตอปญหาวาจะมีการรับอาวัลหลังจากท่ีตั๋วเงินขาดความเชื่อถือแลวไดหรือไมนั้น เม่ือได

ศึกษากฎหมายตางประเทศ โดยเฉพาะอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1988 (Vienna Convention 

1988) และกฎหมายฝรั่งเศสแลว ผูศึกษาจึงเห็นดวยกับแนวความเห็นท่ีสองวา แมตั๋วเงินจะขาดความ

เชื่อถือเพราะเขาไมใชเงินแลว แตก็ยังอาจเขารับอาวัลตั๋วเงินนั้นไดอยู เนื่องจากตามหลักกฎหมายแพง

และพาณิชย การใดท่ีกฎหมายมิไดบัญญัติหามไว หรือการใดเปนการแตกตางกับบทบัญญัติของ

กฎหมาย ถามิใชกฎหมายอันเก่ียวกับความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนแลว การนั้น

ก็ไมเปนโมฆะ ตามมาตรา 151 เม่ือการอาวัลตั๋วเงินภายหลังตั๋วขาดความเชื่อถือไมไดมีกฎหมายใด

หามไว จึงยอมกระทําได ไมตกเปนโมฆะ รวมท้ังการเขารับอาวัลตั๋วภายหลังท่ีตั๋วขาดความเชื่อถือ

ดังกลาวนี้ ยอมทําใหตั๋วดังกลาวมีความนาเชื่อถือเพ่ิมมากข้ึน อันเปนประโยชนตอผูทรงโดยตรงอีก

ดวย100 

 

 

                                  
97 Répertoire de Droit Commercial, Aval, No. 15, p. 2. 
98 Ibid., No. 17, p. 2. 
99 Ibid., No. 18, p. 2. 
100 คําพิพากษาฎีกาท่ี 313/2521 2521 ฎ. 232. 
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5.7.6 ปญหาบุคคลท่ีมีสิทธิรับอาวัลตั๋วเงิน  

ตามกฎหมายไทย ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 938 วรรคสอง บัญญัติวา 

“อันอาวัลนั้นบุคคลภายนอกคนใดคนหนึ่งจะเปนผูรับ หรือแมคูสัญญาแหงตั๋วเงินนั้นฝายใดฝายหนึ่งจะ

เปนผูรับก็ได” จากบทบัญญัติดังกลาวจะเห็นไดวา บุคคลท่ีจะมีสิทธิเขารับอาวัลตั๋วเงินนั้น ไดแก 

บุคคลภายนอก และคูสัญญาตามตั๋วคนใดคนหนึ่ง สําหรับกรณีท่ีบุคคลภายนอกเขามาเปนผูรับอาวัล

นั้น ยอมทําใหตั๋วเงินมีความนาเชื่อถือยิ่งข้ึน เนื่องจากการเขารับอาวัลทําใหมีลูกหนี้ตามตั๋วมากยิ่งข้ึน 

และในตั๋วแลกเงินแตละฉบับก็อาจมีผูรับอาวัลหลายคนก็ได และในบรรดาผูรับอาวัลหลายคนนั้น อาจ

เขารับอาวัลบุคคลคนเดียวกันก็ได ซ่ึงการท่ีมาตรา 938 วรรคสองใชคําวา “บุคคลภายนอกคนใดคน

หนึ่ง” มิไดหมายความวาผูรับอาวัลจะมีไดเพียงบุคคลเดียวเทานั้น หากแตหมายความวาจะเปน

บุคคลภายนอกคนใดก็ไดท้ังสิ้น นอกจากนี้ ผูจายตามตั๋วแลกเงินก็อาจเขารับอาวัลไดเชนเดียวกัน โดย

ถือวาเปนบุคคลภายนอกคนหนึ่ง เนื่องจากผูจายท่ียังมิไดลงลายมือชื่อในตั๋ว ยอมไมมีความรับผิดตาม

ตั๋ว ตามมาตรา 900 วรรคหนึ่ง จึงมิใชคูสัญญาตามตั๋วนั่นเอง 

สวนกรณีท่ีบุคคลท่ีเปนคูสัญญาตามตั๋วอยูแลว และไดลงลายมือชื่อเขารับอาวัลตั๋วเงิน

นั้นดวย ยอมทําใหบุคคลดังกลาวมีความรับผิดในฐานะผูรับอาวัลอีกฐานะหนึ่ง นอกเหนือจากความรับ

ผิดในฐานะท่ีตนเปนคูสัญญาอยูเดิม ซ่ึงกรณีเชนนี้ยอมเปนประโยชนแกผูทรงในกรณีท่ีความรับผิดของ

บุคคลดังกลาวในฐานะผูรับอาวัลมีมากกวาความรับผิดในฐานะเดิม เชน เดิมอยูในฐานะผูสลักหลัง 

ตอมาเขารับอาวัลผูรับรอง หรือเดิมอยูในฐานะผูสลักหลังเช็ค ตอมาเขารับอาวัลผูสั่งจายเช็คซ่ึงจะตอง

มีความรับผิดมากกวาฐานะเดิม ตามมาตรา 990 หรือเดิมอยูในฐานะผูสลักหลัง ตอมาเขารับอาวัล 

ผูสลักหลังอีกคนหนึ่งซ่ึงไดแกไขเปลี่ยนแปลงตั๋วตามมาตรา 1007 หรือเดิมอยูในฐานะผูสลักหลัง 

ตอมาเขารับอาวัลผูสลักหลังอีกคนหนึ่งซ่ึงถูกตัดบทเนื่องจากมีสวนเก่ียวของกับลายมือชื่อปลอม  

ตามมาตรา 1008 เปนตน 

ตัวอยางท่ี 1. อ. ออกเช็คท่ีกรุงเทพฯ ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2554 สั่งธนาคาร

ธรรมศาสตรสาขากรุงเทพฯ ใชเงินให ร., ร. สลักหลังโอนเช็คให ก. พรอมท้ังไดลงลายมือชื่อเปนผูรับ

อาวัล อ. ดวยอีกฐานะหนึ่ง ก. สลักหลังโอนเช็คตอให ข. ตามตัวอยางเปนกรณีซ่ึงสถานท่ีออกเช็คเปน

เมืองเดียวกับสถานท่ีใชเงิน ดังนั้น ผูทรงจึงตองนําเช็คมายื่นใหธนาคารใชเงินภายในหนึ่งเดือนนับจาก

วันออกเช็ค ตามมาตรา 990 หากผูทรงนําเช็คมายื่นเกินกําหนดดังกลาวและธนาคารไดปฏิเสธการใช

เงิน ผูทรงยอมสิ้นสิทธิไลเบี้ยผูสลักหลังท้ังปวง แตไมเสียสิทธิไลเบี้ยผูสั่งจาย (หากผูสั่งจายไมเสียหาย

เพราะการยื่นเช็คลาชาดังกลาว) ตามมาตรา 990 ดังนั้น เม่ือ ข. ยื่นเช็คใหใชเงินเกินหนึ่งเดือนจึงสิ้น

สิทธิไลเบี้ยเอาแก ก. และ ร. ในฐานะผูสลักหลัง แตยังไมสิ้นสิทธิไลเบี้ย อ. ผูสั่งจาย นอกจากนั้น ร. 

ซ่ึงมีฐานะเปนผูรับอาวัล อ. อีกฐานะหนึ่ง จึงตองรับผิดเชนเดียวกับบุคคลท่ีตนประกัน เม่ือ อ. ยังคง

ตองรับผิดตอ ข., ร. ผูรับอาวัลจึงตองรับผิดตอ ข. เชนเดียวกันดวย 
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คําพิพากษาฎีกาท่ี 3702/2528 การสลักหลังในฐานะผูรับอาวัลเปนกรณีท่ีกฎหมาย

บัญญัติความรับผิดไวเปนกรณีพิเศษ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 940 มิใชเปนการ

สลักหลังโดยท่ัวไป ยอมมีผลผูกพันท่ีจะตองรับผิดเชนเดียวกับผูสั่งจายซ่ึงตนเขารับประกันจึงไมอาจ

อางระยะเวลาตามมาตรา 990 มาเปนเหตุปฏิเสธความรับผิดได 

ตัวอยางท่ี 2. อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินให ร. จํานวน 100,000 บาท ตอมา ร. สลัก

หลังโอนตั๋วใหแก ก., ก. ไดแกไขจํานวนเงินตามตั๋วเปน 200,000 บาทอยางไมแนบเนียนและสลักหลัง 

โอนตั๋วใหแก ข. และ ข. สลักหลังโอนตั๋วใหแก ค. โดย ร. ไดเขารับอาวัล ข. ดวย เม่ือตั๋วถึงกําหนด  

ค. นําตั๋วไปยื่นให จ. ใชเงิน แต จ. ปฏิเสธการใชเงิน เชนนี้ ค. ไมมีสิทธิไลเบี้ยเอาแก อ. ผูสั่งจายและ 

ร. ในฐานะผูสลักหลัง เพราะตั๋วดังกลาวถูกแกไขเปลี่ยนแปลงในขอสําคัญ ตั๋วนั้นจึงเปนอันเสียไป  

ตามมาตรา 1007 วรรคหนึ่งและวรรคสาม อยางไรก็ตาม เม่ือการแกไขนั้นเห็นไดประจักษ ตั๋วนั้น 

จึงยังใชไดกับ ก. ผูแกไขเปลี่ยนแปลง และ ข. ผูสลักหลังภายหลังการแกไขเปลี่ยนแปลงดังกลาว  

และเม่ือ ร. ซ่ึงมีฐานะเปนผูรับอาวัล ข. อีกฐานะหนึ่ง ร. ในฐานะผูรับอาวัลจึงตองรับผิดตามตั๋วนั้นดวย 

ตัวอยางท่ี 3. อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินให ร., ร. สลักหลังโอนตั๋วให ก. ตอมาโมง

ขโมยตั๋วจาก ก. และปลอมลายมือชื่อ ก. ใหเปนการสลักหลังลอยแลวโอนตั๋วให ข., ข. สลักหลังโอน

ตั๋วให ค. โดยมี ร. ซ่ึงเปนผูสลักหลังเขาลงลายมือชื่อในฐานะผูรับอาวัล ข. ดวย เม่ือ ค. นําตั๋วไปยื่นให 

จ. ใชเงิน หาก จ. ปฏิเสธการใชเงิน เชนนี้ ค. ไมยอมสามารถไลเบี้ยเอาแก อ. ผูสั่งจายและ ร. ใน

ฐานะผูสลักหลังใหรับผิดได เนื่องจากตั๋วฉบับนี้มีลายมือชื่อปลอม จึงสงผลให ค. ไมสามารถอางอิง

อาศัยแสวงสิทธิเพ่ือบังคับการใชเงินได เวนแตผูท่ีถูกบังคับใชเงินนั้นจะเปนผูตองตัดบทมิใหยกขอ

ลายมือชื่อปลอมข้ึนเปนขอตอสู ตามมาตรา 1008 ดังนี้ ค. จึงไดแตไลเบี้ย ข. ผูสลักหลังภายหลัง

ลายมือชื่อปลอมและโมงผูปลอมลายมือชื่อ ก. ใหรับผิดไดเทานั้น เนื่องจากโมงและ ข. เปนผูถูกตัดบท

มิใหยกขอลายมือชื่อปลอมข้ึนเปนขอตอสู ตามมาตรา 1008 สําหรับ ร. ในฐานะผูรับอาวัล ข. นั้นยอม

ตองรับผิดเชนเดียวกับบุคคลท่ีตนประกัน เม่ือ ข. บุคคลท่ี ร. ประกันตองรับผิดแลว ดังนั้น ร. ผูรับ

อาวัลจึงตองรับผิดตอ ค. ดวย 

ขอสังเกต กรณีตั๋วเงินท่ีมีการปลอมลายมือชื่อของผูสลักหลังนี้ มีระบบกฎหมายท่ีให

ความคุมครองคูสัญญาตามตั๋วเงินแตกตางกัน 2 ระบบ ไดแก 

(1) ระบบกฎหมายเยอรมัน ซ่ึงใหความคุมครองผูทรง กลาวคือ การท่ีลายมือชื่อ

อันหนึ่งในตั๋วเงินเปนลายมือปลอม ยอมไมกระทบกระท่ังถึงความสมบูรณแหงลายมือชื่ออ่ืน ๆ ในตั๋ว

เงินนั้น สงผลใหผูทรงยังสามารถเรียกใหคูสัญญาตามตั๋วคนอ่ืน ๆ รับผิดตอตนได และหากบุคคลท่ีถูก

ปลอมลายมือชื่อมาเรียกใหผูทรงคืนตั๋วให ผูทรงก็ไมจําตองคืนตั๋วให 

(2) ระบบกฎหมายฝรั่งเศส ซ่ึงใหความคุมครองผูสลักหลังท่ีถูกปลอมลายมือชื่อ 

กลาวคือ ในกรณีท่ีลายมือชื่อในตั๋วเงินอันใดอันหนึ่งเปนลายมือชื่อปลอม ลายมือชื่อปลอมเชนนั้นจะ



319 

ตกเปนอันใชไมได สงผลใหบุคคลใดจะอางอิงอาศัยแสวงสิทธิอยางหนึ่งอยางใดเพ่ือยึดหนวงตั๋วเงินไว 

หรือเพ่ือทําใหตั๋วนั้นหลุดพน หรือเพ่ือบังคับการใชเงินเอาแกคูสัญญาแหงตั๋วนั้นคนใดคนหนึ่งมิได 

สงผลใหผูทรงไมมีสิทธิเรียกใหคูสัญญารับผิดตอตน และหากบุคคลท่ีถูกปลอมลายมือชื่อมาเรียกใหผู

ทรงคืนตั๋วให ผูทรงก็ตองคืนตั๋วใหแกบุคคลนั้น 

เม่ือพิจารณากฎหมายไทยแลว ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยถือตามระบบ

กฎหมายฝรั่งเศส ดังท่ีมาตรา 1008 บัญญัติวา “ภายในบังคับแหงบทบัญญัติท้ังหลายในประมวล

กฎหมายนี้ เม่ือใดลายมือชื่อในตั๋วเงินเปนลายมือปลอมก็ดี เปนลายมือชื่อลงไวโดยท่ีบุคคลซ่ึงอางเอา

เปนเจาของลายมือชื่อนั้นมิไดมอบอํานาจใหลงก็ดี ทานวาลายมือชื่อปลอมหรือลงปราศจากอํานาจ

เชนนั้นเปนอันใชไมไดเลย ใครจะอางอิงอาศัยแสวงสิทธิอยางหนึ่งอยางใดเพ่ือยึดหนวงตั๋วเงินไวก็ดี 

เพ่ือทําใหตั๋วนั้นหลุดพนก็ดี หรือเพ่ือบังคับการใชเงินเอาแกคูสัญญาแหงตั๋วนั้นคนใดคนหนึ่งก็ดี ทาน

วาไมอาจจะทําไดเปนอันขาด เวนแตคูสัญญาฝายซ่ึงจะพึงถูกยึดหนวงหรือถูกบังคับใชเงินนั้นจะอยูใน

ฐานเปนผูตองตัดบทมิใหยกขอลายมือชื่อปลอม หรือขอลงลายมือชื่อปราศจากอํานาจนั้นข้ึนเปนขอ

ตอสู 

แตขอความใด ๆ อันกลาวมาในมาตรานี้ ทานมิใหกระทบกระท่ังถึงการใหสัตยาบันแก

ลายมือชื่อซ่ึงลงไวโดยปราศจากอํานาจแตหากไมถึงแกเปนลายมือปลอม” 

การท่ีกฎหมายไทยถือตามระบบกฎหมายฝรั่งเศสเชนนี้ สงผลใหการอนุญาตใหคูสัญญา

ตามตั๋วเขารับผิดตามตั๋วในฐานะผูรับอาวัลอีกฐานะหนึ่งอันอาจทําใหความรับผิดของบุคคลดังกลาว 

ในฐานะผูรับอาวัลมีมากกวาความรับผิดในฐานะเดิมนั้น มีประโยชนมากกวาประเทศท่ีดําเนินตาม

ระบบกฎหมายเยอรมัน เนื่องจากในกรณีท่ีตั๋วเงินมีลายมือชื่อของผูสลักหลังเปนลายมือชื่อปลอม  

หากผูทรงถูกเจาของลายมือชื่อปลอมนั้นเรียกตั๋วเงินคืน ตามมาตรา 1008 ผูทรงก็ยังสามารถเรียกให

ผูรับอาวัลรับผิดตอตนไดอยู 

เม่ือศึกษาในเชิงกฎหมายเปรียบเทียบกับกฎหมายอังกฤษแลว พบวา ตามระบบ

กฎหมายอังกฤษ บุคคลท่ีอาจเขาคํ้าประกันตั๋วเงินตามมาตรา 56 แหงพระราชบัญญัติตั๋วแลกเงิน ค.ศ. 

1882 (Bills of Exchange Act 1882) ไดแก บุคคลภายนอกท่ีไมใชคูสัญญาในตั๋วเงินมาแตเดิม ไมวา

จะในฐานะผูสั่งจาย ผูรับรองหรือผูท่ีมีสิทธิจะสลักหลังโอนตั๋วเงินนั้นตอไปก็ตาม ท้ังนี้ เนื่องจาก Bills 

of Exchange Act 1882 ไดบัญญัติถึงแบบของการเขาผูกพันตามตั๋วและความรับผิดของคูสัญญาตาม

ตั๋วในฐานะตาง ๆ ไวแลว เชน  

 กรณีท่ี 1 ผูรับรองตั๋วแลกเงิน ซ่ึงมาตรา 17 ไดบัญญัติแบบของการเขารับรองตั๋วเงิน

ไวแลว โดยบัญญัติวา “(1) การรับรองตั๋วแลกเงิน คือ การลงลายมือชื่อโดยผูจาย ดวยความยินยอมของ

บุคคลนั้น ตอคําสั่งของผูสั่งจาย 

 (2) การรับรองยอมไมสมบูรณ เวนแตจะเปนไปตามเง่ือนไข ดังตอไปนี้: 
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 (a.) ตองแถลงการรับรองไวในตั๋วแลกเงินนั้น และตองลงลายมือชื่อโดยผูจาย  

อนึ่ง แตเพียงลายมือชื่อของผูจายลงไวในดานหนาแหงตั๋วแลกเงิน ทานก็จัดวาเปนคํารับรองแลว 

 (b.) ตองไมปรากฏวาผูจายจะปฏิบัติตามคําสัญญาของตนดวยวิธีการอ่ืนนอกจาก

การใชเงิน” 

 และมาตรา 54 ก็ไดบัญญัติถึงความรับผิดของผูรับรองไววา “ผูรับรอง โดยการ

รับรองตั๋วแลกเงิน– 

 (1.) ยอมตองผูกพันในอันจะจายเงินจํานวนท่ีรับรองตามเนื้อความแหงคํารับรอง

ของตน; 

 (2.) ยอมตองหามมิใหตอสูผูทรงโดยชอบดวยกฎหมายดวยขอตอสู ดังตอไปนี้: 

  (a.) ความมีอยูของผูสั่งจาย ความแทจริงของลายมือชื่อของผูสั่งจาย และ

ความสามารถและอํานาจในการสั่งจายตั๋วแลกเงิน; 

  (b.) ในกรณีตั๋วแลกเงินสั่งจายตามคําสั่งของผูสั่งจาย ความสามารถของผูสั่ง

จายในการสลักหลัง เวนแตขอตอสูเรื่องความแทจริงหรือความสมบูรณของการสลักหลังดังกลาว; 

  (c.) ในกรณีตั๋วแลกเงินสั่งจายตามคําสั่งของบุคคลท่ีสาม ความมีอยูของ 

ผูรับเงิน และความสามารถของผูรับเงินในการสลักหลัง เวนแตขอตอสูเรื่องความแทจริงหรือความ

สมบูรณของการสลักหลังดังกลาว” 

 ดังนั้น หากเปนการลงลายมือชื่อโดยผูจายแลว ยอมมีผลเปนการรับรองตาม

มาตรา 17 ซ่ึงผูรับรองก็จะมีหนาท่ีและความรับผิดตามมาตรา 54 และไมมีผลเปนการคํ้าประกัน 

ตั๋วเงินตามมาตรา 56 

 กรณีท่ี 2 ผูสั่งจายตั๋วแลกเงิน โดยมาตรา 3 (1.) ไดบัญญัติแบบของการสั่งจายต๋ัว

แลกเงินไวแลว โดยบัญญัติวา “ตั๋วแลกเงิน คือ คําสั่งท่ีเปนลายลักษณอักษรโดยปราศจากเง่ือนไข สั่ง

โดยบุคคลคนหนึ่ง ถึงบุคคลอีกคนหนึ่ง ลงลายมือชื่อโดยผูสั่งจาย สั่งใหผูจายใชเงินเม่ือทวงถาม หรือ

ในวันท่ีกําหนด หรือในเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตท่ีอาจคํานวณได ซ่ึงเงินจํานวนแนนอน ใหแกหรือ

ตามคําสั่งของบุคคลท่ีระบุไว หรือผูถือ” 

  และมาตรา 55 (1.) ก็ไดบัญญัติความรับผิดของผูสั่งจายไววา “(1.) ผูสั่งจาย  

โดยการสั่งจายตั๋วแลกเงิน– 

   (a.) ยอมเปนอันสัญญาวา เม่ือตั๋วนั้นไดนํายื่นโดยชอบแลวจะมี

ผูรับรองและใชเงินตามเนื้อความแหงตั๋ว ถาและตั๋วแลกเงินนั้นขาดความเชื่อถือ ผูสั่งจายก็จะใชเงินแก

ผูทรง หรือแกผูสลักหลังคนหลังซ่ึงตองถูกบังคับใหใชเงินตามตั๋วนั้น ถาหากวาไดทําถูกตองตามวิธีการ

ในขอขาดความเชื่อถือนั้นแลว; 
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   (b.) ยอมตองหามมิใหตอสูผูทรงโดยชอบดวยกฎหมายถึงความมี

อยูของผูรับเงิน และความสามารถของผูรับเงินในการสลักหลัง” 

  ดังนั้น หากเปนการลงลายมือชื่อโดยผูสั่งจายแลว ยอมมีผลเปนการสั่งจาย 

ตั๋วแลกเงินตามมาตรา 3 (1.) ซ่ึงผูสั่งจายก็จะมีหนาท่ีและความรับผิดตามมาตรา 55 (1.) และไมมีผล

เปนการคํ้าประกันตั๋วเงินตามมาตรา 56 

 กรณีท่ี 3 ผูสลักหลังตั๋วแลกเงิน โดยมาตรา 32 (1.) ไดบัญญัติแบบของการสลัก

หลังตั๋วแลกเงินไวแลว โดยบัญญัติวา “การสลักหลังท่ีจะมีผลเปนการโอนตั๋วแลกเงิน ตองเปนไปตาม

เง่ือนไข ดังตอไปนี้ 

  (1.) ตองเขียนลงในตั๋วแลกเงินนั้น และลงลายมือชื่อโดยผูสลักหลัง อนึ่ง แต

เพียงลายมือชื่อของผูสลักหลังลงไวในตั๋วแลกเงิน ทานก็จัดวาเปนการสลักหลังแลว...” 

  และมาตรา 55 (2.) ก็ไดบัญญัติความรับผิดของผูสั่งจายไววา “(2.) ผูสลัก

หลัง โดยการสลักหลังตั๋วแลกเงิน– 

   (a.) ยอมเปนอันสัญญาวา เม่ือตั๋วนั้นไดนํายื่นโดยชอบแลวจะมี

ผูรับรองและใชเงินตามเนื้อความแหงตั๋ว ถาและตั๋วแลกเงินนั้นขาดความเชื่อถือ ผูสลักหลังก็จะใชเงิน

แกผูทรง หรือแกผูสลักหลังคนหลังซ่ึงตองถูกบังคับใหใชเงินตามตั๋วนั้น ถาหากวาไดทําถูกตองตาม

วิธีการในขอขาดความเชื่อถือนั้นแลว; 

   (b.) ยอมตองหามมิใหตอสูผูทรงโดยชอบดวยกฎหมายถึงความ

แทจริงและความถูกตองในทุกดานของลายมือชื่อของผูสั่งจาย และของการสลักหลังครั้งกอน ๆ  

   (c.) ยอมตองหามมิใหตอสูผูรับสลักหลังจากตน หรือในทอดตอ ๆ 

มาดวยขอตอสูเก่ียวกับความสมบูรณและความมีอยูจริงแหงตั๋วแลกเงินนั้นในเวลาท่ีตนไดสลักหลัง 

หรือวาตนไมมีสิทธิตามตั๋วแลกเงินนั้น” 

  ดังนั้น หากเปนการลงลายมือชื่อโดยผูสลักหลังแลว ยอมมีผลเปนการสลัก

หลังตั๋วแลกเงินตามมาตรา 32 (1.) ซ่ึงผูสลักหลังก็จะมีหนาท่ีและความรับผิดตามมาตรา 55 (2.) และ

ไมมีผลเปนการคํ้าประกันตั๋วเงินตามมาตรา 56 

    ดังนั้น หากเปนการลงลายมือชื่อในตั๋วโดยบุคคลผูมีสวนเก่ียวของกับตั๋วเงิน

มากอน ยอมไมถือวาเปนการลงลายมือชื่อตามมาตรา 56 นี้ 
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    สําหรับกฎหมายฝรั่งเศส101 กฎหมายเยอรมัน102 กฎหมายเอกรูปแหง

อนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. 1912 (Hague Convention 1912)103 กฎหมายเอกรูปแหงอนุสัญญานครเจนี

วา ค.ศ. 1930, 1931 (Geneva Convention 1930, 1931)104 และอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1988 

(Vienna Convention 1988) 105 ตางก็บัญญัติไวในทํานองเดียวกันกับกฎหมายไทย กลาวคือ การ

อาวัลนั้น บุคคลภายนอกคนใดคนหนึ่งจะเปนผูรับ หรือแมคูสัญญาแหงตั๋วเงินนั้นฝายใดฝายหนึ่งจะ

เปนผูรับก็ได 

 จากขอเท็จจริงขางตนจะเห็นไดวา ท้ังตามกฎหมายไทยมาตรา 938 กฎหมาย

ฝรั่งเศส กฎหมายเยอรมัน และอนุสัญญาท้ัง 3 ฉบับ เปดโอกาสใหบุคคลทุกคนไมวาจะเคยเปน

คูสัญญาอยูแลวหรือเปนบุคคลภายนอก ก็อาจเขามาเปนผูรับอาวัลได ท้ังนี้ เนื่องจากการเขามาเปน

คูสัญญา ทําใหตั๋วมีความนาเชื่อถือยิ่ง ข้ึน อีกท้ังจะเปนประโยชน ข้ึนในกรณีตั๋วท่ีมีการแกไข

เปลี่ยนแปลงในขอสําคัญ หรือตั๋วท่ีมีลายมือชื่อปลอม 

ตัวอยางท่ี 1. อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินให ร. จํานวน 100,000 บาท ตอมา ร. สลัก

หลังโอนตั๋วใหแก ก., ก. ไดแกไขจํานวนเงินตามตั๋วเปน 200,000 บาทอยางไมแนบเนียนและสลักหลัง 

โอนตั๋วใหแก ข. และ ข. สลักหลังโอนตั๋วใหแก ค. โดย ร. ไดเขารับอาวัล ข. ดวย เม่ือตั๋วถึงกําหนด  

ค. นําตั๋วไปยื่นให จ. ใชเงิน แต จ. ปฏิเสธการใชเงิน เชนนี้ ค. ไมมีสิทธิไลเบี้ยเอาแก อ. ผูสั่งจายและ 

                                  
101 French Commercial Code Article L511–21 Para. 2 – The said guarantee 

shall be provided by a third party or by the signatory to the bill. 
102 Wechselgesetz Art. 30 (2) – This guarantee may be provided by a third 

party or by a person whose signature is already on the bill. 
103 Convention on the Unification of the Law relating to Bills of Exchange 

and Promissory Note, Uniform Regulation Article 29 Para. 2 – This guarantee may be 

given by a third person, or even by a person who has signed as a party to the bill. 
104 Convention Providing a Uniform Law for Bills of Exchange and Promissory 

Notes, Uniform Law on Bills of Exchange and Promissory Notes Article 30 Para. 2 – 

This guarantee may be given by a third person or even by a person who has signed 

as a party to the bill. 
105 United Nations Convention on International Bills of Exchange and 

Promissory Notes Article 46 Para. 1. – … A guarantee may be given by any person,  

who may or may not already be a party. 



323 

ร. ในฐานะผูสลักหลัง เพราะตั๋วดังกลาวถูกแกไขเปลี่ยนแปลงในขอสําคัญ ตั๋วนั้นจึงเปนอันเสียไป  

ตามมาตรา 1007 วรรคหนึ่งและวรรคสาม อยางไรก็ตาม เม่ือการแกไขนั้นเห็นไดประจักษ ตั๋วนั้น 

จึงยังใชไดกับ ก. ผูแกไขเปลี่ยนแปลง และ ข. ผูสลักหลังภายหลังการแกไขเปลี่ยนแปลงดังกลาว  

และเม่ือ ร. ซ่ึงมีฐานะเปนผูรับอาวัล ข. อีกฐานะหนึ่ง ร. ในฐานะผูรับอาวัลจึงตองรับผิดตามตั๋วนั้นดวย 

ตัวอยางท่ี 2. อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินให ร., ร. สลักหลังโอนตั๋วให ก. ตอมาโมง

ขโมยตั๋วจาก ก. และปลอมลายมือชื่อ ก. ใหเปนการสลักหลังลอยแลวโอนตั๋วให ข., ข. สลักหลังโอน

ตั๋วให ค. โดยมี ร. ซ่ึงเปนผูสลักหลังเขาลงลายมือชื่อในฐานะผูรับอาวัล ข. ดวย เม่ือ ค. นําตั๋วไปยื่นให 

จ. ใชเงิน หาก จ. ปฏิเสธการใชเงิน เชนนี้ ค. ไมยอมสามารถไลเบี้ยเอาแก อ. ผูสั่งจายและ ร. ใน

ฐานะผูสลักหลังใหรับผิดได เนื่องจากตั๋วฉบับนี้มีลายมือชื่อปลอม จึงสงผลให ค. ไมสามารถอางอิง

อาศัยแสวงสิทธิเพ่ือบังคับการใชเงินได เวนแตผูท่ีถูกบังคับใชเงินนั้นจะเปนผูตองตัดบทมิใหยกขอ

ลายมือชื่อปลอมข้ึนเปนขอตอสู ตามมาตรา 1008 ดังนี้ ค. จึงไดแตไลเบี้ย ข. ผูสลักหลังภายหลัง

ลายมือชื่อปลอมและโมงผูปลอมลายมือชื่อ ก. ใหรับผิดไดเทานั้น เนื่องจากโมงและ ข. เปนผูถูกตัดบท

มิใหยกขอลายมือชื่อปลอมข้ึนเปนขอตอสู ตามมาตรา 1008 สําหรับ ร. ในฐานะผูรับอาวัล ข. นั้นยอม

ตองรับผิดเชนเดียวกับบุคคลท่ีตนประกัน เม่ือ ข. บุคคลท่ี ร. ประกันตองรับผิดแลว ดังนั้น ร. ผูรับ

อาวัลจึงตองรับผิดตอ ค. ดวย 

5.7.7 ปญหาแบบของการรับอาวัลตั๋วเงิน 

จากการศึกษากฎหมายตางประเทศสามารถสรุปไดวา ในระบบกฎหมายอังกฤษ การเขา

ลงลายมือชื่อในตั๋วก็ถือเปนการคํ้าประกันแลว เพราะพระราชบัญญัติตั๋วแลกเงิน ค.ศ. 1882 (Bills of 

Exchange Act 1882) มาตรา 56 กําหนดวา การลงลายมือชื่อโดยบุคคลอ่ืนนอกเหนือจากผูสั่งจาย

และผูรับรอง ถือวาเปนผูสลักหลังท้ังสิ้น โดยมิไดบัญญัติเรื่องการคํ้าประกันตั๋วเงินไวเปนพิเศษแตอยาง

ใด สงผลใหบุคคลภายนอกท่ีเขามาลงลายมือชื่อในตั๋วเงินตองรวมรับผิดตามเนื้อความในตั๋วเงินนั้นใน

ฐานะผูสลักหลัง ทําใหตั๋วเงินนั้นมีคูสัญญาเพ่ิมข้ึน ซ่ึงก็มีผลทําใหตั๋วเงินนั้นมีความนาเชื่อถือเพ่ิมข้ึนซ่ึง

เปนวัตถุประสงคของการคํ้าประกันตั๋วเงินนั่นเอง  

สวนกฎหมายฝรั่งเศส106 กฎหมายเยอรมัน107 อนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. 1912 (Hague 

Convention 1912)108 อนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ. 1930, 1931 (Geneva Convention 1930, 

                                  
106 French Commercial Code Article L511–21. 
107 Wechselgesetz Art. 31. 
108 Convention on the Unification of the Law relating to Bills of Exchange 

and Promissory Note, Uniform Regulation Article 30. 
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1931)109 และอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1988 (Vienna Convention 1988)110 ตางก็บัญญัติไวใน

ทํานองเดียวกัน โดยกําหนดวิธีการคํ้าประกันตั๋วเงินไวเปนพิเศษ มิไดถือวาผูคํ้าประกันตั๋วเงินตองรับ

ผิดในฐานะผูสลักหลังดังท่ีบัญญัติไวในกฎหมายอังกฤษแตอยางใด โดยกฎหมายฝรั่งเศส กฎหมาย

เยอรมัน และกฎหมายเอกรูปท้ัง 3 ฉบับไดกําหนดวิธีการคํ้าประกันตั๋วเงินไว 2 วิธี ไดแก (1) การคํ้า

ประกันแบบเต็มรูปแบบ และ (2) การคํ้าประกันแบบยอ 

สําหรับการคํ้าประกันแบบเต็มรูปแบบนั้น กฎหมายฝรั่งเศส111 กฎหมายเยอรมัน112 

อนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. 1912 (Hague Convention 1912)113 อนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ. 1930, 

1931 (Geneva Convention 1930, 1931)114 และอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1988 (Vienna 

Convention 1988)115 ตางก็บัญญัติไวในทํานองเดียวกัน กลาวคือ ตองเขียนลงตั๋วเงินนั้น หรือในใบ

ประจําตอ และตองระบุถอยคําสํานวนท่ีแสดงใหเห็นถึงเจตนาในการเขาคํ้าประกันตั๋วเงินดวย เชน 

“อาวัล” “ใชไดเปนอาวัล” “รับประกัน” เปนตน พรอมท้ังตองลงลายมือชื่อผูคํ้าประกันดวย 

สวนการคํ้าประกันแบบยอนั้น กฎหมายฝรั่งเศส116 กฎหมายเยอรมัน117 อนุสัญญากรุง

เฮก ค.ศ. 1912 (Hague Convention 1912)118 อนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ. 1930, 1931 (Geneva 

                                  
109 Convention Providing a Uniform Law for Bills of Exchange and Promissory 

Notes, Uniform Law on Bills of Exchange and Promissory Notes Article 31. 
110 United Nations Convention on International Bills of Exchange and 

Promissory Notes Article 46. 
111 French Commercial Code Article L511–21 Para. 3 & 4. 
112 Wechselgesetz Art. 31 (1) & (2). 
113 Convention on the Unification of the Law relating to Bills of Exchange 

and Promissory Note, Uniform Regulation Article 30 Para. 1 & 2. 
114 Convention Providing a Uniform Law for Bills of Exchange and Promissory 

Notes, Uniform Law on Bills of Exchange and Promissory Notes Article 31 Para. 1 & 2. 
115 United Nations Convention on International Bills of Exchange and 

Promissory Notes Article 46 Para. 2 & 3. 
116 French Commercial Code Article L511–21 Para. 5. 
117 Wechselgesetz Art. 31 (3). 
118 Convention on the Unification of the Law relating to Bills of Exchange 

and Promissory Note, Uniform Regulation Article 30 Para. 3. 
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Convention 1930, 1931)119 และอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1988 (Vienna Convention 

1988)120 ตางก็บัญญัติไวในทํานองเดียวกัน กลาวคือ เพียงแตลงลายมือชื่อของผู คํ้าประกันใน

ดานหนาแหงตั๋วเงิน ก็จัดวาเปนการคํ้าประกันแลว เวนแตในกรณีท่ีเปนลายมือชื่อของผูจายหรือผูสั่ง

จาย 

สําหรับกฎหมายลักษณะตั๋วเงินของไทยนั้น ไดกําหนดแบบของการอาวัลไวเปนพิเศษ

เชนเดียวกับกฎหมายฝรั่งเศส กฎหมายเยอรมัน และกฎหมายเอกรูปท้ัง 3 ฉบับ ดังจะเห็นไดจาก

มาตรา 939 ท่ีไดบัญญัติแบบของการอาวัลไวเปนพิเศษโดยการเขียนคําวา “ใชไดเปนอาวัล” หรือ

สํานวนอ่ืนใดทํานองเดียวกัน และลงลายมือชื่อผูรับอาวัลในตั๋วแลกเงินนั้นเอง หรือท่ีใบประจําตอ 

หรือในกรณีท่ีผูรับอาวัลมิใชผูจายหรือผูสั่งจาย ก็อาจอาวัลไดดวยการลงลายมือของตนเพียงประการ

เดียวไวท่ีดานหนาตั๋วเงิน 

อยางไรก็ดี กฎหมายไทยอนุญาตใหรับอาวัลไดก็แตโดยเขียนลงไปในตั๋วนั้นเองหรือใบ

ประจําตอเทานั้น ซ่ึงแตกตางจากระบบกฎหมายฝรั่งเศส ท่ียินยอมใหมีการอาวัลลงในเอกสารอ่ืนท่ีมิใช

ตั๋วเงินได โดยเรียกวา “Acte Séparé” ตามมาตรา L511–21 วรรคสาม แหงประมวลกฎหมาย

พาณิชยฝรั่งเศส 

5.7.8 ปญหาบุคคลซ่ึงผูรับอาวัลมีสิทธิไลเบ้ีย 

เม่ือผูรับอาวัลไดใชเงินไปตามตั๋วแลกเงินแลว มาตรา 940 วรรคสามบัญญัติใหผูรับอาวัล

มีสิทธิไลเบี้ยเอาแกบุคคลซ่ึงตนประกัน กับท้ังบุคคลท้ังหลายผูรับผิดแทนตัวผูนั้น สําหรับถอยคําวา 

“บุคคลซ่ึงตนประกัน” นั้น หมายถึง บุคคลท่ีผูรับอาวัลแสดงเจตนาเขารับอาวัลซ่ึงปรากฏชื่ออยูในคํา

รับอาวัลนั้นเอง เพราะมาตรา 939 วรรคสี่บัญญัติใหผูรับอาวัลตองระบุชื่อบุคคลท่ีตนประกันดวย 

หรือหากผูรับอาวัลมิไดระบุชื่อบุคคลดังกลาวไว กฎหมายก็ไดแกปญหาไวโดยการใหถือวารับประกันผู

สั่งจาย ตามมาตรา 939 วรรคสี่ตอนทาย อยางไรก็ตาม มีปญหาวา ถอยคําวา “บุคคลท้ังหลายผูรับ

ผิดแทนตัวผูนั้น” มีความหมายวาอยางไร 

ตัวอยาง อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินใหแก ร. ตอมา ร. สลักหลังโอนตั๋วให ก. และ 

ก. สลักหลังโอนตั๋วให ข. ในการนี้ ก. ไดจัดให ฮ. เขารับอาวัลตนเองดวย เม่ือตั๋วถึงกําหนด ข. นําต๋ัว

ไปยื่นให จ. ใชเงินแต จ. ปฏิเสธการใชเงิน ข. จึงใชสิทธิไลเบี้ยเอาแก ฮ. และ ฮ. ก็ไดใชเงินใหแก ข. 

                                  
119 Convention Providing a Uniform Law for Bills of Exchange and Promissory 

Notes, Uniform Law on Bills of Exchange and Promissory Notes Article 31 Para. 3. 
120 United Nations Convention on International Bills of Exchange and 

Promissory Notes Article 46 Para. 4. 
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ไป กรณีเชนนี้ยอมมีปญหาวา นอกจาก ก. ซ่ึงเปนบุคคลซ่ึง ฮ. ไดประกันแลว ฮ. จะมีสิทธิไลเบี้ยเอา

แกบุคคลใดอีกบาง 

ตอปญหานี้ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยตั๋วเงินของไทยไดบัญญัติไวใน

มาตรา 940 วรรคสามวา “เม่ือผูรับอาวัลไดใชเงินไปตามตั๋วแลกเงินแลว ยอมไดสิทธิในอันจะไลเบี้ย

เอาแกบุคคลซ่ึงตนไดประกันไว กับท้ังบุคคลท้ังหลายผูรับผิดแทนตัวผูนั้น” ซ่ึงยังไมมีความชัดเจนวา 

“บุคคลท้ังหลายผูรับผิดแทนตัวผูนั้น” หมายถึงบุคคลใดบาง 

เม่ือศึกษากฎหมายตางประเทศพบวา กฎหมายฝรั่งเศส121 กฎหมายเยอรมัน122 และ

กฎหมายเอกรูปท้ัง 3 ฉบับ123 ตางก็บัญญัติไวในทํานองเดียวกันวา เม่ือผูรับอาวัลไดใชเงินไปตาม 

ตั๋วแลกเงินแลว ยอมไดสิทธิในอันจะไลเบี้ยเอาแกบุคคลซ่ึงตนไดประกันไว กับท้ังบุคคลท้ังหลายผูรับผิด

ตอตัวผูนั้น (Those who are liable for the latter) จึงหมายความวาบุคคลใดก็ตามท่ีตองรับผิดตอ

ตัวบุคคลท่ีผูรับอาวัลไดเขาประกัน ผูรับอาวัลก็ยอมมีสิทธิไลเบี้ยไดท้ังสิ้น ซ่ึงยอมหมายถึงผูรับรอง  

ผูสั่งจาย และบรรดาผูสลักหลังท้ังหลายท่ีเขาผูกพันตามตั๋วอยูแลวกอนบุคคลท่ีผูรับอาวัลไดเขาประกัน 

รวมท้ังผูรับอาวัลบุคคลเชนวานั้นดวย 

ตัวอยาง อ. ผูสั่งจายออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินใหแก ร. ตอมา ร. สลักหลังตั๋วเงินให 

ก. จากนั้น ก. สลักหลังโอนตั๋วเงินให ข. ในการนี้ ฮ. บุคคลภายนอกไดเขาอาวัล ก. ดวย และ ข. สลัก

หลังโอนตั๋วให ค. เชนนี้ หากเม่ือตั๋วเงินถึงกําหนดชําระ ค. นําตั๋วไปยื่นให จ. ใชเงิน แต จ. ปฏิเสธ 

การใชเงิน ค. จึงมาเรียกให ฮ. ผูรับอาวัลรับผิดใชเงินตามตั๋วใหแกตนและ ฮ. ก็ไดใชเงินใหแก ค. ไป 

เชนนี้ ฮ. ยอมมีสิทธิไลเบี้ยเอาแก ก. บุคคลท่ีตนประกัน กับท้ัง อ. ผูสั่งจายและ ร. ผูรับเงิน ซ่ึงเปน

บุคคลท่ีตองรับผิดตอ ก. บุคคลซ่ึงตนประกันได 

                                  
121 French Commercial Code Article L511–21 Para. 9. 
122 Wechselgesetz Art. 32 (3). 
123 Convention on the Unification of the Law Relating to Bills of Exchange 

and Promissory Notes 1912, Uniform Regulation Article 31 Para. 3. 

Convention Providing a Uniform Law for Bills of Exchange and Promissory 

Notes 1930, Uniform Law on Bills of Exchange and Promissory Notes Article 32 Para. 

3. 

United Nations Convention on International Bills of Exchange and 

International Promissory Notes 1988, Article 48 Para. 2. 
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สวนกฎหมายของประเทศอังกฤษนั้น แมพระราชบัญญัติตั๋วแลกเงิน ค.ศ. 1882  

(Bills of Exchange Act 1882) จะมิไดบัญญัติไวโดยตรงวาเม่ือบุคคลภายนอกท่ีไดเขาคํ้าประกัน 

ตั๋วเงินโดยการลงลายมือชื่อในตั๋วเงินไดรับผิดใชเงินใหแกผูทรงไปแลว จะสามารถไลเบี้ยเอาแกบุคคลใด

ไดบาง แตเนื่องจากมาตรา 56 บัญญัติใหบุคคลท่ีไดลงลายมือชื่อในตั๋วเงินในฐานะอยางอ่ืนนอกจาก 

ผูสั่งจายหรือผูรับรอง มีความรับผิดตอผูทรงโดยชอบดวยกฎหมายในฐานะผูสลักหลัง ดังนั้น 

ผูลงลายมือชื่อคํ้าประกันตั๋วเงินตามมาตรา 56 นี้ก็ยอมมีสิทธิไลเบี้ยเชนเดียวกับผูสลักหลังท่ีไดจายเงิน

ใหแกผูทรงโดยชอบดวยกฎหมาย ตามมาตรา 57 (1) แหงพระราชบัญญัติตั๋วแลกเงิน ค.ศ. 1882 

(Bills of Exchange Act 1882) ดังนี้  

มาตรา 57 (1) “…ผูสลักหลังท่ีถูกบังคับใหจายเงินตามตั๋วไปแลว อาจไดรับการชดใชเงิน

คืนจากผูรับรอง ผูสั่งจายหรือผูสลักหลังกอนตน ในจํานวนดังตอไปนี้...” 

แมมาตรา 57 (1) นี้จะเปนบทบัญญัติท่ีใชกับผูสลักหลังท่ัว ๆ ไป แตเม่ือผูสลักหลังตาม

มาตรา 56 ยอมมีความรับผิดเปนอยางเดียวกับผูสลักหลังท่ัว ๆ ไปอยูแลว จึงยอมนํามาตรา 57 (1) นี้

มาใชแกกรณีของผูสลักหลังตามมาตรา 56 ได ซ่ึงมาตรา 57 (1) ก็ไดบัญญัติไวชัดเจนวา ผูสลักหลัง

ยอมมีสิทธิไลเบี้ยเอาแก (1) ผูรับรอง (2) ผูสั่งจาย และ (3) ผูสลักหลังกอนตน ดังนั้น เม่ือผูคํ้าประกัน

ตั๋วเงินโดยการลงลายมือชื่อในตั๋วเงินในฐานะอยางอ่ืนนอกจากผูสั่งจายหรือผูรับรองตามมาตรา 56 ได

ใชเงินตามตั๋วใหแกผูทรงไปแลว ก็ยอมไดรับการชดใชเงินคืนจากผูรับรอง ผูสั่งจาย และผูสลักหลัง

กอนตนนั่นเอง ตามมาตรา 56 ประกอบมาตรา 57 (1) แหงพระราชบัญญัติตั๋วแลกเงิน ค.ศ. 1882 

(Bills of Exchange Act 1882) ซ่ึงก็เปนไปในทํานองเดียวกันกับกฎหมายฝรั่งเศส กฎหมายเยอรมัน 

และกฎหมายเอกรูปแหงอนุสัญญาท้ัง 3 ฉบับดังกลาวขางตน 

ตอปญหานี้ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 940 วรรคสาม มีท่ีมาจาก

อนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. 1912 (Hague Convention 1912) ซ่ึงบัญญัติวาบุคคลท่ีผูรับอาวัลจะใชสิทธิ

ไลเบี้ยไดนั้น ไดแก บุคคลซ่ึงตนประกัน กับท้ังบุคคลท้ังหลายผูรับผิดตอตัวผูนั้น ประกอบกับกฎหมาย

ฝรั่งเศส กฎหมายเยอรมัน กฎหมายเอกรูปแหงอนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ. 1930, 1931 (Geneva 

Convention 1930, 1931) และอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1988 (Vienna Convention 1988) 

ตางก็บัญญัติไวในทํานองเดียวกันกับอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. 1912 (Hague Convention 1912) อีก

ท้ัง เม่ือตรวจดูตนรางประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 940 วรรคสาม ฉบับภาษาอังกฤษ 

พบวา ใชคําวา “…those who are liable to the latter…” ซ่ึงแปลวา “...บุคคลท้ังหลายผูรับผิด

ตอตัวผูนั้น...” นอกจากนั้นการแปลความวาเม่ือผูรับอาวัลไดใชเงินใหแกผูทรงแลวจึงรับชวงสิทธิของผู

ทรงเพ่ือมาไลเบี้ยเอาแกลูกหนี้ ซ่ึงลูกหนี้ท่ีผูทรงมีสิทธิไลเบี้ยไดคือผูลงลายมือชื่อทุกคนในตั๋ว ดังนั้น

การแปลความวาเม่ือผูรับอาวัลไดใชเงินใหแกผูทรงจึงรับเอาสิทธิของผูทรงเพ่ือมาไลเบี้ยบุคคลท่ีตน

ประกันและบุคคลท่ีตองรับผิดตอตัวผูนั้นได จะตรงกับหลักการมากกวา ดังนั้น ผูศึกษาจึงเห็นวา ควร
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แกไขเพ่ิมเติมมาตรา 940 วรรคสาม แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของไทยนั้น จากถอยคํา

วา “บุคคลท้ังหลายผูรับผิดแทนตัวผูนั้น” เปนถอยควา “บุคคลท้ังหลายผูรับผิดตอตัวผูนั้น” เพ่ือให

ตองตรงกับตนรางฉบับภาษาอังกฤษ เพ่ือใหสอดคลองกับกฎหมายตางประเทศ และอนุระหวาง

ประเทศฉบับตาง ๆ รวมท้ังเพ่ือใหสอดคลองกับหลักการเรื่องสิทธิไลเบี้ย 
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บทที่ 6 

บทสรุป 

 

จากการศึกษาพบวาผูรางกฎหมายไทยไดนํากฎหมายเอกรูป (Uniform Regulation) 

ตามอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. 1912 (Hague Convention 1912) มาเปนหลักพิจารณาในการบัญญัติ

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ลักษณะตั๋วเงิน โดยเฉพาะอยางยิ่งในหมวดวาดวยการ 

อาวัล ซ่ึงเปนการคํ้าประกันตั๋วเงิน อยางไรก็ตามบทบัญญัติวาดวยการรับอาวัลตามกฎหมายไทยอาจมี

ปญหาบางประการท้ังในแงเนื้อหาการใชบังคับและการตีความ ซ่ึงควรจะไดรับการแกไข เพ่ือให

บทบัญญัติวาดวยการรับอาวัลตั๋วเ งินตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมีความชัดเจน  

ตรงกับเจตนารมณท่ีแทจริงของบทบัญญัตินั้น ๆ และสอดคลองกับระบบกฎหมายของนานา

อารยประเทศและอนุสัญญาระหวางประเทศ เพ่ือสงเสริมใหมีการใชตั๋วเงินในฐานะตราสารทางการคา

และตราสารทางการเงินกันโดยแพรหลาย อันจักเปนประโยชนตอวงการคาพาณิชยท้ังในประเทศไทย

และระหวางประเทศตอไป จากการผูศึกษาพบวาปญหาเก่ียวกับการอาวัลตามกฎหมายไทย รวมท้ัง

ขอเสนอแนะในการแกไขปญหาดังกลาวมีดังตอไปนี้ 

1. ปญหาความรับผิดของผูลงลายมือช่ือในตั๋วแตกระทําผิดแบบของการเขารับ

อาวัล 

ตามมาตรา 949 กําหนดแบบของการเขารับอาวัลไว อยางไรก็ตามมีปญหาวาหากมี

บุคคลหนึ่งเขามาลงลายมือชื่อในตั๋วเงินโดยประสงคจะเขาคํ้าประกันตั๋วนั้น แตมิไดทําใหถูกตองตาม

แบบของการรับอาวัล เชน ลงลายมือชื่อในดานหลังตั๋วเงินโดยมิไดเขียนถอยคํารับอาวัลใด ๆ บุคคล

ดังกลาวจะตองรับผิดตามเนื้อความในตั๋วเงินนั้นในฐานะใด 

ตัวอยาง อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินใหแก ร. ตอมา ร. สลักหลังโอนตั๋วใหแก ก. 

โดยมี ฮ. ไดเขาลงลายมือชื่อในดานหลังตั๋วเงินโดยมิไดเขียนถอยคํารับอาวัลใด ๆ เชนนี้ ฮ. จะตองรับ

ผิดตามเนื้อความในตั๋วเงินนั้นหรือไมในฐานะใด 

ปญหาดังกลาวศาลฎีกาไทยเคยวินิจฉัยไววา บุคคลซ่ึงไดเขามาลงลายมือชื่อในตั๋วเงิน 

แมวาจะไมไดอยูในฐานะผูรับอาวัลก็ตาม ก็ตองรวมรับผิดตามเนื้อความในตั๋ว เนื่องจากไดเขาลง

ลายมือชื่อในตั๋วแลว ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 900 ซ่ึงบัญญัติวา “บุคคลผูลง

ลายมือชื่อของตนในตั๋วเงินยอมจะตองรับผิดตามเนื้อความในตั๋วเงินนั้น” อยางไรก็ตาม ผูศึกษาเห็นวา

บทบัญญัติดังกลาวมิไดบัญญัติไวใหชัดแจงวาบุคคลเชนวานั้นตองรับผิดในฐานะใด อันสงผลใหเกิด

ปญหาตามมาอีกวา เม่ือบุคคลดังกลาวใชเงินตามตั๋วไปแลว จะมีสิทธิไลเบี้ยเอาแกบุคคลใดไดบาง เปน

จํานวนเทาใด 
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ตอปญหานี้ ผูศึกษาเห็นวา บุคคลดังกลาวตองรับผิดตามหลักกฎหมายวาดวยการคํ้า

ประกัน เนื่องจากตามหลักกฎหมายแพงท่ัวไปแลวการใดท่ีกฎหมายกําหนดใหตองทําตามแบบ หากไม

ทําตาม การนั้นก็จะตกเปนโมฆะ อยางไรก็ตาม หากการซ่ึงตกเปนโมฆะไปแลวนั้น เขาลักษณะเปนนิติ

กรรมอยางอ่ืนซ่ึงไมเปนโมฆะ ก็ใหถือตามนิติกรรมซ่ึงไมเปนโมฆะนั้น ถาสันนิษฐานไดโดยพฤติการณ 

แหงกรณีวา หากคูกรณีไดรูวาการนั้นเปนโมฆะแลว ก็คงจะไดตั้งใจมาตั้งแตแรกท่ีจะทํานิติกรรมอยางอ่ืน

ซ่ึงไมเปนโมฆะนั้น และเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับกรณีการลงลายมือชื่อรับอาวัลผิดแบบเชนนี้ ก็จะ

เปนไปตามหลักกฎหมายดังกลาวได อีกท้ังยังจะเปนการตีความท่ีสมประสงคตามเจตนาท่ีแทจริงของ

บุคคลท่ีเก่ียวของอีกดวย 

เพ่ือแกปญหาดังกลาว ผูศึกษาจึงขอเสนอใหมีการบัญญัติไวใหชัดแจงวา ในกรณีท่ีบุคคล

ใดเขาลงลายมือชื่อในตั๋วเงินโดยมีวัตถุประสงคจะเขาคํ้าประกันคูสัญญาตามตั๋วคนใดคนหนึ่ง แตมิได

กระทําใหถูกตองตามแบบของการอาวัลตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 939 ใหถือวาบุคคลดังกลาวตอง 

รับผิดเสมือนเปนผูคํ้าประกันผูสั่งจาย หรือผูรับรอง (หากมี) ซ่ึงการกําหนดไวเชนนี้จะสงผลใหบุคคล

ดังกลาวมีสิทธิไลเบี้ยเอาแกผูสั่งจาย หรือผูรับรอง (หากมี) และบุคคลผูอยูในฐานะเดียวกันกับตน 

(หากมี) ไดเต็มจํานวน ตามหลักในเรื่องการคํ้าประกัน ซ่ึงการแกปญหาดังกลาวมิไดมีบัญญัติไวใน

อนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1988 (Vienna Convention 1988) แตอยางใด ผูศึกษาจึงเสนอเพ่ือเปน

แนวทางในการปรับแกบทบัญญัติดังกลาวไวในอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1988 (Vienna Convention 

1988) ดวย 

2. ปญหาสิทธิไลเบ้ียของผูรับอาวัลเม่ือใชเงินใหแกผูทรง  

ซ่ึงมีประเด็นปญหายอย ดังตอไปนี้ 

2.1 ปญหาวาผูรับอาวัลสามารถไลเบ้ียใหแกบุคคลใดรับผิดไดบาง เม่ือผูรับอาวัลได

ใชเงินใหแกผูทรงแลว มาตรา 940 วรรคสามบัญญัติใหผูรับอาวัลมีสิทธิไลเบี้ยเอาแกบุคคลซ่ึงตน

ประกัน กับท้ังบุคคลท้ังหลายผูรับผิดแทนตัวผูนั้น สําหรับถอยคําวา “บุคคลซ่ึงตนประกัน” นั้น 

หมายถึง บุคคลท่ีผูรับอาวัลแสดงเจตนาเขารับอาวัลซ่ึงปรากฏชื่ออยูในคํารับอาวัลตนเอง เพราะมาตรา 

939 วรรคสี่บัญญัติใหผูรับอาวัลตองระบุชื่อบุคคลท่ีตนประกันดวย หรือหากผูรับอาวัลมิไดระบุชื่อ

บุคคลดังกลาวไว กฎหมายก็ไดแกปญหาไวโดยการใหถือวารับประกันผูสั่งจาย ตามมาตรา 939 วรรค

สี่ตอนทาย อยางไรก็ตาม มีปญหาวา ถอยคําวา “บุคคลท้ังหลายผูรับผิดแทนตัวผูนั้น” มีความหมาย

วาอยางไร 

ตัวอยาง อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินใหแก ร. ตอมา ร. สลักหลังโอนตั๋วใหแก ก. 

โดยมี ฮ. เขาลงลายมือชื่อรับอาวัล ร. ดวย หลังจากนั้น ก. สลักหลังโอนตั๋วใหแก ข. และ ข. สลักหลัง

โอนตั๋วใหแก ค. เม่ือตั๋วถึงกําหนด ค. นําตั๋วไปยื่นให จ. ใชเงินแต จ. ปฏิเสธการใชเงิน ค. จึงใชสิทธิไล
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เบี้ยเอาแก ฮ. และ ฮ. ก็ไดใชเงินใหแก ค. ไป เชนนี้ มีปญหาวา นอกจาก ฮ. จะมีสิทธิไลเบี้ยเอาแก ร. 

แลว ฮ. ยังมีสิทธิไลเบี้ยเอาแกบุคคลใดอีกบาง 

ปญหาดังกลาวเกิดข้ึนเนื่องจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 940 วรรค

สามใชถอยคําวา “บุคคลท้ังหลายผูรับผิดแทนตัวผูนั้น” แตเม่ือศึกษากฎหมายเอกรูปแหงอนุสัญญา 

กรุงเฮก ค.ศ. 1912 (Hague Convention 1912) ซ่ึงเปนตนแบบของบทบัญญัติดังกลาว รวมท้ัง 

ตนรางภาษาอังกฤษของมาตรา 940 วรรคสาม พบวา ใชถอยคําวา “Those who are liable for 

the latter” ซ่ึงแปลวา “บุคคลท้ังหลายผูรับผิดตอตัวผูนั้น” จึงกอใหเกิดความสับสนวา ถอยคํา 

ท้ังสองดังกลาวมีความหมายเหมือนกันหรือไม 

ตอปญหานี้ ผูศึกษาเห็นวา เม่ือประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 940 วรรค

สาม มีท่ีมาจากกฎหมายเอกรูปแหงอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. 1912 (Hague Convention 1912) ซ่ึง

บัญญัติวาบุคคลท่ีผูรับอาวัลจะใชสิทธิไลเบี้ยไดนั้น ไดแก บุคคลซ่ึงตนประกัน กับท้ังบุคคลท้ังหลาย

ผูรับผิดตอตัวผูนั้น ประกอบกับกฎหมายฝรั่งเศส กฎหมายเยอรมัน กฎหมายเอกรูปแหงอนุสัญญา

นครเจนีวา ค.ศ. 1930, 1931 (Geneva Convention 1930, 1931) และอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 

1988 (Vienna Convention 1988) ตางก็บัญญัติไวในทํานองเดียวกันกับกฎหมายเอกรูปแหง

อนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. 1912 (Hague Convention 1912) อีกท้ัง เม่ือตรวจดูตนรางประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 940 วรรคสาม ฉบับภาษาอังกฤษ พบวา ใชคําวา “…those who 

are liable to the latter…” ซ่ึงแปลวา “...บุคคลท้ังหลายผูรับผิดตอตัวผูนั้น...” นอกจากนั้นเม่ือ

พิจารณาถึงหลักท่ัวไปในการรับชวงสิทธิ เม่ือผูรับอาวัลไดใชเงินใหผูทรงแลว ผูรับอาวัลยอมรับชวง

สิทธิของผูทรงเม่ือผูทรงมีสิทธิไลเบี้ยผูรับอาวัลและบุคคลท้ังหลายผูรับผิดตอตัวผูนั้น ดังนั้น ผูศึกษาจึง

เห็นวาในการแปลความบทบัญญัติท่ีถูกตองแลวควรจะใชคําวา “...บุคคลท้ังหลายผูรับผิดตอตัวผูนั้น

...”เพ่ือใหสอดคลองกับท่ีมาของกฎหมาย สอดคลองกับอนุสัญญาระหวางประเทศ และตรงตามหลัก

กฎหมายเรื่องรับชวงสิทธิ 

เพ่ือแกปญหาดังกลาว ผูศึกษาจึงขอเสนอใหมีการแปลความมาตรา 940 วรรคสามตาม

ขางตนหรือหากมีการแกกฎหมายไดก็ขอเสนอใหมีการแกไขเพ่ิมเติมมาตรา 940 วรรคสาม  

แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของไทย จากถอยคําวา “บุคคลท้ังหลายผูรับผิดแทนตัวผูนั้น” 

เปนถอยคําวา “บุคคลท้ังหลายผูรับผิดตอตัวผูนั้น” เพ่ือใหตองตรงกับตนรางฉบับภาษาอังกฤษ และ

สอดคลองกับกฎหมายตางประเทศ และกฎหมายระหวางประเทศฉบับตาง ๆ และเกิดความเปนธรรม

กับคูสัญญาท่ีเขามาเก่ียวของ 

2.2 เม่ือผูรับอาวัลไดใชเงินใหแกผูทรงไปแลวจะสามารถไลเบ้ียเอาแกผูรับอาวัลคน

อ่ืนซ่ึงเขาประกันลูกหนี้คนเดียวกันไดหรือไม ในกรณีท่ีมีผูรับอาวัลหลายคนเขารับอาวัลบุคคลคน
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เดียวกัน มีปญหาวา หากผูรับอาวัลคนหนึ่งคนใดใชเงินใหแกผูทรงไปแลว ผูรับอาวัลคนนั้นจะใชสิทธิ

ไลเบี้ยเอาแกผูรับอาวัลคนอ่ืนซ่ึงเขาประกันบุคคลคนเดียวกันกับตนไดหรือไม 

ตัวอยาง อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินใหแก ร. ตอมา ร. สลักหลังโอนตั๋วใหแก ก. 

โดยมี เอ บี และซี เขารับอาวัล ร. เม่ือตั๋วถึงกําหนด ก. นําตั๋วไปยื่นให จ. ใชเงินแต จ. ปฏิเสธการใช

เงิน ก. จึงใชสิทธิไลเบี้ยเอาแก เอ และ เอ ก็ไดใชเงินตามตั๋วใหแก ก. ไป เชนนี้ มีปญหาวา เอ จะ

สามารถไลเบี้ยเอาแก บีและซี ไดหรือไม 

ปญหาดังกลาวเกิดข้ึนเนื่องจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 940 วรรคสี่ 

วางหลักวา บุคคลท่ีผูรับอาวัลจะใชสิทธิไลเบี้ยไดนั้น ไดแก บุคคลซ่ึงตนประกัน และบุคคลท้ังหลาย 

ผูตองรับผิดตอตัวบุคคลซ่ึงตนประกัน จึงทําใหเกิดการตีความกฎหมายวา เม่ือผูรับอาวัลไมตองรับผิด

ตอบุคคลซ่ึงตนประกัน ดังนั้น จึงไมตองรับผิดตอผูรับอาวัลคนอ่ืน ๆ ดวย  

ตอปญหานี้ ผูศึกษาเห็นวา ผูเขามารับอาวัลบุคคลเดียวกันยอมมีความรับผิดแบบลูกหนี้

รวม ดังนั้น เม่ือผูรับอาวัลคนหนึ่งคนใดไดใชเงินใหแกผูทรงไปแลว จึงสามารถเรียกใหผูรับอาวัลลําดับ

เดียวกันกับตนรับผิดไดอยางเดียวกับลูกหนี้รวมได การตีความการตีความเชนนี้ นอกจากจะตรงกับท่ีมา

ของกฎหมาย และถูกตองตามวิธีการใชกฎหมายแลวยังกอใหเกิดความเปนธรรมในระหวางผูรับอาวัล

ท้ังหลายนั้นเอง เพราะหากตีความวาผูรับอาวัลท่ีไดใชเงินตามตั๋วไปไมสามารถใชสิทธิไลเบี้ยเอาแกผูรับ

อาวัลคนอ่ืน ๆ ซ่ึงไดเขารับอาวัลบุคคลคนเดียวกันกับตนแลวจะกอใหเกิดผลประหลาด กลาวคือ  

จะทําใหบุคคลท่ีมีฐานะเดียวกัน (คือ เปนผูรับอาวัลลูกหนี้คนเดียวกัน) ตองรับผิดแตกตางกันโดยข้ึนอยู

กับวาผูท่ีมาใชสิทธิไลเบี้ยนั้นจะเลือกไลเบี้ยเอาแกผูรับอาวัลคนใด สวนผูรับอาวัลคนอ่ืนกลับหลุดพนจาก

ความรับผิดไป ท้ังนี้ เนื่องจากผูรับอาวัลท่ีถูกไลเบี้ยยอมไมมีสิทธิเก่ียงใหผูท่ีมาใชสิทธิไลเบี้ยนั้นไปใชสิทธิ

ไลเบี้ยเอาแกผูรับอาวัลคนอ่ืน ๆ นั่นเอง ดังนั้น เพ่ือความเปนธรรมแลว ลูกหนี้รวมท่ีมีฐานะเดียวกัน  

จึงควรจะตองรับผิดในสัดสวนเทา ๆ กัน มากกวาท่ีจะใหเปนไปตามอําเภอใจของผูท่ีมาใชสิทธิไลเบี้ยวา

จะเลือกไลเบี้ยเอาแกบุคคลใด และใหบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีอยูในฐานะเดียวกันนั้นหลุดพนจากความรับผิดไป 

อยางไรก็ตาม มีปญหาตอไปวา หากกําหนดใหผูรับอาวัลสามารถไลเบี้ยเอาแกผูรับอาวัลคน

อ่ืน ๆ ซ่ึงเขาประกันบุคคลคนเดียวกันกับตนไดแลว ใครจะเปนผูถือตั๋วเงินนั้น 

ตอปญหานี้ ผูศึกษาขอเสนอใหมีการแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มาตรา 1003 โดยกําหนดใหกรณีคูสัญญาท่ีไดใชเงินและเขาถือเอาตั๋วแลว มีสิทธิไลเบี้ยเอาแกผูตองรับ

ผิดตอตนไดภายในอายุความ 6 เดือน ซ่ึงการแกไขเพ่ิมเติมเชนนี้จะสงผลใหเม่ือผูทรงฟองไลเบี้ยเอาแก

ผูรับอาวัลแลว ผูรับอาวัลจะตองรีบยื่นคํารองตอศาลเพ่ือใหศาลเรียกผูรับอาวัลคนอ่ืน ๆ เขามาเปน

คูความรวมโดยแสดงเหตุวาตนอาจฟองคูความเชนวานั้นเพ่ือการใชสิทธิไลเบี้ย โดยอาศัยอํานาจตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 57 (3) ท้ังนี้ เนื่องจากมาตรา 1003 จะเปนเสมือนบท
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บังคับโดยปริยายใหผูถูกฟองตองรีบเรียกลูกหนี้ตามตั๋วคนอ่ืน ๆ ท่ีตนมีสิทธิไลเบี้ยใหเขามาในคดีเพ่ือ

ประโยชนแหงการใชสิทธิไลเบ้ีย มิฉะนั้นแลว หากรอจนกวาคดีถึงท่ีสุด อายุความ 6 เดือนดังกลาวก็อาจ

ลวงพนไปแลว สงผลใหผูถูกฟองสิ้นสิทธิไลเบี้ยเพราะเหตุขาดอายุความ 

2.3 ปญหาเกี่ยวกับอายุความในการใชสิทธิไลเบ้ียเม่ือผูรับอาวัลไดใชเงินใหแก 

ผูทรงและเขาถือเอาตั๋ว เม่ือผูรับอาวัลไดใชเงินไปตามตั๋วแลกเงินแลว ยอมไดสิทธิในอันจะไลเบี้ยเอา

แกบุคคลซ่ึงตนไดประกันไว กับท้ังบุคคลท้ังหลายผูรับผิดแทนตัวผูนั้น ตามประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย มาตรา 940 วรรคสาม อยางไรก็ตาม บทบัญญัติดังกลาวก็มิไดบัญญัติไววาผูรับอาวัลจะตอง

ใชสิทธิไลเบี้ยภายในอายุความเทาใด และเม่ือพิจารณามาตรา 1001 ถึงมาตรา 1003 ซ่ึงเปน

บทบัญญัติวาดวยอายุความฟองรองตามตั๋วเ งิน ก็มิไดบัญญัติไว เชนกัน กรณีจึงมีปญหาวา 

เม่ือผูรับอาวัลไดใชเงินตามตั๋วแลกเงินไปแลว จะสามารถใชสิทธิไลเบี้ยไดภายในอายุความเทาใด 

ตัวอยาง อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินใหแก ร. ตอมา ร. สลักหลังโอนตั๋วใหแก ก. 

โดยมี ฮ. ไดเขาลงลายมือชื่อรับอาวัล ร. ดวย หลังจากนั้น ก. สลักหลังโอนตั๋วใหแก ข. และ ข. สลัก

หลังโอนตั๋วใหแก ค. เม่ือตั๋วถึงกําหนด ค. นําตั๋วไปยื่นให จ. ใชเงินแต จ. ปฏิเสธการใชเงิน ค. จึงใช

สิทธิไลเบี้ยเอาแก ฮ. และ ฮ. ก็ไดใชเงินใหแก ค. ไป เชนนี้ มีปญหาวา ฮ. จะสามารถใชสิทธิไลเบี้ยได

ภายในอายุความเทาใด 

ปญหาดังกลาวเกิดข้ึนเนื่องจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยตั๋วเงินมิได

บัญญัติอายุความกรณีผูรับอาวัลประสงคจะใชสิทธิไลเบี้ยไว จึงกอใหเกิดความไมชัดเจนในประเด็น

ดังกลาวข้ึน โดยมีความเห็นแตกตางกันสองแนว ความเห็นท่ีหนึ่งเห็นวาเม่ือผูรับอาวัลไดใชเงินใหแกผู

ทรงแลว ผูรับอาวัลยอมรับชวงสิทธิของผูทรงในอันจะไลเบี้ยบุคคลท่ีตนประกัน กับบุคคลท้ังหลายผูรับ

ผิดแทนตัวผูนั้น ดังนั้นจึงตองใชอายุความเดิมท่ีผูทรงมีสิทธิไลเบี้ยซ่ึงตามมาตรา 1001 คือ 3 ป และ

ตามมาตรา 1002 คือ 1 ป แลวแตกรณี ความเห็นท่ีสองเห็นวา ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวา

ดวยตั๋วเงินมิไดบัญญัติอายุความในกรณีเชนนี้ไวโดยเฉพาะ จึงตองใชอายุความท่ัวไปตามมาตรา 

193/30 คือ 10 ป  

ตอปญหานี้ ผูศึกษาเห็นวา การตีความกฎหมายตามแนวความเห็นท่ีหนึ่งนาจะถูกตอง

กวา โดยมีเหตุผล 2 ประการ กลาวคือ (1) ไมมีเหตุผลท่ีจะใหผูรับอาวัลมีสิทธิดีกวาผูทรง และ (2) จะ

เปนการไมเหมาะสมตอสภาพเศรษฐกิจและธรรมชาติของตั๋วเงินท่ีตองอาศัยความรวดเร็วในการทํา

ธุรกรรมรวมท้ังความแนนอนชัดเจนในทางธุรกิจการคา ประกอบกับเม่ือศึกษาเปรียบเทียบกับ

อนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1988 (Vienna Convention 1988) พบวา ปญหาดังกลาวไดรับการ

แกไขแลวโดยมาตรา 84 วรรค 2 ของอนุสัญญาดังกลาว ซ่ึงบัญญัติวา “คูสัญญาซ่ึงไดใชเงินไปตาม

มาตรา 70 หรือมาตรา 71 อาจใชสิทธิไลเบี้ยเอาแกคูสัญญาฝายท่ีตองรับผิดตอตนไดภายในระยะเวลา 
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1 ปนับแตวันท่ีไดใชเงินตามตั๋วนั้นไป” ซ่ึงการใชเงินตามมาตรา 70 หมายถึงการใชเงินใหแกผูทรงใน

ทอดแรก สวนการใชเงินตามมาตรา 71 หมายถึงการใชเงินใหแกคูสัญญาท่ีไดใชเงินและเขาถือเอาต๋ัว

คนกอน ๆ ซ่ึงมาใชสิทธิไลเบ้ียเอากับตนในทอดตอ ๆ มา บทบัญญัติดังกลาวมิไดระบุตัวบุคคลผูจะใช

สิทธิไลเบี้ยเอาไว สงผลใหคูสัญญาตามตั๋วทุกคน รวมท้ังผูรับอาวัล เม่ือไดใชเงินตามตั๋วไปแลว ไมวาจะ

ไดใชเงินใหแกผูใด บุคคลดังกลาวยอมมีสิทธิไลเบี้ยไดภายในอายุความ 1 ปเทากัน ตามมาตรา 84 

วรรค 2 

อยางไรก็ตามในการแปลความวาผูรับอาวัลเขารับชวงสิทธิของผูทรงจึงมีอายุความไล

เบี้ย บุคคลท่ีตนประกันไดในอายุความ 1 ปนั้นมีขอดอยวา หากผูทรงมาไลเบี้ยผูรับอาวัลในชวงเวลาท่ี

มีอายุความเหลือนอย ผูรับอาวัลก็จะเสียหายและอาจไลเบี้ยบุคคลท่ีตนประกันไมทันเพ่ือแกปญหา

ดังกลาว ผูศึกษาจึงขอเสนอใหมีการแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติมาตรา 1003 โดยไมตองผูกโยงเรื่องอายุ

ความไวกับตัวผูใชสิทธิไลเบี้ย (ผูสลักหลัง) และตัวผูถูกไลเบี้ย (ผูสลักหลังและผูสั่งจาย) ดังเชนท่ี

เปนอยูในปจจุบัน หากแตควรระบุเปนภาพรวมไววา บุคคลซ่ึงไดใชเงินใหแกผูทรงหรือคูสัญญาท่ีไดใช

เงินและเขาถือเอาตั๋วคนกอน ๆ ซ่ึงมาใชสิทธิไลเบี้ยเอากับตนอีกทอดหนึ่งไปแลว สามารถใชสิทธิไล

เบี้ยเอาแกผูตองรับผิดตอตนไดภายในอายุความ 6 เดือน เพ่ือใหสอดคลองกับหลักการท่ีบัญญัติไว

อนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1988 (Vienna Convention 1988) 

การแกปญหาเ ก่ียว กับสิทธิ ไล เบี้ ยของผู รับอาวัล เ ม่ือใช เ งินใหแกผู ทรงตามท่ี 

ผูศึกษาเสนอขางตนนั้น จะมีผลดี คือ ทําใหผูรับอาวัลทราบถึงสิทธิของตนอยางชัดเจนวาจะใชสิทธิไล

เบี้ยเอาแกบุคคลใดไดบาง และจะไลเบี้ยไดภายในอายุความเทาใด ซ่ึงจะทําใหบุคคลตาง ๆ สามารถ

ตัดสินใจเขารับอาวัลตั๋วเงินไดงายข้ึน อันจักเปนผลดีตอการใชตั๋วเงินในการคาพาณิชยตอไป 

3. ปญหาเกี่ยวกับความไมชัดแจงของบทบัญญัติมาตรา 940 วรรคสอง  

3.1 ปญหาวาถอยคําท่ีวา “ความรับผิดใชเงิน...จะตกเปนใชไมได” นั้น หมายถึง

ความรับผิดใชเงินของบุคคลใด 

ปญหาดังกลาวเกิดข้ึนเนื่องจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 940 วรรค

สอง บัญญัติไวโดยใชถอยคํากํากวม กอใหเกิดความไมชัดเจนวาความรับผิดใชเงินท่ีตกเปนใชไดนั้น 

หมายถึงความรับผิดใชเงินของผูรับอาวัลหรือผูถูกอาวัลกันแน 

ตอปญหานี้ ผูศึกษาเห็นวา ความรับผิดใชเงินท่ีตกเปนใชไมไดตามมาตรา 940 วรรคสอง

นั้น หมายถึง ความรับผิดใชเงินของผูถูกอาวัล เนื่องจากเม่ือพิจารณาถอยคําของมาตรา 940 วรรค

สองตอนตนซ่ึงบัญญัติวา “แมถึงวาความรับผิดใชเงินอันผูรับอาวัลไดประกันอยูนั้นจะตกเปนใชไมได 

ดวยเหตุใด ๆ” แลว จะเห็นวา ความรับผิดท่ีตกเปนอันใชไมไดนั้น คือ ความรับผิดท่ีผูรับอาวัล 

ไดประกันอยู หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง คือ ความรับผิดของบุคคลซ่ึงผูรับอาวัลไดระบุชื่อไวในคํารับอาวัล 
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หรือผูสั่งจายในกรณีท่ีผูรับอาวัลมิไดระบุชื่อบุคคลเชนวานั้นไว ตามมาตรา 939 วรรคสี่ นั่นเอง ซ่ึงการ

ตีความเชนนี้ก็เปนไปในทํานองเดียวกันกับกฎหมายฝรั่งเศส กฎหมายเยอรมัน อนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. 

1912 (Hague Convention 1912) และอนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ. 1930, 1931 (Geneva 

Convention 1930, 1931) นอกจากนี้ผูศึกษายังเห็นวา หากเปนขอตอสูเฉพาะตัวของผูรับอาวัลแลว 

ผูรับอาวัลยอมยกข้ึนตอสูเพ่ือปฏิเสธความรับผิดไดเสมอ ไมวาขอตอสูนั้นจะเปนเรื่องการทําผิดแบบ

ระเบียบหรือไมก็ตาม เชน ขอตอสูวาตนเขาลงลายมือชื่อเพราะไมมีความสามารถ มิฉะนั้นแลว ยอม

เปนการขัดตอหลักกฎหมายท่ัวไปวาดวยการแสดงเจตนา บทบัญญัติมาตรา 940 วรรคสองดังกลาว

นั้น มีความหมายแต เ พียงวา ผู รับอาวัลจะยกขอตอสูของผู ถูกอาวัลวาผู ถูกอาวัลหลุดพน 

จากความรับผิด ตนจึงหลุดพนความรับผิดดวยมิได ซ่ึงหลักนี้ทําใหผูรับอาวัลตางจากผู คํ้าประกัน 

เพราะโดยหลักแลว ผูคํ้าประกันยอมยกขอตอสูของบุคคลท่ีตนประกันข้ึนตอสูเจาหนี้ได แตในเรื่อง

อาวัล ผูรับอาวัลจะยกขอตอสูของผูถูกอาวัลข้ึนตอสูผูทรงไดแตเฉพาะกรณีทําผิดแบบระเบียบเทานั้น 

ปญหาดังกลาว ผูศึกษาเห็นวาแกปญหาไดโดยการแปลความ อยางไรก็ตามหากมีการแก

กฎหมายไดก็ขอเสนอใหมีการแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติมาตรา 940 วรรคสองใหชัดเจนวา “แมถึงวา

ความรับผิดใชเงินของคูสัญญาตามต๋ัวอันผูรับอาวัลไดประกันอยูนั้นจะตกเปนใชไมไดดวยเหตุใด ๆ 

นอกจากเพราะทําผิดแบบระเบียบ ทานวาขอท่ีสัญญารับอาวัลนั้นก็ยังคงสมบูรณ” ซ่ึงการแกไข

เพ่ิมเติมดังกลาวจะสอดคลองกับกฎหมายฝรั่งเศส กฎหมายเยอรมัน อนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. 1912 

(Hague Convention 1912) และอนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ. 1930, 1931 (Geneva Convention  

1930, 1931)  

3.2 ปญหาตามมาตรา 940 วรรคสองวา หากความรับผิดของบุคคลซ่ึงผูรับอาวัลเขา

ประกันตกเปนอันใชไมไดดวยเหตุใด ๆ นอกจากเพราะทําผิดแบบระเบียบแลว ผูรับอาวัลยังคง

ตองรับผิดตอไปในทุกกรณีหรือไม 

ปญหาดังกลาวเกิดข้ึนเนื่องจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 940 วรรค

สอง บัญญัติไวโดยใชถอยคํากํากวม กอใหเกิดการตีความกฎหมายท่ีไมถูกตองวา ความรับผิดของผูรับ

อาวัลเปนความรับผิดเด็ดขาด (Absolute Liability) กลาวคือ หากมิใชการทําผิดแบบระเบียบแลว  

ผูรับอาวัลยังคงตองรับผิดตามเนื้อความแหงตั๋วเงินนั้นตอไปในทุกกรณี แมวามูลหนี้ซ่ึงเปนท่ีมาของ

การออกหรือโอนตั๋วเงินจะตกเปนอันใชมิไดก็ตาม ซ่ึงผูศึกษาเห็นวา การตีความดังกลาวนาจะเปนการ

ตีความท่ีไมถูกตอง โดยมีเหตุผล ดังตอไปนี้ 

1) เม่ือศึกษาในเชิงประวัติศาสตรและพัฒนาการของกฎหมายระหวางประเทศแลว 

พบวาแตเดิมมีการตีความบทบัญญัติมาตรา 940 วรรคสองวา ความรับผิดของผูรับอาวัลเปนความรับ

ผิดเด็ดขาด (Absolute Liability) ซ่ึงเปนการตีความตามอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. 1912 (Hague 
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Convention 1912) และอนุสัญญานครเจนีวา ค.ศ. 1930, 1931 (Geneva Convention 1930, 

1931) อยางไรก็ตาม ตอมาอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1988 (Vienna Convention 1988) ได

บัญญัติหลักการเก่ียวกับการหลุดพนจากความรับผิดของผูรับอาวัลข้ึนใหม โดยมิไดกําหนดใหผูรับ

อาวัลหลุดพนจากความรับผิดไดแตเฉพาะกรณีท่ีมีการทําผิดแบบระเบียบเทานั้น หากแตไดบัญญัติขอ

ตอสูท่ีผูรับอาวัลอาจยกข้ึนตอสูผูทรงเพ่ือปฏิเสธความรับผิดไวโดยละเอียดในมาตรา 47 วรรค 3 และ

วรรค 4 ซ่ึงสามารถแบงออกไดเปน 2 กรณี ไดแก (1) ขอตอสูเฉพาะตัวของผูคํ้าประกัน ตามมาตรา 

47 วรรค 3 และ (2) ขอตอสูของบุคคลท่ีตนเขาประกัน ตามมาตรา 47 วรรค 4 

2) ตามกฎหมายไทยแลว ระบบตั๋วเงินจะมีความสัมพันธกับมูลหนี้เดิม มิใชนิติกรรมลอย 

ดังนั้น บุคคลท่ีจะมีสิทธิตามตั๋วจึงตองมีสิทธิตามมูลหนี้เดิมดวย กลาวอีกนัยหนึ่ง คือ หากบุคคลท่ีมี 

ตั๋วเงินไวในความครอบครองนั้นไมมีสิทธิเรียกใหลูกหนี้รับผิดตามมูลหนี้เดิมได ก็ยอมไมมีสิทธิเรียกให

ลูกหนี้ตามตั๋วรับผิดไดเชนกัน เนื่องจากบุคคลดังกลาวยอมมิใชผูทรงตั๋วเงินโดยชอบดวยกฎหมาย ท้ังนี้ 

เพราะการจะเปนผูทรงโดยชอบดวยกฎหมายนั้น บุคคลดังกลาวตองมีตั๋วเงินไวในความครอบครอง

โดยอาศัยมูลหนี้เดิมท่ีชอบดวยกฎหมายและไมขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ

ประชาชนดวย มิฉะนั้นบุคคลดังกลาวยอมมิอาจเรียกใหลูกหนี้ตามตั๋วรับผิดได สงผลใหบุคคลนั้น 

ไมควรจะมีสิทธิเรียกใหผูรับอาวัลลูกหนี้ตามตั๋วรับผิดตอตนไดเชนเดียวกัน 

ดังนั้น เม่ือพิจารณาบทบัญญัติมาตรา 47 วรรค 3 และวรรค 4 แหงอนุสัญญากรุง

เวียนนา ค.ศ. 1988 (Vienna Convention 1988) และเหตุผลเก่ียวกับระบบกฎหมายตั๋วเงินของไทย

ท่ีมีความสัมพันธกับมูลหนี้เดิมดังกลาว แสดงใหเห็นวา เหตุท่ีจะทําใหผูรับอาวัลหลุดพนจากความรับ

ผิดไปนั้น มิไดจํากัดอยูแตเฉพาะเรื่องการทําผิดแบบระเบียบเทานั้น หากแตยังมีขอตอสูอ่ืน ๆ ท่ีผูรับ

อาวัลสามารถยกข้ึนตอสูผูทรงเพ่ือปฏิเสธความรับผิดไดดวย ไมวาจะเปนขอตอสูของตัวผูรับอาวัล

นั้นเอง หรือขอตอสูของบุคคลท่ีผูรับอาวัลไดเขาประกัน 

เพ่ือแกปญหาดังกลาว ผูศึกษาจึงขอเสนอวิธีการแกไขปญหาเรื่องความไมชัดเจน

ดังกลาว 2 วิธี ไดแก 

(1). ตีความมาตรา 940 วรรคสองใหสอดคลองกับอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 

1988 (Vienna Convention 1988) และลักษณะของตั๋วเงินตามกฎหมายไทยท่ีมีความสัมพันธ

กับมูลหนี้เดิม มิใชนิติกรรมลอย โดยตีความวา ผูรับอาวัลอาจยังคงตองรับผิดตอไปในบางกรณี

เทานั้น หาใชวาผูรับอาวัลจะตองรับผิดตอไปในทุกกรณีไม กลาวคือ กรณีความรับผิดใชเงินของบุคคล

ซ่ึงผูรับอาวัลเขาประกันตกเปนอันใชมิไดอันจักสงผลใหผูรับอาวัลยังคงตองรับผิดตอไปตามมาตรา 

940 วรรคสองนั้น หมายถึง ตกเปนอันใชมิไดดวยเหตุเฉพาะตัวของบุคคลดังกลาวนั้นเอง เชน 
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บกพรองเรื่องความสามารถเนื่องจากเปนผูเยาว หรือคนไรความสามารถ หรือกรณีนิติบุคคลกระทํา

นอกขอบวัตถุประสงค เปนตน  

(2). แกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยตั๋วเงินของไทย 

โดยกําหนดใหชัดเจนวา นอกจากขอตอสูเรื่องการทําผิดแบบระเบียบ ผูรับอาวัลยังอาจยกขอตอสูของ

ตัวผูรับอาวัลนั้นเอง หรือขอตอสูของบุคคลท่ีผูรับอาวัลไดเขาประกัน ข้ึนตอสูเพ่ือปฏิเสธความรับผิดได

ดวย 

ผูศึกษาเห็นวา การแกปญหาดังกลาวโดยการแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชยเสียใหชัด นาจะเปนวิธีการท่ีงายและไดผลดีกวา เนื่องจากความเห็นทางกฎหมายในประเด็น

ดังกลาวอาจมีหลายแนวซ่ึงประกอบไปดวยเหตุผลท่ีแตกตางกัน การจะใหนักกฎหมายท้ังหลายมี

ความเห็นไปในทํานองเดียวกันอาจทําใหสําเร็จไดยากในทางปฏิบัติ ดังนั้น การแกไขกฎหมายใหมี

ความชัดเจนจึงนาจะเปนวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุด  

การแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายตามท่ีผูศึกษาเสนอ จะกอใหเกิดผลดี คือ ทําใหบุคคลท่ีประสงค

จะเขารับอาวัลตั๋วเงิน สามารถตัดสินใจเขารับอาวัลตั๋วเงินไดงายข้ึนโดยไมตองกังวลวาตนจะตองรับผิด

ตามตั๋วโดยไมมีโอกาสหรือมีโอกาสนอยท่ีจะหลุดพนจากความรับผิดตามตั๋วนั้น เพราะตามท่ีผูศึกษา

เสนอนั้น จะสงผลใหขอเท็จจริงอ่ืน ๆ ท่ีทําใหความรับผิดของบุคคลซ่ึงผูรับอาวัลเขาประกันตกเปนอัน

ใชไมได แมวาจะมิใชเรื่องการทําผิดแบบระเบียบก็ตาม ผูรับอาวัลก็สามารถยกข้ึนปฏิเสธความรับผิด

ตามตั๋วไดเชนกัน 

3.3 ปญหาวา คําวา “แบบระเบียบ” มีหมายความวาอยางไร  

ปญหาดังกลาวเกิดข้ึนเนื่องจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 940 วรรค

สอง บัญญัติไวโดยใชถอยคําวา “แบบระเบียบ” และเกิดปญหาในเชิงวิชาการวาแบบระเบียบตาม

ความหมายในมาตรา 940 วรรคสองหมายถึงอะไร จากการศึกษา ผูศึกษาพบวา แบบระเบียบ ตาม

มาตรา 940 วรรคสอง หมายถึงแบบระเบียบท่ีกฎหมายบังคับใหบุคคลซ่ึงอยูในฐานะหนึ่งฐานะใดตอง

กระทําเพ่ือจะไดมีผลผูกพันในฐานะนั้น ๆ ซ่ึงตรงกับคําวา “Form” ซ่ึงเปนแบบของนิติกรรม เพราะ 

หากไมทําตามก็จะตกเปนโมฆะ ดังนั้น แบบระเบียบตามมาตรา 940 วรรคสอง จึงหมายถึงแบบของ

การออกตั๋วตามมาตรา 909 แบบของการสลักหลัง ตามมาตรา 919 แบบของการรับรอง ตามมาตรา 

931แบบของการอาวัล ตามมาตรา 939 แบบของการรับรองเพ่ือแกหนา ตามมาตรา 952 เปนตน 

ในการแกปญหาดังกลาวผูศึกษาเห็นวาการแกปญหาโดยการแปลความใหถูกตอง เปน

วิธีการท่ีเหมาะสมแลวโดยไมตองไปบัญญัติแกกฎหมาย 
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4. ปญหาการอาวัลตั๋วผูถือ 

โดยปกติแลวตั๋วผูถือยอมโอนกันไดดวยการสงมอบโดยไมจําตองสลักหลัง ตามมาตรา 

918 หากมีการสลักหลังตั๋วผูถือ ใหถือวาการสลักหลังดังกลาวเปนการรับอาวัลผูสั่งจาย ตามมาตรา 

921  

เม่ือพิจารณาบทบัญญัติมาตรา 921 แลว พบวา ในกรณีท่ีผูสลักหลังตั๋วผูถือไดใชเงิน

ใหแกผูทรงและไดเขาถือเอาตั๋วแลว มีปญหาวา ผูสลักหลังตัว๋ผูถือจะใชสิทธิไลเบี้ยเอาแกผูสั่งจายหรือ 

ผูสลักหลังคนกอนไดหรือไม เพียงใดและภายในอายุความเทาใด 

ตัวอยาง อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินใหผูถือแลวสงมอบตั๋วให ร., ร. สลักหลังโอนตั๋ว

ให ก., ก. สลักหลังโอนตั๋วให ข. และ ข. สลักหลังโอนตั๋วให ค. เม่ือตั๋วถึงกําหนด ค. นําตั๋วไปยื่นให จ. 

ใชเงินแต จ. ปฏิเสธการใชเงิน ค. จึงทําคําคัดคานแลวใชสิทธิไลเบี้ย หาก ข. ไดใชเงินให ค. และเขา

ถือเอาตั๋วแลว เชนนี้ ข. จะใชสิทธิไลเบี้ยบุคคลใดไดบางและภายในอายุความเทาใด 

ตอปญหานี้มีความเห็นและแนวคําวินิจฉัยของศาลฎีกาท่ีตางกันออกไปเปน 3 แนวทาง

ดวยกัน คือ 

ความเห็นท่ีหนึ่ง เห็นวาตั๋วผูถือยอมโอนกันไดดวยการสงมอบ ตามมาตรา 918 และผูใด

ถือตั๋วนั้นไว ผูนั้นยอมเปนผูทรง ตามมาตรา 904 เม่ือผูทรงเดิม (ค.) ใชสิทธิไลเบี้ยผูรับอาวัล (ข.) แลว

ผูรับอาวัล (ข.) ไดใชเงินและเขาถือเอาตั๋วดังกลาว ก็ถือวาผูรับอาวัล (ข.) มีตั๋วไวในครอบครอง จึงเปน

ผูทรงตามมาตรา 904 ยอมสามารถฟองผูสั่งจาย (อ.) และผูรับอาวัลผูสั่งจาย (ร. และ ก.) ใหรวมกัน 

รับผิดได ตามมาตรา 967 วรรคหนึ่ง ดังนั้นเม่ือผูทรง (ข.) มาฟองไลเบี้ยเอาแกผูซ่ึงตองรับผิดตามตั๋ว

ใหรับผิดจึงเปนกรณีตามมาตรา 1002 ซ่ึงมีอายุความ 1 ป 

ความเห็นท่ีสอง เห็นวาเม่ือผูสลักหลังตั๋วผูถือ (ข.) ซ่ึงมีฐานะเปนผูรับอาวัลผูสั่งจาย ได

ใชเงินใหแกผูทรงคนกอน (ค.) และเขาถือเอาตั๋วแลว ยอมมีสิทธิไลเบี้ยเอาแกผูท่ีมีความผูกพันอยูแลว

กอนตน ตามมาตรา 967 วรรคสาม ซ่ึงมีอายุความหกเดือน ตามมาตรา 1003 

ความเห็นท่ีสาม เห็นวาการสลักหลังตั๋วผูถือนั้นเปนเพียงประกัน (อาวัล) ผูสั่งจาย ตาม

มาตรา 921 ดังนี้ ท้ัง ร., ก. และ ข. ตางก็เปนผูรับอาวัล อ. ผูสั่งจายท้ังสิ้น เม่ือผูสลักหลังตั๋วผูถือ (ข.) 

ไดใชเงินใหแกผูทรงคนกอน (ค.) จึงเปนกรณีผูรับอาวัลไดใชเงินใหแกผูทรงและรับชวงสิทธิของผูทรง

ในอันจะมาไลเบี้ยเอาแกบุคคลซ่ึงตนไดประกันไว กับท้ังบุคคลท้ังหลายผูตองรับผิดแทนตัวบุคคลผูซ่ึง

ตนไดประกันไวนั้น ตามมาตรา 940 วรรคสาม แตผูรับอาวัลยอมไมมีสิทธิไลเบี้ยผูรับอาวัลดวยกัน ข. 

จึงไมมีสิทธิไลเบี้ย ร. และ ก. แตอยางใด คงมีแตเพียงสิทธิไลเบี้ยเอาแก อ. บุคคลซ่ึงตนประกันเทานั้น 
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ซ่ึงในการไลเบี้ยเอาแกบุคคลซ่ึงตองรับผิดนั้นไมมีกฎหมายเรื่องอายุความบัญญัติไวโดยเฉพาะ จึงตองใช

อายุความตามหลักเกณฑท่ัวไป คือ 10 ป ตามมาตรา 193/30 

แนวความเห็นท่ีแตกตางกันท้ังสามแนวทางตามคําพิพากษาฎีกาขางตน ผูศึกษาเห็นวา 

แนวความเห็นท่ีหนึ่ง ซ่ึงถือวาผูรับอาวัลท่ีไดใชเงินใหแกผูทรงเขาถือเอาตั๋วแลวมีสิทธิไลเบี้ยบุคคลอ่ืน

ภายในอายุความ 3 ป ตามมาตรา 1001 หรือ 1 ป ตามมาตรา 1002 แลวแตกรณี นาจะเปนแนว

ความเห็นท่ีถูกตองและยุติธรรมท่ีสุด เนื่องจากหากถือตามแนวความเห็นท่ีสามท่ีใหมีอายุความ 10 ป 

จะเปนการแปลความท่ีทําใหอายุความในการไลเบี้ยของผูรับอาวัลยาวกวาอายุความกรณีอ่ืน ๆ ซ่ึงไม

นาจะเปนเชนนั้น เพราะไมมีเหตุใดท่ีผูรับอาวัลรับเอาสิทธิของผูทรงมาแลวจะมีสิทธิดีกวาผูทรง 

ปญหาดังกลาวผูศึกษาเห็นวาแกปญหาไดดวยการตีความและปรับใชกฎหมายใหถูกตอง  

5. ปญหาการเขารับอาวัลบุคคลท่ียังไมไดเปนคูสัญญาตามตั๋วเงิน 

หากผูรับอาวัลแสดงเจตนาเขารับอาวัลผูท่ียังมิไดลงลายมือชื่อในตั๋วไวกอน ตอมาบุคคล

นั้นจึงเขามาลงลายมือชื่อรับผิดตามตั๋ว เชนนี้จะทําไดหรือไม  

ตัวอยาง อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินให ร. โดยเอลงลายมือชื่อรับอาวัล จ. ผูจายไว

กอน ตอมา ร. นําตั๋วไปยื่นให จ. รับรองและ จ. ก็ไดลงลายมือชื่อรับรองตามท่ี ร. รองขอ เชนนี้จะเห็น

ไดวาขณะท่ีเอลงลายมือชื่อเปนผูรับอาวัล จ. นั้น จ. ยังมิไดรับรองตั๋ว ซ่ึงเทากับวาเอเขามาอาวัลบุคคล

ท่ียังมิไดเขามาเปนคูสัญญาตั๋วเงิน 

ปญหาดังกลาวเกิดข้ึนเนื่องจากในทางปฏิบัติในปจจุบันมีการแสดงเจตนาเขารับอาวัล

บุคคลท่ียังมิไดเขาลงลายมือชื่อในตั๋วเงินกันเปนจํานวนมาก แตประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มาตรา 938 ถึงมาตรา 940 ซ่ึงเปนบทบัญญัติวาดวยอาวัลก็มิไดบัญญัติผลของการดังกลาวไวแตอยางใด 

ตอปญหานี้ ผูศึกษาเห็นวา ผูรับอาวัลอาจแสดงเจตนาเขารับอาวัลได แมวาในขณะท่ีได

แสดงเจตนาเขารับอาวัลนั้นผูถูกอาวัลจะยังมิไดลงลายมือชื่อในตั๋วก็ตาม โดยการแสดงเจตนาดังกลาว

เปรียบเสมือนเปนการแสดงเจตนาเขารับอาวัลโดยมีเง่ือนไขวาตนขอเขารับอาวัลหากในภายหลัง

บุคคลดังกลาวไดเขามารับผิดตามเนื้อความแหงตั๋ว 

เพ่ือแกปญหาดังกลาว ผูศึกษาจึงขอเสนอวิธีการแกไขปญหาเรื่องความไมชัดเจนดังกลาว 

2 วิธี ไดแก 

(1). แกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยตั๋วเงินของไทย  

โดยกําหนดหามมิใหผูรับอาวัลยกขอเท็จจริงท่ีวาตนเขาลงลายมือชื่อในตั๋วเงินกอนท่ีบุคคลซ่ึงตนประกัน

จะเขาลงลายมือชื่อในตั๋วนั้น ซ่ึงเปนบทบัญญัติในทํานองเดียวกันกับอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1988 

(Vienna Convention 1988) หรือ 
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(2). แปลความการแสดงเจตนาดังกลาววาเปนการแสดงเจตนาเขารับอาวัล 

โดยมีเง่ือนไขวาตนขอเขารับอาวัลหากในภายหลังบุคคลซ่ึงตนประสงคจะรับประกันไดเขามาผูกพัน

รับผิดตามเนื้อความแหงตั๋วเงิน 

ผูศึกษาเห็นวา การแกปญหาดังกลาวโดยการแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชยเสียใหชัด นาจะเปนวิธีการท่ีงายและไดผลดีกวา เนื่องจากความเห็นทางกฎหมายในประเด็น

ดังกลาวอาจมีหลายแนวซ่ึงประกอบไปดวยเหตุผลท่ีแตกตางกัน การจะใหนักกฎหมายท้ังหลาย 

มีความเห็นไปในทํานองเดียวกันอาจทําใหสําเร็จไดยากในทางปฏิบัติ ดังนั้น การแกไขกฎหมายใหมี

ความชัดเจนจึงนาจะเปนวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

การแกไขตามท่ีผูศึกษาเสนอนั้นจะสงผลดี คือ เปดโอกาสใหแกบุคคลตาง ๆ สามารถ

เขารับอาวัลตั๋วเงินไดงายข้ึนโดยไมจําตองรอใหบุคคลท่ีตนประสงคจะประกันนั้นเขาลงลายมือชื่อใน

ตั๋วเงินกอนก็ได ซ่ึงจะสงผลใหตั๋วเงินนั้นมีความนาเชื่อถือมากข้ึนอันจักทําใหมีการใชตั๋วเงินในทาง

การคาพาณิชยโดยแพรหลายมากยิ่งข้ึน 

6. ปญหาการเขารับอาวัลกอนท่ีตราสารจะสมบูรณเปนตั๋วเงิน  

หากผูรับอาวัลแสดงเจตนาเขารับอาวัลในตราสารกอนท่ีตราสารนั้นจะสมบูรณเปนตั๋ว

เงิน เชนนี้จะทําไดหรือไม 

ตัวอยาง อ. ประสงคจะออกตั๋วแลกเงินสั่งธนาคารใชเงินให ร. โดยจะใหเอเขารับอาวัล 

อ., อ. จึงขอแบบฟอรมตั๋วแลกเงินจากธนาคารพรอมท้ังกรอกขอความในแบบฟอรมจนครบถวน เวน

เพียงยังมิไดลงลายมือชื่อตนเอง แตไดจัดใหเอลงลายมือชื่อไวดานหนาตั๋วเรียบรอยแลว ตอมา อ. จึง

ไดลงลายมือชื่อผูสั่งจาย 

ปญหาดังกลาวเกิดข้ึนเนื่องจากในทางปฏิบัติในปจจุบันมีการแสดงเจตนาเขารับอาวัลใน 

ตราสารกอนท่ีตราสารนั้นจะสมบูรณเปนตั๋วเงินกันเปนจํานวนมาก หากแตประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย มาตรา 938 ถึงมาตรา 940 ซ่ึงเปนบทบัญญัติวาดวยอาวัลก็มิไดบัญญัติผลของการดังกลาวไว

แตอยางใด 

ตอปญหานี้ ผูศึกษาเห็นวา ผูรับอาวัลอาจแสดงเจตนาเขารับอาวัลได แมวาในขณะท่ีได

แสดงเจตนาเขารับอาวัลนั้นตราสารดังกลาวจะยังไมสมบูรณเปนตั๋วเงินก็ตาม โดยถือวาการแสดง

เจตนาดังกลาวเปรียบเสมือนเปนการแสดงเจตนาเขารับอาวัลโดยมีเง่ือนไขวาตนจะรับผิดเม่ือตราสาร

ดังกลาวสมบูรณเปนตั๋วเงิน ดังนั้น เม่ือตราสารมีรายการครบถวนเปนตั๋วเงินเม่ือใด บุคคลซ่ึงไดลง

ลายมือชื่อโดยมีเจตนาจะเขารับอาวัลตั๋วเงินฉบับนั้น ก็จะมีฐานะเปนผูรับอาวัลโดยสมบูรณ 

เพ่ือแกปญหาดังกลาว ผูศึกษาจึงขอเสนอวิธีการแกไขปญหาเรื่องความไมชัดเจนดังกลาว 

2 วิธี ไดแก 
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(1). แกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยตั๋วเงินของไทย 

โดยกําหนดหามมิใหผูรับอาวัลยกขอเท็จจริงท่ีวาตนเขาลงลายมือชื่อในตราสารกอนท่ีตราสารนั้น 

จะสมบูรณเปนตั๋วเงิน ข้ึนเปนขอตอสูผูทรงเพ่ือปฏิเสธความรับผิด ซ่ึงเปนบทบัญญัติในทํานอง

เดียวกันกับอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1988 (Vienna Convention 1988) หรือ 

(2). แปลความการแสดงเจตนาดังกลาววาเปนการแสดงเจตนาเขารับอาวัล 

โดยมีเง่ือนไขวาตนจะเขารับอาวัลหากในภายหลังตราสารนั้นมีผลสมบูรณเปนตั๋วเงิน 

ผูศึกษาเห็นวา การแกปญหาดังกลาวโดยการแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชยเสียใหชัด นาจะเปนวิธีการท่ีงายและไดผลดีกวา เนื่องจากความเห็นทางกฎหมายในประเด็น

ดังกลาวอาจมีหลายแนวซ่ึงประกอบไปดวยเหตุผลท่ีแตกตางกัน การจะใหนักกฎหมายท้ังหลาย 

มีความเห็นไปในทํานองเดียวกันอาจทําใหสําเร็จไดยากในทางปฏิบัติ ดังนั้น การแกไขกฎหมายใหมี

ความชัดเจนจึงนาจะเปนวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

การแกไขตามท่ีผูศึกษาเสนอนั้นจะสงผลดี คือ เปดโอกาสใหแกบุคคลตาง ๆ สามารถ

เขารับอาวัลตั๋วเงินไดงายข้ึนโดยไมจําตองรอใหตราสารนั้นสมบูรณเปนตั๋วเงินกอนก็ได ซ่ึงจะสงผลให

ตราสารหรือตั๋วเงินนั้นมีความนาเชื่อถือมากข้ึนอันจักทําใหมีการใชตั๋วเงินในทางการคาพาณิชยโดย

แพรหลายมากยิ่งข้ึน 

7. ปญหาการเขารับอาวัลภายหลังตั๋วขาดความเช่ือถือ 

 ในเรื่องระยะเวลาการเขารับอาวัลตั๋วเงินนั้น ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของ

ไทยมิไดกําหนดระยะเวลาสุดทายท่ีอาจรับอาวัลตั๋วเงินใหแกกันได จึงมีปญหาท่ีนาพิจารณาวาการรับ

อาวัลท่ีไดกระทําข้ึนภายหลังจากท่ีตั๋วเงินขาดความเชื่อถือเพราะเขาไมใชเงินและมีการทําคัดคานแลว 

หรือเม่ือสิ้นระยะเวลาท่ีกําหนดไวสําหรับการทําคําคัดคานโดยไมมีการทําคําคัดคานจะสามารถกระทําได

หรือไม 

ตัวอยาง อ. ออกตั๋วแลกเงินสั่ง จ. ใชเงินให ร., ร. สลักหลังโอนตั๋วให ก. เม่ือตั๋วถึง

กําหนด ก. นําตั๋วไปยื่นให จ. ใชเงินแต จ. ปฏิเสธการใชเงิน ก. จึงทําคําคัดคานแลวใชสิทธิไลเบี้ย 

เชนนี้ หากเอประสงคจะเขารับอาวัลตั๋วเงินฉบับนี้ภายหลังท่ีตั๋วขาดความเชื่อถือจะทําไดหรือไม 

ปญหาดังกลาวเกิดข้ึนเนื่องจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 938 ถึง

มาตรา 940 ซ่ึงเปนบทบัญญัติวาดวยอาวัลมิไดบัญญัติผลของการดังกลาวไว 

ตอปญหานี้ ผูศึกษาเห็นวา แมตั๋วเงินจะขาดความเชื่อถือเพราะเขาไมใชเงินแลว แตก็ยัง

อาจเขารับอาวัลตั๋วเงินนั้นไดอยู เนื่องจากตามหลักกฎหมายแพงและพาณิชย การใดท่ีกฎหมายมิได

บัญญัติหามไว หรือการใดเปนการแตกตางกับบทบัญญัติของกฎหมาย ถามิใชกฎหมายอันเก่ียวกับ

ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนแลว การนั้นก็ไมเปนโมฆะ ตามมาตรา 151 
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เม่ือการอาวัลตั๋วเงินภายหลังตั๋วขาดความเชื่อถือไมไดมีกฎหมายใดหามไว จึงยอมกระทําได ไมตกเปน

โมฆะแตอยางใด ประกอบกับอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1988 (Vienna Convention 1988) 

อนุญาตใหมีการรับอาวัลในตราสารกอนท่ีตราสารนั้นจะสมบูรณเปนตั๋วเงินได เพราะผูรับอาวัล

ตองหามมิใหยกขอเท็จจริงดังกลาวข้ึนตอสูผูทรง ตามมาตรา 46 วรรค 6 ดังนั้น หากตีความในเชิง 

“ยิ่งตองเปนเชนนั้น” แลว จะไดผลวา แมถึงวาตราสารนั้นจะยังไมสมบูรณเปนตั๋วเงินก็ยังอาจมีการ

รับอาวัลกันได ดังนั้น เม่ือตราสารดังกลาวสมบูรณเปนตั๋วเงินแลว แมวาจะไดขาดความเชื่อถือลงแลว

ก็ตาม ก็ยิ่งตองสามารถรับอาวัลกันไดเชนกัน 

การแกปญหาดังกลาว ผูศึกษาเห็นวาอาจแกปญหาดวยการตีความ  

เม่ือศึกษาประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของไทยประกอบกับกฎหมายตางประเทศ

และกฎหมายระหวางประเทศฉบับตาง ๆ แลว พบวา ปญหาท่ีเกิดข้ึนในระบบกฎหมายไทยสวนใหญ

ไดรับการบัญญัติแกไขไวแลวโดยอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1988 (Vienna Convention 1988) 

อยางไรก็ตาม ผูศึกษาเห็นวายังมีปญหาสําคัญท่ีเกิดข้ึนในระบบกฎหมายไทยและยังมิไดรับการแกไข

โดยอนุสัญญาดังกลาว ไดแก ปญหาวาในกรณีท่ีมีบุคคลซ่ึงประสงคจะเขามารับอาวัลตั๋วเงิน แตบุคคล

ดังกลาวมิไดปฏิบัติใหถูกตองตามแบบในการรับอาวัล บุคคลดังกลาวจะตองรับผิดในฐานะใด ซ่ึงผู

ศึกษาเห็นวา ปญหาดังกลาวควรไดรับการแกไขโดยการบัญญัติไวใหชัดแจงวา ในกรณีท่ีบุคคลใดเขา

ลงลายมือชื่อในตั๋วเงินโดยมีวัตถุประสงคจะเขารับอาวัลคูสัญญาตามตั๋วคนใดคนหนึ่ง แตมิไดกระทําให

ถูกตองตามแบบของการอาวัลตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ใหถือวาบุคคลดังกลาวตองรับผิดเสมือนเปนผูคํ้า

ประกันผูสั่งจาย หรือผูรับรอง (หากมี) ซ่ึงการกําหนดไวเชนนี้จะสงผลใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิไลเบี้ย

เอาแกผูสั่งจาย หรือผูรับรอง (หากมี) และบุคคลผูอยูในฐานะเดียวกันกับตนคนอ่ืน ๆ (หากมี) ไดเต็ม

จํานวน ตามหลักในเรื่องการคํ้าประกัน ดังนั้น หากประเทศไทยมีโอกาสเขารวมแกไขเพ่ิมเติม

อนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1988 (Vienna Convention 1988) หรือเขารวมยกรางอนุสัญญาวาดวย

ตั๋วเงินฉบับใหมในอนาคต ผูศึกษาขอเสนอใหแกไขในประเด็นดังกลาวดวย 
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	10.บทที่ 3
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	3.7 สิทธิไล่เบี้ยของผู้รับอาวัล
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	(1) บุคคลซึ่งผู้รับอาวัลได้ประกันไว้
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	3.7.3 อายุความที่ผู้รับอาวัลจะใช้สิทธิไล่เบี้ย



	11.บทที่ 4
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	4.2.4.1 อายุความกรณีผู้ทรงใช้สิทธิไล่เบี้ยเอาแก่ผู้รับอาวัลตั๋วเงิน
	4.2.4.2 อายุความกรณีผู้รับอาวัลใช้สิทธิไล่เบี้ยเอาแก่ผู้ต้องรับผิดต่อตน

	4.3 การค้ำประกันตั๋วเงินในระบบกฎหมายของประเทศอังกฤษ: พระราชบัญญัติตั๋วแลกเงิน   ค.ศ.1882 (Bills of Exchange Act 1882)
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	4.3.4.2 อายุความกรณีผู้ค้ำประกันใช้สิทธิไล่เบี้ยเอาแก่ผู้ต้องรับผิดต่อตน
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	4.4.3 สิทธิไล่เบี้ยของผู้ค้ำประกันตั๋วเงิน
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	4.4.4.1 อายุความกรณีผู้ทรงใช้สิทธิไล่เบี้ยเอาแก่ผู้ค้ำประกันตั๋วเงิน

	4.5 การค้ำประกันตั๋วเงินในระบบกฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์: กฎหมายว่าด้วยตราสารเปลี่ยนมือ ค.ศ. 1911 (Negotiable Instrument Law 1911)
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	4.5.2.1 ความผูกพันของผู้ค้ำประกันตั๋วเงิน
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