
หน่วยท่ี 10 

การรบัรอง การอาวลั และการใช้

เงินตามตัว๋แลกเงิส

ผูช้่วยศาสตราจารยจ์าตุรนต ์บุณยธนะ



การรบัรองตัว๋แลกเงิน 



รายการในตัว๋เงิน 

• มาตรา 909 อันตัว๋แลกเงินนั้น ตอ้งมีรายการดังกล่าว

ต่อไปน้ี คือ

..

(3) ช่ือ หรือยี่หอ้ผูจ้่าย + มาตรา 912 วรรคสอง

..

(8) ลายมือช่ือผูส้ัง่จ่าย



การรบัรองตัว๋แลกเงิน

• มาตรา 927 วรรคหน่ึง อันตัว๋แลกเงินนั้นจะน าไป

ยื่นแก่ผู้จ่าย ณ ท่ีอยู่ของผู้จ่าย เพ่ื อให้รับรอง 

เม่ือไรๆ ก็ไดจ้นกว่าจะถึงเวลาก าหนดใชเ้งินและผู้

ทรงจะเป็นผู้ยื่นหรือเพียงแต่ผู้ท่ีได้ตั ว๋นั้นไว้ใน

ครอบครองจะเป็นผูน้  าไปยื่นก็ได้



ประโยชนข์องการรบัรองตัว๋แลกเงิน

• 1. ผูร้บัรองตกเป็นลกูหน้ีชั้นตน้

• 2. ผูร้บัรองรบัผิดมากกว่าและเป็นระยะเวลาที่

นานกว่าลกูหน้ีอืน่ๆ ในตัว๋แลกเงิน



ประโยชนข์องการรบัรองตัว๋แลกเงิน

• มาตรา 973 วรรคสอง

• อายุความในการฟ้องผูร้รัองคือ 3 ปีนับแต่วันท่ีตัว๋

แลกเงินถึงก าหนดตาม มาตรา 1001

• อายุความฟ้องคดีผูส้ ัง่จ่ายและผูส้ลักหลัง คือ 1 ปี 

นับแต่วันท่ีท าค าคดัคา้น หรือนับแต่วันท่ีตัว๋นั้นถึง

ก าหนดในกรณีไมต่อ้งท าค าคดัคา้น มาตรา 1002



ตัว๋แลกเงินท่ีตอ้ง

มีการรบัรอง



1.ตัว๋เงินทีต่อ้งมีการรบัรอง

• มาตรา 927 วรรคสอง ในตัว๋แลกเงินนั้นผูส้ ัง่จ่าย

จะลงข้อก าหนดไว้ว่ าให้น ายื่นเ พ่ือรับรอ งโดย

ก าหนดเวลาจ  ากดัไวใ้หย้ื่น หรือไมก่ าหนดเวลาก็ได้

• **ถา้ผูจ้า่ยรบัรองและจ่ายเงินใหแ้ก่ผูท้รง ผูส้ ัง่จ่าย

ก็ไมต่อ้งรบัผิด



2.ตัว๋แลกเงินท่ี

ผูส้ลกัหลงัก าหนดใหมี้การรบัรอง

• มาตรา 927 วรรคห้า ผู้สลักหลังทุกคนจะลง

ข้อก าหนดไว้ว่าให้น าตัว๋เงินยื่นให้รับ รอง โดย

ก าหนดเวลาจ  ากดัไวใ้หย้ื่น หรือไมก่ าหนดเวลาก็ได ้

เวน้แตผู่ส้ ัง่จา่ยจะไดห้า้มการรบัรอง

• **ถา้ผู้จ่ายรับรองและจ่ายเงินให้แก่ผูท้รง ผู้สลัก

หลงัก็ไมต่อ้งรบัผิด



3.ตัว๋แลกเงินท่ีตอ้งมีการรบัรอง

โดยสภาพของตัว๋

• มาตรา 928 ผูท้รงตัว๋แลกเงินอันสัง่ใหใ้ชเ้งินเม่ือ

ส้ินระยะเวลาก าหนดอย่างใด อย่างหน่ึงนับแต่ได้

เห็นนั้น ตอ้งน าตัว๋เงินยื่นเพ่ือใหร้บัรองภายในหก

เดือนนับแต่วันท่ีลงในตัว๋เงิน หรือถายในเวลาช้า

เร็วกว่านั้นตามแตผู่ส้ ัง่จา่ยจะไดร้ะบุไว้

• **ถา้ผู้จ่ายรับรองและจ่ายเงินให้แก่ผูท้รง ผู้สลัก

หลงัก็ไมต่อ้งรบัผิด



ตัว๋แลกเงินท่ีไม่ตอ้ง

มีการรบัรอง



1.ผูส้ัง่จา่ยหา้มการยื่นตัว๋แลกเงิน

ใหร้บัรอง

• มาตรา 927 วรรคสาม ผูส้ ัง่จ่ายจะหา้มรบัรองตัว๋

แลกเงินก็ได ้…

• **ผูส้ ัง่จ่ายไม่ประสงคจ์ะใหผู้ท้รงมีสิทธิไล่เบ้ียตน

ก่อนตัว๋ถึงก าหนดการจา่ยเงิน เพราะถา้ผูท้รงยื่นตัว๋

ให้ผู้จ่ายรบัรองและผู้จ่ายไม่รับรอง ผูท้รงย่อมมี

สิทธิไล่เบ้ียลูกหน้ีทั้งหลายรวมทั้งผูส้ ัง่จ่ายไดก้่อน

ตัว๋ถึงก าหนดใชเ้งิน



1.ตัว๋แลกเงินท่ี

ไม่ตอ้งมีการรบัรองโดยสภาพ

• ตัว๋แลกเงินท่ีสัง่ให้ใช้เงินเม่ือทวงถามหรือเม่ือได้

เห็นนั้นหากผูจ้า่ยตอ้งการใ้ชเ้งิน ก็ตอ้งกระท าเม่ือผู้

ทรงยื่นตัว๋แลกเงินเพ่ือให้ช้เงินจึงไม่ต้องมีการ

รบัรองโดยสภาพของตัว๋แลกเงิน หากผูจ้่ายไม่ยอม

ใช้เงิน ผู้ทรงก็มีสิทธิไล่เบ้ียคู่สัญญาทั้งหลายได้

ตาม มาตรา 959 ก)



ผลของการยื่นตัว๋แลกเงิน

ใหผู้จ้่ายรบัรอง



1.กรณีตัว๋แลกเงินที่ผูส้ัง่จา่ยหรือผูส้ลกัหลงั

ก าหนดใหผู้ท้รงตอ้งยื่นตัว๋แลกเงินใหร้บัรอง

• กรณีผู ้ทรงตัว๋แลกเงินได้มีการยื่นให้ผู ้จ่าย

รบัรอง

–และถา้ผูจ้า่ยรบัรอง ผูจ้า่ยผูกพนัตนเป็นคู่สญัญา

ในตัว๋แลกเงิน คือ รบัผิดในฐานะลกูหน้ีชัน้ตน้

–และถา้ผูจ้า่ยไมร่บัรอง ผูท้รงมีสิทธิไล่เบ้ียลูกหน้ี

ทัง้หลายไดก้่อนตัว๋ถึงก าหนด ตาม 959 ข) 1)



2.กรณีตัว๋แลกเงินท่ีผูส้ัง่จา่ยก าหนด

ใหผู้ท้รงตอ้งยื่นตัว๋แลกเงินใหร้บัรอง

• กรณีผูท้รงตัว๋แลกเงินไม่ไดมี้การยื่นใหผู้จ้่าย

รบัรอง

• ผูท้รงย่อมเสียสิทธิไล่เบี้ ยเอาแก่ผูส้ัง่จ่าย ผู ้

สลักหลัง และลูกหน้ีอื่นๆ ทั้งน้ีเพื่อการไม่มี

การรบัรองและการทีไ่ม่มีการใชเ้งิน



3.กรณีตัว๋แลกเงินท่ีผูส้ลกัหลงัก าหนด

ใหผู้ท้รงตอ้งยื่นตัว๋แลกเงินใหร้บัรอง

• กรณีผู ้ทรงตัว๋แลกเงินไม่ได้มีการยื่นให้ผูจ้่าย

รบัรอง

• ผูท้รงย่อมเสียสิทธิไล่เบ้ียเฉพาะต่อผูส้ลกัหลงัท่ี

ก าหนดใหย้ื่นตัว๋แลกเงินใหผู้จ้่ายรับรองเท่านั้น 

แต่ไม่ส้ินสิทธิไล่เบ้ีนลูกหน้ีคนอ่ืนๆ  เน่ืองจาก

ข้อก าหนดดังกล่าวผูกพันเฉพาะผู ้สลักหลั ง

เท่านั้น



4.กรณีตัว๋แลกเงิน

ท่ีไม่ตอ้งยื่นตัว๋แลกเงินใหมี้การรบัรอง

• ผูท้รงยื่นให้รับรองและผูจ้่ายไม่ยอมรับรอง ผู ้

ทรงไม่มีสิทธิไล่เบ้ียลูกหน้ีทั้งหลายก่อนตัว๋แลก

เงินถึงก าหนดใชเ้งิน 

• ผูท้รงยื่นใหร้บัรองและถา้ผูจ้า่ยรบัรอง ผูจ้า่ยย่อม

ตอ้งผกูพนัเป็นลกูหน้ีชั้นตน้

• ผูท้รงไม่ยื่นใหร้บัรอง ผูท้รงไม่เสียสิทธิไลเ่บ้ีย



หลกัเกณฑก์ารน า

ตัว๋แลกเงินไปใหร้บัรอง

• ผูย้ื่นตัว๋แลกเงินใหร้บัรอง

• สถานท่ียื่นตัว๋แลกเงินใหร้บัรอง

• ก าหนดเวลาส ารบัยื่นตัว๋แลกเงินใหร้บัรอง

• ผูท่ี้จะรบัรองตัว๋แลกเงิน



รูปแบบการรบัรอง

• รับรองตลอดไป คือ การรับรองยอมปฏิบัติตาม

ความตอ้งการของผูส้ ัง่จา่ยทกุประการ

• รบัรองเบ่ียงบ่าย คือ การรบัรองท่ีผูข้จ่ายมีเง่ือนไข 

หรือรบัรองแตเ่พียงบางสว่น หรืออ่ืนๆ เช่น รบัรอง

ว่าจะจา่ยเงินแก่ผูท้รงเม่ือผูท้รงสง่มอบสินคา้แก่ตน 

เป็นตน้



สิทธิในการปฏิเสธการรบัรองเบ่ียงบ่าย

• มาตรา 936 วรรคหน่ึง ค ารบัรองเบ่ียงบ่ายนั้น ผู้

ทรงตัว๋แลกเงินจะบอกปัดเสียก็ได ้และถา้ไม่ไดค้  า

รบัรองอันไม่เบ่ียงบ่าย จะถือเอาว่าตัว๋เงินนั้นเป็น

อนัขาดความเช่ือถือรบัรองก็ได้

• **ถา้ผูท้รงยอมรบัค ารบัรองเบ่ียงบ่าย จะต้องใหผู้้

สลกัหลงัและผูส้ ัง่จา่ยยินยอมดว้ย



การอาวลัตัว๋แลกเงิน



ความหมายของการอาวลั

• มาตรา 938 วรรคหน่ึง ตัว๋แลกเงินจะมีผูค้  ้าปรกัน

รบัประกนัการใชเ้งินทัง้จ  านวนหรือแตบ่างส่วนก็ได้

ซ่ึงทา่นเรียกว่า อาวลั

• การอาวลั คือ การค ้าประกันความรบัผิดของลูกหน้ี

ตามตัว๋แลกเงิน 



ลกัษณะของการอาวลั

• การอาวัลทั้งจ  านวนหรือแต่บางส่วน มาตรา 938 

วรรคหน่ึง

• ผูท่ี้จะเป็นผูร้บัอาวัล อาจเป็นบุคคลภายนอก หรือ

คูส่ญัญาในตัว๋แลกเงินก็ได ้มาตรา 938 วรรคสอง



วิธีการอาวลั

• 1.ใชไ้ดเ้ป็นอาวัลหรือขอ้ความอ่ืนท านองเดียวกัน 

และลงลายมือช่ือผูร้บัอาวลั มาตรา 939 วรรคสอง

• 2.ลงลายมือช่ือหนา้ตัว๋แลกเงิน มาตรา 939 วรรค

ทา้ย

• **ถา้ไมร่ะบุว่าอาวลัใคร จะถือว่าอาวลัผูส้ ัง่จา่ย



ผลของการอาวลั

• มาตรา 940วรรคหน่ึง ผู้รบัอาวัลย่อมตอ้งผูกพัน

เป็นอยา่งเดียวกนักบับุคคลซ่ึงตนประกนั

• มาตรา 940วรรคทา้ย เม่ือผู้รบัอาวัลไดใ้ช้เงินไป

ตามตัว๋แลกเงินแลว้ ยอ่มไดส้ิทธิในอนัจะไล่เบ้ียเอา

แก่บุคคลซ่ึงตนประกันไว้ กับทั้งบุคคลทั้งหลาย

ผูร้บัผิดแทนตวัผูน้ั้น



การใชเ้งินตามตัว๋แลกเงิน 



ความหมายของการใชเ้งิน

• การท่ีผูมี้หน้าท่ีจ่ายเงินตามตัว๋เงินใช้เงิน ใหแ้ก่ผู้

ทรงหรือบุคคลอ่ืนท่ีมีสิทธิน าตัว๋แลกเงินไปยื่นต่อ

ตนเพ่ือใหใ้ชเ้งินตามตัว๋โดยถูกตอ้งตามกฎหมาย



ความจ  าเป็นในการน าตัว๋แลกเงิน

ไปยื่นใหใ้ชเ้งิน

• มาตรา 941 อนัตัว๋แลกเงินนั้น ยอ่มจะพึงใชเ้งินใน

วนัถึงก าหนดและถึงก าหนดวันใด ผูท้รงตอ้งน าตัว๋

เงินไปยื่นเพ่ือใหใ้ชเ้งินในวนันั้น



เวลาใชเ้งิน

• 1.การใช้เงินก่อนเวลาท่ีถึงก าหนด – เป็นความ

สมัครใจของผู้ทรง(เจา้หน้ี)และผู้จ่าย จะบังคับ

ไมไ่ด้

• 2.การใช้เงินหลังเวลาท่ีตัว๋ถึงก าหนด ตอ้งไดร้ับ

ความยินยอมจากลกูหน้ีทัง้หลาย ถา้ลูกหน้ีทั้งหลาย

ไมย่ินยอมดว้ย ลกูหน้ีหลดุพน้



ถา้ผูท้รงไม่น าตัว๋แลกเงินไปยื่นใหใ้ชเ้งิน

• เม่ือล่วงพน้ระยะเวลาท่ีตัว๋แลกเงินถึงก าหนดใชเ้งิน 

หรือพน้ระยะเวลาท าค าคดัคา้นการไม่รบัรอง หรือ

การไมใ่ชเ้งิน ผูท้รงยอ่มส้ินสิทธิท่ีจะไล่เบ้ียเอาแก่ผู้

สลกัหลงั ผูส้ ัง่จา่ย และคูส่ญัญาอ่ืนๆ มาตรา 973




