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พระราชบัญญัติ 
วาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค 

พ.ศ. ๒๕๓๔ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ 
เปนปที่ ๔๖ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 
 
  โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยความผิดอันเกิดจากการ 
ใชเช็ค 
 
  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนํา 
และยินยอมของสภานิติบัญญติัแหงชาติ ดังตอไปน้ี 
 
   มาตรา ๑  พระราชบัญญัตนิี้เรียกวา “พระราชบัญญัติวาดวยความผิด 
อันเกิดจากการใชเช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔” 
 
   มาตรา ๒* พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
  *[รก.๒๕๓๔/๑๔๙/๑พ/๒๗ สิงหาคม ๒๕๓๔] 
 
  มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
  (๑) พระราชบัญญัติวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค  พ.ศ. ๒๔๙๗ 
  (๒) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๙๖ ลงวันท่ี ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 
 
  มาตรา ๔  ผูใดออกเช็คเพื่อชําระหนี้ที่มีอยูจริงและบังคับไดตามกฎหมายโดยมี 
ลักษณะหรือมีการกระทําอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
  (๑) เจตนาที่จะไมใหมีการใชเงินตามเช็คนั้น 
  (๒) ในขณะท่ีออกเช็คนั้นไมมีเงินอยูในบัญชีอันจะพึงใหใชเงินได 
  (๓) ใหใชเงินมีจํานวนสูงกวาจํานวนเงินที่มีอยูในบัญชีอันจะพึงใหใชเงินไดใน 
ขณะที่ออกเช็คนั้น 
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  (๔) ถอนเงินทั้งหมดหรือแตบางสวนออกจากบัญชีอันจะพึงใหใชเงินตามเช็ค 
จนจํานวนเงินเหลือไมเพียงพอที่จะใชเงินตามเช็คนั้นได 
  (๕) หามธนาคารมิใหใชเงินตามเช็คนั้นโดยเจตนาทุจริต  
  เมื่อไดมีการยื่นเช็คเพื่อใหใชเงินโดยชอบดวยกฎหมาย ถาธนาคารปฏิเสธไมใช 
เงินตามเช็คนั้น ผูออกเช็คมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหกหม่ืนบาท หรือจําคุกไมเกินหนึ่ง
ป หรือทั้งปรับทั้งจํา 
 
  มาตรา ๕  ความผิดตามมาตรา ๔ เปนความผิดอันยอมความได 
 
   มาตรา ๖  การควบคุมหรือขังผูตองหาหรือจําเลยในคดีความผิดตาม 
พระราชบัญญัตินี้ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง แตถา 
ผูตองหาหรือจําเลยยื่นคํารองขอใหปลอยชั่วคราว ใหพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการหรือศาล  
สั่งปลอยชั่วคราวโดยมีประกันแตไมมีหลักประกันหรือมีประกันและหลักประกันไมเกินหนึ่งในสาม 
ของจํานวนเงินตามเช็ค 
 
  มาตรา ๗  ถาผูกระทําความผิดตามมาตรา ๔ ไดใชเงินตามเช็คแกผูทรงเช็คหรือ 
แกธนาคารภายในสามสิบวันนับแตวันที่ผูออกเช็คไดรับหนังสือบอกกลาวจากผูทรงเช็ควาธนาคาร 
ไมใชเงินตามเช็คน้ัน หรือหนี้ที่ผูกระทําความผิดตามมาตรา ๔ ไดออกเช็คเพ่ือใชเงินนัน้ไดส้ินผล 
ผูกพันไปกอนศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุด  ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญา 
 
  มาตรา ๘  ถาจํานวนเงินในเช็คแตละฉบับหรือหลายฉบับรวมกันไมเกินจํานวน 
เงินท่ีผูพิพากษาคนเดียวมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีแพงได การฟองคดีแพงเรียกเงินตามเช็ค
นั้นจะรวมฟองตอศาลซึ่งพิจารณาคดีอาญาก็ได การพิจารณาคดีแพงตองเปนไปตามบทบัญญัติ
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
 
  มาตรา ๙  สําหรับบรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติวาดวยความผิด 
อันเกิดจากการใชเช็ค พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๙๖  
ลงวันท่ี ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งอยูในระหวางการสอบสวนของพนักงานสอบสวนหรือการ 
ดําเนินคดีของพนักงานอัยการกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ ใชบังคับใหการสอบสวนของพนักงาน 
สอบสวนหรือการดําเนินคดีของพนักงาน อัยการท่ีไดดําเนินการไปตามกฎหมายกอนวันท่ีพระราช 
บัญญัตินี้ใชบังคับเปนอันใชได แตการดําเนินการตอไปใหเปนไปตามพระราชบัญญัตนิี้ เวนแตใน 
กรณีที่ไดมีการควบคุมหรือขังผูตองหามากอนวันที่พระราชบัญญัตินีใ้ชบังคับ การควบคุมหรือขัง 
ผูตองหาตอไปตามพระราชบัญญัตินี้รวมกับการควบคุมหรือขังผูตองหามากอนวันที่พระราช 
บัญญัตินี้ใชบังคับ ใหควบคุมหรือขังไดไมเกินกําหนดเวลาควบคุมหรือขังที่กําหนดไวตาม



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กฎหมายที่ใชบังคับอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 
  มาตรา ๑๐  สําหรับบรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติวาดวยความผิด 
อันเกิดจากการใชเช็ค พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๙๖  
ลงวันท่ี ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งอยูในระหวางการพิจารณาของศาลใดกอนวันท่ีพระราช 
บัญญัตินี้ใชบังคับใหศาลนั้นดําเนินการพิจารณาพิพากษาตอไปได 
 
  มาตรา ๑๑  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
ยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
       อานันท ปนยารชุน 
          นายกรัฐมนตรี 
 
 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบบันี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติวาดวย
ความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค พ.ศ.๒๔๙๗ ใชบังคับมานานแลว  บทบัญญัติที่มีอยูไมเหมาะสม
หลายประการ สมควรปรับปรุงใหมีบทบัญญัติชัดแจงวา การออกเช็คที่จะมีความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้จะตองเปนการออกเช็คเพื่อใหมีผลผูกพันและบังคับชําระหน้ีไดตามกฎหมาย
เทานั้น และกําหนดใหมีระวางโทษปรับเพียงไมเกินหกหมื่นบาทเพื่อใหคดีความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลแขวง ทั้งใหการปลอยชั่วคราวผูตองหา
หรือจําเลยจะกระทําโดยไมมีหลักประกันก็ได แตถาจะใหมีหลักประกัน หลักประกันนั้นจะตองไม
เกินหน่ึงในสามของจํานวนเงินตามเช็ค นอกจากนี้สมควรกําหนดใหการฟองคดีแพงตามเช็คที่มี
จํานวนเงินไมเกินอํานาจพิจารณาพิพากษาของผูพิพากษาคนเดียวสามารถฟองรวมไปกบัคดีสวน
อาญาได  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
        พรพิมล/แกไข 
        ๑๘ ก.พ ๕๔๕ 
             A+B(C) 
 
      
 
 
 
 
 


