
บทที ่5 

เครดติ และเคร่ืองมือเครดติ 

เม่ือสังคมมนุษย์เจริญข้ึน  ก็ได้พฒันาส่ิงต่าง ๆ  ให้ก้าวหน้าข้ึนตามมาด้วย  รวมทั้งระบบ

การเงินจากระบบการแลกเปล่ียนส่ิงของต่อส่ิงของมาสู่การใชส่ื้อกลางในการแลกเปล่ียน   และจากเงิน

ในรูปลกัษณ์ต่าง ๆ  มาสู่เงินเหรียญและธนบตัร  พฒันาการเหล่าน้ีมีต่อเน่ืองกนัมาจนประมาณศตวรรษ

ท่ี  17  แห่งคริสตกาลเม่ือระบบธนาคารพาณิชยว์างรากฐานข้ึนระบบเครดิตก็ไดรั้บการพฒันาเร่ือยมา  

ทุกวนัน้ีเงินฝากเผือ่เรียกกลายเป็นเงินซ่ึงใชก้นัอยา่งแพร่หลาย  และจ านวนเงินท่ีเกิดจากเครดิตน้ีนบัได้

ว่าเป็นส่วนส าคญัในปริมาณเงินทั้งส้ินท่ีหมุนเวียนอยู่ในเศรษฐกิจ  ซ่ึงมีอิทธิพลต่อภาวะการเงินของ

ประเทศเป็นอเนกอนันต์  เงินฝากเผื่อเรียกน้ีนับเป็นเพียงส่วนหน่ึงของเครดิตซ่ึงท าหน้าท่ีเพื่อให้

เศรษฐกิจมีปัจจยัในการช าระหน้ีเพิ่มข้ึน 

 หากจะพิจารณากิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหลายจะพบวา่มีสองดา้นเสมอ  ตราบใดท่ีกิจกรรมนั้น

เกิดจากขอ้ตกลง  เม่ือมีผูซ้ื้อก็จะมีผูข้าย  เม่ือมีผูใ้ห้เช่าก็จะมีผูเ้ช่า  เม่ือมีนายจา้งก็จะมีลูกจา้ง  เม่ือมี

รายไดก้็จะมีรายจ่าย  เครดิตก็มีลกัษณะเดียวกนั  เม่ือมีผูใ้ห้เครดิตก็จะมีผูรั้บเครดิต  ผูใ้ห้เครดิตจะเป็น

เจา้หน้ี  ส่วนผูรั้บเครดิตก็จะเป็นลูกหน้ี 

1.ความหมายของเครดิต 

 เครดิตเป็นค าทบัศพัทภ์าษาองักฤษค าวา่   “Credit”   ซ่ึงมีรากศพัทจ์ากภาษาละตินวา่  “Credo”  

ซ่ึงแปลวา่  “ขา้พเจา้เช่ือ”  และหากจะแยกแยะค าวา่  credo  ออกมาก็พบวา่เป็นค าผสม ภาษาสันสกฤต  

ค าวา่ “Cred”   ซ่ึงแปลวา่  “ เช่ือถือ ”  และภาษาละติน  ค าวา่  “do”  ซ่ึงแปลวา่   “ขา้พเจา้ให”้  ดงันั้น  

Credo  จึงอาจแปลวา่ความเช่ือท่ีบุคคลอีกคนหน่ึง 

 เครดิตหมายถึง  “ การใหสิ้นคา้หรืออ านาจซ้ือในปัจจุบนัโดยแลกค ามัน่สัญญาวา่จะไดรั้บคืน

สินคา้หรืออ านาจซ้ือนั้นภายหลงั” 
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เม่ือพิจารณาความหมายของเครดิตและขอ้เทจ็จริงวา่กิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหลาลว้นมีสองดา้นเสมอ
แลว้  เครดิตและหน้ี (debt) ก็คือส่ิงเดียวกนัซ่ึงมองคนละดา้น  ทั้งเครดิตและหน้ีเป็นขอ้ผูกพนัต่อกนัใน
การช าระคืนในอนาคต  และเม่ือเงินถูกใชเ้ป็นมาตรฐานในการช าระหน้ี เครดิตและหน้ีจึงเป็นขอ้ผูกพนั
ในการช าระเงินในจ าจนวนท่ีแน่นอนในอนาคต  ในทศันะของบุคคลซ่ึงไดรั้บคืนเงินในอนาคต  ขอ้
ผกูพนันั้นคือ  “ เครดิต ”  ซ่ึงสามารถเรียกร้องใหมี้การช าระเงินคืนแก่ตน  ส่วนในทศันะของบุคคลซ่ึงมี
ขอ้ผกูพนัตอ้งจ่ายเงินช าระในอนาคต  ขอ้ผกูพนันั้นคือ  “หน้ี”  ท่ีตอ้งช าระคืนในเวลาใดก็ตามจะเท่ากบั
จ านวน  “เครดิต”  ท่ีจะไดรั้บช าระเสมอ 

 นอกจากเครดิตจะเก่ียวขอ้งกบัเงินหรืออ านาจซ้ือแลว้ยงัมีความหมายครอบคลุมถึงส่ิงท่ีมีค่าอ่ืน 

ๆ  (Something  of  Value)  เช่นสินคา้และบริการ  หรือสิทธิในการเรียกร้องทางการเงินในรูปต่าง ๆ  

เช่น  หุน้สามญั  หรือพนัธมิตร  หรือตัว๋เงินต่าง ๆ  อยา่งไรก็ตามผลลพัธ์ของหน้ีมกัจะเป็นการช าระคืน

ดว้ยเงินเสมอไม่วา่จะเป็นเครดิตทางการเงิน  (Financial Credit)  ซ่ึงเป็นค ามัน่สัญญาท่ีจะช าระคืนเงินท่ี

กูย้ืมไป  หรือเครดิตทางการคา้  (Trade  Credit)  ซ่ึงเป็นค ามัน่สัญญาท่ีผูซ้ื้อสินคา้น าสินคา้ไปก่อนและ

และจะช าระคืน (เป็นเงิน) ในภายหลงั 

 ผูรั้บเครดิตอาจเป็นบุคคล  องค์การ  ห้างร้าน  บริษทั  หรือรัฐบาลก็ได ้ ข้ึนอยู่ว่าผูใ้ห้เครดิตมี

ความเช่ือมัน่ว่าเครดิตท่ีให้ไปจะไดรั้บช าระคืนตามสัญญาขอ้ผูกพนัเพียงใด  การพิจารณารายละเอียด

ของผูรั้บเครดิตจึงเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีผูใ้หเ้ครดิตพึงกระท า  ทั้งน้ี  เพื่อให้ทราบคุณสมบติัและความสามารถ

ในการช าระหน้ีคืนของผูข้อรับเครดิต 

2. หลกัการพจิารณาการให้เครดิต 

 ก่อนท่ีจะตดัสินใจใหเ้ครดิต  ผูใ้ห้เครดิตไม่วา่จะเป็นเครดิตทางการเงินหรือเครดิตทางการคา้ก็

ตาม  อาจใช้หลกัการพิจารณากวา้ง ๆ  ดงัจะกล่าวต่อไปน้ี  อย่างไรก็ตาม  หากเป็นการให้เครดิตท่ีมี

มูลค่าสูง  หรือผูใ้ห้เครดิตไม่มีความคุน้เคยกบัผูรั้บเครดิตดีพอก็อาจจะตอ้งพิจารณารายละเอียดอ่ืน ๆ 

เพิ่มเติมดว้ย 
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 หลกัการพิจารณาการให้เครดิตจะพิจารณาปัจจยั  5  ประการ  (Five  C’s  of  Credit)  ซ่ึง

เก่ียวขอ้งกบัผูรั้บเครดิตเป็นส าคญั  (ต าราทางการเงินและการธนาคารบางเล่มใช้หลกัพิจารณาปัจจยั

เพียง  4  ประการ  หรือ  Four  C’s  of  Credit  โดยตดัปัจจยัประการท่ีหา้ออกไป)  ดั้งน้ี 

2.1 Character หมายถึง  อุปนิสัยและความประพฤติของผูข้อรับเครดิต  ผูจ้ะไดเ้ครดิตจะตอ้งทราบ

ขอ้มูลส่วนตวัของผูข้อรับเครดิตว่า  คือใคร  มีระดบัการศึกษาแค่ไหน  หน้าท่ีการงานในปัจจุบนั

และในอดีตเป็นอยา่งไร  มีความหมัน่เพียรในการท ามาหากินหรือไม่ความประพฤติทัว่ไปในอดีต

เป็นอย่างไร  มีความหมัน่เพียรในการท ามาหากินหรือไม่  ความประพฤติทัว่ไปเป็นเช่นไร  เช่น  

ชอบด่ืมสุราเป็นอาจิณ  หรือเท่ียวหาความส าราญมากเกินควรหรือไม่  สมรสหรือยงั  ภรรยาคือใคร  

มีบุตรก่ีคน  ชอบเล่นการพนนัหรือไม่  เคยถูกจบัเป็นผูต้อ้งหาหรือเปล่า  ช่ือเสียงในทางสังคมเป็น 

อย่างไร  เคยบิดพล้ิวในการช าระหน้ีหรือไม่  ฯลฯ  อุปนิสัยและความประพฤติจึงรวมความถึง

คุณสมบติัส่วนตวัทั้งหมดของผูข้อรับเครดิตดว้ย  คุณสมบติัเหล่าน้ีจึงเป็นเคร่ืองช้ีในเบ้ืองแรกวา่ผู ้

ขอรับเครดิตสมควรจะไดรั้บการใหเ้ครดิตหรือไม่ 

2.2 Capacity หมายถึง  ความสามารถท่ีจะหารายได ้ (Capacity  to  Create  Income)  เป็นการ 

พิจารณาถึงรายได ้ ความมัน่คงในหนา้ท่ีการงาน  สุขภาพ  ความช านาญในงานท่ีท ามีทางกา้วหน้า

หรือประสบผลส าเร็จแค่ไหน  มีกิจการคู่แข่งอยา่งไร  สถานท่ีตั้งกิจการเหมาะสมหรือไม่  สินคา้ท่ี

ขายมีคุณภาพอย่างไร  มีการบริการหรือการโฆษณาส่งเสริมการขายท่ีถูกต้องหรือไม่  ฯลฯ  

ความสามารถท่ีจะหารายได้จึงเป็นการพิจารณารายละเอียดทั้งหลายท่ีจะประกอบกนัท าให้เกิด

รายไดแ้ก่ผูข้อรับเครดิตดว้ย 

2.3 Capitalหมายถึง  การพิจารณาฐานะทางการเงินของผูข้อรับเครดิตหรือธุรกิจของผูข้อรับเครดิต 

ซ่ึงจะประกอบดว้ยมูลค่าของทรัพยสิ์นทั้งหมด  หกัดว้ยหน้ีสินทั้งหมดจะไดเ้งินทุนของบุคคลหรือ

ของธุรกิจนั้น  เม่ือรวมกบัก าไรสะสมท่ีอาจมีอยูก่็จะรวมเป็นเงินทุนทั้งส้ินของกิจการ  ในส่วนของ

รายไดเ้ม่ือหักรายจ่ายแล้วจะปรากฏเป็นก าไรท่ีเกิดข้ึนของกิจการ  ตวัเลข  รายการเหล่าน้ีจะเป็น

หลกัในการพิจารณาเบ้ืองตน้ในฐานะทางการเงินของผูข้อรับเครดิต  การพิจารณารายละเอียดลงไป
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อีกเพื่อให้สามารถหยัง่รู้ถึงความสามารรถในดา้นต่าง ๆ   ของกิจการท่ีขอรับเครดิต  โดยพิจารณา

งบการเงิน  (Financial  Statement)  ต่าง ๆ  ในทั้งปัจจุบนัและอดีตและน าตวัเลขในรายการต่าง ๆ  

มาวเิคราะห์อตัราส่วนต่าง ๆ  (Ratio  Analysis)  อยา่งไรก็ตาม  ในบางกรณีถึงแมผู้ข้อบรับเครดิตจะ

มีฐานะการเงินไม่สู้ดีนกั  แต่เป็นบุคคลท่ีมีช่ือเสียงหรือมีผูค้  ้ าประกนัท่ีเช่ือถือได ้ ก็อาจไดรั้บการ

พิจารณาใหเ้ครดิตได ้

2.4 Collateralหมายถึง  หลกัประกนัซ่ึงผูใ้หเ้ครดิตอาจก าหนดใหผู้ข้อรับเครดิตวางเป็นหลกัประกนั   

ถ้าเกิดกรณีผูข้อรับเครดิตไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขข้อตกลงในการช าระหน้ี  ผูใ้ห้เครดิตอาจน า

หลกัประกนัน้ีไปขายทอดตลาดเพื่อหกัหน้ีสินท่ีผูกพนัอยูไ่ด ้ การให้เครดิตทางการเงินของสถาบนั

การเงินต่าง ๆ  มกัก าหนดใหผู้ข้อกูว้างหลกัทรัพยต่์างๆ  เป็นหลกัประกนั  เช่น  ท่ีดินอาคารส่ิงปลูก

สร้าง  อ่ืน  ๆ  หุน้กู ้ พนัธบตัรรัฐบาล  เป็นตน้  หลกัประกนัท่ีสถาบนัการเงินก าหนดให้ผูข้อกูต้อ้งมี

ไวเ้พื่อจุดประสงค์มิให้ผูข้อกู้เงินผิดข้อตกลงมิได้ต้องการจะยึดหลกัประกนัเพื่อขายทอดตลาด  

เพราะการกระท าเช่นนั้นตอ้งเสียหาย  เสียค่าใชจ่้าย  และอาจกระทบต่อช่ือเสียงของสถาบนัการเงิน

เองด้วย  ดั้ งนั้น  มูลค่าของหลักประกันท่ีก าหนดไวจึ้งสูกกว่าจ านวนเงินท่ีให้เครดิตไป  ส่วน

หลกัประกนัของเครดิตทางการคา้ในกรณีท่ีผูใ้ห้เครดิตตอ้งการให้ผูรั้บเครดิตผูซ้ื้อมีไวอ้าจไดแ้ก่ตัว๋

สัญญาใชเ้งิน  หรือเช็คของธนาคารลงวนัน้ีท่ีล่วงหนา้ก็ได ้

2.5 Conditionการพิจารณาให้เครดิตอาจตอ้งพิจารณาถึงปัจจยัต่าง ๆ  นอกเหนือจากส่วนท่ี 

เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัผูข้อรับเครดิต  ปัจจยัท่ีวา่น้ีคือ  ภาวะเศรษฐกิจ  (Economic  Conditions)  ซ่ึง

เปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลานั้นจะกระทบต่อความสามารถในการช าระหน้ีคืนของผูข้อรับเครดิต

หรือไม่  ภาวะเศรษฐกิจอนัน้ีอาจหมายถึงการหมุนเวยีนของวฎัจกัรเศรษฐกิจการเพิ่มภาษีอากรของ

รัฐบาล  ระเบียบขอ้บงัคบัและวกิฤตการณ์ทางการคา้ทางการเงินอ่ืน ๆ  ท่ีอาจส่งผลต่อธุรกิจของผู ้

ขอกูเ้งิน  หรือกระทบกระเทือนต่อการคา้  การผลิต  การเก็บหน้ีของผูข้อรับเครดิต  ซ่ึงจะมีผลต่อ

การช าระหน้ีคืนแก่ผูใ้หเ้ครดิตดว้ย 
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หลกัการพิจารณาการใหเ้ครดิตท่ีกล่าวมาน้ีเป็นเพียงหลกัการแน่นอนใหทุ้กกรณีไป  เช่น  หาก

ผูข้อรับเครดิตเป็นผูมี้ช่ือเสียง  หรือมีความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูใ้หเ้ครดิต  หรือหากใหเ้ครดิตแลว้ผูใ้ห้

เครดิตจะไดรั้บผลตอบแทนอยา่งอ่ืนชดเชย  การใหเ้ครดิตก็อาจท าไดโ้ดยไม่ตอ้งพะวงถึงหลกัการท่ี

กล่าวน้ีมากนกั 

3. ประเภทของเครดิต  

การแบ่งประเภทของเครดิตอาจท าไดห้ลายวธีิ  ในท่ีน้ีจะจ าแนกเครดิตออกเป็น  4  วธีิ  คือ 

3.1 แบ่งตามวตัถุประสงค ์

3.2 แบ่งตามระยะเวลา 

3.3 แบ่งตามประเภทผูรั้บเครดิต 

3.4 แบ่งตามประเภทผูใ้หเ้ครดิต 

การแบ่งประเภทของเครดิต 

ตามวตัถุประสงค์ ตามระยะเวลา แบ่งตามผู้รับเครดิต 
 

แบ่งตามผู้ให้เครดิต 

1. เครดิตเพื่อการ
ผลิต 

2. เครดิตเพื่อการ
อุปโภคบริโภค 

1. เครดิตระยะสั้น 
2. เครดิตระยะ

ปานกลาง 
3. เครดิตระยะ

ยาว 

1. เครดิตส าหรับ
เอกชน 

2. เครดิตส าหรับ
รัฐบาล 

1. เอกชนเป็นผูใ้ห้ 
2. ธนาคาร

พาณิชยเ์ป็น
ผูใ้ห ้

3. สถาบนัการเงิน
อ่ืน ๆ  เป็นผูใ้ห้ 

4. สถาบนัท่ีมิใช่
การเงินเป็น
ผูใ้ห ้

5. ผูข้ายสินคา้
เป็นผูใ้ห้ 
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3.1 การแบ่งประเภทเครดิตตามวตัถุประสงค์ 

3.1.1 เครดิตเพ่ือการผลิต  (Productive  Credit)อาจเรียกวา่เครดิตเพื่อการลงทุน  (Investment  

Credit) เพราะเป็นเครดิตท่ีให้เพื่อใช้จ่ายหรือลงทุนในการผลิตต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนหรือ

การผลิตทางอุตสาหกรรม  เกษตรกรรม  หรือพาณิชยกรรม  และผูรั้บเครดิตก็อาจเป็นเอกชนหรือ

หน่วยงานของรัฐบาล  เครดิตเพื่อการเกษตรมกัเป็นเครดิตท่ีไดม้าเพื่อใชจ่้ายเป็นค่าปัจจยัการผลิต

ต่าง ๆ  เช่น  ท่ีดิน  สินคา้  เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร  อาคารโรงงาน  ปุ๋ยเมล็ด  พนัธ์ุพืช  วตัถุดิบ  ค่าจ่าง

แรงงานเป็นตน้  เครดิตประเภทน้ีมีผลต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยตง 

3.1.2 เครดิตเพ่ือการอุปโภคบริโภค  (Consumption  Credit)ไดแ้ก่  เครดิตท่ีให้กบัประชาชน     

ทั่ว  ๆ  ไป  เพื่อน าไปใช้จ่ายสินค้าต่าง ๆ  หรือบริการต่าง ๆ  เพื่อความสุขและการครองชีวิตท่ี

สะดวกสบายข้ึน  เครดิตประเภทน้ีเป็นประเภทใหม่ซ่ึงเพิ่งเกิดข้ึนในศตวรรษท่ี 20  น้ีเอง  และไดรั้บ

ความนิยมอยา่งกวา้งภายหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี  2  เม่ือประชาชนมีเงินในมือไม่เพียงพอกบัราคาสินคา้

อุปโภคบริโภคซ่ึงมีการผลิตออกมากมาย  เช่น  รถยนต ์ ตูเ้ยน็  โทรทศัน์  แอร์คอนดิชัน่  ฯลฯ  ในระยะ

หลงัเครดิตเพื่อการอุปโภคบริโภคไดข้ยายตัวไปถึงสินคา้และบริการอ่ืน ๆ  มากมายหลายชนิด  จนท า

ให้ประชาชนอดไม่ไดท่ี้จะรับเครดิตเพื่อการอุปโภคบริโภค  หรือท่ีเรียกว่าการซ้ือแบบผ่อนส่งแมใ้น

ประเทศไทย  เครดิตประเภทน้ีส่วนใหญ่ผูใ้ห้เครดิตไดแ้ก่บริษทัเงินทุนต่าง ๆ  ซ่ึงมีความคล่องตวัและ

ความช านาญในการใหเ้ครดิตประเภทน้ีดีกวา่ธนาคารพาณิชย ์

3.2 การแบ่งประเภทเครดิตตามระยะเวลา 

3.2.1 เครดิตระยะส้ัน  (Shot-term   Credit)ไดแ้ก่เครดิตท่ีมีอายกุารใชคื้นภายใน  1  ปี  นอกจาก

เครดิตทางการคา้แลว้  ก็เป็นเครดิตทางการเงิน ซ่ึงผูรั้บเครดิตน าเงินไปซ้ือสินคา้ วตัถุดิบ  

ค่าแรงงานในกิจการคา้ซ่ึงสามารถขายไดใ้นระยะเวลาสั้นเพื่อน าเงินมาช าระคืน  เครดิต

ระยะสั้นยงัครอบคลุมถึงเครดิตท่ีผูใ้หอ้าจเรียกคืนทนัที  (Payable  on  Demand)  คือการให้
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กูย้ืมประเภทเบิกเกินบญัชี  (Bank  Overdraft)  ซ่ึงถึงแมโ้ดยปกติจะมีก าหนดให้เบิกเกิน

บญัชีเงินฝากท่ีมีอยูไ่ดภ้ายใน  1  ปี  แลว้จึงพิจารณาวา่จะต่ออายุให้ใหม่หรือไม่ก็ไดก้็ตาม  

แต่ธนาคารผูใ้หเ้ครดิตทรงสิทธิในการงดการเบิกเกินบญัชีเม่ือใดก็ไดท่ี้เห็นสมควร 

3.2.2 เครดิตระยะปานกลาง   (Intermediate-term  Credit)ไดแ้ก่เครดิตท่ีมีอายุการใชคื้น  เกิน

กว่า  1  ปี  แต่ไม่เกิน  5  ปี  เครดิตประเภทน้ีอาจไดแ้ก่การน าเงินไปลงทุนในกิจการท่ีมี

รายไดภ้ายในระยะเวลาท่ีตอ้งช าระคืน  เช่น  การลงทุนประกอบการคา้ประเภทร้านอาหาร  

ร้านขายของช า  ลงทุนเล้ียงปลา  กุง้  ฯลฯ  ซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีระยะเวลาสั้น  ๆ  ช่วงหน่ึงก่อน

มีรายได ้

3.2.3 เครดิตระยะยาย  (Long-term  Credit)คือเครดิตท่ีมีอายุครบก าหนดช าระคืนภายหลงั  5  

ปี  ข้ึนไป  ส่วนใหญ่ไดแ้ก่เครดิตท่ีน าเงินไปซ้ือทรัพยสิ์นถาวร  ซ่ึงตอ้งมีเวลาช่วงหน่ึงอาจ

เป็นเวลาหลายปีก่อนจะเกิดรายได ้ และรายไดท่ี้ไดก้็ไม่มากเม่ือเทียบกบัจ านวนหน้ีท่ีมีอยู ่ 

เช่น  น าเงินไปลงทุนสร้างโรงงาน  ซ้ือเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร  กิจการโรงงาน  โรงภาพยนตร์  

หรือเอกชนขอเครดิตเพื่อซ้ือบา้นท่ีอยูอ่าศยั  เหล่าน้ีเป็นตน้ 

3.3  การแบ่งประเภทเครดิตตามประเภทผู้รับเครดิต 

3.3.1  เครดิตส าหรับเอกชน  (Private  Credit)  ไดแ้ก่ เครดิตท่ีให้กบับุคคลหรือองคก์ารธุรกิจ  

บริษัท  ห้างร้านต่าง ๆ  ท่ีมิใช่หน่วยงานของราชการ  การให้เครดิตส่วนบุคคลแก่

ประชาชนคนใดคนหน่ึงหรือครอบครัวใดครอบครัวหน่ึงอาจเรียกว่า  เครดิตส่วนบุคคล 

(Personal  Credit)  และเครดิตส าหรับธุรกิจต่างๆ  อาจเรียกว่า  เครดิตส าหรับธุรกิจ  

(Business  Credit) 

3.3.2 เครดิตส าหรับรัฐบาล  (Government  Credit) คือเครดิตท่ีให้กบัหน่วยราชการหรือ

รัฐวสิาหกิจ  ซ่ึงหมายความรวมถึงเทศบาล  หรือองคก์ารบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินต่าง ๆ  

ในยามสงครามรัฐบาลมกัต้องการเครดิตจ านวนมาก  ส่วนในยามบ้านเมืองปกติก็ยงั

จ  าเป็นตอ้งการเครดิตเพื่อใชใ้นโครงการสาธารณูปโภคต่าง ๆ  ตราบใดท่ีรายไดข้องรัฐบาล

จากแหล่งต่าง ๆ   ซ่ึงส่วนใหญ่ก็คือภาษีอากรยงัไม่เพียงพอกบัการใช้จ่าย  เครดิตส าหรับ
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รัฐบาลนอกจากเป็นการกู้ยืมโดยตรงแลว้ยงัอาจเป็นการจ าหน่ายหลกัทรัพยต่์างๆ  ของ

รัฐบาลดว้ย 

3.4 การแบ่งประเภทเครดิตตามประเภทผู้ให้เครดิต 

3.4.1  เอกชนเป็นผู้ให้  (Individual  Credit)ไดแ้ก่เครดิตท่ีผูใ้ห้เป็นบุคคลธรรมดา  อาจเป็นผูรู้้

จกัมกัคุน้  มิตรสหาย  ญาติท่ีนอ้งใหกู้ย้มืเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืน ๆ 

3.4.2  ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ให้  (Band  Credit)  ไดแ้ก่การกูย้ืมเงินจากธนาคารพาณิชยใ์น

รูปแบบต่าง ๆ  เพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ  และมีระยะเวลาช าระคืนต่างๆ  กัน  ธนาคารผูใ้ห้กู ้ยืมอาจ

ก าหนดใหมี้หลกัประกนัต่าง ๆ  ตามแต่กรณี 

3.4.3 สถาบันการเงินอ่ืน ๆ  เป็นผู้ให้  (Financial  Institutions  Credit)ไดแ้ก่การไดเ้ครดิตจาก

สถาบนัการเงินต่าง ๆ  เช่น  บริษทัเงินทุน  บริษทัประกนัชีวิต  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  ธนาคารออม

สิน  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ฯลฯ  ซ่ึงมิใช่ธนาคารพาณิชย ์

3.4.4 สถาบันที่มิใช่การเงินเป็นผู้ให้  (Non-Financial  Institutions  Credit)อาจไดแ้ก่  การได้

เครดิตจากบริษทัห้างร้านท่ีผูข้อรับเครดิตท างานอยู่ดว้ย  หรือจากมูลนิธิ  หรือองค์การสาธารณกุศล  

หรือองคก์ารศาสนาต่าง ๆ ตลอดจนบริษทัเอกชน เช่น บริษทั อิออน ธนสินทรัพย ์เป็นตน้   

3.4.5 ผู้ขายสินค้าเป็นผู้ให้เครดิต  (Trade  Credit)ไดแ้ก่เครดิตจากการขายเช่ือสินคา้ต่าง ๆ  ซ่ึง

ผูข้ายอนุญาตให้ผูซ้ื้อน าสินคา้ไปก่อนแลว้น าเงินค่าสินคา้มาช าระในภายหลงัเครดิตประเภทน้ีอาจเป็น

เครดิตท่ีผูผ้ลิตใหก้บัผูข้ายส่ง  ผูข้ายส่งใหก้บัผูข้ายปลีก  ผูข้ายปลีกใหก้บัผูบ้ริโภคก็ไดท้ั้งส้ิน 

4. ความส าคญัของเครดิตในระบบเศรษฐกจิ 

ปัจจุบนัเครดิตมีบทบาทส าคญัจนกล่าวไดว้า่ระบบเศรษฐกิจจะขาดเครดิตเสียมิได ้ ทั้งน้ีเพราะ

เครดิตมีความส าคญัต่อกิจกรรมทุกอยา่งในระบบเศรษฐกิจ  ดงัน้ี 
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4.1 ด้านการเงินและการธนาคาร   

เงินท่ีใชก้นัอยูทุ่กวนัไม่วา่จะเป็นในรูปเหรียญกษาปณ์  ธนบตัร  หรือเงินฝากเผื่อเรียกลว้นเป็นเงิน

เครดิตท่ีเป็นหน้ีของสถาบนัผูอ้อกเงินทั้งส้ิน  การใช้เครดิตท าให้เศรษฐกิจไดมี้ปัจจยัในการช าระหน้ี

เพิ่มข้ึน  โดยไม่ตอ้งมีเงินมาตรฐานหรือการแลกคืนเงินเป็นโลหะมีค่าเหมือนในระบบมาตราทองค า  

ทั้งยงัเป็นการประหยดัการสร้างเงินท่ีมีค่าเต็มตวัไดด้ว้ย  หากไม่มีเงินเครดิตทั้งหลายใช้หมุนเวียนอยู่

เช่นทุกวนัน้ี  ก็จะเป็นอุปสรรคต่อการลงทุน  การคา้ขาย  การจา้งแรงงาน  และการด ารงชีวิตประจ าวนั

ของประชาชนเป็นอยา่งมาก 

4.2 ด้านการผลติ   

การใชเ้ครดิตช่วยเพิ่มพูนความผาสุกใหแ้ก่ประชาชน  เพราะกรรมวธีิการผลิตสมยัใหม่เป็นกรรมวิธี

ท่ีตอ้งใช้เวลา  วตัถุดิบ  เคร่ืองอุปกรณ์  โรงงาน  และปัจจยัอ่ืน  ๆ  จ  านวนมาก  เงินซ่ึงผูป้ระกอบการ

ธุรกิจ  ไดม้าจากการขายสินคา้จริง ๆ  ไม่เพียงพอท่ีจะจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายต่าง ๆ  จ  าเป็นตอ้งอาศยัเครดิตน า

เงินมาลงทุนก่อน  แมก้ารจ าหน่ายสินคา้ก็ตอ้งอาศยัเครดิตช่วยให้มีการขยายตลาดมีผูซ้ื้อจ านวนมากข้ึน  

อนัเป็นผลใหก้ารประกอบการผลิตสามารถขายตวัออกไปไดม้ากยิง่ข้ึน 

4.3 ด้านการบริโภค  

 เครดิตท าให้ประชาชนสามารถแบ่งกระจายการบริโภคออกไปตามท่ีเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อตน

มากท่ีสุด เช่น  การให้เครดิตแบบผ่อนส่งในการซ้ือสินค้าเป็นงวด ๆ  ท าให้ประชาชนมีชีวิตท่ี

สะดวกสบายมากข้ึน  หรือการให้เครดิตแบบอ่ืน ๆ  แก่ผูบ้ริโภค  ก็ดี  หรือแก่ผูข้ายปลีกก็ดี  ก็จะมีผล

เช่ือมโยงมายงัผูบ้ริโภคไดเ้ช่นกนั 

4.4 ด้านการออมทรัพย์   

เงินซ่ึงเอกชนและองค์การธุรกิจต่าง ๆ  ออมไวจ้ะบงัเกิดประโยชน์แก่เศรษฐกิจก็ต่อเม่ือไดใ้ช้เงิน

ออมนั้นลงทุนต่อไป  ซ่ึงก็ท  าให้มีการว่าจา้งแรงงานท าให้ประชาชนมีรายได้  จึงเท่ากับว่าการออม
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กลบัมาเป็นรายได้แก่ประชาชนต่อไป  องค์การธุรกิจอาจใช้เงินท่ีออมไวล้งทุนต่อไปโดยตรง  ส่วน

เอกชนอาจน าเงินออมไปฝากธนาคาร  หรือซ้ือหุ้นของบริษทัต่าง ๆ  หรือให้ผูอ่ื้นกู ้ ก็จะเป็นการน าเงิน

ออมนั้นไปใช้ประโยชน์ดว้ย  ดงันั้นหากไม่มีการใช้เครดิตหรือหน้ี  เงินออมอาจมีจ านวนไม่มากนัก  

และก็จะไร้ประโยชน์อีกด้วย  เครดิตหรือหน้ีจึงเป็นปัจจยัช่วยส่งเสริมให้มีการออกม  เพื่อให้ผูอ้อม

ไดรั้บประโยชน์ในรูปดอกเบ้ียทั้งยงัเป็นการโอนเงินไปใหผู้ท่ี้ตอ้งการใชเ้งินไดอี้กดว้ย 

4.5 ด้านการลงทุน  

 เครดิตท าให้สามารถใชเ้งินทุนท่ีมีอยูไ่ดป้ระโยชน์เต็มท่ี  เพราะเครดิตช่วยแบ่งสรรเงินทุนให้แก่ผู ้

ขอกู้  ซ่ึงจะใช้เงินให้เป็นประโยชน์ไดม้ากกว่าเจา้ของเงินทุนหรือผูท่ี้ตอ้งการกู้เงินรายอ่ืน ๆ  ซ่ึงให้

ดอกเบ้ียในอตัราต ่ากวา่  เม่ือผูท่ี้ให้ดอกเบ้ียในอตัราสูงไดเ้ครดิตไปก็เท่าวา่ผูน้ั้นใชเ้ครดิตไปในทางเพิ่ม

ผลผลิตใหแ้ก่เศรษฐกิจมากข้ึน 

5.ข้อเสียของเครดิต 

ถึงแมเ้ครดิตจะมีความส าคญัหรือท าประโยชน์ให้แก่เศรษฐกิจและสังคมอยา่งมหาศาลตามท่ีกล่าว

มาแลว้น้ี  เครดิตก็อาจมีขอ้เสีย  หรือก่อใหเ้กิดผลร้ายข้ึนไดเ้ช่นเดียวกนั  ดงัน้ี 

          5.1 เกดิการใช้จ่ายเกนิตัว  

 เครดิตท าใหป้ระชาชนสามารถใชจ่้ายเงินไดม้ากข้ึน  เม่ือมีการคาดกนัวา่เศรษฐกิจจะขยายตวั

ออกไปเร่ือย ๆ  ดว้ยกลไกของเครดิตจึงเป็นการจูงใจใหผู้ผ้ลิตและผูจ้  าหน่ายลงทุนท าธุรกิจแบบเกินตวั

เพราะหวงัผลก าไรในสินคา้ท่ีมีผูต้อ้งการซ้ือมาก  ฝ่ายผูซ้ื้อท่ีไดเ้ครดิตก็ใชจ่้ายแบบเกินตวัเกิน

ความสามารถท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั  ดงันั้นหากเกิดปัญหาข้ึนเช่นการผลิตมากเกินความตอ้งการของผูซ้ื้อ  

ท าใหผู้ผ้ลิตตอ้งเรียกเครดิตจากผูจ้  าหน่ายส่งคืน  ปัญหาจะตอ้งกระทบกระเทือนต่อ ๆ กนัไปถึงผูค้า้

ปลีกและผูบ้ริโภคทนัที  เพราะต่างก็มีพนัธะต่อกนัในเร่ืองเครดิตและหน้ีท่ีมีอยูต่่อกนัเป็นทอด ๆ  ใน

ขณะเดียวกนัราคาสินคา้อาจตอ้งลดต ่าลงซ่ึงจะเป็นผลใหก้ารลงทุนหรือการผลิตหยดุชะงกั  ท าใหต้อ้ง

ลดการจา้งงานประชาชนขาดรายไดอ้นัจะน าไปสู่วกิฤตกาลเศรษฐกิจไดโ้ดยง่าย 
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5.2 ประชาชนเป็นหนีสิ้นล้นพ้นตัว   

ระบบเครดิตย ัว่ยใุหมี้การจ่ายเงินเพิ่มข้ึนเกินกวา่จ านวนเงินท่ีประชาชนมีอยูใ่นมือ  ท าใหป้ระชาชน

ตอ้งอยูใ่นภาวะเป็นหน้ีสินตลอดเวลาอาจเป็นผลท าใหเ้กิดความเดือดร้อนในครอบครัว  และบีบบงัคบั

ใหต้อ้งประกอบการทุจริตมิชอบเพื่อหาเงินมาปลดเปล้ืองหน้ีสินซ่ึงจะเป็นปัญหาเร้ือรังต่อไปในสังคม

ไม่วา่จะเป็นการโจรกรรม  ฉกชิง  วิง่ราว  ปลน้จ้ี  โสเภณี  เร่ือยมาถึงการรวมตวักนัเพื่อก่อการใน

ลกัษณะเป็นภยัต่อประเทศชาติ 

5.3 เกดิความไม่ไว้วางใจสถาบันผู้ออกเงิน  

 บรรดาเงินในรูปต่าง ๆ  รวมทั้งเหรียญกษาปณ์และธนบตัรดว้ย  หากมีประมาณมากเกินไป  คือผู ้

ออกเงินใชเ้ครดิตท่ีมีอยูอ่ยา่งฟุ่มเฟือยอาจมีผลใหป้ระมาณเงินในเศรษฐกิจมีมากเกินควรซ่ึงมีผลใหค้่า

ของเงินตกต ่า  หรือหากธนาคารพาณิชยใ์หกู้ย้มืมากเกินควรก็ยิง่จะรุนแรงมากยิง่ข้ึน  ท าใหป้ระชาชน

ขาดความศรัทธาในสถาบนัผูอ้อกเงินได ้

6.เคร่ืองมือเครดิต 

 เคร่ืองมือเครดิต  (Credit  Instruments)  คือ  “เอกสารเป็นทางการซ่ึงแสดงหลกัฐานการเป็นหน้ี

ต่อกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร” 

 

 ถึงแมก้ารใหเ้ครดิตจะแสดงถึงความเช่ือถือท่ีผูใ้ห้มีต่อผูรั้บเครดิตก็ตาม  แต่เพื่อป้องกนัการลืม

เลือนหรือปัญหาขอ้โตแ้ยง้ในภายหลงัจึงตอ้งมีเคร่ืองมือเครดิตเป็นหลกัฐานแสดงความเป็นหน้ีไวอ้ยา่ง

ละเอียดรอบคอบ  ดว้ยเหตุน้ีเองเคร่ืองมือเครดิตหรือเอกสารเครดิตแต่ละฉบบัจึงตอ้งมีลายลกัษณ์อกัษร

แสดงตวัเจา้หน้ี  ลูกหน้ี  จ  านวนเงินท่ีเป็นหน้ีกนั  อตัราดอกเบ้ีย  ตลอดจนเวลาท่ีจะตอ้งช าระหน้ีและ

รายละเอียดอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการการแสดงลกัษณะหน้ี  นอกจากเคร่ืองมือเครดิตจะเป็นหลกัฐาน

การเป็นหน้ีต่อกนัแลว้  เคร่ืองมือเครดิตบางชนิดยงัสามารถน าไปใช้ประโยชน์อ่ืนๆ  ไดไ้ม่ตอ้งเก็บไว้

เพียงเพื่อรอจนถึงระยะเวลาช าระหน้ีหรือน าไปเป็นหลกัฐานหรือหลกัประกนัการกูย้มืต่อ ๆ ไป  เป็นตน้ 
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 เคร่ืองมือเครดิต  มีการน ามาใช้ตั้งแต่ก่อนศตวรรษท่ี 13  แห่งคริสตกาล  โดยพวกแอสซิเรียน

และบาบิโลเนียน  ชาวกรีก  ชาวโรมนั  เร่ือยมาจนแพร่เขา้มาในยุโรป  โดยเฉพาะตัว๋แลกเงินไดใ้ชใ้น

การคา้ระหวา่งประเทศมาก  ตัว๋แลกเงิน  ตัว๋สัญญาใชเ้งิน  และเช็ค  เป็นเคร่ืองมือเครดิตท่ีพ่อคา้องักฤษ

รู้จกัดีมาตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 17 

 เอกสารหรือเคร่ืองมือเครดิตมีมากมายหลายชนิด  และมีผูแ้ยกประเภทไวต่้าง ๆ  กนั  เช่น  แยก

ตามระยะเวลาเครดิต  แยกตามประเภทผูอ้อกตราสาร  แยกตราลกัษณะของการเปล่ียนมือ  และแยกตาม

วตัถุประสงคข์องเครดิต  เป็นตน้ 

ในท่ีน้ีจะแยกประเภทของเคร่ืองมือตามวตัถุประสงคข์องเครดิต  ซ่ึงสามารถแบ่งเคร่ืองมือ

เครดิตออกเป็น  2  ประเภทใหญ่ ๆ  คือ 

6.1 เคร่ืองมือเครดิตเพ่ือการพาณิชย์  (Commercial  Credit  Instruments)  ซ่ึงยงัสามารถแยก

เคร่ืองมือต่าง ๆ  ออกเป็น  2  กลุ่มคือ 

6.1.1 เคร่ืองมือท่ีมีลกัษณะเป็นสัญญาจ่ายเงิน  (Promise  to  pay)  ไดแ้ก่  หน้ีในบญัชี  (Book   

Account)  และตัว๋สัญญาใชเ้งิน  (Promissory  Notes) 

6.1.2 เคร่ืองมือท่ีมีลกัษณะเป็นค าสั่งใหจ่้ายเงิน  (Order  to  Pay)  ไดแ้ก่  ตัว๋แลกเงิน  (Bill  of   

Exchange)  เช็ค  (Cheque)  และดร๊าฟธนาคาร  (Banker’s  Draft)  เป็นตน้ 

6.2 เคร่ืองมือเครดิตเพ่ือการลงทุน  (Investment  Credit  Instruments)  

เคร่ืองมือเครดิตเพื่อการลงทุน  หมายความถึงตราสารท่ีแสดงการเป็นหน้ีสินของบริษทั  การค้า

อุตสาหกรรม  รัฐบาล  และองค์การอ่ืน ๆ  เพื่อให้ไดเ้งินไปใช้จ่ายในการลงทุนต่าง ๆ  เช่น  ซ้ือท่ีดิน  

ก่อสร้างอาคาร  โรงงาน  อุปกรณ์  เคร่ืองมือ  เคร่ืองจกัร  เป็นตน้ 

 เคร่ืองมือเครดิตเพื่อการลงทุนท่ีส าคญั  คือ   
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6.2.1 ใบหุ้น  (Share  Certificate  หรือ  Stock  Certificate)เป็นหลกัฐานท่ีออกให้แก่ผู ้

จ่ายเงินซ้ือหุน้ทุนของกิจการต่าง ๆ  ซ่ึงอาจแบ่งประเภทต่าง ๆ  คือ 

1) หุ้นสามัญ  (Ordinary  Shares  หรือ  Common  Stock) คือหุ้นซ่ึงจะไดรั้บเงิน

ปันผลในปีหน่ึง ๆ  ตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัเสนอ  และท่ีประชุมใหญ่ของผู ้

ถือหุน้อนุมติัใหจ่้ายได ้ ผูถื้อหุน้ชนิดน้ีมีสิทธิซ้ือหุน้ท่ีออกใหม่ก่อนผูอ่ื้น 

2) หุ้นบุริมสิทธ์  (Preference  Shares  หรือ  Perferred  Stock)คือหุ้นท่ีผูถื้อมีสิทธิ

ได้รับเงินปันผลก่อนผูถื้อหุ้นสามญั  และในกรณีท่ีบริษทัล้มละลาย  ผูถื้อหุ้น

บุริมสิทธิไดสิ้ทธิเรียกร้องทรัพยสิ์นของบริษทัก่อนผูถื้อหุ้นสามญั  หุ้นบุริมสิทธิ

อาจเป็นชนิด  “สะสม”  (Cumulative) หรือ  “ไม่สะสม” (Non-Cumulative) หุ้น

บุริมสิทธิสะสมหมายความว่า  ผูถื้อหุ้นมีสิทธิจะไดรั้บเงินปันผลต่อเน่ืองกนัไป

ทุกปี  แม้ว่าปีใดบริษทัมิได้ประกาศจ่ายก็ตาม  ก็ยงัมีสิทธิจะได้รับเงินปันผล

ยอ้นหลงัในปีต่อมา  ก่อนท่ีหุน้สามญัจะไดรั้บเงินปันผลส าหรับปีนั้น  แต่ผูถื้อหุ้น

บุริมสิทธิชนิดไม่สะสมจะไม่มีสิทธิไดรั้บเงินปันผลในปีท่ีมิไดมี้การจ่ายเงินปัน

ผล 

3) หุ้นผู้ก่อการ  (Founder’s  Shares)คือหุน้ท่ีออกให้แก่ผูเ้ร่ิมก่อการในการตั้งบริษทั

เพื่อสมนาคุณท่ีไดท้  าประโยชน์แก่บริษทั  หุ้นชนิดน้ีจะออกไดห้รือไม่ข้ึนอยู่กบั

ขอ้บงัคบัของบริษทัเท่านั้น 

6.2.2 หุ้นกู้  (Debentures หรือ  Debenture  Bonds) 

เป็นเอกสารสัญญาใชเ้งินซ่ึงออกโดยบริษทัขายให้แก่ประชาชนหรือองคก์ารธุรกิจอ่ืน 

ๆ  ผูท่ี้ซ้ือหุ้นกูก้็เท่ากบัให้บริษทักูเ้งิน  และจะไดรั้บใบหุ้นกูซ่ึ้งแสดงมูลค่าของหุ้นกูมี้อตัรา

ดอกเบ้ียและก าหนดเวลาไถ่ถอนคืน  ลกัษณะส าคญัของหุน้กูคื้อผูถื้อหุน้จะไดรั้บดอกเบ้ียเสมอ

ในกรณีท่ีบริษทัเลิกกิจการ  ผูถื้อหุ้นกูจ้ะไดรั้บช าระเงินก่อนผูถื้อหุ้นชนิดอ่ืน ๆ  หุ้นกูอ้าจน า

ออกจ าหน่ายต ่ากวา่ราคาท่ีก าหนดมูลค่าไวก้็ได ้
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 อย่างไรก็ตาม  หุ้นกู้เป็นเอกสารท่ีไม่มีหลักทรัพย์ใด ๆ  ค  ้ าประกัน  แต่อาจมีการ

ก าหนดเง่ือนไขบางประการเพื่อคุม้ครองสิทธิผูหุ้้นไว ้ เช่น  สิทธิของผูถื้อหุ้นกูใ้นกรณีบริษทั

ผิดนดัจ่ายดอกเบ้ียหรือไถ่ถอนหุ้นคืน  โครงการน าเงินจากหุ้นกูไ้ปใช ้ หรือสัญญาจะไม่ออก

หุน้กูเ้พิ่มเติมอีกเป็นตน้ 

 หุ้นกูท่ีมีผูนิ้ยมซ้ือมกัจะเป็นหุ้นท่ีออกโดยบริษทัท่ีมีช่ือเสียง  ฐานะการเงินดีหรือ

ประสบผลส าเร็จในการด าเนินงานมาแลว้  ตลอดจนความสามารถในการช้ีชวนของกิจการผู ้

เป็นตวัแทนจ าหน่ายหุน้นั้น 

6.2.3 พนัธบัตร  (Bonds) 

เป็นเอกสารสัญญาจ่ายเงินระยะยาว  ซ่ึงผูอ้อกอาจเป็นรัฐบาล  หรือเอกชนก็ได ้ ถ้า

รัฐบาลเป็นผูอ้อกก็เรียกพนัธบตัรรัฐบาล (Government  Bonds) ถา้เอกชนเป็นผูอ้อกก็เรียก

พนัธบตัรของบริษทั (Corporate  Bonds) พนัธบตัรจะมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียและ

ระยะเวลาไถ่ถอนคืนเช่นเดียวกบัหุ้นกูล้กัษณะท่ีท าให้พนัธบตัรแตกต่างกบัหุ้นกูก้็คือในการ

ออกมกัจะมีหลกัทรัพยค์  ้าประกนัพนัธบตัรนั้น  และผูถื้อพนัธบตัรยงัมีโอกาสไดรั้บช าระคืน

จากผูดู้แลรักษาผลประโยชน์แก่ผูถื้อ  พนัธบตัร  (Trustee) ถึงแมบ้ริษทัผูอ้อกพนัธบตัรจะ

ประสบกบัการขาดทุนหรือลม้ละลายโดยไม่มีเงินจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อพนัธบตัรก็ตาม 

6.3 เคร่ืองมือเครดิตเพ่ือการพาณิชย์ 

6.3.1 เคร่ืองมือเครดิตท่ีมีลกัษณะเป็นสัญญาจ่ายเงิน 

(1) หนีใ้นบัญชี  (Book  Account) 

หากพิจารณาตามค าจ ากดัความและการตีความและการตีความหมายของ

เคร่ืองมือเครดิตแลว้  หน้ีในบญัชีอาจไม่เข่าข่ายเป็นเคร่ืองมือเครดิต  เพราะหน้ีใน

บญัชีมิไดเ้ป็นเอกสารท่ีเป็นทางการท่ีมีการระบุการเป็นหน้ีอยา่งสมบูรณ์  คือมิไดมี้

ลายลกัษณ์อกัษรของลูกหน้ีอยูด่ว้ย  หน้ีในบญัชีเป็นเพียงการบนัทึกในบญัชีของ

เจา้หน้ีวา่ไดมี้ลูกหน้ีเอยูเ่ป็นจ านวนเงินเท่าใด  ในฝ่ายลูกหน้ีอาจจะไปบรรทุกในบญัชี

ของตนดว้ยหรือไม่ก็ได ้ หามกมีการบนัทึกก็เพียงระบุวา่ไดมี้เจา้หน้ีอยูเ่ป็นจ านวนเงิน
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เท่าใด  หน้ีในบญัชีจึงมกัเป็นการใหเ้ครดิตกนัในจ านวนเงินไม่มากนกั และผูใ้หเ้ครดิต

มีความไวใ้จลูกหน้ีมากจนไม่ตอ้งใหลู้กหน้ีลงลายมือช่ือแสดงการยอมรับสภาพหน้ี  

เอกสารซ่ึงอาจใชย้นืยนัการเป็นหน้ีไดถ้า้มีก็เช่น  ใบก ากบัสินคา้  (Invoice) หรือใบ

น าส่งสินคา้ (Bill  of  Lading) อยา่งไรก็ตาม  หน้ีในบญัชีเป็นวธีิการใหเ้ครดิตท่ีนิยม

ใชอ้ยูไ่ม่นอ้ยเพราะเป็นวธีิท่ีง่ายท่ีสุดและในต่างประเทศบางประเทศยงัมีสถาบนั

การเงินท่ียอมรับหน้ีในบญัชีเป็นประกนัการใหกู้ย้มืเงินหรือรับซ้ือบญัชีลูกหน้ี  โดย

คิดส่วนลดพอสมควร  ทั้งน้ี  เฉพาะหน้ีรายท่ีสถาบนัการเงินเห็นวา่มีคุณภาพดีเท่านั้น 

(2) ตั๋วสัญญาใช้เงิน  (PROMISSORY  NOTES หรือ P/N) 

เป็นเอกสารท่ีผูเ้ป็นลูกหน้ีเป็นผูอ้อกในลกัษณะสัญญาจะใชเ้งินในจ านวนท่ีระบุ

ไวพ้ร้อมทั้งอตัราดอกเบ้ีย (ถา้มี) ในระยะเวลาท่ีก าหนดใหแ้ก่เจา้หน้ี  หรือตามค าสั่ง

ของเจา้หน้ี 

มาตรา982 แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์บญัญติัไวว้า่  “อนัวา่ตัว๋สัญญาใชเ้งินนั้น  คือ

หนงัสือตราสารซ่ึงบุคคลคนหน่ึงเรียกวา่  ผูอ้อกตัว๋  ใหค้  ามัน่สัญญาวา่จะใชเ้งินจ านวนหน่ึงให้แก่บุคคล

อีกคนหน่ึง  หรือใชต้ามค าสั่งของบุคคลอีกคนหน่ึง  เรียกวา่  ผูรั้บเงิน” 

ดงันั้น  บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในตัว๋สัญญาใช้เงิน  จึงมี  2  ฝ่าย  คือผูอ้อกตัว๋หรือลูกหน้ีคือบุคคล

ผูใ้หค้  ามัน่สัญญาวา่จะใชเ้งินจ านวนหน่ึงให้แก่บุคคลอีกคนหน่ึง  คือผูรั้บเงิน  หรือเจา้หน้ีคือผูท้รง  ซ่ึง

บุคคลท่ีจะเป็นผูท้รงไดน้ี้จะตอ้งประกอบดว้ยองคป์ระกอบส าคญั  2  ประการ  ตามมาตรา  904  คือ  (1) 

ไดต้ัว๋สัญญาใชเ้งินไวใ้นครอบตรอง  และ  (2) การครอบครองนั้นจะตอ้งครอบครองโดยฐานเป็นผูรั้บ

เงินหรือเป็นผูรั้บสลกัหลงั 

ตัว๋สัญญาใชเ้งินจึงเป็นเอกสารท่ีสามารถเปล่ียนมือได ้(NEGOTIABLE) โดยการสลกัหลงัซ่ึงก็

ได ้
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บญัญติัไวใ้นมาตรา  907  วา่  “ตัว๋สัญญาใชเ้งินทุกฉบบัยอ่มโอนให้กบัใครไดด้ว้ยการสลกัหลงัและส่ง

มอบ”  การสลกัหลงัน้ีอาจท าหลงัตัว๋สัญญาใชเ้งินหรือใบต่อก็ไดแ้ละตอ้งลงลายมือช่ือผูส้ลกัหลงัไวด้ว้ย  

ส่วนจะระบุช่ือผูรั้บสลกัหลงัดว้ยหรือไม่ก็ได ้

 ในมาตรา  983  บญัญติัไวว้า่ตัว๋สัญญาใชเ้งินจะตอ้งมีรายการต่อไปน้ี 

1) ค าบอกช่ือวา่เป็นตัว๋สัญญาใชเ้งิน 

2) ค ามัน่สัญญาอนัปราศจากเง่ือนไขวา่จะใชเ้งินเป็นจ านวนแน่นอน 

3) วนัถึงก าหนดใชเ้งิน 

4) สถานท่ีใชเ้งิน 

5) ช่ือหรือยีห่้อของผูรั้บเงิน 

6) วนั  และ  สถานท่ีออกตัว๋สัญญาใชเ้งิน 

7) ลายมือช่ือผูอ้อกตัว๋ 

ตัว๋สัญญาใชเ้งินเป็นเคร่ืองมือเครดิตท่ีไดรั้บความนิยมมากในวงการธุรกิจการคา้และเป็น

เคร่ืองมือท่ีบริษทัเงินทุนต่าง ๆ  ขายใหก้บัลูกคา้ท านองรับฝากเงินโดยออกตัว๋สัญญาใชเ้งินใหไ้ว้

แทนตัว๋สัญญาใชเ้งินน้ีสามารถน าไปขายลดใหก้บัธนาคารพาณิชยเ์พื่อใหไ้ดเ้งินมาก่อนถึงก าหนด

ช าระในตัว๋  และธนาคารพาณิชยก์็สามารถน าไปขายช่วงลดใหก้บัธนาคารกลางไดอี้กทอดหน่ึง 

ตัว๋สัญญาใชเ้งินฉบบัหน่ึงอาจมีผูอ้อกตัว๋หลายคนร่วมกนั  เรียกวา่  “ตัว๋สัญญาใชเ้งินร่วมกนั ”  

(JOINT  PROMISSORY  NOTE) ผูอ้อกตัว๋ทุกคนตอ้งลงนามในตัว๋ร่วมกนั  และตอ้งร่วมรับผดิชอบ

ในการช าระหน้ีดว้ย 
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ตัวอย่างตั๋วสัญญาใช้เงิน 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

หากตัว๋สัญญาใชเ้งินฉบบัใดมีรายการไม่ครบทั้ง  7  รายการท่ีกล่าวแลว้  ถือวา่เป็นตัว๋สัญญาใชเ้งิน

ท่ีไม่สมบูรณ์  เวน้แต่จะเขา้ข่ายกรณียกเวน้  ต่อไปน้ี 

1) ถา้ตัว๋สัญญาใชเ้งินนั้นไม่ไดร้ะบุเวลาใชเ้งินไว ้ ใหถื้อวา่เป็นการใชเ้งินเม่ือเห็น 

2) ถา้ไม่มีสถานท่ีใชเ้งินแสดงไวใ้นตัว๋สัญญาใชเ้งิน  ใหถื้อเอาภูมิล าเนาของผูอ้อกตัว๋นั้น  เป็น

สถานท่ีใชเ้งิน 

3) ถา้ไม่มีสถานท่ีออกตัว๋ระบุไวใ้นสัญญาใชเ้งิน  ใหถื้อวา่ตัว๋นั้นออก  ณ  ภูมิล าเนาของผูอ้อกตัว๋ 

4) ถา้มิไดล้งวนัท่ีออกตัว๋ไวใ้นสัญญาใชเ้งิน  ผูท้รงจะจดวนัตามท่ีถูกตอ้งแทจ้ริงลงก็ได ้

6.3.2  เคร่ืองมือเครดิตทีม่ีลกัษณะเป็นค าส่ังจ่ายเงิน 

(1) ตัว๋แลกเงิน  (BILL  OF  EXCHANGE)หรือ ตัว๋ BE 

 

ตั๋วสัญญาใช้เงิน                เลขท่ี.............................. 

บริษทั  กาญจนภณัฑ ์ จ  ากดั     วนัท่ี.................................. 

368 ถนนเรศ  บางรัก  กรุงเทพมหานคร 

 สัญญาจะจ่ายเงินจ านวน ........................................................................ บาท 

 แก่ ........................................................................................................... 

 วนัท่ี ..................................... พร้อมดว้ยดอกเบ้ียอตัราร้อยละ .....................ต่อปี 

 ณ ................................................................................. 

       ลงช่ือ ........................................ 
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เป็นเอกสารท่ีผูเ้ป็นเจา้หน้ีเป็นผูอ้อกในลกัษณะค าสั่งใหผู้อ่ื้นจ่ายเงินแก่ตนหรือบุคคลอ่ืนใดตามค าสั่ง

ของตน 

ในมาตรา 908  แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยบ์ญัญติัไวว้า่  “ อนัตัว๋แลกเงินนั้น  คือหนงัสือตรา

สารซ่ึงบุคคลหน่ึงเรียกวา่ผูส้ั่งจ่าย  สั่งบุคคลอีกคนหน่ึง  เรียกวา่ผูจ่้ายใหใ้ชเ้งินจ านวนหน่ึงแก่บุคคลอีก

คนหน่ึง  หรือใหใ้ชต้ามค าสั่งของบุคคลหน่ึงซ่ึง  เรียกวา่ ผูรั้บเงิน” 

ดงันั้น  บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในตัว๋แลกเงินจึงมีดว้ยกนั  3  ฝ่าย  คือผูส้ั่งจ่าย  (DRAWER)  ผูจ่้าย  

(DRAWEE)  และผูรั้บเงิน  (PAYEE)  โดยปกติบุคคลทั้ง3  ฝ่ายน้ีมกัเป็นคนละคนกนั  แต่ในบางกรณีผู ้

สั่งจ่ายกบัผูรั้บเงินอาจเป็นคนเดียวกนัก็ได ้

              มาตรา  909  บญัญติัไวว้า่  ตัว๋แลกเงินตอ้งมีรายการต่อไปน้ีจึงจะสมบูรณ์  คือ 

1. ค าบอกช่ือวา่เป็นตัว๋แลกเงิน 

2. ค าสั่งอนัปราศจากเง่ือนไขให้จ่ายเงินเป็นจ านวนแน่นอน 

3. ช่ือหรือยีห่้อผูจ่้าย 

4. วนัถึงก าหนดใหเ้งิน 

5. สถานท่ีใชเ้งิน 

6. ช่ือหรือยีห่้อผูรั้บเงิน  หรือค าจดแจง้วา่ใหใ้ชเ้งินแก่ผูถื้อ 

7. วนัและสถานท่ีออกตัว๋แลกเงิน 

8. ลายมือช่ือผูส้ั่งจ่าย 

ตัว๋แลกเงินมีลกัษณะเหมือนกบัตัว๋สัญญาใชเ้งินในแง่ท่ีวา่สามารถสลกัหลงัเปล่ียนมือกนัไดแ้ละจะ

ระบุช่ือผูรั้บสลกัหลงัหรือไม่ก็ไดเ้ช่นเดียวกนั 
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 ตัวอย่างตั๋วแลกเงิน 

 

  

 

 

 

 

 

 

ตัว๋แลกเงินยงัสามารถจ าแนกออกเป็นประเภทใหญ่  ๆ  4  ประเภท  คือ 

           ก  แยกตามทีม่าของตั๋วแลกเงิน  จะมีตัว๋แลกเงิน   2  แบบ  คือ 

1) ตัว๋แลกเงินในประเทศ  (DOMESTIC  BILL  OF  EXCHANGE)  คือตัว๋แลกเงินท่ีผูส้ั่งจ่าย         

และผูจ่้ายอยูใ่นประเทศเดียวกนั 

2) ตัว๋แลกเงินต่างประเทศ  (FOREIGN  BILL  OF  EXCHANGE)  คือตัว๋แลกเงินท่ีผูส้ั่งจ่าย  

และผูจ่้ายอยูค่นละประเทศ 

ข  แยกตามก าหนดเวลาทีส่ั่งจ่ายเงิน  จะมีตัว๋เงิน  2  แบบ  คือ 

1) ตวัแลกเงินท่ีสั่งใหจ่้ายทนัทีเม่ือเรียกร้อง  (SIGHT  หรือ  DEMAND  BILL  OF  

EXCHANGE)  คือตัว๋แลกเงินท่ีผูรั้บเงินสามารถน าไปแลกเงินจากผูจ่้ายทนัที 

2) ตัว๋แลกเงินท่ีสั่งใหจ่้ายตามก าหนดเวลา  (TIME  BILL  OF  EXCHANGE)  คือตัว๋แลกเงินท่ี

ผูรั้บเงินสามารถน าไปแลกเงินตามก าหนดเวลาท่ีระบุไวใ้นตัว๋ 

 

ตั๋วแลกเงิน 

115  ถนนงามวงศว์าน  กรุงเทพมหานคร 

วนัท่ี  ............................................................. 

ถึง  ...................................................................................................  127  ถนนพหลโยธิน     กรุงเทพมหานคร 

โปรดจ่ายเงินจ านวน  ........................................................  ใหแ้ก่   ...................................................................... 

    หรือตามค าสัง่        ในวนัท่ี   ......................................................................................................... 

 

ลงช่ือ  ................................................................. 
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             ค   แยกตามลกัษณะของผู้จ่ายเงิน  จะมีตัว๋เงิน  2  แบบ  เช่นเดียวกนั  คือ 

1) ตัว๋แลกเงินธนาคาร  (BANK  BILL  OF  EXCHANGE)  คือตัว๋แลกเงินท่ีสั่งใหธ้นาคาร

พาณิชยเ์ป็นผูจ่้ายเงิน 

2) ตัว๋แลกเงินการคา้  (TRADE   BILL  OF  EXCHANGE)  คือตัว๋แลกเงินท่ีเรียกเก็บเงินจาก

พอ่คา้หรือเอกชนทัว่ไป 

ง  แยกตามเอกสารการค้าที่ประกอบ  จะมีตัว๋เงิน  2  แบบ  อีกเช่นเดียวกนั  คือ  

1) ตัว๋แลกเงินท่ีไม่มีเอกสารการคา้  (CLEAN  BILL  OF  EXCHANGE)  คือตัว๋แลกเงินท่ีไม่

มีเอกสารการคา้ใด ๆ  ประกอบตัว๋นั้น  เช่น  เช็ค 

2) ตัว๋แลกเงินท่ีมีเอกสารการคา้ประกอบ  (DOCUMENTARY  BILL  OF  EXCHANGE)  

คือ  ตัว๋แลกเงินท่ีมีเอกสารประกอบการคา้ตามประเพณีการคา้ประกอบ  เช่น  ใบก ากบั

สินคา้  (INVOICE)  ใบน าส่งสินคา้  (BILL  OF  LADING)  ใบรับค่าระวางสินคา้  

(FREIGHT  RECEIPT)  กรมธรรมป์ระกนัภยั  (INSURANCE  POLICY) เป็นตน้ 

         การรับรอบตั๋วแลกเงินทางการค้า  (TRADE  ACCEPTANCE) 

 เน่ืองจากตัว๋แลกเงินท่ีใชก้นัในวงการธุรกิจส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดเป็นตัว๋แลกเงินประเภท

ท่ีสั่งจ่ายตามก าหนดเวลา  (TIME  BILL  OF  EXCHANGE)  คือเป็นค าสั่งใหจ่้ายเงินในภายหนา้หรือ

ในอนาคต  อีกทั้งผูส้ั่งจ่ายกบัผูจ่้ายเงินก็มกัเป็นคนละคนกนั  จึงเป็นไปไดว้า่  ผูจ่้ายเงินอาจไม่รู้เห็นดว้ย

กบัผูส้ั่งจ่าย  หาเป็นเช่นน้ีผูรั้บเงินหรือเจา้หน้ีก็จะตอ้งเกิดความเส่ียงท่ีจะไม่ไดรั้บเงินเป็นอยา่งมาก 

 ดงันั้น  ในการปฏิบติัโดยทัว่ไปจึงนิยมใหมี้การรับรองตัว๋แลกเงินเสียก่อน  โดยผูจ่้ายเงินจะตอ้ง

เขียนขอ้ความวา่  “รับรองแลว้  (ACCEPTED)  ลงบนหนา้ตัว๋หรือหลงัตัว๋  แลว้ลงลายมือช่ือก ากบั

พร้อมทั้งลงวนัท่ีท่ีรับรองไว ้ กบัสถานท่ีจ่ายเงินดว้ยอยา่งชดัเจน ”  
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ตัวอย่างการรับรองตั๋วแลกเงิน 

 

 

 

 

การรับรองตัว๋แลกเงิน  แบ่งออกเป็น  2  ชนิด  คือ 

การรับรองตลอดไป  (GENERAL  ACCEPTANCE)  เป็นการรับรองโดยไม่มีเง่ือนไขหรือไม่ 

 

การรับรองตัว๋แลกเงิน แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 

1) การรับรองตลอดไป (GENERAL ACCEPTANCE) เป็นการรับรองโดยไม่มีเง่ือนไขหรือไม่

แยง้ค าสั่งของผูส้ั่งจ่ายแต่อยา่งใด ตามตวัอยา่งการรับรองขา้งตน้ 

2) การรับรองเบี่ยงบ่าย  (QUALIFIED  ACCEPTANCE)  เป็นการรับรองโดยมีเง่ือนไขหรือ

แยง้ค าสั่งของผูส้ั่งจ่ายโดยเพิ่มเติมขอ้ความบางอยา่งลงไป  ท าใหผ้ลของตัว๋แลกเงินผดิเพี้ยนไปจาก

ท่ีผูส้ั่งจ่ายเขียนไวเ้ดิม  การรับรองเบ่ียงบ่ายท าไดห้ลายลกัษณะ  ดงัต่อไปน้ี 

 

2.1) รับรองโดยมีเง่ือนไข  (CONDITIONAL   ACCEPTANCE)  ผูรั้บรองอาจเขียนขอ้ความลง

ไปวา่  “รับรองจะจ่าย  ถา้สินคา้ไม่เสียหาย ”เป็นตน้ 

2.2) รับรองจ่ายเงินเพียงบางส่วน  (PARTIAL  ACCEPTANCE)  เช่น  เขียนลงบนตัว๋แลกเงินท่ี

สั่งจ่าย  50,000 บาท  วา่  “ รับรองเพียง  40,000  บาท ”  เป็นตน้ 

2.3) รับรองโดยก าหนดสถานท่ีจ่ายเงินแตกต่างไปจากท่ีระบุไวใ้นตัว๋แลกเงิน 

รับรองแลว้ 

จ่าย  ณ  ธนาคารทหารไทย  จ ากดั  สาขาหวัหมาก  กรุงเทพมหานคร 

 

 

ลงช่ือ  ........................................................... 

วนัท่ี  ............................................................. 
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2.4) รับโดยแกไ้ขก าหนดวนัใชเ้งิน  เช่น  ในตัว๋แลกเงินเดิมเขียนสั่งจ่ายเงินวนัท่ี  31  มกราคม  

2524  ผูจ่้ายเงินอาจแกเ้ป็น  “ 31  มีนาคม  2524 ”  หรือเดิมผูส้ั่งจ่ายเขียนไวว้า่สั่งจ่ายเงิน

ภายใน  60  วนั  ผูจ่้ายแกเ้ป็น  “ รับรองจ่ายภายใน  90  วนั  นบัแต่วนัออกตัว๋ ”  เป็นตน้ 

ตัว๋แลกเงินท่ีมีการรับรองเบ่ียงบ่ายน้ี  ผูส้ั่งจ่ายอาจบอกปัดค ารับรองเบ่ียงบ่ายเสียก็ไดแ้ต่จะบอก

ปัดการรับรองแต่บางส่วน  (PARTIAL  ACCEPTANCE)  ซ่ึงผูจ่้ายไดบ้อกกล่าวแลว้โดยชอบไม่ได้

และผูส้ั่งจ่ายควรแจง้ไปยงับุคคลต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งวา่  ตัว๋แลกเงินนั้นเป็นตวัรับรองเบ่ียงบ่ายเพียง

บางส่วน 

ตัว๋แลกเงินท่ีมีลกัษณะการรับรองท่ีกล่าวมาน้ีส่วนใหญ่เป็นตัว๋แลกเงินการคา้ท่ีเรียกเก็บเงินจาก

พอ่คา้หรือเอกชนทัว่ไป  มกัเกิดข้ึนโดยเจา้หน้ีขายสินคา้เช่ือใหแ้ก่ลูกหน้ี  แลวออกค าสั่งเป็นตัว๋แลก

เงินใหลู้กหน้ีจ่ายเงินใหแ้ก่บุคคลท่ีสามซ่ึงเป็นผูรั้บเงินอีกทีหน่ึง  ลูกหน้ีจึงเป็นผูรั้บรองตัว๋ดงักล่าว

มาแลว้  การรับรองในลกัษณะเช่นน้ีจึงเรียกวา่  การรับรองทางการคา้ 

ง  การรับรองตั๋วเงินโดยธนาคาร  (BANKER ‘ S  ACCEPTANCE)  

ในบางกรณีผูรั้บเงินซ่ึงไม่ไดรู้้จกัคุน้เคยกบัผูส้ั่งจ่ายเงินหรือผูจ่้ายเงินดีพอ  อาจตอ้งการความ

มัน่ใจในตัว๋แลกเงินมากข้ึน  และอาจเรียกร้องใหผู้จ่้ายเงินน าตัว๋แลกเงินนั้นไปให้ธนาคารพาณิชยข์องผู ้

สั่งจ่ายเงินเป็นผูรั้บรองและเป็นผูจ่้ายเงิน  ตัว๋แลกเงินท่ีไดรั้บการับรองโดยธนาคารจึงเป็นตัว๋แลกเงินท่ี

เช่ือถือได ้ และสามารถน าไปขายลดให้กบัธนาคารเพื่อให้ไดเ้งินสดมาใช้จ่ายก่อนถึงก าหนดวนัใชเ้งิน

ตามตัว๋ 

อย่างไรก็ตาม  ตัว๋แลกเงินท่ีรับรองโดยธนาคารส่วนมากมกัใชใ้ยการคา้ระหว่างประเทศโดยผูส้ั่ง

จ่ายสินคา้เขา้อาจท าสัญญากบัธนาคารของตนให้ติดต่อกบัธนาคารของเจา้หน้ี  ซ่ึงเป็นเจา้ของสินคา้ใน

ต่างประเทศใหเ้ป็นผูรั้บรองตัว๋แลกเงินท่ีเจา้หน้ีออก  ธนาคารของเจา้หน้ีซ่ึงอยา่งต่างประเทศเม่ือรับรอง

ตัว๋ก็จะตอ้งเป็นผูส้ัง่จ่ายเงินท่ีเจา้หน้ีออก  ธนาคารของเจา้ซ่ึงอยูต่่างประเทศเม่ือรับรองตัว๋ก็จะตอ้งเป็นผู ้

สั่งเงินให้กบัเจา้ของสินคา้นั้นเม่ือมีการส่งสินคา้มาให้แลว้  และจะท าการเรียกเก็บเงินจากธนาคารใน
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ประเทศลูกหน้ีซ่ึงถือวา่เป็นผูค้  ้าประกนัตัว๋แลกเงิน  และธนาคารของลูกหน้ีผูส้ั่งสินคา้เขา้ก็จะเรียกเก็บ

เงินจากผูส้ั่งสินคา้เขา้อีกต่อหน่ึง 

(2) เช็ค  (CHEQUE) 

เช็คเป็นเคร่ืองมือเครดิตท่ีนิยมใชก้นัอยา่งกวา้งขวางในวงการธุรกิจและในหมู่ประชาชนทัว่ ๆ  

ไป  ผูเ้ขียนเช็คเป็นผูมี้บญัชีเงินฝากเผือ่เรียกในธนาคารพาณิชย ์ สั่งใหธ้นาคารจ่ายเงินในลกัษณะต่าง ๆ  

ใหแ้ก่บุคคลอ่ืน ๆ  เม่ือทวงถาม 

ในมาตรา  987  แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ บญัญติัไวว้า่  “อนัวา่เช็คนั้น  คือ

หนงัสือตราสารซ่ึงบุคคลหน่ึงเรียกวา่ผูส้ั่งจ่าย  สั่งธนาคารใหใ้ชเ้งินจ านวนหน่ึง  เมือทวงถามใหแ้ก่

บุคคลอีกคนหน่ึง  หรือใชใ้หต้ามค าสั่งของบุคคลอีกคนหน่ึง  อนัเรียกวา่  ผูรั้บเงิน ” 

ดงันั้น  ผูเ้ก่ียวของในเช็คจึงมี  3  ฝ่าย  คือผูส้ั่งจ่ายซ่ึงเป็นลูกคา้ท่ีมีบญัชีเงินฝากในธนาคารอีก

ฝ่ายหน่ึง  ผูรั้บเงินซ่ึงเป็นเจา้หน้ีของผูส้ั่งจ่ายฝ่ายหน่ึง  และธนาคารซ่ึงเป็นผูจ่้ายเงินอีกฝ่ายหน่ึง 

มาตรา  988  บญัญติัไวว้า่  ความสมบูรณ์ของเช็คตอ้งประกอบดว้ยรายการต่อไปน้ี 

(1) ค าบอกช่ือวา่เป็นเช็ค 

(2) ค าสั่งอนัปราศจากเง่ือนไขให้ใชเ้งินเป็นจ านวนแน่นอน 

(3) ช่ือหรือยีห่้อและส านกัของธนาคาร 

(4) ช่ือหรือยีห่้อของผูรั้บเงิน 

(5) สถานท่ีใชเ้งิน 

(6) วนัและสถานท่ีออกเช็ค 

(7) ลายมือช่ือผูส้ั่งจ่าย 

เช็คเป็นเคร่ืองมือเครดิตระยะสั้น  ผูไ้ดรั้บเช็คจะตอ้งน าไปข้ึนเงินภายใน  6  เดือน  นบัแต่วนัท่ี

สั่งจ่ายในเช็ค  (มาตรา  991  วรรค  สอง )  เม่ือข้ึนเงินไม่ไดต้อ้งแจง้ความต่อเจา้หนา้ท่ีต ารวจหรือ
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ฟ้องร้องเป็นคดีอาญาเองภายใน  3  เดือน  นบัแต่วนัข้ึนเงิน  เม่ือเจง้ความต่อเจา้หนา้ท่ีต ารวจแลว้สิทธิ

การด าเนินคดีอาญาขยายไปไดถึ้ง  5  ปี  เช็คทุกฉบบัโอนเปล่ียนมือกนัไดโ้ดยการสลกัหลงัและส่งมอบ 

 

ตัวอย่างเช็ค 

 

 

 

 

 

ก. ประเภทของเช็ค 

 เช็คอาจแบ่งประเภทโดยถือตามลกัษณะของผูรั้บเงินไดเ้ป็น  2  ประเภท  คือ 

1) เช็คทีส่ั่งจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือ  (BEARER’S  CHEQUE )คือเช็คท่ีมีการระบุช่ือเป็นผูรั้บเงินไวใ้น

เช็ค  และมิไดขี้ดฆ่าขอ้ความวา่  “หรือผูถื้อ”  ในเช็คออก  เช่น  ผูส้ั่งจ่ายเขียนขอ้ความในเช็ควา่  “จ่าย

นายอุทยั  รักราม  หรือผูถื้อหุ้น ”  ดงัน้ี  นายอุทยั  รักรามจะน าเช็คไปข้ึนเงินท่ีธนาคารเอง  หรือมอบ

ให้ใครก็ตามไปข้ึนเงินแทนก็ได้เช่นกัน  ในบางกรณีไม่มีการระบุช่ือผูรั้บเงินไวแ้ละไม่ได้ขีดฆ่า

ขอ้ความว่า  “ หรือผูถื้อ”  ออกดว้ยโดยอาจเติมขอ้ความว่า  “เงินสด”  ลงไปแทนจะอ่านไดว้่า  

“จ่ายเงินสด  หรือผูถื้อ”  เช่นน้ีก็จะเขา้ข่ายกรณีเดียวกนั  คือใครก็ตามสามารถน าเช็คน้ีไปข้ึนเงินท่ี

ธนาคารได ้ เช็คประเภทน้ีสามารถโอนมอบให้แก่กนัไดโ้ดยไม่ตอ้งมีการสลกัหลงัแต่อยา่งใด  เพราะ

ผูถื้อเช็คมีสิทธิน าไปข้ึนเงินไดเ้หมือนกนั  และโดยไม่ตอ้งเซ็นช่ือสลกัหลงัเม่ือเวลารับเงินดว้ย 

2) เช็คทีส่ั่งจ่ายเงินตามค าส่ัง  (ORDER  CHEQUE)คือเช็คท่ีผูส้ั่งจ่ายเงินขีดฆ่าขอ้ความวา่  “หรือ

ผูถื้อ”  ในเช็คออกและระบุช่ือผูรั้บเงินไวใ้นเช็ค  ขอ้ความท่ีปรากฎในเช็คจึงเป็นการระบุให้จ่ายเงิน

ธนาคาร  .................................................................. 

สาขา  .....................................................   ถนน  ..................................................  กรุงเทพมหานคร      

                   เช็คเลขท่ี  .....................................................................                        วนัท่ี  ........................................ 

      จ่าย  ..................................................................................   หรือผูถื้อ 

       บาท  ..................................................................... 

 

                ลงช่ือ  .................................................................... 

บาท 



83 
 

เฉพาะกบัผูมี้ช่ือเป็นผูรั้บเงินเท่านั้น  เช่น  ขอ้ความ  “จ่ายนางสาวปนัดดา  ศรีสัชนาลยั”  เช่นน้ี  

นางสาวปนดัดา  ศรีสัชนาลยั   เท่านั้นท่ีสามารถน าเช็คไปข้ึนเงินได ้ (การขีดฆ่าขอ้ความ  “หรือผูถื้อ” 

ในเช็คประเภทแรกออกจึงเปล่ียนสภาพมาเป็นเช็คประเภทท่ีสองทนัที)ยกเวน้นางสาวปนดัดา  ศรีสัช

นาลยั  จะไดโ้อนเช็คน้ีให้บุคคลอ่ืนซ่ึงท าไดโ้ดยการสลกัหลงัเช็คแล้วมอบให้ไปข้ึนเงินท่ีธนาคารได้

เช็คตามค าสั่งน้ีเม่ือเวลารับเงินจากธนาคารผูรั้บเงินจะตอ้งเซ็นช่ือสลกัหลงัดว้ย 

ข. การสลกัหลังเช็ค  (ENDORSEMENT) 

 การสลกัหลงัเช็คกระท าได ้ 3  วธีิ 

1) สลกัหลงัลอย  (BLANK  ENDORSEMENT)  คือการสลกัหลงัเช็คโดยมิไดร้ะบุช่ือผูท่ี้รับมอบ

เช็คนั้นลงไปดว้ย  เป็นการลงลายมือช่ือเฉย ๆ  เช่นน้ี  จะเป็นการเปล่ียนสภาพเช็คจากเช็คตามค าสั่งมา

เป็นเช็คผูถื้อทนัที  เพราะเม่ือสลกัหลงัแลว้  ผูรั้บเช็คคนต่อไปไม่ไดถู้กระบุช่ือไวจึ้งถือวา่ใครก็ตามน า

เช็คนั้นไปข้ึนเงินได ้เหมือน  ๆ  กนั 

2) สลกัหลงัพเิศษ  (SPECIAL  ENDORSEMENT)  คือการสลกัหลงัเช็คโดยระบุช่ือผูรั้บมอบ

เช็คคนต่อไปดว้ย  เช่น  นางสาวปนดัดา  ศรีสัชนาลยั  ตอ้งมอบเช็คใหน้านชยัเลิศ  สองแคว  ก็อาจสลกั

หลงัเช็ควา่  “จ่ายใหน้ายชยัเลิศ  สองแคว”  แลว้ลงลายมือช่ือก ากบัเช่นน้ีนายชยัเลิศสองแคว  เท่านั้นท่ี

จะน าเช็คไปข้ึนเงินได ้ยกเวน้นายชยัเลิศ  สองแคว  จะโอนเช็คฉบบัน้ีใหก้บัผูอ่ื้นต่อไป  ก็จะท าไดโ้ดย

การสลกัหลงัต่อไปอีก 

3) สลกัหลงัจ ากดั  (RESTRICTIVE  ENDORSEMENT)คือการสลกัหลงัเช็คเพื่อโอนเช็คให้

บุคคลท่ีระบุช่ือเท่านั้น  และมิใหมี้การสลกัหลงัโอนเช็คต่อ ๆ  ไปอีก  เช่น  นางสาวปนดัดา  ศรีสัชนา

ลยั  ตอ้งการโอนเช็คใหแ้ก่นายชยัเลิศ  สองแคว  และไม่ตอ้งการใหน้ายชยัเลิศ  สองแคว  โอนเช็คใหค้น

อ่ืน ๆ  อีก  นางสาวปนดัดา  ศรีสัชนาลยั  ก็อาจสลกัหลงัเช็ควา่  “ จ่ายใหน้ายชยัเลิศ  สองแควเท่านั้น”  

หรือ “น าเขา้ฝากในบญัชีนายชยัเลิศ  สองแคว”  แลว้ลงลายมือช่ือก ากบัการสลกัหลงัเช่นน้ีจึงเป็นการ

จ ากดัการโอนเช็คต่อ ๆ  ไป  และหากนายชยัเลิศ  สองแคว  จะยงัคงสลกัหลงัต่อไปอีกแลว้เกิดปัญหา

ต่าง ๆ  ข้ึน  นางสาวปนดัดา  ศรีสัชนาลยั  ก็จะพน้ความรับผดิชอบทั้งหมด 
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ในต่างประเทศบางประเทศเช่น  ในสหรัฐอเมริกาและองักฤษ  กฎหมายอนุญาตให้มีการสลกัหลงัวิธี

อ่ืน ๆ  อีก  เช่นการสลกัหลงัแต่บางส่วน  (PARTIAL  ENDORSEMENT)  เช่น  สลกัหลงัวา่  “จ่ายนาย

สมชาย  ตรีบูร  1,000 บาท  และนายทรง  คีรีมาศ  800  บาท ”  หรือสลักหลังโดยมีเง่ือนไข 

(CONDITIONAL  ENDORSEMENT)  เช่น  “จ่ายนางสาววนัเพญ็  ถา้เรียนจบในปีน้ี” แต่การสลกัหลงั

เช็คตามกฎหมายไทยไม่อนุญาตใหท้ าเช่นนั้น  ขอ้ความท่ีเขียนจึงถือวา่โมฆะ  เสมือนมิไดมี้การก าหนด

เง่ือนไขอะไรในเช็คนั้น 

ค. การขีดคร่อมเช็ค 

 เช็คท่ีสั่งจ่ายเงินทัว่ไปหากมิไดมี้การขีดคร่อมเรียกวา่  “เช็คเปิด” (OPEN  CHEQUE)  แต่ถา้มี

การขีดคร่อมบนมุมซา้ยบนของเช็ค  เรียกวา่  เช็คขีดคร่อม  (CROSSED  CHEQUE)  การขีดคร่อมเช็ค

นั้นมีจุดประสงคเ์พื่อป้องกนัมิใหผู้ท่ี้ไดรั้บเช็คไปโดยมิชอบ  น าไปข้ึนเงินไดส้ะดวกซ่ึงเป็นการรักษา

ผลประโยชน์ของผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  คือทั้งฝ่ายผูส้ั่งจ่ายเงิน  ธนาคารผูจ่้ายเงินและผูรั้บเงินดว้ย 

การขีดคร่อมเช็คท าได ้ 2  วธีิ  คือ 

1) ขีดคร่อมทัว่ไป  (GENERAL  CROSSING)ในมาตรา994  วรรคหน่ึง  แห่งประมวลกฎหมาย

แพง่และพาณิชย ์ อธิบายไวว้า่  “เช็คขีดคร่อมทัว่ไป  คือการเขียนเส้นขนานคู่ขวางไวบ้นดา้นหนา้ของ

เช็คกบัมีหรือไม่มีค  าวา่  “และบริษทั” หรือค ายอ่อยา่งใด ๆ ในเส้นขนาน  เช็คท่ีมีเส้นขีดคร่อมทัว่ไปน้ี  

ผูท้รงเช็คจะตอ้งน าเขา้บญัชีเงินฝากท่ีธนาคารใดธนาคารหน่ึงก่อน  แลว้จึงจะสั่งจ่ายถอนออกไปได ้ 

เช็คขีดคร่อมทัว่ไปจะใชเ้งินตามเช็คนั้นไดแ้ต่เพราะใหแ้ก่ธนาคารเท่านั้น ” 
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ตัวอย่างเช็คขีดคร่อมทัว่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากค าอธิบายในมาตรา  994  วรรคหน่ึง  ขยายความไดว้า่  เช็คขีดคร่อมทัไ่ปอาจเป็นการ 

          ขีดคร่อมโดยไม่เขียนขอ้ความใดในระหวา่งเส้นขนานท่ีขีดคร่อมหรือเขียนค าวา่  “และบริษทั ”  

(& CO.) ลงในระหวา่งเส้นขนานก็ได ้ ค  าวา่และบริษทั  (& CO.) เป็นค าท่ีใชต้ามประเพณีนิยมมา  

ตั้งแต่สมยัธนาคารในประเทศองักฤษ  ยงัเป็นของเจา้ของ  2-3  คน  มิไดเ้ป็นบริษทัจ ากดั  ช่ือ  ธนาคาร

จึงมกัต่อทา้ยวา่  “AND  COMPANY”  หรือ  “& CO.” นัน่เอง  และเน่ืองจากเช็คขีดคร่อมทัว่ไปน้ีผูท้รง

เช็คตอ้งน าเขา้ฝากธนาคารของตนก่อนจะยงัเบิกเงินสดไปไม่ได ้ เม่ือผูส้ั่งจ่ายเช็คไม่ทราบวา่ธนาคาร

 

 

 

 

เช็ค 

 

 

 

 

เช็ค 
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ของเจา้หน้ี  คือธนาคารอะไร  จึงเขียนค าวา่  & CO. ไวก่้อนเพื่อให้เจา้หน้ีเติมช่ือ  ธนาคารเขา้ไปเอง  

เม่ือธนาคารรับเช็คน้ีไปแลว้ก็จะน าไปเรียกเก็บเงินจากธนาคารเจา้ของเช็คเม่ือไดเ้งินมาแลว้จึงจะ

อนุญาตใหผู้น้ าเช็คมาฝากเบิกถอนเงินไปไดธ้นาคารเจา้ของเช็คจึงจ่ายเงินตามเช็คให้เพราะกบัธนาคาร

ท่ีผูท้รงเช็คน าไปฝากเท่านั้น  ดงัค าอธิบายทา้ยมาตรา  994  วรรคหน่ึง  ท่ีกล่าวมาแลว้  การขีดคร่อมโดย

เขียนเพียงเส้นขนานโดยไม่มีขอ้ความใดภายในเส้นขนาน  ถือวา่เป็นเขค็ขีดคร่อมทัว่ไปมีความหมาย

เช่นเดียวกนั 

2) ขีดคร่อมเฉพาะ (SPECIAL  CROSSING)ในมาตรา  994  วรรคสอง  อธิบายวา่  “เช็คขีด

คร่อมเฉพาะ  คือ  การเขียนเส้นขนานคู่ดงักล่าวและในระหวา่งเส้นขนานคู่นั้นจะมีช่ือธนาคารหน่ึง

ธนาคารใดระบุไวด้ว้ย  ผูท้รงเช็คขีดคร่อมเฉพาะน้ีจะตอ้งน าเช็คน้ีเขา้บญัชีฝาก  แลว้จึงจะเบิกเงิน

ออกไปได ้ เฉพาะใหแ้ก่ธนาคารท่ีไดร้ะบุช่ือไวเ้ท่านั้น ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากค าอธิบายในมาตรา  994  วรรคสอง  ขยายความไดว้า่เช็คขีดคร่อมเฉพาะจะตอ้งมีการระบุ

ช่ือธนาคารใดธนาคารหน่ึงลงในระหวา่งเส้นขนานท่ีขีดคร่อม  และผูท้รงเช็คจะตอ้งน าเช็คน้ีเขา้บญัชีท่ี

ธนาคารท่ีมีช่ือระบุไวเ้ท่านั้น  จากตวัอยา่งเช็คขีดคร่อมเฉพาะ  ผูท้รงเช็คจะตอ้งน าเช็คน้ีเขา้ฝากท่ี

 

 

เช็ค 

ธนาคารกรุงเทพ 
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ธนาคารกรุงเทพสาขาหวัหมากเท่านั้น  จะน าไปฝากท่ีอ่ืนไม่ได ้ เพราะธนาคารเจา้ของเช็คจะจ่ายเงิน

ตามเช็คใหก้บัธนาคารท่ีระบุไว ้ คือ  ธนาคารกรุงเทพสาขาหวัหมากเท่านั้น 

 ในทางปฏิบติั  เช็คขีดคร่อมเฉพาะยงัมีวธีิการท าไดอี้กหลายวธีิ  เช่น ถา้เขียนขอ้ความวา่  “เขา้

บญัชีผูรั้บเท่านั้น”  (ACCOUNT  PAYEE  ONLY)  ลงไป  ณ  ท่ีขีดคร่อม  ก็เป็นการระบุใหต้อ้งน าเช็ค  

นั้นเขา้บญัชีเงินฝากของผูรั้บในธนาคารใดธนาคารหน่ึงก็ได ้ แต่จะเขา้บญัชีเงินฝากคนอ่ืนไม่ได ้

ถา้เขียนประโยคดงักล่าวพร้อมทั้งใส่ช่ือธนาคารบงไปในระหว่างเส้นขนานดว้ย  ก็จะยิ่งเป็น

การจ ากดัการฝากลงไปอีก  คือเช็คใบนั้นจะตอ้งน าเขา้ฝากในบญัชีของผูรั้บในธนาคารท่ีระบุช่ือไว้

เท่านั้น  จะน าไปฝากท่ีธนาคารอ่ืนไม่ได ้

 ถา้มีการเขียนขอ้ความ  “ห้ามเปล่ียนมือ”  (NOT  NEGOTIABLE)  ลงท่ีขีดคร่อมก็หมายความ

วา่เช็คนั้นจะโอนเปล่ียนมือต่อไปโดยการสลกัหลงัไม่ได ้ ผูท้รงตอ้งน าเขา้ฝากธนาคารของตนเท่านั้น 

 หรือถา้มีการเขียนจ านวนเงินลงในท่ีขีดคร่อม  เช่น  เขียนวา่  “จ่ายเพียง  5,000 บาท”  ก็เป็นการ

ย  ้ามิใหธ้นาคารจ่ายเงินเกินกวา่จ านวนท่ีระบุนั้น  เป็นตน้ 

ง. ประโยชน์ของการขีดคร่อมเช็ค 

การขีดคร่อมเช็คเกิดประโยชน์มากมายหลายประการแก่ผูส้ั่งจ่ายหรือผูขี้ดคร่อม  ดงัน้ี 

1) ถา้เป็นการขีดคร่อมทัว่ไป  ผูส้ั่งจ่ายหรือผูขี้ดคร่อมจะไม่ตอ้งรับผดิชอบถา้ธนาคารเจา้ของเช็ค

จ่ายเงินใหก้บัผูรั้บไปโดยตรง  (ไม่น าเขา้ฝากในบญัชีก่อน) 

2) ถา้เป็นการขีดคร่อมเฉพาะ  ผูส้ั่งจ่ายหรือผูขี้ดคร่อมไม่ตอ้งรับผิดขอบ  ถา้หากธนาคารเจา้ของเช็ค

จ่ายเงินใหแ้ก่ธนาคารอ่ืนใดนอกเหนือจากท่ีไดร้ะบุไวใ้นการขีดคร่อม 

3) การขีดคร่อมเฉพาะท่ีผูส้ั่งจ่ายหรือผูขี้ดคร่อมเขียนขอ้ความต่าง ๆ  ลงไปดว้ย  เช่น  “เขา้บญัชีผูรั้บ

เท่านั้น”  “หา้มเปล่ียนมือ”  เหล่าน้ีเป็นการป้องกนัผูไ้ดรั้บเช็คไปโดยมิชอบไม่สามารถใชป้ระโยชน์จาก
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เช็คได ้ และหากธนาคารมิไดท้  าการตามค าสั่งท่ีระบุไวน้ี้  ผูส้ั่งจ่ายหรือผูขี้ดคร่อมก็ไม่ตอ้งรับผิดชอบแต่

อยา่งใดเช่นกนั 

จ.  สิทธิในการขีดคร่อมเช็ค 

ในมาตรา อ 995  ไดใ้หสิ้ทธิในการขีดคร่อมเช็คไว ้ ดงัน้ี 

1) เช็คไม่มีขีดคร่อม  ผูส้ั่งจ่ายหรือผูท้รงคนใดคนหน่ึง  จะขีดคร่อมเสียก็ได ้ และจ าท าเป็นขีด

คร่อมทัว่ไป  หรือขีดคร่อมเฉพาะก็ได ้

2) เช็คขีดคร่อมทัว่ไป  ผูท้รงจะท าใหเ้ป็นขีดคร่อมเฉพาะเสียก็ได ้

3) เช็คขีดคร่อมทัว่ไปก็ดี  ขีดคร่อมเฉพาะก็ดี  ผูท้รงจะเติมค าวา่  “หา้มเปล่ียนมือ” ก็ได ้

4) เช็คขีดคร่อมเฉพาะใหแ้ก่ธนาคารใด  ธนาคารนั้นจะซ ้ าขีดคร่อมเฉพาะใหไ้ปแก่ธนาคารอ่ืนเพื่อ

เรียกเก็บเงินก็ได ้

5) เช็คไม่มีขีดคร่อมก็ดี  เช็คขีดคร่อมทัว่ไปก็ดี  ส่งไปยงัธนาคารใดเพื่อใหเ้รียกเก็บเงิน  ธนาคาร

นั้นจะลงขีดคร่อมเฉพาะใหแ้ก่ตนเองก็ได ้

 และในมาตรา 996  ยงัปกป้องการขีดคร่อมเช็คของผูส้ั่งจ่ายหรือผูขี้ดคร่อมดว้ยวา่เช็คท่ีการขีด

คร่อมมาแลว้  การขีดคร่อมนั้นถือวา่เป็นส่วนส าคญัอนัหน่ึงของเช็ค  ใครจะลบลา้งหรือขีดฆ่า  เลิกการ

ขีดคร่อมเสียไม่ได ้ ถา้ผูใ้ดฝ่าฝืนท าไป  กฎหมายถือเสมือนวา่มิไดมี้การลบลา้ง  กายขีดคร่อมเลย  เช็ค

นั้นคงมีสภาพเป็นเช็คท่ีขีดคร่อมอยู ่

ฉ. ข้อยกเว้นให้ธนาคารมีสิทธิไม่จ่ายเงินตามเช็ค 

 ในมาตรา  991  ไดก้ าหนดขอ้ยกเวน้ใหธ้นาคารอาจมีสิทธิปฏิเสธไม่จ่ายเงินตามเช็คท่ีผูฝ้ากสั่ง

จ่ายได ้ ดว้ยเหตุ  3  ประการ  คือ   

1) ไม่มีเงินในบญัชีของผูส้ั่งจ่ายพอท่ีจะจ่ายตามเช็คนั้นและไม่มีขอ้ตกลงใหผู้ส้ั่งจ่ายเบิกเงินเกิน

บญัชี  ธนาคารก็ยอ่มมีสิทธิบอกปัดไม่จ่ายเงินตามเช็คนั้นได ้ กรณีเช่นน้ีธนาคารจะประทบัอกัษรวา่  

R/D  หรือ  REFER  TO  DRAWER  คือใหติ้ดต่อผูส้ั่งจ่ายเงิน 
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2) ยืน่เช็คเม่ือเกินก าหนด  6  เดือน  นบัแต่วนัท่ีลงในเช็ค  เหตุท่ีไม่ใหย้ืน่เกิน  6  เดือน  ก็เพื่อ

ไม่ใหผู้ท้รงเก็บเช็คไวน้าน  อาจท าใหเ้กิดภาระและความยุง่ยากในภายหลงั 

3) เม่ือไดมี้ค าบอกกล่าวแก่ธนาคารวา่เช็คนั้นหายหรือถูกลกัไป  ในกรณีน้ีกฎหมายมิไดบ้ญัญติัวา่

ผูใ้ดตอ้งเป็นผูบ้อกกล่าวหรือบอกอายดั  ฉะนั้นผูบ้อกกล่าวอาจเป็นผูส้ั่งจ่ายผูส้ลกัหลงัหรือผูท้รงเช็คก็

ได ้ เม่ือมีการบอกกล่าวใหอ้ายดั  ธนาคารจะประทบัอกัษรวา่  “PAYMENT  STOPPED”  ทนัทีเม่ือเช็ค

ฉบบันั้นถูกน ามาข้ึนเงิน 

เหตุ  3  ประการดงักล่าวน้ี  หากธนาคารเห็นควรจะจ่ายเงินตามเช็คก็สามารถท าไดแ้ต่เม่ือจ่ายไป

แลว้  ธนาคารจะหกัเงินจากบญัชีของผูฝ้ากไดห้รือไม่เพียงใดยอ่มแลว้แต่เหตุผลท่ีจะอา้งกบัผูฝ้ากแมว้า่

จะไม่มีเงินในบญัชีของผูฝ้ากพอจ่าย  แต่ธนาคารเห็นวา่ควรจ่ายเพื่อรักษาเกียรติช่ือเสียงของผูฝ้ากก็อาจ

จ่ายไป  แลว้หกับญัชีของผูฝ้ากภายหลงัเม่ือมีเงินในบญัชีพอในฐานะจดัการแทนก็ได ้ หรือถา้มีค าบอก

กล่าววา่เช็คหายหรือถูกลกัไปแต่ธนาคารเห็นวา่ผูท้รงเช็คเป็นผูท้รงโดยชอบดว้ยกฎหมายโดยไดรั้บเช็ค

โดยสุจริตก็อาจจ่ายเงินไปแลว้หกับญัชีจากผูส้ั่งจ่ายได ้ ส่วนกรณีท่ียืน่เกิน  6  เดือน  หากธนาคาร

จ่ายเงินไปแลว้ไม่เกิดปัญหาภายหลงัก็ไม่มีผลอะไรแต่หากมีปัญหาข้ึนธนาคารจะปฏิเสธไม่รับผดิชอบ

ไม่ได ้

 นอกจากสาเหตุ  3  ประการ  ตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา  991  แลว้  ในทางปฏิบติัยงัมีกรณีท่ี

ธนาคารอาจปฏิเสธไม่จ่ายเงินตามเช็ค  ตามประเพณีนิยมท่ีถือปฏิบติัอีก  คือ 

4) ลายมือช่ือผูส้ั่งจ่ายไม่ตรงกบัตวัอยา่ง  กรณีน้ีธนาคารอาจติดต่อกบัผูส้ั่งจ่ายถา้ท าไดเ้พื่อ

สอบถามวา่ไดมี้การสั่งจ่ายเช็คนั้นหรือไม่  หากเป็นลายมือช่ือของผูส้ั่งจ่ายจริง  แต่เผอิญผดิเพี้ยนจาก

ลายมือตวัอยา่งท่ีเคยใหไ้วก้บัธนาคาร  ธนาคารก็อาจจ่ายเงินตามเช็คไปไดเ้ช่นกนั 

5) จ านวนเงินไม่ถูกตอ้ง  หรือจ านวนเงินตามตวัเลขไม่ตรงกบัท่ีเขียนเป็นตวัอกัษร 

6) เช็คช ารุด  ฉีกขาด 

7) ผูส้ั่งจ่ายปิดบญัชีเงินฝากแลว้ 

ในมาตรา  992  ยงัก าหนดให้ธนาคารงดจ่ายเงินทนัที  เม่ือ 

8) รู้วา่ผูส้ั่งจ่ายตาย 
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9) รู้วา่ศาลไดมี้ค าสั่งรักษาทรัพยช์ัว่คราว  หรือค าสั่งใหผู้ส้ั่งจ่ายเป็นคนลม้ละลายหรือไดมี้

ประกาศโฆษณาค าสั่งเช่นนั้น 

(3) ดร๊าฟธนาคาร  (BANKER’S  DRAFT) 

 ดร๊าฟธนาคาร คือ ค าสั่งท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรของธนาคารหน่ึงส่งไปยงัอีกธนาคารหน่ึงหรือ

สาขาของตน  ให้จ่ายเงินจ านวนหน่ึงใหแ้ก่บุคคลหน่ึง 

 จากความหมายของดร๊าฟธนาคารจึงเห็นไดว้า่ดร๊าฟธนาคารเป็นเคร่ืองมือเครดิตท่ีอ านวยความ

สะดวกในการจ่ายเงินหรือช าระหน้ีแก่ประชาชนพอ่คา้นกัธุรกิจเป็นอยา่งมาก  เม่ือลูกน้ีตอ้งการช าระ

หน้ีใหก้บัเจา้หน้ีท่ีอยูห่่างไกลจะเป็นในประเทศหรือแมใ้นต่างประเทศก็ตามก็อาจใชว้ธีิซ้ือตร๊าฟของ

ธนาคารโดยเสียเงินค่าธรรมเนียมเพิ่มข้ึนจากมูลค่าดร๊าฟท่ีซ้ือเพียงเล็กนอ้ย  แลว้ส่งดร๊าฟน้ีไปใหก้บั

เจา้หน้ี  เม่ือเจา้หน้ีไดรั้บดร๊าฟก็สามารถน าไปข้ึนเงิน  ณ  ธนาคารท่ีระบุไวใ้นดร๊าฟซ่ึงก็จะเป็นธนาคาร

ท่ีอยูใ่กลก้บัภูมิล าเนาของเจา้หน้ีตามท่ีแจง้ใหลู้กหน้ีไดท้ราบล่วงหนา้แลว้ 

 ปกติธนาคารต่าง ๆ  จะมีสาขาของตนในเมืองต่าง ๆ  อยูแ่ลว้ก็อาจระบุในดร๊าฟใหธ้นาคาร

สาขาท่ีอยูใ่กลเ้จา้หน้ีเป็นผูจ่้ายเงินตามค าสั่งในดร๊าฟ  หรือหากเจา้หน้ีตอ้งการใหธ้นาคารอ่ืน ๆ  ตามท่ี

ตอ้งการเป็นผูจ่้าย  ธนาคารเจา้ของดร๊าฟก็อาจท าได ้ เพราะปกติธนาคารทั้งหลายจะมีบญัชีเงินฝากไว้

กบัธนาคารอ่ืน ๆ  อยูแ่ลว้เช่นกนั  แมก้บัธนาคารในต่างประเทศบางธนาคารก็ตาม  การใชด้ร๊าฟในการ

ช าระหน้ี  นอกจากจะปลอดภยัเพราะไดมี้การระบุช่ือผูรั้บเงินไวแ้น่ชดัแลว้  หากดร๊าฟสูญหายไปผู ้

ไดด้ร๊าฟโดยมิชอบก็ไม่อาจน าไปข้ึนเงินไดแ้ลว้  ดร๊าฟยงัมีความมัน่คงเช่ือถือไดเ้ป็นอยา่งดีเพราะผูอ้อก

คือธนาคาร  และผูจ่้ายเงินก็คือธนาคาร 
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7. สรุป 

 เครดิต หมายถึง ความน่าเช่ือถือท่ีเจา้หน้ีมีต่อลูกหน้ี เครดิตแบ่งไดห้ลายประเภทข้ึนอยูก่บั

วตัถุประสงคใ์นการแบ่ง 

 เคร่ืองมือเครดิต หมายถึง เอกสารท่ีแสดงหลกัฐานการเป็นหน้ีต่อกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

เคร่ืองมือเครดิตท่ีส าคญัมี 2 ประเภท คือเคร่ืองมือเครดิตท่ีมีลกัษณะเป็นค ามัน่สัญญาใชเ้งิน ไดแ้ก่ หน้ี

ในบญัชีและตัว๋สัญญาใชเ้งิน กบัเคร่ืองมือเครดิตในลกัษณะค าสั่งใหจ่้ายเงินเช่น ตัว๋แลกเงิน เช็ค  ดร๊าฟ

ธนาคาร เป็นตน้ เคร่ืองมือเครดิตแต่ละประเภท จะมีบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมาย แพง่ และ พาณิชย ์

ตลอดจนประเพณีปฏิบติัทางการคา้ ถือปฏิบติัเพื่อใหเ้ป็นส่ือกลางแลกเปล่ียนทางเศรษฐกิจ 
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ค าถามท้ายบทที่ 5 

1. หลกั 5 ’C of credit ประกอบดว้ยอะไรบา้ง 

2. ตัว๋สัญญาใชเ้งิน คืออะไร มีผูเ้ก่ียวขอ้งก่ีฝ่าย 

3. ใหอ้ธิบายความหมายของตัว๋แลกเงิน 

4. ใหอ้ธิบายความหมายของการอาวลัตัว๋แลกเงิน 

5. ใหอ้ธิบายความหมายของการรับรองตัว๋แลกเงิน 

6. เช็คมีก่ีประเภท อะไรบา้ง 

7. การโอนเช็คผูถื้อท าไดโ้ดยวธีิใด 

8. อธิบายความหมายของ “ผูท้รงเช็ค” 

9. การสลกัหลงัเช็คมีก่ีวธีิ อะไรบา้ง และมีผลอยา่งไร 

10. การขีดคร่อมเช็คมีก่ีวธีิ อยา่งไรบา้ง และมีผลอยา่งไร 

11. ธนาคารจะปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คในกรณีใดบา้ง 

 

 

 


