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บทคัดยอ 

ตนกําเนิดของตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน และเช็ค หรือเรียกรวม ๆ กันวาเปนตั๋วเงินหรือตราสาร

เปลี่ยนมือเปนตราสารที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใชเปนสื่อกลางในการชําระเงิน ซ่ึงกระบวนการใชตราสาร

เปลีย่นมือดงักลาวมกีารกาํหนดใหใชเปนรปูแบบกระดาษ แตเนือ่งดวยการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยี 

และดานรปูแบบการคาการลงทนุทีเ่ปนในรปูดจิทิลัมากขึน้ ทาํใหบทบญัญตัติามประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชยเรื่องตราสารเปลี่ยนมือมีความลาสมัยและไมสอดคลองกับรูปแบบทางธุรกิจในปจจุบัน

สําหรับตราสารเปลี่ยนมือทั้ง 3 ประเภท ไดแก ตั๋วแลกเงิน ตั๋๋วสัญญาใชเงิน และเช็ค เช็คเปนตราสาร

เปลี่ยนมือเพียงประเภทเดียวที่มีการทําในรูปแบบของตราสารเปลี่ยนมืออิเล็กทรอนิกส แตกตาง

จากต๋ัวแลกเงินและตั๋วสัญญาใชเงินที่ยังไมมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและยังไมมีการใชในรูปแบบ

อเิลก็ทรอนกิสทางธรุกจิอยางแพรหลายในประเทศไทย ทัง้นี ้ประเทศไทยสามารถบงัคบัใช  UNCITRAL 

Model Law on Electronic Transferable Records (กฎหมายแมแบบเกี่ยวกับบันทึกอิเล็กทรอนิกส

ที่เปลี่ยนมือได) เปนกฎหมายภายในได เพื่อลดปญหาเรื่องการใชตราสารในรูปแบบของกระดาษ 

การสูญหายของตราสาร การระบุตัวตน การปลอมลายมือชื่อ หรือการแกไขเปลี่ยนแปลงตราสาร

เปลี่ยนมือ และเปนการเตรียมความพรอมของประเทศไทยสูสังคมดิจิทัลอยางแทจริง

คําสําคัญ: ตราสารเปลี่ยนมือ ตราสารเปลี่ยนมืออิเล็กทรอนิกส กฎหมายแมแบบ
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Abstract

The origin of the bill of exchange, promissory notes and checks or collectively known 

as negotiable instruments is an instrument developed for use as a payment medium 

business model. Due to technological changes and in the form of more digital trade 

and investment causing the provisions under the Civil and Commercial Code regarding 

negotiable instruments out of date and not in line with current business models.

For all 3 types of negotiable instruments, which are bills of exchange, promissory note 

and cheques. Cheques are the only type of negotiable instruments that are made in the 

form of electronic exchangeable instruments. Unlike bills of exchange and promissory 

notes that do not have clear guidelines and which are not widely used electronically 

in business in Thailand. Thailand should adapt UNCITRAL Model Law on Electronic 

Transferable Records as our domestic law to reduce the problem of using paper-based 

instruments, loss of instrument, identification, forgery, signature or amendment and truly 

prepares Thailand for the digital society.

Keywords: negotiable instrument, electronic negotiable instrument, model law
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1. บทนํา

 ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน และเช็ค หรือ

เรียกรวม ๆ กันวาเปนตั๋วเงินหรือเปนตราสาร

เปลี่ยนมือ เปนตราสารที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใชเปน

สือ่กลางในการชาํระเงิน โดยเฉพาะอยางยิง่ในทาง

การคาระหวางประเทศ แทนที่ผูซื้อจะตองชําระ

สินคาดวยเงินสดจํานวนมาก ผูซื้อสามารถชําระ

ราคาสินคาโดยการใชตั๋วเงินเพื่อความสะดวก 

รวดเร็ว และมคีวามนาเชือ่ถือในการชาํระคาสนิคา

และบริการ กลาวคือ ผูซื้อสินคาสามารถออกตั๋ว

เงินใหผูขายซึ่งเปนผูรับเงินไปเก็บเงินจากผูซื้อได 

ซึง่การเสนอออกตัว๋เงิน โดยการทาํเปนตราสารลง

ลายมือชือ่โดยเปนการตกลงหรอืสญัญาวาจะชาํระ

เงินใหแกบุคคลอีกคนหน่ึงเม่ือมีการยื่นตั๋วเงิน

เพื่อชําระเงินภายในเวลาที่ระบุในต๋ัวเงิน วิธีการ

ดงักลาวเปนวธีิทีม่กีารปฏิบตัใินทางการคาระหวาง

ประเทศมาอยางยาวนานนับศตวรรษ แตอยางไร

ก็ตาม ถึงแมวาตั๋วเงินจะทําใหเกิดความสะดวกใน

การชาํระเงิน การออกตัว๋เงินในรปูแบบกระดาษก็มี

ปญหาเรือ่งการสญูหายของตราสาร การระบุตวัตน 

การปลอมลายมือชื่อ หรือการแกไขเปลี่ยนแปลง

ตราสารเปลี่ยนมือ เปนตน

 ในป จจุบันเ ม่ือวิวัฒนาการทางการค า

ระหวางประเทศและการชําระเงินระหวางประเทศ

เปลีย่นแปลงไป โดยเฉพาะอยางยิง่ในยคุทีเ่ทคโนโลยี

มีการเปลีย่นแปลงอยางกระทนัหันจากหนามอืเปน

หลังมือ (Digital Disruption) และเทคโนโลยี 

5G สงผลตอการดําเนินชีวิตของมนุษยในปจจุบัน 

และสังคมในปจจุบันกําลังกาวเขาสูสังคมไรเงินสด 

(Cashless Society) 

 ในอดีตประเทศไทยยังมีการทําธุรกรรมทาง

อเิลก็ทรอนิกสไมมากนักและความเร็วของระบบยงั

รองรบัการทาํธุรกรรมทางการเงินผานอนิเทอรเน็ต

และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรยังไม มี

ประสิทธิภาพเทาที่ควร เมื่อมีการพัฒนาใหมีการ

เขาถึงอินเทอรเน็ตความเร็วสูงและการใชงานที่

เพิ่มขึ้นของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสก็กอใหเกิด

การขยายตวัทางธุรกิจ เมือ่เทคโนโลยเีปลีย่นความ

ตองการของผูบริโภคเปลี่ยน ผูใหบริการจึงจําเปน

ตองเปลี่ยนแปลงตามไปดวย ในยุคไรพรมแดนที่

ผู บริโภคสามารถซื้อ-ขายสินคาไดทุกที่ทุกเวลา

ที่ตองการ ปจจุบันสถาบันการเงินตาง ๆ  รวมไปถึง

ผูใหบรกิาร เริม่เขามาในตลาดออนไลนมากขึน้เพือ่

รองรับความตองการของผูใช ไมวาจะเปนการให

บริการในรูปแบบของ Internet Banking การ

โอนเงินผานระบบบาทเน็ต (สําหรับการโอนเงิน

ครั้งละมาก ๆ) การใชบัตรแทนเงินสด ตลอดจน

การใหบริการในรูปแบบของ e-Money โดยเฉพาะ 

e-Money ถือเปนจุดเปลี่ยนสําคัญสําหรับธุรกรรม

ออนไลนและ e-Commerce 

 ประเทศไทยไดประกาศใชกฎหมายธุรกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกสครั้งแรกในป พ.ศ. 2544 โดยมี

การนําแมบทกฎหมาย e-Commerce Law ของ

สหประชาชาติมาปรับใชซึ่งประกาศใชโดยเปน

กฎหมายทีร่องรบัการทาํธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส

ใหมีผลทางกฎหมาย โดยที่การทําธุรกรรมใน

ปจจุบันมีแนวโนมที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการในการ

ติดตอสื่อสารที่อาศัยการพัฒนาการเทคโนโลยี

ทางอิเล็กทรอนิกสซึ่งมีความสะดวก รวดเร็ว และ

มีประสิทธิภาพ แตเน่ืองจากการทําธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกสดังกลาวมีความแตกตางจากวิธีการ
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ทําธุรกรรมซึ่งมีกฎหมายรองรับอยูในปจจุบันเปน

อยางมาก อันสงผลใหตองมีการรองรับสถานะ

ทางกฎหมายของขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสใหเสมอ

กับการทําเปนหนังสือ หรือหลักฐานเปนหนังสือ 

การรับรองวิธีการสงและรับขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

การใชลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส ตลอดจนการรับ

ฟงพยานหลักฐานที่เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส เพื่อ

เปนการสงเสริมการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส

ใหนาเชื่อถือ และมีผลในทางกฎหมายเชนเดียว

กับการทําธุรกรรมโดยวิธีการทั่วไปที่เคยปฏิบัติ

อยูเดิม ควรกําหนดใหมีคณะกรรมการธุรกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกสทําหนาที่วางนโยบายกําหนด

หลักเกณฑเพื่อส งเสริมการทําธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส ติดตามดูแลการประกอบธุรกิจ

เก่ียวกับธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส รวมทัง้มหีนาที่

ในการสงเสริมการพัฒนาการทางเทคโนโลยี

เพื่อติดตามความกาวหนาของเทคโนโลยี ซึ่งมี

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาศักยภาพตลอดเวลา

ใหมีมาตรฐานนาเชื่อถือ ตลอดจนเสนอแนะแนว

ทางแกไขปญหาและอุปสรรคที่เก่ียวของ อันจะ

เปนการสงเสริมการใชธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส

ทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศโดยการมี

กฎหมายรองรบัและสอดคลองกับมาตรฐานทีน่านา

ประเทศยอมรับ
1

 พระราชบัญญัติฉบับน้ีใชบังคับแกธุรกรรม

ในทางแพงและพาณิชยที่ดําเนินการโดยใชขอมูล

อเิลก็ทรอนิกส เวนแตธุรกรรมทีม่พีระราชกฤษฎีกา

กําหนดมิใหนําพระราชบัญญัติน้ีทั้งหมดหรือแต

บางสวนมาใชบังคับ รวมถึงใหใชบังคับแกการทํา

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสของภาครัฐดวย เชน 

คําขอ การอนุญาต การจดทะเบียน คําสั่งทาง

ปกครอง การชําระเงิน การประกาศ หรือ

การดําเนินการใด ๆ ตามกฎหมายกับหนวยงาน

ของรัฐหรือโดยหนวยงานของรัฐ ถาไดกระทํา

ในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามหลักเกณฑ

และวิธีการที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ก็ให

ถือวามีผลโดยชอบดวยกฎหมายเชนเดียวกับการ

ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมาย

ในเรื่องนั้นกําหนด (มาตรา 35)
2

 สําหรับตราสารเปลี่ยนมือทั้ง 3 ประเภทนั้น 

เช็คเปนตราสารเปลี่ยนมือเพียงประเภทเดียว

ที่มีการทําในรูปแบบของตราสารเปลี่ยนมือ

อิเล็กทรอนิกส กลาวคือ ปจจุบันเช็คมีการจัดทํา

ระบบการหักบัญชีเช็คดวยภาพและระบบการจัด

เก็บภาพเช็ค (Imaged Cheque Clearing and 

Archive System – ICAS) คือ ระบบการเรียก

เก็บเงินตามเช็คระหวางธนาคารโดยใชภาพเช็ค

ในกระบวนการเรียกเก็บแทนการใชตัวเช็คจริง 

ระบบ ICAS ประกอบดวย 2 สวน โดยสวนแรกทํา

หนาทีใ่นการเรยีกเก็บเงินตามเชค็ระหวางธนาคาร 

และสวนที่ 2 ทําหนาที่เปนศูนยกลางการจัดเก็บ

ขอมูลและภาพเช็คซึ่งเปนการเก็บขอมูลในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส ซึ่งชวยใหการคนหาขอมูลและภาพ

เช็คทําไดอยางสะดวกและรวดเร็ว  โดยธนาคาร

แหงประเทศไดออกแนวปฏิบัติ กระบวนการเรียก

เก็บเงินตามเช็คในระบบ ICAS มาตรฐานภาพ

1
 สุมลรัตน นาคพานิช, สรุปสาระสําคัญของพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544, สืบคนจาก http://web.

 krisdika.go.th/data/lawabout/lawdetail/lawdetail_017.htm, มิถุนายน 2547.

2
 เพิ่งอาง
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เช็คที่สงเรียกเก็บในระบบ ICAS การรักษาความ

ปลอดภัยบนตัวเช็ค สิ่งพิมพออกจากระบบการจัด

เก็บภาพเช็ค การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ

ระบบ ICAS แผนการดําเนินงานระบบ ICAS 

ไวอยางละเอียด ทั้งน้ี กฎหมายดังกลาวขางตน

สามารถรองรับระบบ ICAS ได โดยไมจําเปนตอง

ออกกฎหมายใหม แตกตางจากตั๋วแลกเงินและตั๋ว

สัญญาใชเงินที่ยังไมมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและยัง

ไมมีการใช ในทางธุรกิจอยางแพรหลาย แตอยางไร

ก็ตาม ตั๋วแลกเงินมีการออกกฎหมายแมแบบเพ� อ

ใชบังคับ ทั้งน้ี หากประเทศไหนยังไมไดยอมรับ

กฎหมายแมแบบเปนกฎหมายภายใน กฎหมาย

แมแบบก็ยังไมมีผลบังคับใชภายในประเทศ 

2. ขอพิจารณาการออกตั๋วแลกเงินตา ม

 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

 บทบญัญตัเิรือ่งตัว๋เงินมบัีญญตัไิวในประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 21 

ตามมาตรา 898 ตัว๋เงินแบงออกเปน 3 ประเภท คอื 

ตัวแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน และเช็ค โดยตั๋วเงิน

ทั้ง 3 ประเภทมีลักษณะเฉพาะของตั๋วเงินที่

สําคัญ ๆ 6 ประการ ไดแก

 2.1 ตัว๋เงินตองเปนสญัญา ต๋ัวเงินเปนสญัญา

ประเภทหน่ึงที่ตองอยูภายใตบังคับของประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยนิติกรรมสัญญา 

กลาวคือ สัญญาจะตองมีการแสดงเจตนา หาก

บุคคลใดไมไดแสดงเจตนาก็ไมตองรับผิดตาม

กฎหมายตัว๋เงิน เชน การแสดงเจตนาโดยถูกบงัคบั

ขมขู ผูลงลายมือชื่อโดยถูกขมขูไมตองรับผิดตาม

ตั๋วเงินเพราะไมไดแสดงเจตนาลงลายมือชื่อใน

ตั๋วเงิน เปนตน

 2.2 ตั๋วเงินตองมีการทําตราสาร ตั๋วเงินตาง

จากเอกเทศสัญญาประเภทอื่นตรงที่ตั๋วเงินมี

ลักษณะเปนตราสาร ซึ่งแตกตางจากแบบของ

นิติกรรม หรือหลักฐานเปนหนังสือ โดยตราสารจะ

ตองประกอบไปดวยลกัษณะสาํคญั 3 ประการ
3
 ดงันี้

  1) หนังสอืตราสารตองทาํเปนลายลกัษณ

อักษรและลงลายมือชื่อ
4
 

  2) หนังสือตราสารตองมีขอความตาม

ที่กฎหมายกําหนด
5

  3) หนังสือตราสารประกอบไปดวยสิทธิ

ทางหนี้และสิทธิทางทรัพย
6

 2.3 วัตถุแหงหนี้ตามตั๋วเงินตองเปนเงินตรา

เทาน้ัน ไมวาจะเปนสกุลเงินไทยหรือสกุลเงินตาง

ประเทศ แตจะเปนการกระทําการหรือการงดเวน

กระทําอื่นใดไมไดเน่ืองจากคู สัญญาตามต๋ัวเงิน

จะไดทราบสิทธิหนาที่ที่แนนอนของตนเองและ

หากใชวัตถุแหงหน้ีที่ไมใชเงินตราอาจมีผลตอการ

เปลี่ยนมือได เชน หากกําหนดใหวัตถุแหงหน้ีเปน

ทองคํา หรือ ขาวสาร ก็อาจจะเปนปญหาในเรื่อง

การกําหนดราคาเน่ืองจากสินคาทั้งสองอยางมี

ความผันผวนดานราคา ทําใหเกิดความแนนอนใน

3
 สหธน รัตนไพจิตร, หลักกฎหมายตั๋วเงิน, พิมพครั้งที่ 9, กรุงเทพฯ, วิญูชน, 2555, หนา 14.

4
 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 9 “เมื่อมีกิจการอันใดซึ่งกฎหมายบังคับใหทําเปนหนังสือ บุคคลผูจะตองทําหนังสือ

 ไมจําเปนตองเขียนเอง แตหนังสือนั้นตองลงลายมือชื่อของบุคคลนั้น......”

5
 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 909 (รายการตามตั๋วแลกเงิน) และ มาตรา 983 (รายการตามตั๋วสัญญาใชเงิน)

6
 อางแลว 3
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 2.4 ตัว๋เงินตองเปนตราสารเปลีย่นมือ ต๋ัวเงิน

เปนตราสารที่สามารถเปลี่ยนมือไดแตกตางจาก

หนังสือสัญญาประเภทอื่น ๆ กลาวคือ การโอน

ต๋ัวเงินแบบระบุชื่อสามารถกระทําไดโดยการสลัก

หลงัและสงมอบและการโอนตัว๋เงินแบบผูถือสามารถ

โอนไดดวยการสงมอบ
7
 ซึ่งแตกตางจากการโอน

สทิธิเรยีกรองกรณีทัว่ไปทีคู่สญัญาสามารถโอนสทิธิ

เรียกรองไดโดยการทําเปนหนังสือและบอกกลาว

การโอนเปนยังลูกหนี้
8

 2.5 การออกหรอืโอนต๋ัวเงินเปนการชาํระหน้ี

แบบมเีง่ือนไข หมายถึง การชาํระหน้ีตามตัว๋เงินจะ

เกิดขึน้โดยมเีง่ือนไขวาเมือ่ผูทรงนําตัว๋มายืน่ใชเงิน

ภายในกําหนดเวลาทีร่ะบุตามต๋ัวเงินผูทรงก็จะไดรบั

ชําระเงินตามเงื่อนไขที่ระบุไวในตั๋วเงิน
9
 หากไมยื่น

ตั๋วเงินภายในกําหนดก็อาจถูกปฏิเสธการใชเงินได

 2.6 คู สัญญาตามตั๋วเงินมีไดหลายฝายไม

จํากัดเน่ืองจากลักษณะพิเศษของตั๋วเงินเร่ือง

การเปนตราสารเปลี่ยนมือทําใหมีบุคคลเขามา

เปนคู สัญญาไดอยางไมจํากัดถึงแมวาคู สัญญา

แตละฝายอาจจะไมเคยรูจักกันมากอนเลยก็ได แต

อยางไรก็ตาม ผูมีลายมือชื่อตามตั๋วเงินตองรับผิด

ตามเนื้อความในตั๋วเงิน
10

 จากลกัษณะสาํคญัของต๋ัวเงินดังกลาวขางตน

ตั๋วเงินจึงเปนตราสารเปลี่ยนมือที่มีความสําคัญ

และใชเปนเครื่องมือในการชําระเงินรูปแบบหน่ึง

ทีม่ผูีเก่ียวของหลายฝายโดยความสาํคญัของตัว๋เงิน

ในเรื่องการเปนตราสารเปลี่ยนมือและการลง

ลายมือชื่อตามตั๋วจึงเปนประเด็นสําคัญที่จําตองมี

การพจิารณาหากมกีารออกตัว๋แลกเงินอเิลก็ทรอนิกส

นอกจากน้ี ในเรื่องของความเชื่อมั่นในตั๋วเงินน้ัน

กฎหมายไดกําหนดเรือ่งการรบัรองและการอาวลัไว

โดยการรับรองเปนเร่ืองที่ผู จ ายรับหรือยืนยัน

การจายเงินตามต๋ัวเมื่อผูจายลงลายมือชื่อของตน

ในตั๋วเงินเพื่อยืนยันการจายเงินตามตั๋ว ผูจายจะ

อยูในฐานะผูรับรอง ตองรับผิดเปนลูกหน้ีชั้นตน

ตอผูทรงตั๋วตามมาตรา 900 และ 937 บุคคลอื่น

ที่ไมใชผูจายไมอาจรับรองตั๋วได โดยบุคคลที่จะ

รับรองตั๋วเงินไดนั้นจะตองเปนผูจายเทานั้น บุคคล

อื่นใดถึงแมลงชื่อในฐานะผูรับรองแตไมไดเปน

ผูจายก็ไมมีความรับผิดตามตั๋วเงินโดยการรับรอง

สามารถทําไดโดยลงชื่อดานหนาต๋ัวเงินและเขียน

ถอยคาํสาํนวนวา “รับรองแลว” หรอืความอยางอืน่

ทํานองเชนเดียวกัน เชน “รับรองการใชเงิน” 

“ยินยอมใชเงิน” และลงลายมือชื่อของผูจาย
11
 

 นอกจากนี้ กฎหมายตั๋วเงินยังกําหนดวิธีการ

ในการใหความเชือ่มัน่แกผูทรงโดยการอาวลัตัว๋เงิน

อีกดวย การอาวัลตั๋วเงิน คือ การคํ้าประกันการใช

เงินตามตัว๋ซึง่บคุคลภายนอกหรอืคูสญัญาในตัว๋เงิน

น้ันจะเปนผูอาวัลก็ได โดยจะเปนการอาวัลทั้ง

จํานวนหรอือาวลับางสวนก็ได อนัการรบัอาวลัยอม

ทําใหกันดวยเขียนลงในต๋ัวแลกเงินน้ันเอง หรือที่

ใบประจําตอ ในการน้ีพงึใชถอยคาํสาํนวนวา “ใชได

7
 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 917, มาตรา 918

8
 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 306

9
 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 941

10
 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 900

11 
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 920
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เปนอาวัล” หรือสํานวนอื่นใดทํานองเดียวกันน้ัน 

และลงลายมือชื่อผูรับอาวัล อน่ึง เพียงแตลง

ลายมือชื่อของผูรับอาวัลในดานหนาแหงตั๋วเงิน

ทานก็จัดวาเปนคํารับอาวัลแลว
12
 เวนแตในกรณี

ที่เปนลายมือชื่อของผูจายหรือผูสั่งจายในคํารับ

อาวัลตองระบุวารับประกันผูใด หากมิไดระบุ 

ทานใหถือวารับประกันผูสั่งจาย
13

3. บริบทการใชกฎหมายตั๋วเงินอิเล็ก-

 ทรอนิกส ตาม UNCITRAL Model 

 Law on Electronic Transferable 

 Records (กฎหมายแมแบบเกี่ยวกับ

 บันทึกอิเล็กทรอนิกสที่เปลี่ยนมือได)

 UNCITRAL Model Law on Electronic 

Transferable Records (กฎหมายแมแบบเก่ียวกับ

บันทึกอิเล็กทรอนิกสที่เปลี่ยนมือได) ที่ประชุม 

UNCITRAL ไดมีมติรับรองกฎหมายแมแบบเมื่อ

วันที่ 13 July 2017 ปจจุบันมีเพียงประเทศเดียว

ที่รับกฎหมายแมแบบฯ เปนกฎหมายภายใน คือ 

ประเทศบาหเรนในป ค.ศ. 2018
14
 ประเทศบาหเรน

วางแผนในการเตรียมความพรอมสําหรับการคา

การลงทนุในยคุดจิิทลั เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการแขงขนั

ของประเทศโดยการแกไขกฎหมายธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกสใหสอดคลองกับกฎหมายแมแบบฯ

โดยกฎหมายแมแบบไดกําหนดนิยามของคําวา

“บันทึกอิเล็กทรอนิกสที่เปลี่ยนมือ” และคําวา 

“เอกสารหรือตราสารที่เปลี่ยนมือได” ไว ดังนี้

 “บนัทกึอเิลก็ทรอนิกสทีเ่ปลีย่นมอื” (Electro-

nic Record) คอื บนัทกึอเิลก็ทรอนิกสซึง่มขีอความ

ที่กฎหมายกําหนดใหมีในเอกสารหรือตราสารที่

เปลี่ยนมือไดและใชวิธีการที่นาเชื่อถือในการระบุ 

การสรางการควบคมุ และการรกัษาความครบถวน

ของบันทึกอิเล็กทรอนิกสนั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ 

ที่กําหนดในขอ 10
15

  “เอกสารหรือตราสารที่ เปลี่ยนมือได ” 

(Transferable Document or Instrument)

หมายถึง เอกสารหรือตราสารที่ออกในรูปกระดาษ

ซึง่ใหสทิธิแกผูถือในการเรยีกรองการชาํระหน้ีตาม

เอกสารหรือตราสารน้ันและสามารถโอนสิทธิใน

การชําระหน้ีไดโดยการโอนเอกสารหรือตราสาร 

ไดแก บันทึกอิเล็กทรอนิกสที่มีลักษณะการใชงาน

เชนเดยีวกบัเอกสารหรอืตราสารกระดาษทีใ่หสทิธิ

แกผู ถือในการเรียกรองใหมีการชําระหน้ีตามที่

กําหนดไวในเอกสารหรือตราสารน้ันและผูถือ

สามารถโอนสิทธิเรียกรองดังกลาวใหแกบุคคลอื่น

ไดโดยการโอนไปซึ่งการครอบครองเอกสารหรือ

ตราสารนั้น เชน ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน เช็ค 

ใบตราสง และใบรับของคลังสินคา
16

 อยางไรก็ตาม กฎหมายแมแบบฯไมใชบังคับ

กับหลักทรัพยตาง ๆ เชน ตราสารหุน พันธบัตร 

12 
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 939

13
 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 921

14
 UNCITRAL Model Law on Electronic Transferable Records (2017) – Status, [Online]. Retrieved from https://
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หรือตราสารการลงทุนอื่น ๆ
17
 นอกจากนี้ ประเทศ

ตาง ๆ ยังสามารถกําหนดยกเวนไมใหนํากฎหมาย

แมแบบฯมาใชกับเอกสารหรือตราสารอื่นได เชน
18

 1) เอกสารหรือตราสารทีบ่างประเทศเห็นวา

ไมสามารถเปลี่ยนมือได เชน เล็ตเตอรออฟเครดิต

 2) เอกสารหรือตราสารที่อยูภายใตบังคับ

ของอนุสัญญาระหวางประเทศอื่น และ

 3) บันทึกอิ เล็กทรอนิกส ที่ เปลี่ยนมือได 

ซึ่งอยูในรูปอิเล็กทรอนิกสเทานั้น

 กฎหมายแมแบบไดกําหนดแนวทางการ

ยอมรับรูปแบบการโอนทางอิเล็กทรอนิกสไว ดังนี้

 1) ไมสามารถปฏิเสธการใชความถูกตอง

ตามกฎหมาย หรือการบังคับใชรูปแบบการโอน

อเิลก็ทรอนิกส เพยีงเพราะการโอนดังกลาวเปนการ

โอนทางอิเล็กทรอนิกส
19

 2) กฎหมายฉบับน้ีไมไดบังคับใหบุคคลใดใช

หลักฐานการโอนทางอิเล็กทรอนิกสโดยปราศจาก

ความยินยอมของบุคคลนั้น
20

 3) กรณีทีก่ฎหมายกําหนดใหตองทาํขอความ

ใดเปนหนังสือ ใหถือวาขอความใน ETR นั้นไดทํา

เปนหนังสือแลวถาขอความน้ันสามารถเขาถึงใน

ลักษณะที่อาจนํามาใชอางอิงในภายหลังได
21

 4) เอกสารหรือตราสารที่ เปลี่ยนมือได  

(Transferable documents or instruments) กรณี

ที่กฎหมายกําหนดใหตองมีเอกสารหรือตราสารที่

เปลีย่นมอืไดใหถือวาบนัทกึอเิลก็ทรอนิกสเปน ETR 

ถาเขาเงื่อนไข ดังตอไปนี้
22

  i. ETR น้ัน มขีอความทีก่ฎหมายกําหนด

ใหมีในเอกสารหรือตราสารที่เปลี่ยนมือไดที่เปน

กระดาษ 

  ii. ไดใชวิธีการที่นาเชื่อถือในการระบุวา

บนัทกึอเิลก็ทรอนิกสน้ันเปน ETR และในการรักษา 

ความครบถวนของบนัทกึอเิลก็ทรอนิกสน้ัน รวมทัง้

ทาํใหบนัทกึ อเิลก็ทรอนิกสน้ันสามารถถูกควบคมุได

ในการประเมินความครบถวน ใหพิจารณาโดยใช

หลกัเกณฑวา ขอความใน ETR ยงัคงครบถวนและ

ไมถูกเปลี่ยนแปลง เวนแตเปนการเปลี่ยนแปลง

ใด ๆ ที่เกิดขึ้นตามปกติในการสื่อสาร จัดเก็บ และ

แสดงผล

 5) การสลักหลัง (Endorsement) กรณีที่

กฎหมายกําหนดหรือยนิยอมใหมกีารสลกัหลงัไมวา

รูปแบบใดในเอกสารหรือตราสารที่เปลี่ยนมือได 

ใหถือวามีการสลักหลังใน ETR แลว ถาขอความ

เกี่ยวกับการสลักหลังไดถูกนําไปรวมอยูใน ETR
23
 

 6) กฎหมายแมแบบฯ ไดกําหนดกรอบการ

ยอมรบัการใชงานของ ETR ใหเทาเทยีมกับเอกสาร

หรือตราสารกระดาษ โดยไมกระทบตอกฎหมาย

17
 Id article 3

18
 Id. article 1

19
 Id. article 7

20
 Id.

21
 Id. article 8

22 
Id. article 10

23 
Id. article 15
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สารบญัญตัหิรอืกฎหมายระหวางประเทศแผนกคดี

บคุคลทีใ่ชบงัคบัอยูกับเอกสารหรอืตราสารกระดาษ

แตอยางใด และกฎหมายแมแบบฯจัดทําขึ้นบน

พืน้ฐานหลกัการสาํคญัทางพาณิชยอเิลก็ทรอนิกส 3 

ประการ ไดแก 

  i. การไม เลือกปฏิบัติต อวิ ธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส 

  ii. ความเทาเทยีมของการใชงานระหวาง

เอกสารกระดาษและบันทึกอิเล็กทรอนิกส

  iii. ความเปนกลางทางเทคโนโลยี
24

 ดังน้ัน ภายใตกฎหมายแมแบบฯ ETR จึง

สามารถใชแทนเอกสาร หรือตราสารกระดาษได 

หาก ETR มีขอมูลที่กฎหมายกําหนดให เอกสาร

หรอืตราสารกระดาษตองมแีละไดมกีารใชวธีิการที่

นาเชื่อถือในการจัดการ ETR ในขั้นตอนตาง ๆ ไม

วาจะเปนการระบุตัวการควบคุม การรักษาความ

ครบถวนการลงลายมือชื่อ การสลักหลัง และการ

แกไขเพิ่มเติม เปนตน และโดยที่กฎหมายแมแบบฯ

สามารถนําไปปรับใชกับระบบเทคโนโลยีไดทุก

รูปแบบ อาทิ ระบบทะเบียนกลาง ระบบโทเคน 

(Token) หรอืระบบบญัชกีระจายศนูย (Distributed

Ledger) ประกอบกบั ETR เปนเครือ่งมือพื้นฐานที่

สําคัญในพาณิชยอิเล็กทรอนิกส อีกทั้งเปนปจจัย

พื้นฐานของการทําธุรกรรมผานระบบสัญญา

อัจฉริยะ (smart contract) การนํากฎหมาย

แมแบบฯ ไปใชบังคับ จึงเปนการชวยลดตนทุน

ธุรกรรม เพิ่มความเร็วและความปลอดภัยในการ

ทําธุรกรรม รวมทั้งอํานวยความสะดวกในการ

ติดตอสื่อสาร โดยเฉพาะอยางยิ่งในอุตสาหกรรม

ที่มีการใชตราสารเปลี่ยนมือเปนจํานวนมาก อาทิ 

ภาคขนสงและโลจิสติกส และภาคการเงินการ

ธนาคาร
25

4. การปรับใชพระราชบัญญัติวาดวย

 ธุรกรรมทางอเิล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 

 กับเร่ืองการออกตัว๋เงินอเิล็กทรอนิกส 

 พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็ก-

ทรอนิกสมีวัตถุประสงคเพื่อการรองรับสถานะทาง

กฎหมายของขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสใหเสมอกับ

การทําเปนหนังสือ หรือหลักฐานเปนหนังสือ การ

รับรองวิธีการสงและรับขอมูลอิเล็กทรอนิกส การ

ใชลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส ตลอดจนการรับฟง

พยานหลักฐานที่เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส เพื่อ

เปนการสงเสริมการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส

ใหนาเชือ่ถือ และมผีลในทางกฎหมายเชนเดยีวกับ

การทาํธุรกรรมโดยวธีิการทัว่ไปทีเ่คยปฏิบตัอิยูเดมิ

 ในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหการใดตองทํา

เปนหนังสือ มีหลักฐานเปนหนังสือหรือมีเอกสาร

มาแสดง ถาไดมีการจัดทําขอความขึ้นเปนขอมูล

อเิลก็ทรอนิกสทีส่ามารถเขาถึงและนํากลบัมาใชได

โดยความหมายไมเปลี่ยนแปลง ใหถือวาขอความ

น้ันไดทําเปนหนังสือ มีหลักฐานเปนหนังสือ หรือ

มีเอกสารมาแสดงแลว (มาตรา 8) และในกรณี

ที่บุคคลลงลายมือชื่อในหนังสือ ใหถือวาขอมูล

24 
Id. article 17

25 
กฤษฎีกาสาร, สรปุสาระสาํคญัของกฎหมายแมแบบเก่ียวกับบันทกึอเิลก็ทรอนิกสทีเ่ปลีย่นมอืได, ปที ่13 ฉบับที ่6 (สงิหาคม-กันยายน 

 2561), เขาถึงไดจาก http://web.krisdika.go.th/data/news/news13083.pdf



ปญหาและขอจํากัดทางกฎหมายของประเทศไทยในการออกตัว๋แลกเงนิอเิล็กทรอนกิส

วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ปที่ 12 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2563

76

อเิลก็ทรอนิกสน้ันมกีารลงลายมอืชือ่แลว ถาบุคคล

น้ันใชวิธีการที่สามารถระบุตัวเจาของลายมือชื่อ

ไดและสามารถจะแสดงไดวาเจาของลายมอืชือ่น้ัน

รับรองขอความในขอมูลอิเล็กทรอนิกสวาเปนของ

ตน โดยวิธีดังกลาวจะตองเปนวิธีการที่เชื่อถือได

โดยเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการสรางหรือ

สงขอมูลอิเล็กทรอนิกสโดยคํานึงถึงพฤติการณ

แวดลอมหรือขอตกลงของคู กรณี (มาตรา 9) 

กลาวคอื กฎหมายฉบับน้ีไดกําหนดวาการลงลายมอื

ชื่อถาไดใชวิธีการที่นาเชื่อถือซึ่งสามารถระบุตัว

เจาของลายมือชื่อและสามารถบงชี้เจตนาของ

บุคคลน้ันไดในเรื่องเก่ียวกับขอความใน ETR 

สามารถทําได  รวมทั้งบทบัญญัติ น้ีนอกจาก

จะใชกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส (Electronic 

Signature) แลว ยังสามารถใชกับตราประทับ

อิเล็กทรอนิกส (Eelectronic Seal) และวิธีการอื่น

ที่สามารถใชระบุตัวบุคคลในทางอิเล็กทรอนิกส

ได ๆ  กฎหมายฉบับยงักําหนดใหมกีารยอมรับขอมลู

และเอกสารทางอิเล็กทรอนิกสเพื่อใชเปนพยาน

หลักฐานในกระบวนการพิจารณาตามกฎหมาย

ได กลาวคือ หามไมใหปฏิเสธการรับฟงขอมูล

อิเล็กทรอนิกสเปนพยานหลักฐานในกระบวนการ

พจิารณาตามกฎหมายเพยีงเพราะเหตวุาเปนขอมลู

อเิลก็ทรอนิกส โดยการพเิคราะหถึงความนาเชือ่ถือ

ของขอมูลดังกลาวจะพิเคราะหถึงลักษณะหรือ

วิธีการที่ใชสราง เก็บรักษา หรือสื่อสารขอมูล

อิเล็กทรอนิกส ลักษณะหรือวิธีการรักษาความ

ครบถวนและไมมีการเปลี่ยนแปลงของขอความ 

ลักษณะหรือวิธีการที่ใชในการระบุหรือแสดงตัว

ผูสงขอมูล รวมทั้งพฤติการณที่เก่ียวของทั้งปวง 

(มาตรา 11)

5. ขอจํากัดทางกฎหมายของประเทศไทย

ในการออกตั๋วแลกเงินอิเล็กทรอนิกส

 เมือ่พจิารณาบทบญัญตัเิรือ่งกฎหมายตัว๋เงิน

ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ลักษณะ 

21 เรื่องตั๋วเงินรายมาตรา จะพบวา บทบัญญัติ

ของกฎหมายตั๋วเงินยังกําหนดใหการออกตั๋วเงิน

จะกระทําไดเปนตราสาร หรือในรูปของกระดาษ

เทานั้น อาทิ 

 1) มาตรา 905 กําหนดใหผูครอบครองตั๋ว

เงินจะตองมีตั๋วเงินไวในครอบครองและจะตองมี

การแสดงสิทธ์ิดวยการสลักหลังไมขาดสายจึงจะ

ถือวาเปนผูทรงโดยชอบดวยกฎหมาย ไมวาจะเปน

ตั๋วเงินประเภทระบุชื่อหรือตั๋วผูถือก็ตาม รวมถึง

กําหนดใหการกลาวถึงการสลักลอยโดยมีการสลัก

หลังรายอื่น กฎหมายสันนิษฐานวาบุคคลผูที่ลง

ลายมอืชือ่ในการสลกัหลงัรายทีส่ดุน้ันเปนผูไดไปซึง่

ตั๋วเงินดวยการสลักหลังลอย

 2) มาตรา 907 กําหนดเรื่องใบประจําตอ 

ในกรณีที่ไมมีที่ในตั๋วเงินซึ่งจะสลักหลังไดตอไปไซร 

กฎหมายกําหนดใหเอากระดาษแผนหน่ึงผนึกตอ

เขากับตัว๋เงิน เรียกวา ใบประจําตอและถือเปนสวน

หน่ึงแหงตั๋วเงิน นอกจากน้ี วิธีการสลักหลังใน

ใบประจําตอครั้งแรกตองเขียนคาบบนตั๋วเงิน

เดิมบางและใบประจําตอดวย

 3) มาตรา 917 กําหนดใหการโอนตัว๋เงินแบบ

ระบชุือ่จะตองโอนใหกันไดดวยสลกัหลงัและสงมอบ

 4) มาตรา 918 กําหนดใหการโอนตั๋วผูถือ

สามารถทําไดโดยการสงมอบ และมาตรา 920 

กําหนดวธีิการการสลกัหลงัลอย โดยผูทรงสามารถ

ที่จะปฏิบัติไดวิธีใดวิธีหน่ึงตอไปน้ี ซึ่งแสดงใหเห็น
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วา กฎหมายยงัมกีารกําหนดใหจะตองทาํในรปูแบบ

ของกระดาษ ไดแก

  i. กรอกขอความลงในทีว่างดวยเขยีนชือ่

ของตนเองหรือชื่อบุคคลอื่นผูใดผูหนึ่ง

  ii. สลักหลังตั๋วเงินตอไปอีกเปนสลักหลัง

ลอยหรือสลักหลังใหแกบุคคลอื่นผูใดผูหนึ่ง

  iii. โอนตั๋วเงินน้ันใหไปแกบุคคลภายนอก

โดยไมกรอกความลงในที่วางและไมสลักหลังอยาง

หนึ่งอยางใด

 5) มาตรา 919 กําหนดใหการสลักหลัง

จะตองเขียนลงในตั๋วแลกเงินหรือใบประจําตอและ

ตองลงลายมือชื่อผูสลักหลัง 

 6) มาตรา 927 กําหนดใหการรับรองตั๋วเงิน

จะตองไปยื่นที่ภูมิลําเนาของผูจาย

 7) มาตรา 930 กําหนดใหการรับรองจะตอง

กระทําดวยเขียนลงไวในดานหนาแหงตั๋วแลกเงิน

 8) มาตรา 930 กําหนดใหผูจายสามารถขีด

ฆาการับรองทิ้งไปไดและใหถือวาเปนการบอกปด

ไมรับรอง

 9) มาตรา 937 กําหนดวิธีการอาวัลจะตอง

ทาํโดยการเขยีนลงในตัว๋เงินน้ันเองหรอืทีใ่บประจํา

ตอ

 10) มาตรา 944 กําหนดเรือ่งวนักําหนดชาํระ

เงินขอใหถือวาใชเงินในวันเมื่อยื่นตั๋ว

 หลักการใชตั๋วเงินดังกลาวขางตนเปนเพียง

ตัวอยางบางสวนที่แสดงใหเห็นวากฎหมายตั๋วเงิน

ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยยังมีบท

บัญญัติบางประการที่ยังไมมีความทันสมัยและ

ไมสอดคลองกับรปูแบบการดําเนินธุรกิจในปจจุบนั 

กลาวคือ กฎหมายต๋ัวเงิน ยังมีการกําหนดใหการ

โอนตั๋วเงินโดยชอบดวยกฎหมายจะตองทําโดย

การสลักหลังและส งมอบ ข อ กําหนดเ ร่ือง

การรับรอง การอาวัล และการเงินตามตั๋วเงินจะ

ตองมีการยื่นตั๋วเพื่อใหใชเงิน ใหรับรอง หรือให

คัดคาน เปนตน

6. บริบทการใชใบตราสงธรรมดา (Bill 

 of Lading) และใบตราสงอิเล็ก-

 ทรอนิกส (Electronic Bill of 

 Lading)

 ใบตราสงเปนเอกสารทางการคาที่เร่ิมใชมา

ตั้งแตศตวรรษที่ 14 เพื่อเปนหลักฐานในการขนสง

สินคาทางอากาศหรือทางเรือ และเพื่อเปนการแก

ปญหาเรื่องขอโตเถียงในการขนสงสินคาระหวาง 

คลังสินคาและบริษัทขนสงเพื่อใหสินคาไปสง

ถึงที่หมายถึงมือผูรับอยางปลอดภัย นอกจากน้ี

วิวัฒนาการของใบตราสงยังพัฒนาเพื่อใชเปน

เอกสารทางกฎหมายในเรื่องของความรับผิดของ

ผูขนสงสนิคาในกรณสีนิคาถูกทาํลาย เสยีหาย หรือ 

สญูหาย กลาวโดยสรปุใบตราสงสนิคา คอื เอกสาร

ทางกฎหมายที่ออกโดยเจ าของเรือเพื่อเป น

หลักฐานวาไดมีการขนสงสินคา และเปนหลักฐาน

ทางกฎหมายทีแ่สดงวาไดมกีารรบัสนิคาแลว และยงั

มฐีานะการเปนเอกสารในการใหสนิเชือ่ นอกจากน้ี

ใบตราสงยังมีฐานะเปนตราสารที่เปลี่ยนมือได

โดยการสลักหลังและสงมอบที่สามารถโอนสิทธิ

เรียกรองเพื่อใชเปนหลักประกันในการใหสินเชื่อ

ในทางการคาระหวางประเทศ ดังนั้น ใบตราสง
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จึงเปนเอกสารสําคัญทางการคาระหวางประเทศ
26

 แตอยางไรก็ตาม เน่ืองจากใบตราสงสวนใหญ

ทาํในรปูแบบกระดาษ ในทางปฏิบตัจึิงพบปญหาวา

มีการปลอมแปลงเอกสาร การฉอโกง การลงวันที่

ใหผิดไปจากความจริง การกรอกขอมูลผิดพลาด 

การสงสนิคาลาชา มคีาใชจายและคาธรรมเนียมสงู

และตองใชเอกสารจํานวนมาก เปนตน สงผลให

คาใชจ ายในการสงสินคาสูงตามไปดวย จาก

การหาขอมูล พบวา 7% ของมูลคาการคาระหวาง

ประเทศมาจากคาใชจายในการบริหารจัดการ

เอกสารการขนสง ทาํใหคาใชจายในการขนสงสนิคา

สูงขึ้นมากถึง 10-15%
27
 ซึ่งมี ตัวอย างของ

คําพิพากษาที่ศาลตัดสินวา การที่เจาของสินคา

ปฏิเสธการสงสินคาเพียงเพราะวาการออกใบตรา

สงมีความยุงยากและมีคาใชจายสูงถือเปนขออาง

ที่รับฟงได
28
 หลายฝายจึงมีความพยายามผลักดัน

การใชใบตราสงอิเล็กทรอนิกสเพื่อความสะดวก 

รวดเร็ว ปองกันเอกสารสูญหาย และที่สําคัญ

อยางยิ่งปองกันการปลอมแปลงเอกสาร และ

สามารถใชแทนทีเ่อกสารใบตราสงแบบกระดาษได 

 เมือ่เทคโนโลยเีขามามบีทบาทสาํคญัในธุรกิจ

มากยิง่ขึน้ ในทางการคาระหวางประเทศไดมกีารนํา

ระบบ Electronic Data Interchange (EDI)
29

 ระบบ EDI
30
 เปนระบบที่มีการใชระหวาง

ธนาคารทั่วโลกในการคาระหวางประเทศอยาง

แพรหลายในการอํานวยความสะดวกในการทํา

ธุรกิจ ระบบ EDI เปนระบบทีใ่ชในการสือ่สารระหวาง

คอมพิวเตอรและคอมพิวเตอรในการแลกเปลี่ยน

เอกสารขอมลูทางธุรกิจในรูปแบบสญัญามาตรฐาน 

ระบบ EDI เปนระบบที่นํามาใชแทนที่เอกสารใน

รูปแบบกระดาษ ถูกจัดเก็บในรปูแบบอเิลก็ทรอนิกส

และสามารถโอนเปลีย่นมอืผานระบบอเิลก็ทรอนิกส 

แตอยางไรก็ตาม การนําระบบ EDI มาใชก็ยังเจอ

กับอุปสรรคทางกฎหมายเน่ืองจากขอจํากัดทาง

กฎหมายบางอยางมีการกําหนดใหใชเอกสารใน

รูปของกระดาษและจะตองมีการลงลายมือชื่อ
31
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นอกจากนี้ The nited nation commission on 

international trade law of model law on 

electronic commerce มีวัตถุประสงคหลักใน

การวิเคราะหการใชงานและวัตถุประสงคหลักใน

การใชใบตราสง และชวยแกปญหาการใชใบตราสง

อิเล็กทรอนิกสผานระบบ EDI แตกฎหมายแมแบบ

ไมไดมวีตัถุประสงคเพือ่ใหคาํจํากัดความสถานะของ

ใบตราสงอิเล็กทรอนิกส แตสรางความพยายาม

ในการยอมรับและรับรองสถานะทางกฎหมายของ

ใบตราสงอิเล็กทรอนิกสใหมีสถานะเทียบเทากับ

ใบตราสงในรูปแบบกระดาษ ในทางตรงกันขาม

นักวชิาการบางกลุมไดออกมาแสดงความคดิเห็นวา

เพื่อใหการใชใบตราสงอิเล็กทรอนิกสเปนไปอยาง

แพรหลายและสามารถแกปญหาตาง ๆ ที่กลาว

ขางตนไดแลว ควรจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ

ใบตราสงจากเดิมที่เปนตราสารเปลี่ยนมือใหเปน

เอกสารทางการคาที่ไมสามารถเปลี่ยนมือไดเพื่อ

ขจัดปญหาการใชตราสารอิเล็กทรอนิกสที่ขัดตอ

กฎหมาย
32
 แตอยางไรก็ตาม ปญหาความลาชาของ

ธนาคารในการดําเนินการออกเอกสารการเงิน

การติดอากรแสตมปทําใหมีความจําเปนตองมี

การใชเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสเขามา

แทนที่มากขึ้น 

7. บทสรุป

จากบริบทของการเปลีย่นแปลงดานเทคโนโลยี

ที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชยที่เปนกฎหมายที่มีการประกาศใช

มายาวนาน ควรจะตองมีการแกไข เปลี่ยนแปลง

กฎหมายใหสอดคลองกับบริบทของสังคม การ

เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และแนวปฏิบัติ

ทางการคาที่มีการเปลี่ยนจากการใชเอกสารใน

รูปแบบของกระดาษ เปนการใชรูปแบบอเิลก็ทรอนิกส

มากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งกฎหมายเก่ียวกับ

ตราสารเปลี่ยนมือที่กฎหมายยังมีการกําหนดให

กิจกรรมบางรูปแบบยังจะตองทําผานเอกสารใน

รูปแบบกระดาษอยู อาทิ เร่ืองแบบในโอนตั๋วเงิน 

การโอนตั๋วเงินจะสมบูรณและมีผลบังคับใชตาม

กฎหมายเมื่อกระทําโดยการสลักหลังและสงมอบ

ตั๋วเงินสําหรับต๋ัวประเภทระบุชื่อ และสําหรับตั๋ว

ผูถือกฎหมายกําหนดวาการโอนสามารถกระทําได

โดยการสงมอบ หรือรูปแบบในการโอนตั๋วเพื่อ

สลักหลังใหผู อื่นตอตามมาตรา 920 ก็จะตอง

มกีารทาํผานรูปแบบกระดาษ ดงัน้ัน ผูเขยีนเห็นวา

ควรจะตองมีการเสนอแกไขปรับปรุงประมวล

กฎหมายแพงและพาณชิยใหสอดคลองกับกฎหมาย

แมบทและใหสอดคลองกับสถานการณการคา

การลงทนุของโลก โดยเฉพาะอยางยิง่ในสถานการณ

ที่โลกกําลังเขาสูยุคดิจิทัลอยางเต็มรูปแบบ

32 
A. Athanassios N. Yiannopoulos. Ocean Bills of Lading: Traditional Forms, Substitutes, and Edi Systems (1

st
, 

 Kluwer law international, The Hague, Netherlands 1995) pg 17.
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