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บทคัดยอ
 บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวคิดหลักสุจริตในตั๋วเงินในฐานะเครื่องมือ
ทีท่าํหนาทีเ่ปนมาตรฐานควบคมุความประพฤติของบคุคล จากการศกึษาพบวาแนวคิดเรือ่ง
หลักสุจริตในต๋ัวเงินมีหลายแนวคิดไมวาจะเปนหลักสุจริตของกฎหมายฝายศาสนจักรซึ่ง
ความสุจริตคืออารมณของจิตวิญญาณที่ถูกตองตามศีลธรรมและกฎหมาย สวนหลักสุจริต
ในกฎหมายโรมนัมคีวามพยายามทีจ่ะเอา “เหตจุงูใจ” ออกจาก “ความเช่ือ” โดยถอืวาความ
สุจริตคือความยุติธรรม ความเท่ียงตรง การเลนตามกติกา ในขณะท่ีระบบคอมมอนลอว 
ยังมีความเห็นที่แตกตางกันออกไปเปนสามฝาย อยางไรก็ตามหลักสุจริตไดมีการนํามาใช
โดยเรยีกวาหลกั “ผูรบัโอนโดยสจุรติมสีทิธดิกีวาผูโอน” เปนหลกัทีใ่ชกบัตัว๋เงนิ โดยหลกัดงั
กลาวนํามาใชกับคูสัญญาที่อยูหางไกลกัน(Remote Party)ในตั๋วเงิน ซึ่งมีความผูกพันกัน
ตามหลักสัญญาลําดับรอง(Secondary of contract) กลาวคือทุกครั้งที่มีการโอนตั๋วไปก็จะ
มกีารสะสมตัวลกูหนีข้องลกูหนีล้าํดบัรอง (The Accumulation of Secondary of Contract) 
ตอไปเร่ือยๆ ในขณะท่ีมีการโอนเปล่ียนมือตราสารน้ันก็อาจจะไมสมบูรณหรือทําใหสิทธิ
บกพรอง ซึ่งสงผลใหผูออกต๋ัวสามารถอางไดวาผูทรงนั้นไดตั๋วเงินมาโดยมิชอบดวย

กฎหมายทําใหผูทรงไมมีสิทธิในตั๋วเงินตามหลัก “ผูรับโอนไมมีสิทธิดีกวาผูโอน” ซึ่งจะเกิด
ปญหาการไมไววางใจกัน ในกฎหมายต๋ัวเงินจึงไมนําหลักผูรับโอนไมมีสิทธิดีกวาผูโอนมา

ใชหากแตจะนาํหลักผูรบัโอนโดยสุจรติมสีทิธดิกีวาผูโอนมาใช กลาวคอืหากผูรบัโอนต๋ัวเงนิ
เปนผูสจุริต และไมประมาทเลนิเลออยางรายแรงกจ็ะเปนผูทีม่สีทิธิในตัว๋เงนินัน้ดกีวาผูโอน 
ในสวนที่พิพาทกันในเรื่องกรรมสิทธิ์ก็พบวาผูทรงซ่ึงไดตั๋วเงินมาโดยสุจริตก็ไมจําตองคืน

ตั๋วเงินใหแกผูที่อางวาเปนเจาของต๋ัวเงิน เวนแตจะเปนขอตอสูที่ปรากฏในตัวตราสารเอง 
หรือเปนขอตอสูธรรมดาสืบจากลักษณะแหงตราสารนั้นตามมาตรา 312 จึงเห็นไดวาหลัก
สจุรติ ใชตอการประพฤติตอกนัในสังคมในการมีนติสิมัพันธกนัทกุๆ กรณี จงึจะสงผลใหเกดิ

ความไววางใจกันและสามารถดําเนินการตางๆ รวมกันอยางสงบสุข อันเปนหลักครอบ
จักรวาล (Generaklauseln) 
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คําสําคัญ : หลักสุจริต สุจริต ผูรับโอนโดยสุจริตมีสิทธิดีกวาผูโอน ตราสารเปลี่ยนมือ 
 ตั๋วเงิน

Abstract
 This article aims at studying the concept of good faith in the Bills as a tool 
that serves as a standard to control the behavior of individuals. This study found 
that there are several legal concepts of good faith in bills. The good faith under 
Christian religious approach is defined as a state of mind which is moral and legiti-
mate. The good faith under the Roman law approach attempts to separate the 
‘motive’ from ‘faith’ by holding that good faith is justice, upright, and legitimate, while 
the good faith in the common law approach can be interpreted in three different 
ways. However, when applying to the bills, the concept of good faith has been 
expressed as the concept ‘an assignee in good faith holds a better right than an 
assignor’, which commonly used in the circumstance where the parties lived in loca-
tion far apart from each other (remote party) and are bound together by the concept 
‘secondary of contract’ (secondary of contract) that is: every time the bill is transferred, 
the numbers of unknown debtors or secondary obligors will be contentiously ac-
cumulated (the Accumulation of Secondary of Contract). Meanwhile, the assignment 
of such bill might be incomplete or such right might be invalid. Consequently, the 
owner of the bill may claim that holder had unlawfully obtained such bill and thus, 
such holder has no rights in the said bill in accordance with the concept ‘no one 
can give what he does not have’ (Nemo dat quod non habet). This may lead to the 
problem of distrust, so the law relating to bills will not rely on the concept ‘no one 
can give what he does not have’, but such law rather relies on the concept ‘an as-
signee in good faith holds a better right than an assignor’. This means if the as-
signee receives the bill in good faith and without gross negligence, the assignee 
holds a better right than the assignor. In the case there is a dispute over the owner-
ship of the bill, this article indicates that the holder of the bill who obtained the bill 
in good faith does not need to return such bill to the person who claims to be the 

ownership of it unless there are certain defences stipulated in the bill itself or normal 
defences as provided in section 312 of the Civil and Commercial Code. The concept 

of good faith can be applied to justify the behaviour of individuals in all legal rela-



วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปที่ 5 ฉบับที่ 1  มกราคม - มิถุนายน 2557

- 86 -

tions, while it also promotes mutual trust and helps the parties to perform various 
tasks peacefully. The concept itself is universal. (Generaklauseln). 

Keywords: Concept of Good faith: good faith: Concept ‘An assignee in good faith 
 holds a better right than an assignor’: Negotiable instrument: Bills.

1. บทนํา 
 แนวคิดเร่ืองหลักสุจริตเปนหลักการท่ีมีความสําคัญมากในระบบกฎหมายของโลก 
โดยหลกัสจุรติในแงเนือ้หาไดแทรกตวัอยูในระบบกฎหมายตางๆ ไมวาจะเปนกฎหมายโรมนั 
(Roman Law) และกฎหมายของศาสนจักร (Canon Law) กฎหมายจารีตประเพณี 
(Common Law) และระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) โดยหลักดังกลาวเปนหลักแหง
การอยูรวมกันในสังคมของมนุษย เปนหลักกฎหมายที่สามารถนํามาปรับใชกับขอเทจ็จริง
ตางๆ ที่เกิดข้ึนในสังคมไดเปนอยางดี แตในความเปนจริงแลวการนําหลักสุจริตไปปรับใช
กับขอเท็จจริงนั้นยังนอยอยู โดยที่ยังไมมีหลักเกณฑที่ปรับเขาไดอยางเปนรูปธรรม โดย
เฉพาะเรื่องกฎหมายตั๋วเงินที่ยังไมมีความแนชัด ซึ่งในความไมแนชัดนั้นเองก็ยังมีความ
แตกตางกันออกไปอีก (Fargan, 1956)
 กฎหมายต๋ัวเงนิทีใ่หนยิามความหมายของคําวา “สจุริต” ทีม่คีวามหมายเพียงแคการ
ไมไดรับการบอกกลาวใหทราบ (Fargan, 1956) เทานั้น
  สําหรับประเทศไทยหลักในเร่ืองหลักสุจริต จะปรากฏอยูในประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา 5 และ มาตรา 6 นอกจากนี้ยังมีอีกหลายมาตราท่ีใชคําวา “สุจริต” อยู
ในบทบัญญัติ แตเนื่องจากการบัญญัติเปนหลักกวางๆ ลักษณะของเนื้อหาในหลักดังกลาว
อยูในรูปของนามธรรม จึงทําใหไมสามารถอธิบายขอบเขตของเนื้อหาใหชัดเจนทั้งหมดใน
รายละเอียด และหลักเกณฑในการนํามาปรับใชในกรณีตางๆ ของศาลไทยยังไมมีความ
แนนอน หลักกฎหมายดังกลาวจึงคลายกับวาถูกละเลยไมคอยที่จะมีการอางถึงมากนัก
 หากพจิารณาในมมุของกฎหมายตัว๋เงนิทีม่กีารโอนตัว๋ตอกนัไปเปนทอดๆ และผูคน
นิยมใชกันอยางแพรหลายในการชําระหนี้ เพราะมีวิธีการโอนที่งายและสะดวก บทความ
เรือ่งนีมุ้งทีจ่ะศกึษาในเชงิองคความรูของหลักสจุริตท่ีสอดแทรกอยูในหลกักฎหมายตราสาร
เปลี่ยนมือ (Negotiable Instrument) ซึ่งแนวคิดในเร่ืองหลักสุจริตนั้นมีแนวคิดที่กวางกวา
กฎหมายท่ีไดยอมรับเพยีงแค “รู” หรอืไมรูในขอเทจ็จรงิเทาน้ันซึง่จะไดกลาวในรายละเอียด
ตอไป
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2. ผลการศึกษา
 ตัว๋เงนิมคีวามพิเศษกวาเอกเทศสัญญาเร่ืองอ่ืนๆ หลายประการไมวาจะเปนลกัษณะ
ของสัญญาที่มีการนําเอาหลักสัญญาแบบ Secondary of contract มาใช หรือหลักความรับ
ผดิทีม่กีารแบงลกูหนีอ้อกเปนลูกหนีช้ัน้ตนกบัลกูหนีช้ัน้สองอนักอใหเกดิหลกัการสะสมตวั
ของลูกหนี้ (The Accumulation of secondary of contract) และแนวคิดที่กลาวในบทความ
เร่ืองนี้ คือแนวคิดเรื่องสุจริต อันเปนท่ีมา ของหลัก “ผูรับโอนโดยสุจริตมีสิทธิดีกวาผูโอน” 
(ตรีเนตร สาระพงษ, 2553) ซึ่งเปนหลักยกเวนหลัก “ผูรับโอนไมมีสิทธิดีกวาผูโอน”
 สาํหรับตราสารเปลีย่นมอืทีส่าํคัญท่ีจะนําเอาหลักสุจริตไปใชมหีลายประการดวยกนั 
เชน 
 1) ใบกํากับของ (Invoice of Goods)(ดู ปพพ. มาตรา 612) 
 2) เลตเตอรออฟเครดติ (Letter of Cradit)เปนเอกสารทีธ่นาคารในประเทศของผูซือ้
ออกใหเพื่อรับรองวาถาผูขายท่ีตางประเทศสงสินคาแลว อาจจะไดรับเงินไปจากธนาคาร
ตัวแทนที่ประเทศผูขายได 
 3) บตัรเงินฝาก (Negotiable Certificate of Deposit) (ดพูระราชบญัญตักิารธนาคาร
พาณิชย พ.ศ. 2535, มาตรา 4, 9 จัตวา) 
 4) ใบรับสินคาเชื่อ (Trust Receipt) 
 5) ตั๋วเงินคลัง (Treasury Bill) 

3. หลักสุจรติ
 3.1 ความหมายของคําวา “หลักสุจริต” 
  ตามหลัก Bona fides หรือ ความเชื่อถือไววางใจกัน หรือ “ความสุจริต” เปนคํา
ทั่วไปสําหรับสิ่งที่ตองการความเครงครัดอยางมาก และทําดวยการใชวิธีการเฉพาะ 
เรยีกวา “การบอกกลาว” หากไดมาซึง่ตัว๋เงนิโดยไมมสีิง่ใดทีก่ฎหมายสามารถตคีวามไดวา
เปนการบอกกลาวแลว กส็ามารถกลาวไดวาเปนวธิกีารทางธุรกจิทีท่าํใหเปนการไดมาโดย

สุจริต ในทายท่ีสุดแลวแกปญหาตัวมันเองโดยนําไปสูคําถามเร่ืองความซ่ือสัตยหรือไม
ซื่อสัตย สําหรับความรูที่มีความผิดและการ”เจตนาท่ีจะไมยอมรับรู”วามีความบกพรองนั้น 
ยอมมีผลเปนการไมสุจริตดวย 
 คาํวา “สจุริต” ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หมายถงึ การรูหรอืไมรูถงึการ
ที่ไมมีสิทธิหรือความบกพรองแหงสิทธิในทรัพยสิน

  และตามพจนานุกรม คําวา “สุจริต” หมายถึง ความประพฤติชอบตามคลองธรรม 

ประพฤติดวยตั้งใจดี ประพฤติซื่อตรง



วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปที่ 5 ฉบับที่ 1  มกราคม - มิถุนายน 2557

- 88 -

  หลักสุจริต หรือ good faith นั้นตาม Black’s Law Dictionary 18th Edition ได
อธิบายไววา “A state of mind consisting in (1) honesty in believe or purpose (2) 
faithfulness to one’s duty or obligation (3) observance of reasonable commercial 
standard of fair dealing in a given trade or business, or business, or (4) absence of 
intent to defraud or to seek unconscionable advantage” จงึเหน็ไดวา “หลกัสจุรติ” หมาย
ถึง สภาวะทางจิตใจอันประกอบดวย 
  (1) ความซื่อสัตยในความเชื่อ หรือวัตถุประสงค 
  (2) ความซื่อตรงตอหนาที่ หรือหน้ีของตน 
  (3) ความสอดคลองกับมาตรฐานทางการคาหรือธุรกิจใดๆ อันชอบดวยเหตุผล 
ในการตอรองกันอยางเปนธรรม 
  (4) การไรซึ่งเจตนาหลอกลวงหรือแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ (ภารวีร 
กษิตินนท, 2550) 
  จากบทนิยามขางตนจงึเห็นไดวาหลักสจุรติเกิดขึน้จากส่ิงซึง่เปน “สภาวะจิตใจ” เปน
สําคัญโดยมีขอ (1)-(4) เปนเสมือนมาตรฐานท่ีอธิบายหลักการที่ถูกตองของหลักสุจริตอีก
ชั้นหนึ่ง
  สําหรับภาษาเยอรมัน ซึ่งตรงกับคําวา “Treu und Glauben” คําวา “Treu” แปลวา 
ความซ่ือสตัย ความไววางใจ ความนาเชือ่ถอื (faithfulness, loyalty, fidelity, reliability) และ
คําวา “Glaube” แปลวา เชื่อในความไววาง (believe in sense faith or reliance) (ภารวีร 
กษิตินนท, 2550)
 จึงเห็นไดวาหลักสุจริตมีนัยความหมายกวางกวาความ “รู” หรือ “ไมรู” ขอเท็จจริงที่ 
ตั๋วเงินของไทยนํามาปรับใช บทความน้ีจึงนําเสนอแนวคิดในเร่ืองหลักสุจริตในต๋ัวเงินที่ 
“กวางกวา” การรูหรือไมรูขอเท็จจริง ทั้งน้ีเพราะการยึดหลักที่วา “รู” หรือ “ไมรู” มากเกิน

ไป แมวาคําวาความไมสุจริตจะแสดงโดยนัยใหเห็นถึงบางอยางที่มากไปกวาการไดรับการ
บอกกลาวใหทราบเพ่ือ “รู” ขอเท็จจริง

 3.2 แนวคิดเรื่องความมีอยูของหลักสุจริต  
 เร่ืองหลักสุจริตนั้นมีการใหคุณคาที่แตกตางกันไปท้ังน้ีขึ้นอยูกับระบบกฎหมาย ซึ่ง

ปจจุบันมีหลายแนวคิดดวยกัน ไมวาจะเปนกฎหมายโรมัน (Roman Law) กฎหมายของ

ศาสนจักร (Canon Law) กฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) และระบบประมวล
กฎหมาย (Civil Law) กลาวคือ:-
 1) หลักสุจริตในกฎหมายโรมัน (Roman Law)

   กฎหมายโรมนัมีความพยายามทีจ่ะแยกระหวาง “เหตจุงูใจ” กบั “ความเชือ่” โดย
ใชเกณฑภาวะวิสัยหรือเกณฑทั่วๆ ไปกับหลักสุจริต ซึ่งกฎหมายโรมันใหคํานิยามของ 

“ความสุจริต” เอาไววา
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 “ความยุตธิรรม ความเท่ียงตรง การเลนตามกติกา การกระทาํในสถานการณทีบ่คุคล
ที่มีศักดิ์ศรีพึงกระทํา ซึ่งไมมีขอสงสัยเลยวาแนวคิดนี้มีความกาวหนา โดยความสุจริตจะ
มากนอยขึ้นอยูกับความแตกตางของอารยธรรมท่ีเปนตัวกําหนดมาตรฐานที่แตกตางกัน
ของจรรยาบรรณของสุภาพชนที่เหมาะสมกับสังคมนั้นๆ อยางไรก็ตามภายหลังมีหลัก “ 
bonae fidei judicai “ ทีม่แีนวคิดวาพลเมอืงทีด่ยีอมกระทาํทุกส่ิงทีเ่ขาตองกระทาํในทางการ
คาสามัญ แมจะเห็นชัดเจนวาอาจมีการฉอโกงเกิดขึ้น” (Buckland, cidpa and Bona Fides 
in the actio Ex Expto, 48 L.Q REv. 217, 228, 1932 in Fagan,1956) จึงเห็นไดวาหลัก
กฎหมายโรมันใชหลักเกณฑสามัญทั่วๆ ไป โดยกฎหมายไดแบงแยกระหวาง “เหตุจูงใจ” 
กับ “ความเชื่อ” วาเปนคนละสวนกันท้ังนี้มาตรฐานของความสุจริตยอมข้ึนอยูกับความ
แตกตางของสังคมดวย
 2) หลักสุจริตในกฎหมายฝายศาสนจักร(Canon Law) 
  กฎหมายของฝายศาสนจักรไดใหคํานิยามของคําวา “สุจริต” วาหมายถึง ความ
เช่ืออยางจริงใจในความถูกตองของการกระทําอยางใดอยางหนึ่งไมวาการกระทํานั้นจะอยู
บนพื้นฐานความจริง หรือความเขาใจท่ีผิดพลาดก็ตาม (Fargan, 1996) โดยความสุจริต
เปนอารมณของจิตวิญญาณ (Good Faith is a disposition of soul) โดยผูกระทํานัน้มคีวาม
เชื่ออยางบริสุทธิ์ใจวาการกระทํานั้นเปนไปโดยถูกตองตามกฎแหงศีลธรรมและกฎหมาย 
โดยใชสติปญญา และความโนมเอียงของจิตใจฝายดี อยางไรก็ตาม ในปจจุบันความสุจริต
ตั้งอยูบนพื้นฐานของความขัดแยงระหวางความถูกตองชอบธรรมของอารมณภายในจิตใจ
กับการละเมิดสิทธิตอกฎหมาย ทั้งกฎหมายธรรมชาติและกฎหมายลายลักษณอักษร 
(Distionaire de droit canoniqve Col. 957; 1935 as cited in Fagan, 1996)
 แนวคิดเร่ืองความสุจริต (ในกฎหมายศาสนจักร (Canon Law)) แตกตางอยางมาก
จากแนวคิดตามกฎหมายโรมัน โดยแนวคิดตามกฎหมายน้ีเช่ือหรือรับรูวาคนเราจะไมคิด
หรือกระทําสิ่งที่เชื่อวาเปนสิ่งตองหามสําหรับตนเอง (VAN HovE, DE PRVMEGIS 98 n. 
17 (1939) as cited in Fagan, 1996)
 3) หลักสุจริตในระบบประมวลกฎหมาย(Civil law)
  แนวคิดเร่ืองความมีอยู ของหลักสุจริตในระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) 
นกักฎหมายในระบบนีถ้อืวา หลักสจุรติเปนพ้ืนฐานหรือเปนหัวใจของกฎหมายแพงและได
ทําหนาที่ปรับเสริมเติมแตงกฎหมายแพงใหเปนธรรมอยูเสมอ (สุจิต ปญญาพฤกษ, 2541) 
/ซึ่งสามารถปรับใหเขากับความเปล่ียนแปลงในสังคมของมนุษยเปนอยางดี หลักสุจริตได

เขามามีบทบาทสําคัญในการเปนเคร่ืองมือทางกฎหมายที่สําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งใน

ประเทศเยอรมัน ไดมกีารยอมรับวาหลักสุจรติเปนพืน้ฐานของระบบกฎหมายของกฎหมาย
แพงทั้งระบบและยังเปนหลักเกณฑที่สะทอนมาตรฐานของสังคมในแตละสังคม
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 สาํหรับประเทศไทยซึง่ใชระบบประมวลกฎหมายนัน้แนวคดิเรือ่งหลกัสจุรติไดนาํมา
บัญญัติไวในกฎหมายแพงหลายมาตรา โดยเฉพาะมาตรา 5 มาตรา 6 จนทําใหเราเขาใจ
ผิดวาหลักสุจริตเปนหลักกฎหมายเอกชน แตแทจริงแลวไมใช หลักสุจริตเปนหลักทั่วไปที่
อยูเปนรากฐานของกฎหมายทุกสาขาเพราะกฎหมายบทใดไมคุมครองผูสุจริตเปดโอกาส
ใหผูทจุรติฉอฉล เบยีดเบยีน ผูสจุรติไดโดยชอบดวยกฎหมายแลวกฎหมายนัน้จะไมยตุธิรรม
 4) หลักสุจริตในระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common law)
 ระบบกฎหมาย Common Law มีหลักนี้โดยระยะแรกๆเกิดจากบรรทัดฐานของคํา
พิพากษาของศาลที่วางหลักวา Who comes into equity must come with clean hands 
ซึ่งหมายความวาตองสุจริต เปนคนดี ระบบศาลจึงรับรอง
  อยางไรกต็ามแนวคดิเร่ืองความมอียูของหลกัสจุรติในระบบกฎหมายจารตีประเพณี 
(Common Law)ในมุมมองของนักกฎหมายในประเทศท่ีใชกฎหมายระบบจารีตประเพณี 
(Common Law) นั้น นักกฎหมายในประเทศท่ีใชระบบกฎหมายดังกลาวยังมีขอคิดเห็นที่
ขัดแยงกันแบงออกเปน 3 ฝาย คือ (ภารวีร กษิตินนท, 2550) 
  ฝายแรก เปนฝายท่ีไมเหน็ดวยกับการยอมรับหลักสุจรติ โดยฝายนีเ้หน็วากฎหมาย
อังกฤษนั้นมีรากฐานอยูบนระบบที่คูสัญญาตองคอยรักษาผลประโยชนของตนเองท่ีมาก
กวาการตอรองกันตามหลักสุจริต ทั้งยังเห็นวาหลักสุจริตน้ันมีความหมายที่คลุมเครือ
  ฝายทีส่อง เปนฝายท่ีมคีวามคิดเห็นเปนกลางกับเร่ืองของหลักสจุรติ โดยเห็นวาใน
กฎหมายของอังกฤษน้ันมกีฎหมายท่ีบญัญตัไิวเปนเคร่ืองมือในการจัดการปญหาเร่ืองความ
ไมเปนธรรมเชนเดียวกับกฎหมายในประเทศอ่ืนๆ ที่อาศัยหลักสุจริตในการเยียวยาสังคม 
แตอยางไรกต็าม ความคดิเห็นของฝายทีส่องนีก้ย็งัเหน็วาการใชกฎหมายทีบ่ญัญตัไิวเฉพาะ
เรื่องยอมชัดเจนกวาหลักสุจริต
  ฝายทีส่าม มคีวามเหน็ทีย่อมรบัหลกัสุจรติโดยเหน็วา หลกัสจุรติจะสามารถชวยให

ระบบกฎหมายมีความเปนเอกภาพมากข้ึน สามารถอุดชองวางของกฎหมายไดอยางเปน
ธรรม ทําใหกฎหมายสามารถเขาไปปกปองความคาดหมายที่สมเหตุสมผล และยังทําให

เกิดวัฒนธรรมความไววางใจซ่ึงกันและกันอีกดวย
 อยางไรก็ตาม กฎหมายอังกฤษก็ไดยอมรับในหลักสุจริตโดยถือวาเปน “หลักความ

เปนธรรม” (equity) ที่กฎหมายหยิบยื่นใหแกผูซึ่ง “เชื่อโดยบริสุทธิ์ใจ” ตอขอตอเท็จจริง จึง
เปนวิธกีารตามกฎหมายโรมนั(Roman Law) ทีเ่นนใหนํา้หนกักบัความเชือ่ทีเ่ปนภาวะวสิยั 
หรอืเปนการท่ัวไป และใหนํา้หนักกบัความเช่ือท่ีเปนความสุจริตทีเ่ปนอตัวสิยัหรือความเช่ือ
แตละบุคคล “นอยมาก หรือไมใหนํ้าหนักเลย” โดยถือวาวิญูชนจะอางวาไดทรัพยสินมา

โดยสุจริต ทั้งๆ ที่ตนเองรูถึงความไมสมบูรณนั้นไมได (Fargan,1996) นอกจากนั้น ศาลจะ
ตรวจสอบวาไดมกีารบอกกลาวความไมสมบรูณซึง่อาจกอใหเกดิความไมสจุรติไปยังผูทรง



วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปที่ 5 ฉบับที่ 1  มกราคม - มิถุนายน 2557

- 91 -

ตั๋วหรือไม ซึ่งศาลถือวา “การบอกกลาวกับความสุจริตไมอาจอยูรวมกันได” (Lee V; 
Bowman, 55 Mo. 400, 403, 1874 as cited in Fargan, 1996) 
 3.3 ประเภทของหลักสุจริต 
  “หลกัสจุรติ” ถกูใชในความหมายท่ีแตกตางกนัโดยอาจแบงออกเปนสองประการคือ 
หลักสุจริตทั่วไป และ หลักสุจริตเฉพาะเรื่อง (ตรีเนตร สาระพงษ, 2551) กลาวคือ 
 1) หลักสุจริตทั่วไป
  หลักสุจริตทั่วไป ในความหมายของคําวา “สุจริต” ซึ่งกฎหมายไดบัญญัติเอาไวมี
ความหมายท่ัวไปกวางๆ คอืเปนหลักการพ้ืนฐานท่ีมคีวามเก่ียวพันโดยตรงกับความซ่ือสัตย 
(honesty) ความเปนธรรม (fairness) ความมีเหตุผล (reasonableness) การปกปอง
ความไววางใจ (protection of reasonable reliance) การคํานึงถึงผลประโยชนของผูอื่น 
(due regard for the interest of other party) ความเห็นอกเห็นใจผูอื่น (considerate 
behavior) (ภารวีร กษิตินนท,2550) เพื่อเปนมาตรฐานของกฎหมาย ที่ใชเปนเครื่องชี้วัด
พฤติกรรมของมนุษย ไมไดหมายความเฉพาะเจาะจงถึงความรูเทาไมถึงการณของคูกรณี 
ในการตคีวามตามกฎหมายประเภทนีจ้งึขึน้อยูกบัพฤตกิรรมแวดลอมของแตละคด ี(วนัเพญ็ 
หนูเกตุ,2547) ในทางนิติศาสตรเรียกวา “บทกฎหมายยุติธรรม” (Jus Acqum) (ตรีเนตร 
สาระพงษ, 2551) ซึ่งใหอํานาจผูพิพากษาใชดุลพินิจในการพิจารณาคดีโดยในประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยไดมบีทบัญญัตขิองหลักสจุริตท่ัวไป ซึง่เปนหลักกฎหมายท่ีสาํคญั
และเปนรากฐานของกฎหมายแพงท้ังหมดไว 3 มาตรา คือ
  มาตรา 5 บญัญัตวิา “ในการใชสทิธแิหงตนกด็ ีในการชาํระหนีก้ด็ ีบคุคลทกุคน
ตองทาํการโดยสุจริต” 
  มาตรา 6 บัญญัติวา “ใหสันนิษฐานไวกอนวา บุคคลทุกคนทําการโดยสุจริต”
  มาตรา 368 บัญญัติวา “สัญญาน้ันทานใหตีความไปตามความประสงคในทาง
สุจริต โดยพิเคราะหถึงปรกติประเพณีดวย”
  จะเห็นไดวาทั้ง 3 มาตราเปนบทบัญญัติที่มีความสําคัญ โดยเฉพาะมาตรา 5 เปน
หลกักฎหมายทีค่รอบคลมุในทกุๆ เรือ่งท่ีกาํหนดหลกัท่ัวไป (General Principle) ของความ
ประพฤติระหวางกนัในสงัคม ซึง่เปนการกาํหนดศลีธรรมของความประพฤตมินษุยในสงัคม
ขั้นสูงกวาระดับศีลธรรมในหมูโจร ดังน้ันมาตรา 5 จึงเปนบทบัญญัติตามหลักทั่วไปของ
ความประพฤติในสังคมท่ีเจริญแลว (สมยศ เชื้อไทย, 2548) ในการใชหลักสุจริตทั่วไปนั้น
สามารถใชไดกับกฎหมายทุกแขนงไมวาจะเปนกฎหมายเอกชน หรือกฎหมายมหาชน 

  หลักสุจริตยังมีลักษณะ เปนบทครอบจักรวาล (Generaklauseln) คือ แมจะมี

บทบญัญตัเิกีย่วกบัเรือ่งนัน้ไวอยูแลว หลกัสุจรติกย็งัใชเปนฐานโดยเปนบททีท่าํหนาทีเ่ปน
มาตรฐานควบคุมความประพฤติของบุคคลในทุกเรื่อง จึงไดรับการยกยองวาเปนรากฐาน
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ของกฎหมายทัง้ระบบ เปนการประกาศอดุมคตแิหงความสมัพนัธของมนษุยในสงัคมวาจะ
ปฏิบัติตอกันดวยหลักสุจริต (ภารวีร กษิตินนท, 2550)
  จะเหน็ไดวา คาํวา “หลกัสุจรติ” นัน้มีความหมายทีแ่ตกตางกนัออกไป ซึง่ผูเขยีนเหน็
วาเราจะใหความหมายของคําวาหลักสุจริตวาอยางไรน้ันขึ้นอยูกับการนําไปปรับใชกับ
กฎหมายแตละฉบบั และเจตนารมณของหลักกฎหมายน้ันๆ ซึง่ในเร่ืองหลักสจุรติยงัคงเปน
มาตรฐานท่ัวไปท่ีเปนสิ่งท่ีใชวัดความประพฤติของมนุษย เพราะในปจจุบันนี้ตางคนตางมี
บทบาทในการอยูรวมกันในสังคมมากข้ึน โดยในบางคร้ังการทําธรุกจิหรือ การดําเนนิกจิการ
ตางๆ บคุคลอาจจะตองมีนติสิมัพันธตอกนั เพือ่ใหเกดิความเปนธรรมระหวางคูสญัญา และ
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนในสังคม จึงตองอาศัยหลักสุจริต 
วาคูสัญญาจะมีความซื่อสตัยตอกัน มีความไววางใจกันมากนอยเพียงใด เปนการคุมครอง
คูสัญญาท่ีมีนิติสัมพันธตอกัน ในการเขาทําสัญญาตางๆตามกฎหมายโดยคํานึง หรือ
ตระหนกัในผลทางกฎหมายทีอ่าจไมสมบรูณ แตความไมสมบรูณทางกฎหมายนัน้ “สามารถ
ทําใหบริสุทธิ์” ไดโดยสัญชาตญาณ(intuition)ในการคิดวิเคราะหใครครวญ ความรอบคอบ
อยางมาก(over-scrupulosity) ความไมรู(ignorance) หรือความสําคัญผิด(mistake) ซึ่ง
แนนอนวาเปนหลัก “ที่สูงกวา” หลักที่วา “รู” หรือ “ไมรู” ในกฎหมายที่ใชกันอยู อันเปนหลัก 
“ความไมสุจริตที่สามารถรูได” (perceptive bad faith) ซึ่งไมไดมีความลึกซึ้งมากไปอยาง
เชนหลัก “ความสุจริตโดยสัญชาตญาณ” (intuitive bad faith)เพียงแตจุดออนของมัน
คอนขางที่จะยากกวามากตอการพิสูจนในทางปฏิบัติ
 2) หลักสุจริตเฉพาะเรื่อง 
 หลักสุจริตเฉพาะเร่ือง หมายถึง ความรู หรือไมรูขอเท็จจริงของคูกรณีที่เก่ียวของ 
ซึ่งในเรื่องของหลักสุจริตนั้นศาลฎีกาไดเคยอธิบายถึงความสุจริตเอาไววา หมายถึงการก
ระทําโดยไมรู หรือไมควร“รูถึงความบกพรองแหงสิทธิ”ที่มีมาแตอดีต (คําพิพากษาฎีกาท่ี 

550/2490) แตถาเปนการกระทําโดยรูถึงความบกพรองแหงสิทธิจะถือวาสุจริตไมไดและ
ความไมรูนั้นเกิดจากความประมาทเลินเลออยางรายแรงไมไดเชนกัน (คําพิพากษาฎีกาที่ 

1012/2504) บทบัญญัติที่บัญญัติถึงหลักสุจริตไวโดยเฉพาะนั้นในประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยไดบัญญัติไวในหลายมาตรา เชน มาตรา 412, 413, 1299, 1300, 1303, 1310, 
1311, 1312, 1329, 1330, 1331, 1332 เปนตน
 จากบทบญัญตัใินประมวลกฎหมายแพงและพาณชิยมาตราตางๆ จะทาํใหเหน็ไดวา
กฎหมายนั้นมุงที่จะนํา “หลักสุจริต” แทรกเขาไปอยูในมาตราตางๆ เหลานี้ 

  3.4 หลักทั่วไปวาดวย “ผูรับโอนไมมีสทิธิดีกวาผูโอน” 

  ตามหลกัผูรบัโอนจะไดมาซึง่กรรมสทิธิใ์นทรพัยสนิกเ็ฉพาะจากผูโอนซึง่เปนเจาของ
กรรมสิทธิ์หรือเปนผู มีสิทธิโอนเทานั้น หากผู โอนไมมีสิทธิโอน ดังนั้น กรรมสิทธ์ิ



วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปที่ 5 ฉบับที่ 1  มกราคม - มิถุนายน 2557

- 93 -

ยอมไมอาจโอนไปยังผูรับโอนได และในกรณีที่ผูโอนไมมีสิทธิโอนเจาของกรรมสิทธ์ิยอมมี
สิทธิเรียกทรัพยคืนจากผูรับโอนไดเสมอ โดยไมตองคํานึงวาเจาของกรรมสิทธ์ิไดสมัครใจ
สงมอบทรพัยนัน้ไวแกผูโอน หรือทรพัยนัน้ถกูพรากไปจากผูมสีทิธิโดยมชิอบหรอืไมประการ
ใด (กิตติศักดิ์ ปรกติ, 2551 ) เม่ือเรากลาวถึงวิธีการโอนหนี้หรือสิทธิเรียกรองอันเกิดจาก
สญัญาอืน่ๆ โดยทัว่ไป ซึง่การโอนหนีอ้นัเกดิจากสญัญาอืน่ๆ โดยทัว่ไปนัน้ สาํหรบัการโอน
หนี้ในลักษณะดังกลาวนี้ หลักทั่วไปเรียกวา “การโอนหน้ีอันพึงชําระแกเจาหนี้คนหนึ่งโดย
เฉพาะเจาะจง” (มาตรา 306) หรือในกฎหมายลักษณะตั๋วเงินเรียกวา “การโอนสามัญ” 
(มาตรา 917 วรรค สอง) ซึ่งมีความหมายอยางเดียวกันโดยประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา 306 บังคับวา ตองทําเปนหนังสือและตองมีคําบอกกลาวการโอนไปยัง
ลูกหนี้หรือลูกหนี้ไดยินยอมดวยในการโอนนั้นและคําบอกกลาวหรือความยินยอมเชนวานี้
ตองทาํเปนหนงัสอืซ่ึงกลาวไดวา วธิกีารโอนหน้ีสามญัเชนนีม้คีวามยุงยากอยูพอสมควร ซึง่
เมื่อเกิดปญหาในเรื่องการโอนสิทธิขึ้นมาแลว หลักทั่วไปในกฎหมายลักษณะหนี้มีวา “ผูรับ
โอนยอมไมมีสิทธิดีกวาผูโอน” กลาวคือผูรับโอนไมมีสิทธิมากหรือนอยกวาผูโอน
  ตามหลกัทัว่ไปนัน้ การโอนสทิธติางๆ ระหวางผูโอนกบัผูรบัโอนจะตองทาํใหถกูตอง
และตรงตามเจตนาของท้ังผูโอนและผูรับโอน กลาวคือ หากการโอนสิทธิใดๆ ก็ตาม ถา
ผูโอนไมมีสิทธิหรือมีสิทธิที่บกพรองแลวหากผูรับโอนไดรับโอนไปผูรับโอนก็ไมมีสิทธิผูรับ
โอนจะยกเอาไปใชยนักบัเจาของเดมิทีแ่ทจรงิไมไดตามหลกั “ผูรบัโอนไมมสีทิธดิกีวาผูโอน” 
(no one can transfer title than he possesses himselve) (ตรีเนตร สาระพงษ, 2551) จึง
เห็นไดวาหลักนี้แมผูรับโทษจะ “จะไมรู”ขอเท็จจริงอันเปนความบกพรองในกรรมสิทธ์ิของ
ทรัพยที่ใดก็ตามเขาก็มิไดรับการคุมครองจากกฎหมายตามแนวคิดสุจริตแตอยางใด
  3.5 หลัก “ผูรับโอนโดยสุจริตยอมมีสิทธิดีกวาผูโอน” 
  หลักเร่ืองการโอนต๋ัวเงินอันเปนตราสารเปลี่ยนมือนั้นไมนําเอาหลักทั่วไปคือ 
หลัก“ผูรับโอนไมมีสิทธิดีกวาผูโอน” มาใชแตนําเอาหลัก “ผูรับโอนโดยสุจริตมีสิทธิดีกวา
ผูโอน” ซึง่ถอืเปนหลักขอยกเวนมาใช ในท่ีนีจ้ะกลาวถงึหลกัการไดมาซึง่กรรมสิทธ์ิโดยสจุรติ

ดังตอไปนี้
  (1) ตองเปนการไดมาโดยนิตกิรรมท่ีไมบกพรอง การไดมาซึง่กรรมสทิธิโ์ดยสจุรติ
นัน้แมวาจะเปนการไดมาจากผูไมมสีทิธกิต็าม แตการไดมานัน้จะตองเปนการไดมาโดยไมมี
เหตุบกพรองอยางอ่ืนโดยการโอนยอมตองเปนไปตามเจตนาของคูกรณีทีต่กลงใหกรรมสิทธ์ิ
แกกัน

  (2) ตามกฎหมายอังกฤษ การโอนน้ันตองมีคาตอบแทน (consideration) ซึ่ง

คาตอบแทนน้ันจะเปนเงินหรือประโยชนอื่นใดก็ได ถาผูสุจริตไดทรัพยนั้นมาโดยไมมีคา
ตอบแทนดังนี้ ผูสุจริตยอมไมไดกรรมสิทธิ์ แตไดไปเพียงการครอบครอง และหากไมมีสิทธิ

ยึดถือทรัพยไวก็ยอมตองคืนทรัพยนั้นแกเจาของกรรมสิทธิ์
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 อยางไรก็ตาม ตามหลักกฎหมายไทยไมมีการนําเอาหลักคาตอบแทน (considera-
tion) มาใชบังคับแตอยางใด
  (3) ไดไปซ่ึงการครอบครอง สาํหรบัสงัหารมิทรัพยนัน้ อาํนาจครอบครองทรพัยสนิ 
และการโอนการครอบครองจากมือผูโอนไปยังผูรบัโอน ยอมเปนรากฐานแหงความเช่ือถอืวา
ผูโอนซึ่งครอบครองทรัพยอยูเปนผูมีสิทธิโอนทรัพยนั้น
  (4) ความสุจริต ความสุจรติในระบบกฎหมายไทยน้ัน หมายถึง “ความไมรูถงึความ
ไมมีสิทธิ” หรือ “ความไมรูถึงความเส่ือมสิทธ”ิ ของผูโอนเหนือทรัพยสินนั้น ซึ่งเปนหลัก 
“ความสุจริตที่สามารถรูได”(perceptive bad faith) โดยมีความเชื่อมาจากความรูในขอเท็จ
จริงอันเปนสาระสําคัญซ่ึงกฎหมายทําใหไมสมบูรณ ความสุจริตเชนนี้จะตองมีอยูกอนหรือ
ในขณะที่มีการโอนการครอบครองกัน ในแงนี้ผูรับโอน จึงไมจําเปนจะตองเชื่อวาผูโอนเปน
เจาของกรรมสิทธ์ิเทานั้น หากผูรับโอนเชื่อวาผูโอนมีสิทธิโอนดังนี้ ยอมถือไดวาผูรับโอน
เปนผูสุจริตแลว ซึ่งเปนที่ยอมรับกันในระบบกฎหมายไทย อยางไรก็ดี หากผูรับโอนไมรูถึง
ความไมมีสิทธิของผูโอน เพราะเหตุที่ผูรับโอนประมาทเลินเลออยางรายแรง ดังนี้ยอมถือ
ไมไดวาผูรับโอนสุจริต (กิตติศักดิ์ ปรกติ, 2551)
  จากหลักการดังกลาวจะเห็นไดวาสอดคลองกับหลักกฎหมายตั๋วเงินของประเทศ
อังกฤษ หรือ The Bill of Exchange Act, 1882 ของอังกฤษ มาตรา 29 บัญญัติวา “ผูทรง
โดยชอบดวยกฎหมายคือผูที่ไดต๋ัวเงินมาในรูปบริบูรณและถูกตองตามเนื้อความ
ที่ปรากฏในตราสารทั้งถูกตองตามที่ทานบัญญัติไวตอไปนี้คือ
  1) ไดเปนผูทรงต๋ัวนัน้กอนถงึกาํหนดใชเงนิโดยไมรูวาตัว๋นัน้ขาดความเช่ือถอื
มากอน 
  2) ไดตั๋วมาโดยสุจริตมีสินจางตอบแทน ทั้งเมื่อเขาโอนต๋ัวนั้นใหไมรู ถึง
ขอบกพรองแหงสิทธิของผูโอนตั๋วใหตน…”
  จากบทบัญญัติมาตรา 29 ขางตนจะเห็นวา กฎหมายวางขอกําหนดในการพิจารณา
วา บคุคลผูมตีัว๋ไวในครอบครองดังกลาวจะไดชือ่วาเปนผูทรงโดยชอบดวยกฎหมายหรือไม
ไวอยางละเอียด กลาวคือ นอกจากบุคคลนั้นจะได “ตั๋วเงินที่มีขอความสมบูรณและ
ถูกตอง” ไวในความ “ครอบครอง” แลว ยังจะตองไดรับตั๋วเงินนั้นไวกอนที่ตั๋วเงินนั้นจะ
ถึงกําหนดใชเงิน โดย “ไมรูวาตั๋วนั้นขาดความเชื่อถือ” มากอน ทั้งยังจะตองไดตั๋วเงินมา
โดย “สุจริต” มี “คาตอบแทน” (Consideration) อีกดวย และตามกฎหมายต๋ัวเงินของ
อังกฤษก็ไดบัญญัติไวในมาตรา 90 วา “ทําการโดยสุจริต” หมายถึง การทําโดย “ซื่อ” โดย
ในคําอธิบายกฎหมายต๋ัวเงนิของอังกฤษมีผูอธบิายไววา (เสนยี ปราโมชย, 2514) ผูทีไ่ดตัว๋

เงินไวในครอบครอง หากเขาพิสูจนไดวาเขาไดรับโอนตั๋วเงินไวโดย “มิไดรู” ขอบกพรอง
แหงสิทธิของผูที่โอนตั๋วใหตนและในสถานการณ เชนนั้นเขาไมควรตองรูสิ่งใดมากไปกวา
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นั้นยอมแสดงวาผู นั้นไดรับตั๋วไวโดยสุจริตตามความหมายที่กฎหมายกําหนดไวแลว 
(ไพฑูรย คงสมบูรณ, 2548)
  และเมือ่พจิารณาถึงวธิกีารโอนตัว๋เงนิซึง่ทาํไดงาย ผูคนจงึนยิมใชกนัอยางแพรหลาย 
เพราะตราสารเปล่ียนมือมีวิธีการโอน คือ การสลักหลังและสงมอบซึ่งการสลักหลัง(ตั๋วระบุ
ชื่อ)นั้นผูโอนสามารถทําได 2 วิธี ไดแก
  (1) การสลักหลังเฉพาะ โดยการที่ผูโอนลงลายมือชื่อของตนและระบุชื่อผูรับโอน
หรือผูรับประโยชนลงดานหลังตราสาร
  (2) การสลักหลังลอย โดยการที่ผูโอนลงลายมือชื่อของตนเองลงดานหลังตราสาร
เทานั้นโดยมิไดระบุชื่อผูรับโอนหรือผูรับประโยชนไว
  สวนการโอนต๋ัวเงนิทีเ่ปนตราสารชนิด “ตัว๋ผูถอื” การโอนตราสารน้ันกส็ามารถทําได
เพียงแค “สงมอบ” ตั๋วเงินเทานั้น กฎหมายจึงไดกําหนดหลัก “ผูรับโอนโดยสุจริตมีสิทธิดี
กวาผูโอน” มาใชเพื่อคุมครองผูที่รับโอนตราสารมาโดยสุจริต ใหไดรับความเปนธรรม 
  อยางไรก็ตาม หากการโอนตั๋วเงินนําหลัก “ผูรับโอนไมมีสิทธิดีกวาผูโอน” มาใชแลว
จะทําใหเกิดปญหาตามมาวา ผูที่รับโอนต๋ัวเงินมาจากผูโอนเกิดการไมไววางใจกัน ไมกลา
ที่จะรับชําระหนี้เปนต๋ัวเงิน เพราะกลัววาผูที่โอนต๋ัวเงินใหตนนั้นจะเปนผูที่ไมมีสิทธิในตั๋ว
เงินอยางแทจริง หรือมีสิทธิโดยบกพรองในต๋ัวเงินน้ันแลว ก็จะมีปญหาตามมาในภายหลัง
วาตนจะเรียกใหใครรับผิดชําระเงินใหแกตน ซึ่งจะทําใหตนสิ้นสิทธิไลเบี้ยเอาจากผูสั่งจาย 
ผูจาย หรือ ผูสลักหลังคนกอนๆ ดวยเหตุนี้ในเรื่องต๋ัวเงินจึงมีการนําเอาหลัก “ผูรับโอนโดย
สจุรติมสีทิธดิกีวาผูโอน” มาใช ซึง่จะทําใหบคุคลผูกระทาํการโดย “สจุรติ” ไดรบัการคุมครอง
อยางเปนธรรม และทําใหการโอนต๋ัวเงินซ่ึงสามารถโอนกันไดโดยงายดายไดรับความนิยม 
และผูรับโอนไมตองคอยระแวงถึงสิทธิของผูโอน
  3.6 หลัก “ผูรับโอนโดยสุจริตยอมมีสิทธิดีกวาผูโอน” ในตั๋วเงิน  
 โดยปกติตั๋วเงินจะสอดแทรก “หลักสุจริต” เอาไวในรูปของ “หลักผูรับโอนโดยสุจริต
มีสิทธิดีกวาผูโอน” ซึ่งหลักการนี้มีสาระสําคัญดังตอไปน้ี
  1) ผูโอนตองเปนเจาของกรรมสิทธิ์ซึ่งมีสิทธิโดยสมบูรณในทรัพยสิน(ตั๋วเงิน)ที่โอน 
กลาวคือจะตองพิจารณาไปถึงตัวมูลหน้ีดวยวามาจากนิติกรรมที่บกพรองหรือไม
  2) กรณีที่ผูโอนไมมีสิทธิในต๋ัวเงิน หรือมีสิทธิบกพรอง เจาของกรรมสิทธ์ิยอมไมมี
สิทธิเรียกทรัพยคืนจากผูรับโอนไดถาผูรับโอนไดรับโอนทรัพยนั้นไปโดยไมสุจริต (คือรูวา
ผูโอนไมมีสิทธิ หรือมีสิทธิบกพรอง) หรือดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง
  3) วิธีการโอนหน้ีหรือสิทธิเรียกรองในต๋ัวเงินทําไดโดยสลักหลังและสงมอบ (ตั๋วระบุ

ชื่อ) หรือเพียง สงมอบ (ตั๋วผูถือ) 
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 หากพิจารณาถึงวิธีการโอนหนี้ในหนี้ทั่วไปตามมาตรา 306 แลวจะเห็นวาจะตองมี
หนังสือบอกกลาวไปยังลูกหน้ีแหงสิทธิ หรือลูกหนี้ยินยอมดวย นั้นก็เทากับวาลูกหนี้แหง
สทิธไิดรบัทราบถึงการโอนสิทธนิัน้แลวจงึไมจาํเปนตองใชหลัก “ผูรบัโอนโดยสุจรติมสีทิธิดี
กวาผูโอน” 
  4) หากการโอนตราสารมกีารโอนตอไปตามกฎหมาย และผูรบัโอนตราสารนัน้รบัโอน
มาโดย “สุจริต” ผูรับโอนจะไดสิทธิในตั๋วน้ันโดยสมบูรณ
  5) ลูกหน้ีในตราสารเปล่ียนมือจะยกขอตอสูอันอาศัยความเก่ียวพันระหวางตนกับ
คูสัญญาคนอื่นขึ้นตอสูผูทรง ท่ีกระทําการโดยสุจริตเพ่ือปฏิเสธความรับผิดหรือใหหลุดพน
จากความรับผิดไมได
  6) สัญญาของตราสารเปล่ียนมือจะมีผูเขามาผูกพันในสัญญาหลายคน และมีความ
เกี่ยวพันกันจึงมีความสัมพันธกันตามสัญญาลําดับรอง (Secondary of Contract) ซึ่งกรณี
ของตราสารเปล่ียนมือนี้จะไมนําเอาหลักสัญญาของผูซึ่งผูกพันกันโดยตรง หรือ Privity of 
Contract มาใชกับคูสัญญาที่หางไกลออกไป (Remote Party)

 

 
  จากภาพ A ไดออกต๋ัวแลกเงินสั่ง B จายเงินใหแก C โดยออกเปนต๋ัวระบุชื่อ 
จากนั้น C ไดโอนตั๋วแลกเงินตอไปใหกับ D ซึ่งถาหากวา D ไดรับต๋ัวแลกเงินมาโดยถูกตอง
ตามกฎหมายและไดกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณก็สามารถโอนต๋ัวตอไปใหกับ E ไดโดยไมมีขอ
บกพรองในสิทธิแตอยางใด 
  แตถา D ไดตั๋วเงินมาจาก C ดวยการขมขู ทําใหการโอนจาก D มายัง C มีผลเปน
โมฆียะ ตอมา D ไดสลกัหลังต๋ัวตอไปยัง E ซึ่งเปนผูทรงและไมรูวา D ไดขมขู C ก็จะทําให 
E ไดรับความคุมครองจากหลัก “ผูรับโอนโดยสุจริตไมมีมีสิทธิดีกวาผูโอน” โดยที่ C นั้นจะ

ยกขอตอสูวา D ไดตั๋วเงินมาดวยการขมขูตอสูกับ E ซึ่งเปนผูทรงโดยสุจริตไมได สําหรับ 
C ซึง่ถกู D ขมขูกม็สีทิธทิีจ่ะฟองให D รบัผดิฐานละเมิดตามมาตรา 420 (สหธน รตันไพจิตร, 

2522)
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  8) หลกัการสะสมตวัลกูหนีช้ัน้ทีส่อง (The Accumulation of Secondary of Contract) 
ทุกครั้งที่มีการสลักหลังโอนตั๋วทุกคร้ังเกิดการสะสม (Accumulation) ตัวเจาหนี้ใชกับ
ผูลงลายมือชื่อในตั๋วไปเร่ือยๆ (ตรีเนตร สาระพงษ, 2551) (ดูภาพประกอบ)
 

 จึงเห็นไดวาตั๋วเงินซ่ึงใชหลักของตราสารเปล่ียนมือ มีลักษณะที่แตกตางไปจากหนี้
ทัว่ไปทีม่กีารนาํหลกัสจุริตมาใช โดยความรบัผดิของคูสญัญาอยูบนพืน้ฐานของหลกัลูกหนี้
ลาํดับรอง (Secondary of contract) และมกีารสะสมตวัลูกหนีข้องลกูหนีล้าํดบัรองไปเรือ่ยๆ
จนกวาจะถึงผูทรง

  3.7 กฎหมายที่เกี่ยวของกับหลัก “ผูรับโอนโดยสุจริตมีสิทธิดีกวาผูโอน” 

ในตั๋วเงิน
  ในเรือ่งตัว๋เงนิจาํเปนตองใหผูรบัโอนโดยสจุรติไดรบัความคุมครองเปนพเิศษใหเปน
ที่เชื่อไดวาถาตนทําการโดยสุจริตแลวจะไมไดรับความเสียหาย แมผูโอนจะไมมีสิทธิ 
อนัสมบรูณในตัว๋เงนิน้ัน (ไพฑรูย คงสมบรูณ, 2548) เม่ือนาํหลกั “ผูรบัโอนโดยสจุรติ มสีทิธิ
ดีกวาผูโอน” ที่เปนหลักยกเวนหลัก “ผูรับโอนไมมีสิทธิดีกวาผูโอน” ในหลักหนี้ทั่วๆ ไปมา

ใชแลว เมื่อมีการโอนตอไปเร่ือยๆ ตามวิธีการที่กฎหมายกําหนดแลว ถึงแมผูที่โอนตั๋วเงิน
มาจะไมมีสิทธิในตั๋วเงินน้ัน แตถาผูที่รับโอนมา “สุจริต” แลว ผูรับโอนก็มีสิทธิในตั๋วเงินนั้น
โดยสมบรูณ จะเหน็ไดวา เราสามารถนาํหลกัสจุรติมาปรบัใชไดกบักฎหมายลกัษณะตัว๋เงนิ 
เพ่ือคุมครองผูสุจริตท่ีไมรูถึงความบกพรองแหงสิทธิในตั๋วเงินที่ตนไดรับโอนมา
  ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ในเรื่องต๋ัวเงิน ไดมีบทกฎหมายท่ีเกี่ยวของ

กบัหลกั “ผูรบัโอนโดยสจุริตมีสทิธดิกีวาผูโอน” อยูคอื มาตรา 905 วรรคสอง และ วรรคสาม, 

มาตรา 916 ซึ่งสามารถอธิบายไดดังน้ี 
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  1) มาตรา 905 วรรคสอง และ วรรคสาม บัญญัติวา “ถาบุคคลผูหนึ่งผูใดตอง
ปราศจากต๋ัวเงินไปจากครอบครอง ทานวาผูทรงซึ่งแสดงใหปรากฏสิทธิของตนในต๋ัวตาม
วิธีการดังกลาวมาในวรรคกอนน้ัน หาจําตองสละต๋ัวเงินไม เวนแตจะไดมาโดยทุจริต หรือ
ไดมาดวยความประมาทเลินเลออยางรายแรง
  อนึง่ ขอความในวรรคกอนนี ้ใหใชบงัคบัตลอดถงึผูทรงตัว๋เงนิส่ังจายใหแกผูถอืดวย”
 เปนการแสดงใหเห็นถึงกรณีที่สิทธิของผูทรงคนเดิม ที่ตองปราศจากต๋ัวเงินไปจาก
การครอบครอง เพราะต๋ัวเงินน้ันมีความบกพรองในสิทธิไมวาจะเปนเพราะกลฉอฉล ขมขู 
สําคัญผิดฯ กับสิทธิของผูที่ไดตั๋วเงินไวในความครอบครองโดยอางสิทธิวาตนเปนผูที่ไดรับ
สลักหลังหรือเปนผูถือนั้น ใครมีสิทธิดีกวากัน (ตรีเนตร สาระพงษ, 2551)
  จะเห็นไดวาในกฎหมายลักษณะตั๋วเงิน มาตรา 905 นี้ ไดนําเอาหลัก “สุจริต” มาใช
เปนมาตรฐานในการปฏิบัติระหวางคูสัญญาในตั๋วเงิน ซึ่งถือเอาความสุจริตเปนที่ตั้งวา ผูที่
ไดรบัโอนตัว๋เงนิมาหรือผูทรงน้ัน “รูหรอืไม” วาสิทธทิีต่นไดมานัน้มคีวามบกพรอง ถาผูทรง
ตัว๋เงิน “รู” ถงึความบกพรองแหงสทิธกิเ็ทากบัวาไมสจุรติ ซึง่ขดัตอเจตนารมณของกฎหมาย
ลักษณะต๋ัวเงิน ที่ตองการนําหลักสุจริตมาใชเพ่ือใหเกิดความสะดวกและเกิดความไวใจใน
การใชตั๋วเงิน ในทางกลับกัน ถาผูรับโอน “ไมรู” ถึงความบกพรองแหงสิทธิใน ตั๋วเงินที่ตน
ไดรับมายอมไดรับความคุมครอง ตามมาตรา 905 วรรคทาย ไดนําเอาหลักในวรรคสองมา
ใชตั๋วผูถือดวย 
  2) มาตรา 916 บัญญัติวา “บุคคลท้ังหลายผูถูกฟองในมูลตั๋วแลกเงินหาอาจจะตอสู
ผู ทรงดวยขอตอสูอันอาศัยความเกี่ยวพันกันเฉพาะบุคคลระหวางตนกับผูสั่งจายหรือ
กับผูทรงคนกอนๆ นั้นไดไม เวนแตการโอนจะไดมีขึ้นดวยคบคิดกันฉอฉล”
  เนื่องจากการโอนตั๋วเงินแตละฉบับมีคูกรณีที่เขามาเกี่ยวของกับต๋ัวเงินนั้นไมจํากัด
จํานวน คูกรณีมีการโอนต๋ัวตอกันมาหลาย ๆ ทอดจนถึงผูทรงนั้น ผูทรงไมอาจทราบไดวา

ผูสลักหลังและผูรับสลักหลังคนกอนๆ มีความเกี่ยวพันกันอยางไร ถาจะใหผูทรงตองรับรู
ความเก่ียวพันนัน้ดวยยอมไมเปนธรรมแกผูทรง และคงไมมใีครยอมรับโอนตัว๋เงนิเพือ่ชาํระ

หนีห้รอืรับซือ้ลดต๋ัวเงิน มาตรานีจ้งึวางหลกัหามตอสูผูทรงดวยขอตอสูอนัอาศยัความเกีย่ว
พนัระหวางคูสญัญาตามต๋ัวเงินท่ีใกลชดิกนั แตถาระหวางผูจายกับผูสัง่จายกันเองหากมีขอ
ตอสูอยางไรยอมยกขึ้นตอสูได (เสนีย ปราโมช, 2514) อยางไรก็ตามปญหาวาความสุจริต
ในตั๋วเงินจะมีมากนอยเพียงใดนั้น Eward T. Fargan ไดกลาวเอาไวใน The concept of 
Good Faith in Negotiable Instrument Law วา
 “...ความไมสุจริตนั้นยึดหลักความละเอียรอบคอบที่มากเกินไป (over-scrupu-

losity) ความไมรู(ignorance) หรือการสําคัญผิด (mistake) บางคนจึงมีความระแวงสงสัย
เปนอยางมากและมคีวามระมดัระวงัมากเกนิไป โดยใชความรอบคอบมากเกนิไปทกุๆ เรือ่ง 
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ขณะท่ีบางคนกลับไมรูเลยวาเขาจะตองสงสัยไปหมดทุกอยาง เวนแตวาส่ิงนัน้จะเห็นปรากฏ
ชัดเจนอยูแลวหรือเชื่อวาความเลวรายนั้นจะเกิดตอเมื่อเขาไมสามารถทําความเขาใจได 
หรือความออนไหวอยางผิดธรรมดาท่ีเปนความเลวรายท่ีเปนจริง หรือจินตนาการซ่ึงเกิด
จากความละเอยีดรอบคอบทีม่ากเกินไป หรอืความไมรู โดยอาจจาํแนกไดวาความบกพรอง
ดานจิตใจและยังสามารถแยกไดโดย “ความวิตกจริตตามกฎหมาย” ซึ่งแนนอนวาไมควร
กาํหนดใหบคุลากรท่ีมคีวามเดือดรอนใจตองมีภาระเพ่ิมเติมเพ่ือใหสอดคลองกับมาตรฐาน
ที่สูงขึ้นของทางธุรกิจ และความสัมพันธทางสังคมที่มีมากกวาที่ตองการจากคนทั่วไป...” 
(Fargan, 1956)
 ในคดี Link V. Jackson, 147 S.W. 1114,1115(1912) as cited in Fagan, 1956) 
ศาลเห็นวา “หากขอเทจ็จริงทีม่อียู และคูสญัญารูวามันทาํใหเขาเช่ือวามขีอเทจ็จริงตามน้ัน
อยู และเขากระทําไปตามท่ีเขาเชื่อน้ัน ผลยอมเหมือนกับการที่เขารูแลวในขอเท็จจริง และ
กระทําไปตามที่รูนั้น หากตั๋วเงินน้ันไดมาโดยฉอโกง และโจทก “รู” และความรูนั้น “แบก
คําถามที่ทําใหเขามีความเชื่อวาตั๋วเงินไดมาโดยทุจริต” และตราบใดที่การไดตั๋วมาโดยยัง
คงมีขอกังวลอยู เทากับเขายอมรูวาไดตั๋วเงินมาโดย “ทุจริต” ซึ่งความเชื่อนี้เปนความเชื่อ
ที่เกิดภายในจิตใจ อันเปนผลมาจากความ “รูขอเท็จจริง” “ที่ไตรตรองจนเกิดเปนความเชื่อ
มัน่” ...ซึง่มนัไดผานความสงสยัและเตบิโตเปนความเชือ่จนกลายเปนความรู เชนนีห้ากเขา
ยังคงเช่ืออยู เมื่อพบความไมสุจริตในขณะที่ไดตั๋วมาจึงไมมีความจําเปนที่จะตองพิจารณา
ขอเท็จจริงอีกตอไป
 นอกจากน้ัน ศาลจะตรวจสอบวาไดมกีารบอกกลาวไมสมบรูณซึง่อาจกอใหเกดิความ
ไมสจุรติไปยงัผูทรงตัว๋หรอืไม ซึง่ศาลถือวา “การบอกกลาวกบัความสจุรติไมอาจอยูรวมกนั
ได”(Lee V; Bowman, 55 Mo 400, 403, 1874 as cited in Fargan, 1956)
  จึงเห็นไดวาหลักการขอนี้ยังไมปรากฏสําหรับกฎหมายไทยหรือการใชในกฎหมาย
ไทยมากเทาที่ควร กลาวคือยังไมมีความชัดเจนมากนักในกรณีมีการบอกกลาวความไม
สมบรูณมายงัผูทรงแลวสิง่ทีจ่ะทาํการบอกกลาวทําลายความสจุรติทีม่ลีงไป ทัง้นีเ้พราะการ
บอกกลาวจะถือวาผูทรง “รู”ไมได เพียงแตในขณะบอกกลาวคงมีแค”ความสงสัย” ในความ
ไมสุจริตเทานั้น 
 สําหรับประเทศไทยประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 312 ก็บัญญัติวา 
“ในมูลหนี้อันพึงตองชําระตามเขาสั่งนั้น ลูกหนี้จะยกขอตอสูซึ่งมีตอเจาหน้ีเดิมข้ึน
เปนขอตอสูผูรบัโอนโดยสุจริตน้ันหาไดไม เวนแตทีป่รากฏในตวัตราสารนัน้เอง หรอื
ที่มีขึ้นเปนธรรมดาสืบจากลักษณะแหงตราสารนั้น” และ 

  มาตรา 313 “บทบัญญัตแิหงมาตรากอนน้ี ทานใหใชบงัคบัตลอดถงึหนีอ้นัพงึ
ตองชําระแกผูถือน้ันดวย แลวแตกรณ”ี
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  ขอตอสูลูกหนี้ตามมาตรา 312 มีอยู 2 ประการคือ
  (1) ขอตอสูที่ปรากฏในตัวตราสารน้ันเอง เชน ตั๋วเงินมีขอความหรือรายการไมครบ
ถวนลายมือชื่อปลอม การสลักหลังขาดสาย เปนตน
  (2) ขอตอสูทีม่ขีึน้เปนธรรมดาสบืจากลกัษณะแหงตราสาร คอื เปนขอตอสูทีเ่กดิจาก
ลกัษณะแหงตราสารน้ันอนัลกูหน้ีอาจยกขอตอสูผูรบัโอนหรือผูทรงตราสารไดตามธรรมดา 
(ไพฑูรย คงสมบูรณ, เรื่องเดิม, หนา 29.)
  กลาวไดวา มาตรา 916 นั้นเปนขอยกเวนจากหลักที่วา “ผูรับโอนไมมีสิทธิดีกวา
ผูโอน” เพราะในเรื่องตั๋วแลกเงินจําเปนตองใหผูรับโอนโดยสุจริตไดรับความคุมครองเปน
พิเศษ วาถาตนทําการโดยสุจริตและไมประมาทเลินเลออยางรายแรงแลว และหมายความ
รวมถึงการโอนทั้งที่มีหรือไมมีคาตอบแทนดวย (จิตติ ติงศภัทิย, 2533) จะไมไดรับความ
เสยีหาย แมผูโอนจะไมมสีทิธอินัสมบรูณในต๋ัวเงนินัน้กไ็มทาํใหการโอนนัน้ไมสมบรูณ ทัง้นี้
เพื่อชวยใหการโอนตั๋วเงินโอนตอกันไปไดเรื่อยๆ (อัมพร ณ ตะกั่วทุง, 2548)
  ซึ่งคูสัญญาแบงออกได 2 พวก คือ
   (1) คูสญัญาท่ีเกีย่วพันกนัโดยตรงหรือใกลชดิ (Immediate Parties) คอืคูสญัญา
ในตั๋วเงินที่มีนิติสัมพันธกันโดยตรง เชน ผูสั่งจายกับผูรับเงิน ผูสลักหลังกับผูสลักหลังคนที่
รบัโอนตัว๋มาจากตน คูสญัญาซึง่เกีย่วพนักนัโดยตรง แตยอมยกเอาขอตอสูทีม่ตีอกันมาตอสู
ระหวางกนัเองไดตามหลกัทัว่ไปไมอยูในบงัคบัมาตรา 916 เพราะเปนการตอสูตามขอสญัญา
ที่กอใหเกิดข้ึนตาม “มูลหน้ีเดิม”จึงนําหลัก “ผูรับโอนไมมีสิทธิดีกวาผูโอน” มาใช
  (2) คูสัญญาที่ไมเกี่ยวพันหรือหางไกล (Remote Parties) คือ คูสัญญาท่ีไมมี
นิติสัมพันธกันโดยตรง เชน ความสัมพันธของผูสลักหลังคนท่ี 1 กับผูสลักหลังคนที่ 4 ผูถูก
ฟองจึงอาศัยความเก่ียวพันระหวางตนกับคูสัญญาท่ีเกี่ยวพันกันโดยตรงในขอ 1) มาเปน
ขอตอสูผูทรงไมได จึงนําหลักที่ยกเวนหลักทั่วไป คือ “หลักผูรับโอนโดยสุจริตมีสิทธิดี
กวาผูโอน” มาใช (ตรีเนตร สาระพงษ, 2551)
  จากการแบงคูสัญญาดังกลาวขางตน ยังสามารถอธิบายตอไปไดอีกวาการอยูใกล 
หรอืไกลกันของคูสญัญาเกิดขึน้จากการท่ีมคีวามผูกพนัท่ีอยูบนพ้ืนฐานของสัญญาท่ีตางกัน 
กลาวคือ คูสัญญาท่ีเกี่ยวพันกันโดยตรงหรือใกลชิด (Immediate Parties) มีความผูกพัน
บนพืน้ฐานของสัญญาแบบ Privity of contract ตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกานัน้
หมายถึงความสัมพนัธอนัเกิดขึน้ของคูสญัญาแบบใกลชดิ ในลักษณะตางตอบแทนอยางตอ
เนือ่ง โดยมคีวามสัมพนัธกบัสิทธเิหนือทรพัย หรืออาํนาจในการบังคับตามสัญญา หรือการ
รบัประกนั ซึง่หลกัการน้ีเปนหลกัการสําคัญในระบบกฎหมายสญัญา สวนคูสญัญาท่ีไมเกีย่ว

พันหรือหางไกล (Remote Parties) มีความผูกพันบนพ้ืนฐานของสัญญาแบบ Secondary 
of contract ซึง่จะมีเจาหน้ีเกดิขึน้เพ่ิมขึน้เร่ือยๆ โดยมีผูเขามาผูกพนัตามหลักการสะสมตัว
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ลูกหนี้(The Accumulation of secondary of contract) ดังไดกลาวมาแลวขางตน
 จึงอาจสรุปไดวา “หลักสุจริต” จะเกิดเพื่อคุมครองลูกหนี้ที่อยูหางไกล(Remote 
Parties) บนพื้นฐานของสัญญาแบบ Secondary of contract ซึ่งมีหลักการสะสมตัวลูกหนี้
ชั้นที่สอง (The Accumulation of Secondary of Contract) อยูนั่นเอง
  อยางไรกต็าม มาตรา 916 กม็ขีอยกเวนคอื “เวนแตการโอนจะไดมขีึน้ดวยคบคิด
กนัฉอฉล” หมายความวา การท่ีผูทรงคนกอนซึง่เปนคูสญัญาใกลชดิโดยตรงกับ(Immediate 
Party) ผูถูกฟองโอนต๋ัวเงินใหแกผูทรงท่ีเปนโจทกฟองน้ันไมไดโอนกันจริงๆ แตเปนการ
โอนทีท่ัง้สองมเีจตนาคบคดิกนัใชอบุายมใิหผูถกูฟองตอสูคดไีด (อมัพร ณ ตะกัว่ทุง, 2548)
  ตัวอยาง
  นาย D ไดตัว๋เงินมาจากนาย C ดวยการฉอฉล ซึง่เปนผูทรงเดิม ถานาย D ไมตองการ
ใหนาย C ยกขอตอสูที่วาตนไดฉอฉลต๋ัวเงินมาเพ่ือท่ีจะติดตามเอาต๋ัวคืน นาย D จะใชวิธี
การโอนตั๋วใหกับนาย E ซ่ึงไดสมคบกัน โดยนาย E จะอางวาตนไดรับต๋ัวมาโดยสุจริต ตาม
กฎหมายแลวตองสนันษิฐานไวกอนวาผูทรงท่ีรบัตัว๋ไวนัน้รบัไวโดยสุจรติ จากขอสนันษิฐาน
ของกฎหมายดังกลาวขางตนนี้ จึงถือวาผูรับโอนซ่ึงเปนผูมีสิทธิที่จะบังคับใหมีการใชเงิน
ตามตั๋วเงินได (ไพฑูรย คงสมบูรณ, 2551) จึงทําใหภาระในการนําสืบตกไปยังนาย C ที่จะ
ตองนาํสบืใหไดวานาย E นัน้ไดรบัโอนต๋ัวมาโดยไมสจุรติ (คาํพพิากษาฎีกาท่ี 1042/2534)
  “คบคดิกนัฉอฉล” นัน้ คอื การ “รู” ถงึการฉอฉล ไมตองถงึขนาดเขารวม คบคดิฉอฉล 
เพียงแตผูทรงท่ีเปนผูรับโอนต๋ัวไปน้ันไดรูถึงขอบกพรองในสิทธิของผูโอนก็พอ ดังนี้ผูถูก
ฟองตามมูลตั๋วแลกเงินจะยกเปนขอตอสูได(ตรีเนตร สาระพงษ, 2551)
  ปญหาเก่ียวกับการท่ีผูทรงท่ีไดรบัต๋ัวเงินมาโดยทางมรดก หรอืไดมาจากเจาพนักงาน
พิทักษทรัพยโดยการขายทอดตลาด ซึ่งการไดตั๋วเงินมาในลักษณะนี้ ไมไดมีการสลักหลัง
โอนใหผูรับโอน แลวเกิดปญหาวาเมื่อมีการโอนต๋ัวเงินตอไปเรื่อยๆ ตามวิธีการที่กฎหมาย
กําหนดแลว เมื่อมีการบกพรองแหงสิทธิเกิดขึ้น กรณีที่สิทธิของผูทรงคนเดิม ที่ตอง
ปราศจากต๋ัวเงินไปจากการครอบครอง เพราะต๋ัวเงินหาย หรือ ถกูลัก กบัสิทธิของผูทีไ่ดตัว๋
เงินไวในความครอบครองโดยอางสิทธิวาตนเปนผูที่ไดรับสลักหลังหรือเปนผูถือนั้น ใครมี
สทิธดิกีวากนั ซึง่ตามหลกักฎหมายลักษณะต๋ัวเงินน้ัน จะใชหลกั “ผูรบัโอนยอมมสีทิธดิกีวา
ผูโอน” มาใช แตการรบัตัว๋เงินมาทางมรดกนีจ้ะไมนาํหลักดงักลาวมาใช เพราะจะตองบงัคบั
ใชตามหลักทั่วไป คือหลัก “ผูรับโอนไมมีสิทธิดีกวาผูโอน” ซึ่งการโอนจะตองโอนกันตาม
หลักทั่วไปตามที่ไดกลาวมาแลวอยางไรก็ตาม ผูที่ไดรับตั๋วเงินมาทางมรดกก็เปนผูทรงที่มี
สิทธิในตั๋วเงินนั้นตามกฎหมาย
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  ตัวอยาง 
  เช็คพิพาทถึงกําหนดภายหลังจาก นายดํา ถึงแกความตาย สิทธิตามเช็คพิพาทจึง
เปนมรดกตกไดแก นายแดง(เปนผูสืบสิทธิ) ผูทรงเช็คซึ่งเปนทายาทของ นายดํา ผูตาย
ทนัทีตาม ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 1599 ทีว่า “เม่ือบคุคลใดตาย มรดก
ของบุคคลน้ัน ตกทอดแกทายาท ทายาทอาจเสียไปซ่ึงสิทธิในมรดกไดแตโดย
บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายน้ีหรือกฎหมายอื่น” เชนนี้ นายแดงจึงเปนผูทรงเช็ค
พิพาทโดยชอบดวยกฎหมาย เมื่อธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจายเงินตามเช็คพิพาท 
ยอมถือไดวา นายแดงไดรับความเสียหายและเปนผูเสียหายโดยตรงมีอํานาจฟองได 
(คําพิพากษาฎีกาที่ 3619/2543ประเด็นนี้ถูกนําไปออกเปนขอสอบในระดับเนติ
บัณฑิตสมัย 63) 
  อีกกรณีหนึ่งผูซื้อทรัพยสินโดยสุจริตในการขายทอดตลาดตามคําสั่งศาล หรือคําสั่ง
เจาพนักงานพิทักษทรัพยในคดีลมละลายน้ัน กฎหมายก็คุมครองใหผูรับโอนโดยสุจริตได
กรรมสทิธิ ์แมภายหลงัจะพสิจูนไดวาทรพัยสินนัน้มใิชของจาํเลยหรอืลกูหนีโ้ดยคาํพพิากษา
หรือลูกหนี้ ผูลมละลาย และสิทธิของผูไดเงินตรามาโดยสุจริตก็ยอมไมเสียไปคือ ยอมได
กรรมสิทธิ์ในเงินตรานั้น แมจะพิสูจนไดวาเงินนั้นมิใชของผูโอนหรือเปนที่ถูกลักมาก็ตาม 
สวนในกรณีที่มีผูไดตั๋วเงินมาโดยสุจริต ผูไดมาโดยสุจริตน้ันยอมไดรับการคุมครองทํานอง
เดยีวกนั เวนเสยีแตวาตัว๋เงนินัน้จะเขาขายเปนตัว๋เงนิปลอม (มาตรา 905,1008 ตาม ปพพ.) 
(กิตติศักดิ์ ปรกติ, 2546)
 3.8 แนวคิดเรื่องการบอกกลาวความไมสมบูรณของตั๋วเงิน
 มีปญหาวาหากมีการบอกกลาวไปวาตั๋วเงินมีความบกพรอง อันเนื่องมาจากความ
สัมพันธของคูสัญญาที่อยูหางไกลกัน และผูทรงเองก็ทราบจากการบอกกลาวแลว เชนนี้
ผูทรงจะตองเช่ือหรือมีความระมัดระวังอันเน่ืองมาจากการบอกกลาวนั้นหรือไม และความ
ระมัดระวังนั้นจะตองมีมากนอยเพียงใด เรื่องน้ี Bogert ไดกลาวไววา (Bogert, 1935 as 
cited in Fagan, 1956)
 “...หากไดรับการบอกกลาวดวยวาจา หรือลายลักษณอักษรโดยผูซึ่งอางสิทธิโดย
ชอบธรรมวาเขามีสวนไดเสียท่ีเปนธรรมในทรัพยสินซึ่งผูขายไมสามารถพูดไดวาเขามี
กรรมสทิธ์ิ (ในทรพัยสนิท่ีโอนมาน้ัน) และขอความนัน้เปนความจริงตามหลักความเปนธรรม
และมีความชอบธรรมในการถือครองแลว ในกรณีนี้ผูซื้อ “ไมรู” วาผูอางสทิธินั้นมีสิทธิโดย
ชอบธรรม เพียงแตเขารูวาผูอางสิทธินั้น “ยืนยันความชอบธรรม” หากตอมาสามารถ
พิสูจนไดวาสิทธินั้นมีอยูจริง เชนนี้ยอมถือไดวาเปนการเพียงพอให “เปนการบอกกลาว” 

และอยูภายใตหลักความยุติธรรม (equity)”
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 ซึ่งการบอกกลาวท่ีกอใหเกิด “ความสงสัย” หรือมีการต้ังคําถามตอความสงสัยนี้
ผูทวงเอาจะตองมคีวาม “ตระหนกั” และตัง้คาํถามตอความสมบรูณจะปฏเิสธคาํบอกกลาว
ไมได ตามหลัก “การปฏิเสธการรับรูโดยเจตนาเทากับการรูวามีความไมสุจริต” 
(Cuilfvl reiretion of nowledas is the eyuivelent of Krowledge or bag faitk) ซึ่งถือวา
เปนหลักฐานที่แสดงถึงการเรียนรู
 คดี Goadman V.Sinonds (6’ U.S (20 HOW 934,942 (1857) Cited in Fagen, 
1956) ตองมคีวามซือ่สตัยดวยตนเองตอคูสญัญาคนกอนๆ เพือ่ใหไดมาซึง่กรรมสทิธ์ิซึง่จะ
ปกปองเขาจากคูสัญญาคนกอนๆ ซึ่งแมเขาไมมีหนาที่ที่จะสอบถาม แตเขาก็ตอง “ไมมี
เจตนาที่จะปดตาตนเอง” ซึ่งไมวาจะบอกกลาวหรือไมยอมเปนหลักฐานที่สมบูรณของ
ความไมสุจริต
 จึงเห็นไดวาการบอกกลาวเปนแนวคิดที่พยายามที่จะสรางหลัก “การตระหนักใน
ผลทางกฎหมายซึ่งแสดงถึงความรูที่ไดมา” ซึ่งกฎหมายตองการที่เตือนวิญูชนให
ทําการ “สืบหา” ถึงความบกพรอง อันจะชวยลดความไมสุจริตโดยใชสัญชาตญาณ ซึ่ง
กฎหมายเทียบไดกับความสุจริต โดยการบอกกลาว อันนาจะอนุมานทางกฎหมายได ทั้งนี้ 
เพราะความไมสุจริตถือเปนทัศนคติของจิตใจซึ่งมาจากความเชื่อวาส่ิงนั้นไมมีผลสมบูรณ
ตามกฎหมาย ซึ่งจะตองนํามาทําใหบริสุทธิ์โดยใชสัญชาตญาณ (intuition) ความรอบคอบ
อยางมาก (Over-scrupulosity) ความไมรู (ignorana) หรือความผิดพลาด (mistake) 
กระบวนการน้ีจะทําใหเกิดความเช่ือท่ีบริสุทธ์ิ หรือท่ีเรียกวา ความไมสุจริตโดยใช
สัญชาตญาณ (intaitivce bad fauitf) ซึ่งยอมมีคุณคามากกวา “ความไมสุจริต” ที่สามารถรู
ได (Perceptiver badfaite)
 จึงเห็นไดวาในกฎหมายตั๋วเงินในประเทศไทยเองควรยอมรับหลักการบอกกลาว
ความไมสมบูรณของต๋ัวเงินหรือหลักการ“ปฏิเสธการรับรูโดยเจตนาเทากับวามีความไม

สุจริต”โดยการบอกกลาวนั้นจะตองถึงขนาดท่ีจะทําใหผูทรงนั้น “สงสัย” หรือ “ตระหนัก” 
และกอใหเกดิการ “สบืหา” ความบกพรองนัน้และหากไดมกีารกระทาํดงักลาวแลวแมขอเทจ็

จริงจะฟงไดวามีความไมสุจริตเกิดขึ้นก็ตาม แตการไดสืบหาตามความบอกกลาวที่จะชวย
ลดความไมสจุรติ อนัเปนการนําเอาหลักการลดความไมสจุริตในสญัชาตญาณ ซึง่กฎหมาย
ไทยเองก็ควรพิจารณานํามาปรับใช ทัง้น้ีเพราะกรณีดงักลาวไมวาจะกระทบตอเจตนารมณ
ของตราสารทีต่องการใหเปล่ียนมือกนัไดงายโดยไมมอีปุสรรคแตอยางใดทีต่องการใหเปลีย่น

4. สรุป

 ในตั๋วเงินจึงมีความจําเปนท่ีจะตองนําหลัก “สุจริต” เขามาปรับใช เพื่อใหเกิดความ
คุมครองผูที่รับโอนต๋ัวเงินมาโดยสุจริตและ ไมรูถึงความบกพรองแหงสิทธิในต๋ัวเงินเพราะ 
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“หลักสุจริต” เปนหลักการพื้นฐานท่ีมีความเกี่ยวพันโดยตรงกับความซื่อสัตย (honesty)
ความเปนธรรม (Fairness) ความมีเหตุผล (reasonableness)การปกปองความไววางใจ 
(protection of other party) ความเห็นอกเห็นใจผูอืน่ หรอืที ่ศาสตราจารย ดร.ปรดี ีเกษม
ทรพัย ไดอธบิายไววาเปนหลักสจุรติท่ัวไป “อนัเปนมาตรฐานทัว่ไปทีก่ฎหมายไดบญัญัติ
ไวใหใชเปนเครือ่งวดัความประพฤตขิองมนษุยในกรณตีางๆ วาการกระทาํเหลาน้ัน
อยูในกรอบที่กฎหมายจะสนับสนุนหรือประณามหรือไม” (ภารวีร กษิตินนท, 2550) 
ทีส่าํคญัมคีวามเปนไปไดวาผูไดมาซึง่ต๋ัวเงินจะเช่ือในเวลาไดตัว๋เงนิมาวาตัว๋เงนิใชบงัคบัไม
ไดตามกฎหมาย หรอืเชือ่วากรรมสทิธิใ์นตัว๋เงนิบกพรอง แตผูไดตัว๋เงนิมายงัคงเปนผูสจุรติ
อยูในสายตากฎหมาย อยางไรกต็าม หากมคีวามตระหนักในการนิยามคําวา “สจุรติ” เหมอืน
กบัการนยิามคําวา “ไมสจุรติ” ตามกฎหมายซึง่ไดสรางความไมมผีลทางกฎหมายของความ
ไมสุจริตโดยสัญชาตญาณ(intuitive bad faith) ซึ่งควรกําหนดนิยามวาความสุจริตตาม
กฎหมาย ในสวนที่เก่ียวกับการไดมาซึ่งต๋ัวเงินควรถูกกําหนดนิยามในฐานะเปนความเชื่อ 
โดยผูไดมาวาตั๋วเงินนั้นมีผลสมบูรณตามกฎหมาย หรือมีความเชื่อวามันไมสมบูรณ แต
ความเช่ือนั้นไดรับการพิสูจนวาเปนความเช่ือที่ไมถูกตอง หรือดวยบทสันนิษฐานทาง
กฎหมายวา “เขารูแลว” (Fargan, 1956)
 ผลจากการท่ีไดนาํเอาหลักสจุรติมาใชเปนหลกั “ผูรบัโอนโดยสุจรติมสีทิธดิกีวาผูโอน” 
เพราะในเรื่องของกฎหมายต๋ัวเงินนั้นตองอาศัยความไววางใจซึ่งกันและกัน เนื่องจากวา
สัญญาของตั๋วเงินเกิดจากมูลหน้ีเรื่องสัญญาลําดับรอง (Secondary of Contract) เปนเรื่อง
ของลูกหนี้ที่อยูไกลกัน (Remote Party) ซึ่งเม่ือทุกครั้งท่ีมีการโอนตั๋วไปก็จะมีการสะสมตัว
ลูกหนี้ (The Accumulation of Secondary of Contract) ตอไปเรื่อยๆ 
  อยางไรก็ตามหลัก “ผูรับโอนไมมีสิทธิดีกวาผูโอน” ซึ่งใชในการโอนหนี้ทั่วๆ ไป ถา
ผูโอนมีสทิธทิีบ่กพรองผูรบัโอนก็ตองรับสทิธทิีบ่กพรองน้ันไปดวย และถามกีารนําหลักนีม้า

ใชในเร่ืองของต๋ัวเงินก็จะทําใหตั๋วเงินไมเปนที่นิยมใชเพราะผูรับโอนต๋ัวเงินมายอมไมรูถึง
ความบกพรองของคูสัญญาที่อยูหางไกลกัน(Remote Party) 

 เชนนี้หลัก “ผูรับโอนโดยสุจริตมีสิทธิดีกวาผูโอน” จึงไดถูกบัญญัติรับรอง โดยแทรก
ตัวอยูในมาตรา 905 และ มาตรา 916 แหง ปพพ. สวนขอตอสูของลูกหนี้นั้นจะยกขอตอสู
ของตนที่มีอยูกับผูโอนมาตอสูผูรับโอนไมได เวนแตจะเปนขอตอสูที่ปรากฏในตัวตราสาร
เอง หรือเปนขอตอสูธรรมดาสืบจากลักษณะแหงตราสารน้ันตามมาตรา 312 จึงเห็นไดวา
หลกัสุจรติ ถกูนาํมาใชในต๋ัวเงินเพราะตองการใหคูสญัญาในต๋ัวเงนิประพฤตติวัตอกันในการ
มีนิติสัมพันธที่สงผลใหเกิดความไววางใจกัน
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