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บทคัดย่อ

 บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาของการน�าเช็คมาใช้มอบเป็นของหมั้นและสินสอด 

เพื่อหาข้อเสนอแนะที่เหมาะสมในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงเอกสาร 

 จากการศึกษาพบว่า การหมั้นจะสมบูรณ์เม่ือฝ่ายชายส่งมอบหรือโอนทรัพย์สินอันเป็นของหมั้น 

ให้แก่หญิงในขณะหมัน้ ส่วนทรพัย์สนิอนัเป็นสนิสอดฝ่ายชายสามารถส่งมอบในภายหลังได้ แต่เช็คมหีลายประเภท 

การส่งมอบเช็คบางประเภทถือเสมือนเป็นการส่งมอบเงินสดให้แก่ผู้รับ เช่น แคชเชียร์เช็ค เช็คของขวัญ ดราฟต์ 

และเช็คที่ธนาคารรับรองแล้ว เน่ืองด้วยในการออกเช็คนั้นจะต้องมีการช�าระเงินให้แก่ทางธนาคารเสียก่อน แต่

การส่งมอบเช็คบางประเภทไม่ถือเสมือนเป็นการส่งมอบเงินสดให้แก่ผู้รับ เช่น เช็คชนิดระบุชื่อ เช็คชนิดผู้ถือ 

เพราะการจะได้รับเงินตามเช็คยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากธนาคารอาจปฏิเสธการใช้เงิน ดังนั้น การน�าเช็คมา

ใช้มอบเป็นของหมั้นจึงไม่ใช่ทุกกรณีที่จะถือเสมือนว่ามีการส่งมอบเงินสดเป็นของหมั้นที่จะท�าให้การหมั้นมีผล

สมบูรณ์ตามกฎหมายได้ และแม้ว่าตามหลักกฎหมายเรื่องสินสอดการส่งมอบเช็คแทบทุกกรณีจะถือว่ามีการส่ง

มอบเงินเป็นสินสอดได้ แต่การน�าเช็คชนิดระบุชื่อหรือเช็คชนิดผู้ถือมาใช้มอบเป็นสินสอดอาจมีกรณีไม่ได้รับเงิน

สินสอดตามเช็ค ดังนั้น เพื่อให้การใช้เช็คไม่ให้กระทบต่อความสมบูรณ์ของการหมั้นตามกฎหมายและเพื่อความ

สัมฤทธิ์ผลของการได้รับเงินสินสอด จึงควรเพ่ิมเติมกฎหมายให้มีความชัดเจนว่า “กรณีของหมั้นเป็นเช็ค” 
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การหมัน้จะสมบูรณ์เมือ่เชค็นัน้ได้ใช้เงนิแล้วในขณะหมัน้ “กรณสีนิสอดเป็นเชค็” จะถอืว่าเป็นการให้สนิสอดเม่ือ

ได้ใช้เงินแล้ว ท�านองเดียวกับเรื่องความระงับแห่งหนี้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 321 วรรคสาม

ค�าส�าคัญ: ปัญหาทางกฎหมาย; เช็ค; ของหมั้น; สินสอด

Abstract 

 This article aims to study the problematic condition regarding the use of cheque as 

engagement gift and dowry to find appropriate recommendations on revision of the law. The 

documentary research method is used in this study.

 The study has shown that the engagement is valid when the man gives or transfers 

the property which is engagement gift to the woman while getting engaged. Regarding the 

property, which is dowry, the man can deliver at a later date. However, there are different 

types of cheques. The delivery of certain types of cheques is considered as the delivery of 

cash to the payee, such as cashier’s cheque, gift cheque, bank draft and certified cheque since 

payment by the drawer must be made to the banker prior to cheque issuance. Conversely, 

the delivery of certain types of checks is not regarded as the delivery of cash to the payee, 

such as order cheque and bearer cheque because receiving the payment is uncertain due to 

the fact that the banker may refuse payment of cheque. Therefore, not all cases treat the use 

of cheque as engagement gift as the delivery of cash as engagement gift, which allows the 

engagement to be legally valid. And although the delivery of cheque as dowry is mostly 

considered as the delivery of money as dowry according to the principles of dowry law, there 

may be a case where the money is not received if the order cheque or bearer cheque are used 

to deliver as the dowry. Consequently, in order for the use of cheque not affecting the validity 

of legal engagement and for the achievement of receiving dowry, the law should be added on 

certain provisions to make it clear: “If an engagement gift is a cheque, the engagement is not 

valid until the cheque has already been payable while getting engaged. If a dowry is a cheque, 

it is considered the give of dowry once the cheque has been payable.” These are similar to 

the extinguishment of debts according to paragraph 3, section 321 of Civil and Commercial 

Code.
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1. บทน�า

 1.1 ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

   สบืเนือ่งจากมกีารตัง้ประเดน็ค�าถามเกีย่วกบัการน�าเชค็มาใช้มอบเป็นของหมัน้หรอืสนิสอดในการ

จัดกิจกรรมทางกฎหมายแล้วมีผู้แสดงความคิดเห็นว่า การส่งมอบเช็คเป็นของหมั้นไม่น่าจะท�าให้การหมั้นมีผล

สมบูรณ์ตามกฎหมายได้ เนื่องจากอาจมีกรณีที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน จึงไม่ถือว่ามีการส่งมอบเงินเป็นของ

หม้ันให้แก่หญิงขณะท�าการหมั้น ซึ่งเป็นการแสดงความคิดเห็นท่ีมีเหตุผลตามหลักกฎหมายในเรื่องการหมั้น  

แต่เน่ืองจากเช็คมีหลายประเภทซึ่งในแต่ละประเภทจะมีลักษณะเฉพาะและผลในทางกฎหมายที่แตกต่างกัน  

จึงท�าให้เกิดข้อสงสัยต่อไปว่า เช็คทุกประเภทไม่สามารถน�ามาส่งมอบเป็นของหมั้นได้จริงหรือไม่ หรือว่ามีเช็ค

บางประเภททีส่ามารถน�ามาใช้ส่งมอบเป็นของหมัน้ได้ โดยในเบ้ืองต้นผูเ้ขียนได้ท�าการศกึษาค้นคว้าเพือ่พยายาม

หาค�าตอบในประเด็นปัญหาดังกล่าวจากงานวิจัย วิทยานิพนธ์ หนังสือ ต�ารา บทความแล้ว แต่ยังไม่พบค�าตอบ

ที่ชัดเจนว่ามีเช็คประเภทใดบ้างท่ีสามารถน�ามาส่งมอบเป็นของหม้ันได้ตามกฎหมาย และมีเช็คประเภทใดบ้าง 

ทีไ่ม่สามารถน�ามาส่งมอบเป็นของหม้ันได้ตามกฎหมาย เมือ่พจิารณากฎหมายครอบครวัเรือ่งการหมัน้ ทีไ่ด้มกีาร

แก้ไขครัง้ล่าสดุเมือ่ปี พ.ศ. 2533 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ มาตรา 1437 วรรคหนึง่ ซ่ึงเป็นกฎหมาย

ที่มีผลใช้บังคับอยู่ฉบับปัจจุบัน ได้บัญญัติว่า “การหมั้นจะสมบูรณ์เมื่อฝ่ายชายได้ส่งมอบหรือโอนทรัพย์สินอัน

เป็นของหมั้นให้แก่หญิงเพื่อเป็นหลักฐานว่าจะสมรสกับหญิงนั้น”5 ซ่ึงเมื่อพิจารณาบทบัญญัติดังกล่าวแล้วอาจ

ท�าให้เข้าใจไปได้ว่า “กรณีน�าเช็คมาใช้มอบเป็นของหมั้น การหมั้นจะสมบูรณ์เมื่อฝ่ายชายได้ส่งมอบเช็คอันเป็น

ของหมั้นให้แก่หญงิเพือ่เป็นหลักฐานว่าจะสมรสกบัหญงินั้น” แต่ในความเป็นจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ เนื่องจากเชค็

มีหลากหลายรูปแบบซึ่งมีลักษณะเฉพาะและผลในทางกฎหมายแตกต่างกันออกไป ท�าให้การส่งมอบเช็คบาง

ประเภทถือเสมือนได้ว่าเป็นการส่งมอบเงินสดให้แก่ผู้รับ เช่น แคชเชียร์เช็ค เช็คของขวัญ ดราฟต์ และเช็คที่

ธนาคารรับรองแล้ว6 เพราะในการออกเช็คหรือให้ธนาคารรับรองเช็คต้องมีการช�าระเงินให้แก่ทางธนาคารหรือ

ให้ทางธนาคารหกัเงนิจากบัญชีก่อน เมือ่ฝ่ายชายน�าแคชเชยีร์เชค็ เชค็ของขวญั ดราฟต์ และเชค็ทีธ่นาคารรบัรอง

แล้วมาส่งมอบเป็นของหมัน้ให้แก่หญงิขณะหมัน้ จงึถอืเสมอืนได้ว่าจ�านวนเงนิตามทีร่ะบุในเชค็ได้ตกเป็นกรรมสทิธิ์

ของหญิงแล้วทันทีตั้งแต่ขณะท�าการหมั้น ท�าให้การหมั้นมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย ซึ่งในบริบทนี้ตัวเช็คจะเป็น

เพยีงสญัลกัษณ์ท่ีใช้แทนเงินสด แต่การส่งมอบเชค็บางประเภทไม่ถอืเสมอืนเป็นการส่งมอบเงนิสดให้แก่ผูร้บั เช่น 

เช็คชนิดระบุชื่อ เช็คชนิดผู้ถือ เพราะการจะได้รับเงินตามเช็คนั้นยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากอาจมีกรณีที่

ธนาคารอาจปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คได้7 ดังนั้น การที่ฝ่ายชายส่งมอบเช็คชนิดระบุชื่อและเช็คชนิดผู้ถือเป็น

ของหมั้นให้แก่หญิงขณะท�าการหมั้น จ�านวนเงินตามที่ได้มีการระบุในเช็คจึงไม่อาจถือเสมือนได้ว่าตกเป็น

กรรมสิทธิ์ของหญิงทันทีตั้งแต่ขณะท�าการหมั้น ท�าให้การหมั้นไม่สมบูรณ์ตามกฎหมาย และท�าให้หญิงไม่อยู่ใน

สถานะของการเป็นผู้ทรงเช็คไม่ว่าจะเป็นกรณีเช็คชนิดระบุชื่อ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
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904, มาตรา 905 และมาตรา 1948 หรือกรณีเช็คชนิดผู้ถือ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 904 

และมาตรา 1949 ทีจ่ะน�าเชค็ไปขึน้เงนิกบัธนาคาร ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ มาตรา 990 หรือฟ้อง

บคุคลผู้ลงลายมอืชือ่ในเช็คให้รบัผดิในกรณทีีธ่นาคารปฏเิสธการจ่ายเงนิ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ 

มาตรา 900 ได้ เนื่องจากมูลหนี้การหมั้นอันเป็นมูลหนี้พื้นฐานในการออกเช็คนั้นไม่สมบูรณ์ตามกฎหมาย ดังนั้น 

เช็คชนิดระบุชื่อ และเช็คชนิดผู้ถือจึงไม่สามารถน�ามาใช้ส่งมอบเป็นของหมั้นแทนเงินสดได้

 นอกจากน้ี เมื่อได้พิจารณากฎหมายครอบครัวเรื่องสินสอดพบว่า ไม่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขเป็นเวลา

นานมากแล้วเชน่เดยีวกนัโดยคงบัญญัตริวมอยูใ่นมาตราเดยีวกับเรื่องการหมัน้10 ตามประมวลกฎหมายแพง่และ

พาณิชย์ มาตรา 1437 วรรคสาม ท่ีบัญญัติว่า “สินสอด เป็นทรัพย์สินซึ่งฝ่ายชายให้แก่บิดามารดา ผู้รับบุตร

บุญธรรมหรือผู้ปกครองฝ่ายหญิง แล้วแต่กรณี เพื่อตอบแทนการที่หญิงยอมสมรส...” พบว่า ในตัวบทระบุไว้แต่

เพียงลักษณะของสัญญาสินสอดและวัตถุประสงค์ของสัญญาสินสอด โดยมิได้ระบุถึงการท�าสัญญาสินสอดต้อง

ท�าเมื่อใด การส่งมอบหรือโอนตัวทรัพย์สินอันเป็นสินสอดต้องส่งมอบเมื่อใด อย่างไร และในกรณีที่สินสอดเป็น

เชค็จะมหีลกัเกณฑ์ในการส่งมอบดังเช่นทรพัย์สนิประเภทอืน่ ๆ หรือไม่ แต่ถ้าอ่านค�าอธบิายในทางต�าราจะพบว่า 

การท�าสัญญาสินสอดหรือการตกลงว่าจะมีการให้สินสอดแก่กันต้องเกิดขึ้นก่อนการสมรส ส่วนตัวทรัพย์สิน 

อันเป็นสินสอดสามารถส่งมอบให้แก่บิดามารดา ผู้รับบุตรบุญธรรม หรือผู้ปกครองฝ่ายหญิงในภายหลังได้ โดย

ไม่จ�าเป็นต้องส่งมอบให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่ผู้รับทันทีต้ังแต่ขณะท�าสัญญาสินสอดดังเช่นกรณีของการหมั้น11  

ท�าให้การส่งมอบเช็คทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นเช็คชนิดระบุชื่อ เช็คชนิดผู้ถือ แคชเชียร์เช็ค เช็คของขวัญ ดราฟต์ 

และเช็คที่ธนาคารรับรองแล้วสามารถน�ามาใช้มอบเป็นสินสอดแทนเงินสดได้ ประเด็นปัญหาน่าจะอยู่ที่ความ 

น่าเช่ือถือในการจะได้รับการใช้เงินตามเช็คมากกว่า เนื่องจากเช็คบางประเภทอาจมีกรณีที่ธนาคารปฏิเสธการ

จ่ายเงนิตามเชค็ได้ เช่น เชค็ชนดิระบชุือ่ และเชค็ชนดิผู้ถือ12 ซ่ึงแม้ในกรณท่ีีธนาคารปฏเิสธการจ่ายเงนิบดิามารดา 

ผูร้บับตุรบญุธรรม หรอืผูป้กครองฝ่ายหญงิ แล้วแต่กรณ ีจะอยูใ่นฐานะผู้ทรงเช็คทีส่ามารถฟ้องบคุคลผูล้งลายมอืชือ่

ในเช็คให้รับผิดได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 900 เพราะครอบครองเช็คไว้จากมูลหนี้เดิม 

ที่สมบูรณ์ คือ การให้สินสอด13 แต่การจะได้รับเงินสินสอดตามจ�านวนที่ระบุในเช็คหรือไม่ ก็ยังไม่มีความแน่นอน

อยูด่ ีและอาจท�าให้ต้องเสยีเวลาและเสยีค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิคดี ในขณะทีเ่ชค็บางประเภทธนาคารไม่สามารถ

ปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คได้ เช่น แคชเชียร์เช็ค เช็คของขวัญ ดราฟต์ และเช็คที่ธนาคารรับรอง ซึ่งเรื่องเหล่านี้

จ�าเป็นต้องอาศัยความรู้ในทางกฎหมายเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะและผลในทางกฎหมายของเช็คประเภทนั้น ๆ 
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ประกอบเป็นพืน้ฐานด้วยจงึจะสามารถท�าการเลอืกประเภทของเชค็ได้อย่างเหมาะสมและปลอดภยั ด้วยเหตผุลตาม

ทีไ่ด้กล่าวมาแล้วข้างต้น ในงานศกึษาน้ีผูเ้ขียนจงึมุง่ทีจ่ะศกึษาสภาพปัญหาของการน�าเชค็มาใช้มอบเป็นของหมัน้

และสนิสอด เพือ่หาข้อเสนอแนะทีเ่หมาะสมในการปรบัปรงุแก้ไขกฎหมายในภายต่อไป

 1.2 วัตถปุระสงค์

   1.2.1 เพือ่ศกึษาถงึการหมัน้และสนิสอดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์

   1.2.2 เพือ่ศกึษาถงึเช็คตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์และตามระเบยีบ ธปท. ที ่สรข. 1/2554 

ว่าด้วยระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็คและระบบการจดัเกบ็ภาพเชค็ (Imaged Cheque Clearing and Archive 

System: ICAS) 

   1.2.3 เพือ่ศกึษาถงึสภาพปัญหาของการน�าเชค็มาใช้มอบเป็นของหมัน้และสนิสอด เพือ่หาข้อเสนอ

แนะทีเ่หมาะสมในการปรบัปรงุแก้ไขกฎหมายต่อไป

 1.3 ขอบเขตการวจิยั 

   1.3.1 ศกึษาภาพรวมและหลกัเกณฑ์เรือ่งการหมัน้และสนิสอดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

   1.3.2 ศกึษาภาพรวมและหลกัเกณฑ์ของเช็คตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์และระเบยีบ

ธปท. ท่ี สรข. 1/2554 ว่าด้วยระบบการหกับญัชีเชค็ด้วยภาพเชค็และระบบการจดัเก็บภาพเช็ค (Imaged Cheque 

Clearing and Archive System: ICAS)

   1.3.3 ศึกษาเชิงวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาของการน�าเช็คมาใช้มอบเป็นของหมั้นและสินสอด  

เพือ่หาข้อเสนอแนะทีเ่หมาะสมในการปรบัแก้ไขปรงุกฎหมาย 

 1.4 ระเบยีบวธิกีารวจิยั

   การศึกษานี ้มุง่ศกึษาถงึสภาพปัญหาของการน�าเช็คมาใช้มอบเป็นของหมัน้และสนิสอด ด้วยวธิกีาร

วจิยัทางเอกสาร (Documentary Research) โดยจะท�าการศกึษาค้นคว้าหาข้อมลูจากหนงัสอื บทความ วารสาร 

เอกสารเผยแพร่อื่น และข้อมูลบนสื่อออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต เช่น เอกสารเผยแพร่ออนไลน์ หรือหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) และจะน�าข้อมูลเหล่านั้นมาศึกษาเชิงวิเคราะห์เพื่อหาข้อเสนอแนะที่เหมาะสมในการ

ปรบัปรงุแก้ไขกฎหมายต่อไป

 1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

   1.5.1 ท�าให้ทราบถึงการหมั้นและสินสอดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

   1.5.2 ท�าให้ทราบถงึเชค็ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์และระเบยีบ ธปท. ที ่สรข. 1/2554 

ว่าด้วยระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็คและระบบการจัดเก็บภาพเช็ค (Imaged Cheque Clearing and 

Archive System: ICAS)

   1.5.3 ท�าให้ทราบถงึสภาพปัญหาของการน�าเชค็มาใช้มอบเป็นของหมัน้และสนิสอด และทราบถงึ

ข้อเสนอแนะที่เหมาะสมในปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย



หน้า 30 ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2565 (vol. 10 no. 1 January - June 2022)

 14 วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์, กฎหมายแพ่งพิสดาร เล่ม 3 ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2564 (กรุงเทพฯ: แสงจันทร์การพิมพ์, 2564), 355.

 15 ไพโรจน์ กัมพูสิริ, ค�าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 5 ครอบครัว, พิมพ์ครั้งที่ 10 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์, 2563), 47-48.

 16 วรินเศรษฐ์ สุขประเสริฐ, “สถานะสินสอดตามกฎหมายไทย,” 905-906.

 17 วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์, กฎหมายแพ่งพิสดาร เล่ม 3 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2564), 355.

 18 ประสพสุข บุญเดช, ค�าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 5 ว่าด้วยครอบครัว, 66.

 19 มนชิดา รุจิกัณหะ, “การช�าระหนี้ด้วยตั๋วเงิน,” 49-50.

2. ผลการวิจัย

 จากการศึกษาเรื่อง ปัญหาทางกฎหมายของการน�าเช็คมาใช้มอบเป็นของหมั้นและสินสอด สามารถ

แยกประเด็นการศึกษาได้ดังนี้

 2.1 การหมั้น

   การหมั้น คือ สัญญาที่ฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงตกลงกันว่าชายหญิงจะท�าการสมรสกันตามกฎหมาย 

โดยฝ่ายชายได้ส่งมอบหรือโอนทรัพย์สินอันเป็นของหมั้นให้แก่หญิงเพื่อเป็นหลักฐานว่าจะสมรสกับหญิงนั้น14  

การหม้ันจะสมบูรณ์เมือ่ฝ่ายชายได้ส่งมอบหรือโอนทรัพย์สนิอนัเป็นของหมัน้ให้แก่หญงิก่อนวนัหมัน้หรอือย่างช้า

ที่สุดในขณะหมั้น15

 2.2 สินสอด

   ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1437 สินสอด คือ สัญญาที่ฝ่ายชายตกลงให้

ทรัพย์สินแก่บิดามารดา ผู้รับบุตรบุญธรรม หรือผู้ปกครองของหญิง เพื่อตอบแทนการที่หญิงยอมสมรส และ

บคุคลดงักล่าวตกลงยอมรบัทรพัย์สนินัน้ โดยสภาพของสัญญาสินสอดจะเกดิขึน้ได้ชายและหญงิต้องมกีารแสดง

เจตนาว่าจะท�าการสมรสกันแล้วเป็นส�าคัญ ซึ่งเจตนาที่จะสมรสกันนี้อาจอยู่ในรูปแบบของสัญญาหมั้น16 หรือ

สญัญาจะสมรสกไ็ด้17 สัญญาสนิสอดเกดิขึน้และมผีลสมบรูณ์ตามกฎหมายได้เพียงการตกลงกนัด้วยวาจาหรือจะ

ตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้ แต่ต้องตกลงกันว่าจะให้สินสอดก่อนการสมรส ส่วนตัวทรัพย์สินอันเป็นสอด

จะส่งมอบก่อนสมรส ขณะท�าการสมรส หรือหลงัสมรสกไ็ด้ ไม่จ�าเป็นต้องส่งมอบในขณะท�าสญัญาสนิสอดดงัเช่น

ของหมั้น18  

 2.3 เช็ค

   เช็ค (Cheque) คือ หนังสือตราสารซึ่งมีบุคคลที่เกี่ยวข้องอยู่ 3 ฝ่าย ได้แก่ 1) ผู้ออกเช็คหรือผู้สั่ง

จ่าย (Drawer) เป็นผู้ที่ท�าเช็คขึ้นและสั่งให้ธนาคารจ่ายเงินจ�านวนหน่ึงให้กับบุคคลอีกคนหนึ่ง, 2) ธนาคาร 

(Banker) คือ เป็นผู้รับค�าสั่งให้จ่ายเงินตามเช็ค และ 3) ผู้รับเงิน (Payee) เป็นเจ้าหนี้ของผู้ออกเช็คหรือผู้สั่งจ่าย 

เป็นผู้มีสิทธิน�าเช็คไปขึ้นเงินจากธนาคารในฐานะผู้ทรงเช็ค (Holder)19  ในบทความนี้ขอแยกเช็คออกเป็น 2 

ประเภท คือ

   2.3.1 เช็คสั่งจ่ายโดยบุคคล 

     ผู้ออกเช็คหรือผู้สั่งจ่ายต้องมีการเปิดบัญชีกระแสรายวันหรือบัญชีเดินสะพัดไว้กับทาง

ธนาคาร แยกออกเป็น 2 กรณี ได้แก่ 1) เช็คชนิดระบุชื่อ หมายถึง เช็คที่มีการระบุชื่อผู้รับเงินไว้ในเช็คและขีดฆ่า
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ค�าว่า “หรือผู้ถือ” ออก และ 2) เช็คชนิดผู้ถือ หมายถึง เช็คที่ไม่ได้มีการขีดฆ่าค�าว่า “หรือผู้ถือ” ออก ไม่ว่าจะมี

การระบุชื่อผู้รับเงินหรือเติมค�าอื่นใดลงไปหรือไม่20 ซึ่งอาจมีกรณีที่ธนาคารปฏิเสธไม่จ่ายเงินตามเช็คได้21 

โดยในทางปฏบิตัขิองธนาคารจะมถ้ีอยค�าปฏเิสธการใช้เงนิตามเชค็ทีม่หีมายเลขก�ากบัเฉพาะแล้วแต่กรณี22 ท�าให้

ผู้ที่ลงลายมือชื่อในเช็คมีความรับผิดในทางแพ่งท่ีจะต้องช�าระเงินตามเช็คให้แก่ผู้ทรง แต่การจะได้รับช�าระหนี้

หรือไม่ก็ยังคงมีความไม่แน่นอนอยู่นั่นเองและต้องเสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการด�าเนินคดีมีเพียงวิธีเดียว 

ทีจ่ะท�าให้เชค็ทีส่ัง่จ่ายโดยบคุคลมคีวามน่าเชือ่ถือ คอื ให้ธนาคารรับรองการจ่ายเงินตามเชค็นัน้ เนือ่งจากธนาคาร

จะผูกพันเป็นลูกหนี้ชั้นต้นในอันจะต้องใช้เงินแก่ผู้ทรงเช็ค23

   2.3.2 เช็คสั่งจ่ายโดยธนาคาร 

    เชค็สัง่จ่ายโดยธนาคาร ได้แก่ 1) แคชเชียร์เชค็ (Cashier’s Cheque) ผู้ซ้ือจะต้องจ่ายเงนิสด 

หรอืให้ธนาคารหักเงนิจากบัญชีเงินฝากเท่าจ�านวนทีร่ะบใุนเชค็ โดยจะต้องมกีารระบจุ�านวนเงนิ (ไม่จ�ากดัจ�านวน) 

และชือ่ผูรั้บไว้อย่างชดัเจน24   มอีตัราค่าบรกิารฉบบัละ 20 บาท25 โดยผู้รับเงินจะต้องข้ึนเงินในเขตเคลียร่ิงเดียวกนั

จึงจะไม่เสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม แต่ถ้าน�าไปขึ้นเงินนอกเขตเคลียริ่งเดียวกัน นอกจากจะต้องรอเคลียริ่งแล้ว 

ผู้รับเงินจะต้องเสียค่าธรรมเนียม26 2) เช็คของขวัญ (Gift Cheque) ผู้ซื้อสามารถเลือกได้ว่าจะระบุหรือไม่ระบุ

ชือ่ผูร้บั โดยผูซ้ือ้สามารถเลอืกช�าระด้วยเงนิสด เงินโอน หรือใช้เชค็ทีท่ราบผลการเรียกเกบ็ทันทีก็ได้27 การก�าหนด

มูลค่าเช็คของขวัญแต่ละฉบับนั้นขึ้นอยู่กับว่าเป็นเช็คของขวัญของธนาคารใด เช่น บางธนาคารก�าหนดว่า เช็ค

ของขวัญออกให้ผู้ซื้อในราคาฉบับละไม่ต�่ากว่า 100 บาท และไม่เกิน 20,000 บาท28 ในขณะที่บางธนาคาร ผู้ซื้อ

สามารถก�าหนดจ�านวนเงินได้ตั้งแต่ 100 – 50,000 บาท เป็นต้น มีอัตราค่าบริการฉบับละ 20 บาท ในกรณีที่น�า

ไปข้ึนเงินต่างธนาคารไม่สามารถข้ึนเป็นเงินสดได้ จะต้องเข้าบญัชโีดยส่งเชค็เข้าระบบเรียกเกบ็เชค็ระหว่างธนาคาร 

ในบางกรณีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร29 และ 3) ดราฟต์ (Draft) เป็น

เชค็ทีธ่นาคารออกให้แก่ผูซ้ือ้เพือ่ส่งให้กบัผูท้ีม่ชีือ่ระบไุว้บนดราฟต์ ซึง่ผู้ซ้ือสามารถก�าหนดจ�านวนเงินได้เอง โดย

ไม่มีการจ�ากัดวงเงินจากธนาคาร แต่ผู้ซื้อต้องช�าระราคาดราฟต์เป็นเงินสดหรือให้ธนาคารหักบัญชีเงินฝากและ

 20 สหธน รัตนไพจิตร, ค�าอธิบายกฎหมายตั๋วเงิน, 316.

 21 ฝ่ายวิชาการ ส�านักพิมพ์วิญญูชน, ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560, 319-320.

 22 ชยาธร เฉียบแหลม, คดีความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2561), 31-37.

 23 สหธน รัตนไพจิตร, ค�าอธิบายกฎหมายตั๋วเงิน, 298-299.

 24 เรื่องเดียวกัน, 329.

 25 เช็คราคา คอม มันนี่ กูรู, “เคยต้องซื้อแคชเชียร์เช็คจ่ายค่ารถหรือค่าบ้านบ้างไหม ?: 10 ข้อต้องรู้ก่อนซื้อหรือรับแคชเชียร์เช็คให้ไม่มี

ปัญหา,” แก้ไขครั้งล่าสุด 8 มีนาคม 2564, สืบค้นเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2564, https://www.checkraka.com/money/article/118069/                            

 26 ธนาคารกรุงไทย, “บริการรับฝากเช็ค,” แก้ไขครั้งล่าสุด 2565, สืบค้นเมื่อ 11 มกราคม 2565, https://www.krungthai.com/th/

corporate/cash-management/collection-service/209/

 27 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, “เช็คของขวัญ,” แก้ไขครั้งล่าสุด 2564, สืบค้นเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2564, https://www.krungsri.com/th/

personal/banking-services/cheque/gift-cheque/

 28 ธนาคารไทยพาณิชย์, “เช็คของขวัญ,” แก้ไขครั้งล่าสุด 2565, สืบค้นเมื่อ 13 มกราคม 2565, https://www.scb.co.th/th/person-

al-banking/other-services/cheques/gift-cheque.html/

 29 ธนาคารกสิกรไทย, “เช็คของขวัญ,” แก้ไขครั้งล่าสุด 2565, สืบค้นเมื่อ 13 มกราคม 2565, https://www.kasikornbank.com/gift-

cheque/
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 30 ธนาคารไทยพาณิชย์, “ดราฟท์,” แก้ไขครัง้ล่าสดุ 2565, สบืค้นเมือ่ 13 มกราคม 2565,  https://www.scb.co.th/th/personal-bank-

ing/other-services/cheques/draft.html/

 31 ธนาคารกสิกรไทย, “ดราฟต์,” แก้ไขครั้งล่าสุด 2565, สืบค้นเมื่อ 13 มกราคม 2565, https://www.kasikornbank.com/TH/per-

sonal/services/cheque/Pages/domestic-trade-draft .aspx?TermStoreId=a4c36b1b-fd93-4ca9-b412-06fedcf-

3153b&TermSetId=119a23c1-b2d8-4e62-b089-a12259530e36&TermId=1e9cbde8-430e-408b-8377-4adfe7c719d2/

 32 วงใน, “เช็คเงินสด เบิกเงินได้ทันใจ ใช้อย่างไรให้ปลอดภัย ไม่ต้องพกเงินเยอะ,” แก้ไขครั้งล่าสุด  2565, สืบค้นเมื่อ 13 มกราคม 2565, 

https://www.wongnai.com/articles/what-is-cheque/

 33 ฝ่ายวิชาการ ส�านักพิมพ์วิญญูชน, ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560, 451.

ต้องเสียค่าธรรมเนียมการซื้อตามราคาบนหน้าดราฟต์ โดยธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมต่างกันออกไป เช่น บาง

ธนาคารคิดค่าธรรมเนียม หนึ่งหมื่นบาทแรก 10 บาท หนึ่งหมื่นบาทต่อไปหมื่นละ 5 บาท ขั้นต�่า 30 บาท30 ใน

ขณะที่บางธนาคารคิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 0.10 ของจ�านวนเงินตามดราฟต์ ขั้นต�่า 20 บาทต่อฉบับ31 โดยผู้รับ

เงินไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการขึ้นเงินแม้จะน�าดราฟต์ไปเบิกเงินสดนอกเขตเคลียริ่งเดียวกัน32 

 2.4 บทวิเคราะห์ 

   2.4.1 การน�าเช็คมาใช้มอบเป็นของหมั้น

    ผลการศึกษาพบว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 พ.ศ. 2533 มาตรา 1437 

วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “การหม้ันจะสมบูรณ์เมื่อฝ่ายชายได้ส่งมอบหรือโอนทรัพย์สินอันเป็นของหมั้นให้แก่หญิง

เพื่อเป็นหลักฐานว่าจะสมรสกับหญิงนั้น” หมายความว่า การหมั้นจะมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย ฝ่ายชายต้องส่ง

มอบหรอืโอนทรพัย์สนิอนัเป็นของหมัน้ให้หญงิไว้เป็นกรรมสทิธิต์ัง้แต่ขณะท�าการหมัน้ ซึง่สอดคล้องกบัผลในทาง

กฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 พ.ศ. 2533 มาตรา 1437 วรรคสอง ที่ว่า “เมื่อหมั้น

แล้วให้ของหมั้นตกเป็นสิทธิแก่หญิง” โดยจะต้องพิจารณาประกอบกับประเภทของทรัพย์สินที่น�ามาใช้มอบเป็น

ของหมั้นด้วยว่าเป็นทรัพย์ประเภทใด ซึ่งเช็คก็เป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่ง ดังจะเห็นได้จากค�าวินิจฉัยของศาลใน

ค�าพิพากษาฎีกาที่ 747/2544 ที่วินิจฉัยเอาไว้ว่า “...เมื่อเช็คเป็นตราสารซ่ึงผู้ส่ังจ่ายส่ังธนาคารให้ใช้เงินเม่ือ

ทวงถามให้แก่ผู้รับเงินจึงเป็นทรัพย์สินตามมาตรา 138 และเป็นสิ่งที่มีค่าในตัวเอง เพราะสามารถเรียกเก็บเงิน

หรือโอนเปลี่ยนมือได้...” ดังนั้น หากพิจารณาจากหลักกฎหมายทั้งตามตัวบทและค�าพิพากษาศาลฎีกา ฝ่ายชาย

จึงสามารถส่งมอบหรือโอนเช็คให้แก่หญิงเป็นของหมั้นได้ แต่หากพิจารณาถึงเจตนาที่แท้จริงของการที่ฝ่ายชาย

ส่งมอบหรอืโอนเชค็เป็นของหมัน้จะพบว่า ทรพัย์สนิทีฝ่่ายชายต้องการส่งมอบหรือโอนเป็นของหมัน้ คอื เงนิตาม

จ�านวนที่มีการระบุเอาไว้ในเช็ค ด้วยเหตุผลดังกล่าวเราจึงจ�าเป็นต้องพิจารณาว่าเช็คแต่ละประเภทมีคุณสมบัติ

และผลในทางกฎหมายอย่างไร หากน�าเช็คประเภทนั้น ๆ มาส่งมอบหรือโอนให้แก่หญิงขณะท�าการหมั้นจะถือ

เสมอืนว่ามกีารส่งมอบตวัเงนิสดตามจ�านวนทีร่ะบไุว้ในเชค็เป็นของหมัน้ให้ตกเป็นกรรมสิทธิข์องหญงิทนัทต้ัีงแต่

ท�าการหมั้นได้หรือไม่ หากเช็คประเภทน้ัน ๆ เม่ือน�ามาส่งมอบหรือโอนให้แก่หญิงแล้วถือเสมือนได้ว่ามีการส่ง

มอบเงินสดให้แก่หญิงขณะท�าการหมั้นและถือเสมือนได้ว่าจ�านวนเงินที่มีการระบุไว้ในเช็คสามารถตกเป็น

กรรมสิทธิ์ของหญิงได้ทันทีตั้งแต่ท�าการหมั้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1437 วรรคสอง33  

เช็คประเภทนั้น ๆ ก็สามารถน�ามาส่งมอบหรือโอนเป็นของหมั้นได้ ในบริบทท่ีกล่าวมานี้เช็คจะเปรียบเสมือน

สัญลักษณ์ที่ใช้แทนตัวเงินสด ดังนั้น เช็คที่ธนาคารรับรอง แคชเชียร์เช็ค เช็คของขวัญ และดราฟต์ ที่มีลักษณะ



วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal) หน้า 33

 34 มนชิดา รุจิกัณหะ, “การช�าระหนี้ด้วยตั๋วเงิน,” 105-107.
 35 ฝ่ายวิชาการ ส�านักพิมพ์วิญญูชน, ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560, 319-320.

 36 ประสพสุข บุญเดช, ค�าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วยครอบครัว, 66.

 37 ฝ่ายวิชาการ ส�านักพิมพ์วิญญูชน, ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560, 319-320.

 38 สหธน รัตนไพจิตร, ค�าอธิบายกฎหมายตั๋วเงิน, 298-299.

เปรยีบเสมือนการเป็นการส่งมอบเงนิสด34 อนัจะท�าให้กรรมสทิธิใ์นจ�านวนเงนิตามทีไ่ด้มกีารระบไุว้ในเชค็ตกเป็น

กรรมสิทธิ์ของหญิงได้ทันทีตั้งแต่ขณะท�าการหมั้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1437 วรรค

สอง จงึสามารถน�ามาส่งมอบเป็นของหมัน้ขณะท�าการหมัน้ได้ แต่เชค็ชนดิระบช่ืุอและเชค็ชนิดผูถื้อ เนือ่งจากอาจ

มีกรณีท่ีธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คได้ การจะได้รับการใช้เงินตามเช็คหรือไม่ยังไม่มีความแน่นอน  

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ มาตรา 991 และมาตรา 99235 ท�าให้การส่งมอบเชค็ชนดิระบชุือ่และเชค็

ชนดิผูถ้อืจงึไม่อาจถอืเสมอืนเป็นการส่งมอบเงนิสดตามจ�านวนทีร่ะบไุว้ในเชค็เป็นของหมัน้อนัจะท�าให้เงินจ�านวน

จ�านวนดงักล่าวตกเป็นกรรมสิทธิข์องหญิงได้ทนัทตีัง้แต่ขณะท�าการหมัน้ได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ 

มาตรา 1437 วรรคสอง ดงันัน้ เชค็ชนดิระบชุือ่และเช็คชนิดผู้ถือจึงไม่สามารถน�ามาใช้มอบเป็นของหมั้นได้

   2.4.2 การน�าเช็คมาใช้มอบเป็นสินสอด

    ผลการศึกษาพบว่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1437 วรรคสาม  

วางหลักว่า “สินสอด เป็นทรัพย์สินซึ่งฝ่ายชายให้แก่บิดามารดา ผู้รับบุตรบุญธรรมหรือผู้ปกครองฝ่ายหญิง  

แล้วแต่กรณี เพื่อตอบแทนการที่หญิงยอมสมรส...” จากบทบัญญัติดังกล่าวจะพบแต่ลักษณะและวัตถุประสงค์

ของสัญญาสินสอด แต่จะไม่พบหลักเกณฑ์ว่าสัญญาสินสอดว่าต้องท�าเมื่อใด การส่งมอบหรือโอนทรัพย์สิน 

อันเป็นสินสอดว่าจะต้องท�าอย่างไร เม่ือใด จึงจะท�าให้สัญญาสินสอดมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย แต่ถ้าอ่าน 

ค�าอธิบายในต�าราจะพบว่า การเกิดขึ้นของสัญญาสินสอดหรือการตกลงว่าจะให้สินสอดแก่กันนั้นต้องเกิดก่อนที่

จะท�าการสมรส แต่ตัวทรัพย์สินอันเป็นสอดจะส่งมอบขณะท�าการหมั้น ก่อนสมรส ขณะท�าการสมรส หรือ 

หลงัสมรสกไ็ด้ ไม่จ�าเป็นต้องส่งมอบในขณะท�าสญัญาสนิสอดดังเช่นของหมัน้36 เมือ่พิจารณาถงึเจตนารมณ์ทีแ่ท้จรงิ

ของการที่ฝ่ายชายส่งมอบหรือโอนเช็คเป็นสินสอดจะพบว่า ฝ่ายชายต้องการส่งมอบเงินตามจ�านวนที่มีการระบุ

ไว้ในเช็คเป็นสินสอดให้บิดามารดา ผู้รับบุตรบุญธรรม หรือผู้ปกครองฝ่ายหญิงได้รับกรรมสิทธิ์ในเงินจ�านวนนั้น 

แต่ตามหลกักฎหมายเรือ่งสนิสอดไม่จ�าเป็นต้องส่งมอบให้ได้รบักรรมสทิธิใ์นขณะท�าสญัญาสนิสอด ซึง่เมือ่พจิารณา

ประกอบกับลักษณะและผลในทางกฎหมายของเช็คประเภทต่าง ๆ แล้วพบว่าไม่จะเป็นเช็คสั่งจ่ายโดยบุคคล 

ได้แก่ เช็คชนิดระบุชื่อ เช็คชนิดผู้ถือ หรือเช็คที่ธนาคารรับรอง หรือเช็คสั่งจ่ายโดยธนาคาร ได้แก่ แคชเชียร์เช็ค 

เช็คของขวัญ ดราฟต์ สามารถน�ามาใช้มอบเป็นสินสอดได้โดยไม่มีผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของสัญญาสินสอด

แต่อย่างใด แต่ความน่าเชือ่ถือในการจะได้รบัเงนิตามเชค็ของเชค็แต่ละประเภทย่อมมไีม่เท่ากนั เพราะในเชค็ชนดิ

ระบุชื่อและเช็คชนิดผู้ถือ การจะได้รับเงินตามเช็คหรือไม่ยังไม่มีความแน่นอน เน่ืองจากอาจมีกรณีที่ธนาคาร

ปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คนั้นได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 991 และมาตรา 99237 และ

แม้ว่าบิดามารดา ผู้รับบุตรบุญธรรม หรือผู้ปกครองฝ่ายหญิง แล้วแต่กรณี จะอยู่ในฐานะของการเป็นผู้ทรงเช็ค38  

ทีส่ามารถฟ้องบคุคลผู้ลงลายมอืช่ือในเชค็ให้รบัผิดได้ในกรณท่ีีธนาคารปฏเิสธการจ่ายเงิน ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
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และพาณชิย์ มาตรา 900 แต่การจะได้รบัเงนิสินสอดตามจ�านวนทีร่ะบุในเชค็หรอืไม่นัน้ กย็งัไม่มคีวามแน่นอนอยูด่ี

และยงัท�าให้ต้องเสยีเวลาและค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิคดีอกีด้วย เว้นแต่จะมกีารยืน่เชค็ให้ธนาคารรบัรอง (Certified 

Cheque) อันจะท�าให้ธนาคารจะต้องผกูพันตนเป็นลกูหนีช้ัน้ต้นในอนัทีจ่ะต้องใช้เงนิตามเช็คให้แก่ผูท้รงเช็ค โดยท่ี

ไม่สามารถปฏเิสธการจ่ายเงนิได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ มาตรา 991 และมาตรา 992 ในบรบิทนี้

เชค็ทีธ่นาคารรับรอง (Certified Cheque) จงึมลีกัษณะและคณุสมบตัสิ�าคญัเช่นเดยีวกบัเชค็สัง่ทีส่ัง่จ่ายโดยธนาคาร 

อนัได้แก่ แคชเชยีร์เชค็ เชค็ของขวญั ดราฟต์ ทีค่วามน่าเช่ือถอืในการจะได้รบัช�าระเงนิมมีากและถอืเสมอืนว่าตัวเช็ค

เป็นสัญลกัษณ์ทีใ่ช้แทนการส่งมอบเงินสดนัน่เอง 

3. สรุปผล และข้อเสนอแนะ

 3.1 สรปุผล

   ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ การหมัน้จะสมบรูณ์เมือ่ฝ่ายชายส่งมอบหรอืโอนทรัพย์สนิ

อนัเป็นของหมัน้ให้แก่หญงิในขณะหมัน้ ส่วนทรัพย์สินอนัเป็นสินสอดฝ่ายชายสามารถส่งมอบให้แก่บดิามารดา ผู้รับ

บตุรบญุธรรมหรอืผูป้กครองของฝ่ายหญิงในภายหลงัได้ไม่จ�าเป็นต้องส่งมอบในขณะท�าสญัญาสนิสอดดงัเช่นกรณี

ของการหมัน้ แต่เช็คมหีลายประเภท การส่งมอบเชค็บางประเภทถอืเสมอืนเป็นการส่งมอบเงินสดให้แก่ผู้รับ เช่น 

แคชเชียร์เช็ค เช็คของขวัญ ดราฟต์ และเช็คที่ธนาคารรับรองแล้ว เนื่องจากในการออกเช็คหรือยื่นเช็ค 

ให้ธนาคารรับรองต้องมีการช�าระเงินให้แก่ทางธนาคารหรือให้ทางธนาคารหักเงินจากบัญชีก่อน ท�าให้ธนาคาร 

มคีวามผกูพนัเป็นลกูหนีช้ัน้ต้นในอนัจะต้องใช้เงินให้แก่ผู้ทรงเชค็ แต่การส่งมอบเชค็บางประเภทไม่ถอืเสมอืนเป็นการ

ส่งมอบเงนิสดให้แก่ผูร้บัแต่อย่างใด เช่น เชค็ชนดิระบชุือ่ เชค็ชนดิผูถ้อื เพราะการจะได้รบัเงินตามเชค็ยงัไม่มคีวาม

แน่นอน เน่ืองจากธนาคารอาจปฏเิสธการใช้เงนิตามเชค็ได้ ดงันัน้ การน�าเชค็มาใช้มอบเป็นของหม้ันจงึไม่ใช่ทกุกรณี

ทีจ่ะถอืเสมอืนว่าเป็นการส่งมอบเงนิเป็นของหมัน้ทีจ่ะท�าให้การหมัน้มผีลสมบรูณ์ตามกฎหมายได้ อย่างไรก็ดี แม้ว่า

ตามหลกักฎหมายเรือ่งสนิสอดการส่งมอบเชค็แทบทกุกรณจีะถอืว่ามกีารส่งมอบเงนิเป็นสนิสอดได้ แต่กย็งัมปีระเดน็

ความน่าเชือ่ถือของเชค็ทีค่วรน�ามาพจิารณาประกอบ เนือ่งจากเชค็บางประเภท เช่น เชค็ชนดิระบชุือ่ หรอืเชค็ผูถื้อ 

ยงัไม่แน่ว่าจะได้รบัเงนิสินสอดตามเชค็หรอืไม่ เพราะอาจมกีรณทีีธ่นาคารปฏเิสธการการใช้เงนิได้ และการทีต้่องไป

ฟ้องร้องด�าเนินคดกีจ็ะเสยีทัง้เวลาและค่าใช้จ่าย ดังนัน้ เพ่ือให้การใช้เชค็ไม่ให้กระทบต่อความสมบรูณ์ของการหม้ัน

ตามกฎหมาย และเพ่ือความสมัฤทธิผ์ลของการได้รับเงินสินสอด จึงเหน็สมควรเพ่ิมเติมกฎหมายให้มีความชดัเจนว่า 

“กรณีของหมั้นเป็นเช็ค” การหมั้นจะสมบูรณ์เมื่อเช็คนั้นได้ใช้เงินแล้วในขณะหมั้น “กรณีสินสอดเป็นเช็ค”  

จะถอืได้ว่าเป็นการให้สนิสอดเมือ่ได้ใช้เงนิแล้ว ท�านองเดยีวกบัเรือ่งความระงบัแห่งหนีต้ามประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณชิย์ มาตรา 321 วรรคสาม นอกจากนี ้เพือ่ให้เกิดความชัดเจนอนัจะน�าไปสูค่วามเข้าใจและสามารถปฏบิตัิ

ตามได้อย่างถูกต้อง และเพือ่ให้ผูท้ีเ่กีย่วข้องได้รับความคุม้ครองในทางกฎหมายตามเจตนารมณ์ของการบญัญตัิ

กฎหมายออกใช้บังคบัในท่ีสดุ จึงควรแก้ไขบทบญัญตัขิองกฎหมายในเรือ่งสนิสอดตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณชิย์ มาตรา 1437 วรรคสาม (เดมิ) เพือ่ท�าให้เกดิความชดัเจนสามารถเข้าใจหลกักฎหมายเรือ่งสญัญาสนิสอด

ได้ว่า ถ้าจะตกลงท�าสญัญาสินสอดต้องท�าเมือ่ใด และทรพัย์สนิอนัเป็นสินสอด (หมายถงึ ทรพัย์สินอืน่นอกจากเชค็) 

ต้องส่งมอบเมือ่ใดจงึจะท�าให้สญัญาสนิสอดสมบูรณ์ตามกฎหมาย 
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 3.2 ข้อเสนอแนะ

   3.2.1 เห็นควรเพิ่มเติมบทบัญญัติในเร่ืองการส่งมอบของหมั้นให้มีความชัดเจนโดยให้ขยายถึง

การน�าเชค็มาใช้มอบเป็นของหมัน้ว่ามหีลกัเกณฑ์อย่างไรจึงจะท�าให้การหมัน้มผีลสมบรูณ์ตามกฎหมาย โดยการ

บัญญัติเพิ่มมาตรา 1437/1 วรรคหนึ่ง ความว่า “กรณีของหมั้นเป็นเช็ค ถ้าเป็นเช็คประเภทที่มีมูลค่าเทียบเท่า

เงินสดการหมั้นจะสมบูรณ์เม่ือฝ่ายชายได้ส่งมอบเช็คนั้นให้แก่หญิงขณะท�าการหมั้น ถ้าเป็นเช็คท่ีไม่ได้มีมูลค่า

เทียบเท่าเงินสดการหมั้นจะสมบูรณ์เมื่อเช็คนั้นได้ใช้เงินแล้วในขณะท�าการหมั้น” 

   3.2.2 เห็นควรเพิ่มเติมบทบัญญัติในเร่ืองการส่งมอบสินสอดให้มีความชัดเจนโดยให้ขยายถึงการ 

น�าเช็คมาใช้มอบเป็นสินสอดว่ามีหลักเกณฑ์อย่างไรจึงจะท�าให้การให้สินสอดชอบด้วยกฎหมาย โดยการบัญญัติ

เพิ่มมาตรา 1437/1 วรรคสอง ความว่า “กรณีสินสอดเป็นเช็ค จะถือเป็นการให้สินสอดเมื่อได้ใช้เงินแล้ว

   3.2.3 เห็นควรแก้ไขบทบัญญัติเรื่องสินสอดให้มีความชัดเจนไม่คลุมเครือ โดยการแก้ไขบัญญัติ

มาตรา 1437 วรรคสาม ความว่า “สินสอดเป็นทรัพย์สินซึ่งฝ่ายชายตกลงให้แก่ บิดามารดา ผู้รับบุตรบุญธรรม

หรือผู้ปกครองฝ่ายหญิง แล้วแต่กรณี โดยต้องตกลงกันก่อนสมรสเพื่อตอบแทนการที่หญิงยอมสมรส ทรัพย์สิน

อันเป็นสินสอดไม่จ�าเป็นต้องส่งมอบขณะท�าสัญญาสินสอด ถ้าไม่มีการสมรสโดยมีเหตุส�าคัญอันเกิดแก่หญิงหรือ

โดยมพีฤตกิารณ์ซึง่ฝ่ายหญงิต้องรบัผดิชอบ ท�าให้ชายไม่สมควรหรอืไม่อาจสมรสกับหญงินัน้ ฝ่ายชายมสีทิธิเ์รยีก

สินสอดกลับคืนได้
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