
แบบฟอรมประมวลรายวิชา (Course Syllabus)

ระดับ   ปริญญาตรี ปกติ

รหัสวิชา  2101401 ชื่อวิชา  กฏหมายลักษณะตั๋วเงินและตราสารเปลี่ยนมือ

หนวยกิต/ชั่วโมง 2

หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต

คณะนิติศาสตร

ภาคการศึกษา  1 ปการศึกษา  2560

อาจารยผูสอน  รองศาสตราจารยตรีเนตร สาระพงษ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา

2101401 กฏหมายลักษณะต๋ัวเงินและตราสารเปล่ียนมือ

Law of Bills and Negotiable Instruments

2. จํานวนหนวยกิต

2 (2-0-4) จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

นิติศาสตรบัณฑิต

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา

ผูชวยศาสตราจารยตรีเนตร สาระพงษ

อาจารยผูสอน

กลุม 01 ผูชวยศาสตราจารยตรีเนตร สาระพงษ

กลุม 02 ผูชวยศาสตราจารยตรีเนตร สาระพงษ

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน

ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษาที่ 2560 ชั้นปที่ 3-4

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)

ไมมี

7. รายวิชาที่ตองเรียนควบคู (Co-requisite) (ถามี)

ไมมี

8. เงื่อนไขพิเศษ

ไมมี

9. สถานที่เรียน



มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขต อุบลราชธานี

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา

1)  นักศึกษาสามารถอธิบายเจตนารมณท่ีแทจริงของการใชกฎหมายตราสารเปล่ียนมือ(Negotiable Instrument) เพ่ือสามารถนําหลัก

การไปปรับใชกับตราสารทุกประเภท และนักศึกษามีความเขาใจอยางถองแทเก่ียวกับกฎหมายต๋ัวเงิน ซ่ึงประกอบไปดวยต๋ัวแลกเงิน ต๋ัว

สัญญาใชเงิน และเช็ค  2)  นักศึกษาสามารถวินิจฉัย ปญหาขอพิพาท  การปรับหลักกฎหมายเขากับขอเท็จจริง เพ่ือตอบปญหาขอพิพาท

ทางกฎหมายจากปญหาสมมติหรือคําพิพากษาของศาลในเร่ืองตราสารเปล่ียนมือ และต๋ัวเงินได 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา

          ความหมายของตราสารเปล่ียนมือ การโอนสิทธิเรียกรอง หลักผูรับโอนโดยสุจริตมีสิทธิดีกวาผูโอน ลูกหน้ีช้ันตน ลูกหน้ีช้ันสอง หลัก

การสะสมตัวลูกหน้ีของลูกหน้ีช้ันสอง ประเภทของต๋ัวเงิน หลักท่ัวไปของต๋ัวเงิน ต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญาใชเงิน เช็ค อายุความ ต๋ัวเงินหาย

และต๋ัวเงินถูกลัก บัญชีเดินสะพัด

          Definition of negotiable instruments. Transfer of claims. Principle of an assignee in good faith entitled to

better rights than the transferor. Primary party. Secondary party. Principle of accumulation of secondary contract.

Categories of bills. General rules of bills, bills of exchange, promissory notes and checks. Prescription. Forged,

stolen and lost bills. Current Account

3.
จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนํา

ทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล

วิธีการใหคําแนะนําโดยการจัดเวลาใหคําปรึกษารายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการจํานวน 2 ชั่วโมงตอสัปดาห

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการจัดการเรียนรู

สัปดาห

ที่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู

(Learning Contents)

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียน

รู (Method)

สื่อและแหลงการ

เรียนรู (Media)

จํานวน

ชั่วโมง

วิธีการวัดและประเมินผล

(Evaluation)

ชื่อผูสอน หมายเหตุ

บรร

ยาย

ปฏิบัติ

การ

ศึกษา

ดวย

ตนเอง

1 -วัตถุประสงคและ

ขอบเขตของการ

ศึกษา วิธีการศึกษาและ

การวัดผลการศึกษา -

ความหมาย ลักษณะ ของ

ตราสาร -ความ

หมาย ลักษณะ ของ

ตราสารเปลี่ยนมือ -

พัฒนาการของกฎหมาย

ตั๋วเงินในตางประเทศ -

พัฒนาการของกฎหมาย

ตั๋วเงินในประเทศไทย 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนโดยใชปญหาเปน

ฐาน (Problem-based

instruction)

4. การเรียนรูดวยตนเอง

5. การเรียนรูดวยการตั้ง

คําถาม (Learning to

Question) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม 

1. รองศาสตราจารย

ตรีเนตร สาระพงษ 

 

2 -ประเภทของตั๋วเงิน -

ขอความที่ลงในตั๋วเงิน -

Prima facie liable -

การลงลายมือชื่อในตั๋ว

เงิน -การลงลายมือชื่อ

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนโดยใชปญหาเปน

ฐาน (Problem-based

instruction)

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม 

1. รองศาสตราจารย

ตรีเนตร สาระพงษ 

 



สัปดาห

ที่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู

(Learning Contents)

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียน

รู (Method)

สื่อและแหลงการ

เรียนรู (Media)

จํานวน

ชั่วโมง

วิธีการวัดและประเมินผล

(Evaluation)

ชื่อผูสอน หมายเหตุ

บรร

ยาย

ปฏิบัติ

การ

ศึกษา

ดวย

ตนเอง

แทนคนอื่น -ความ

สามารถของคูสัญญาใน

ตั๋วเงิน 

4. การเรียนรูดวยตนเอง

5. การเรียนรูดวยการตั้ง

คําถาม (Learning to

Question) 

3 -การใหวันผอน -ผูทรง -

ผูทรงโดยชอบดวย

กฎหมาย -

Primary Party -

Secondary Party -หลัก

สุจริต: “ผูรับโอนโดย

สุจริตมีสุจริต มีสิทธิดี

กวาผูโอน” เปรียบเทียบ

กับหลัก “ผูรับโอนไมมี

สิทธิดีกวาผูโอน” 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนโดยใชปญหาเปน

ฐาน (Problem-based

instruction)

4. การเรียนรูดวยตนเอง

5. การเรียนรูดวยการตั้ง

คําถาม (Learning to

Question) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสอบขอเขียน/

สอบยอย

2. การสังเกตพฤติกรรม

3. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม 

1. รองศาสตราจารย

ตรีเนตร สาระพงษ 

 

4 -คูสัญญาคนกอนๆ -บท

นิยามตั๋วแลกเงิน -

รายการในตั๋วแลกเงิน -

ดอกเบี้ยในตั๋วเงิน 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนโดยใชปญหาเปน

ฐาน (Problem-based

instruction)

4. การเรียนรูดวยตนเอง

5. การเรียนรูดวยการตั้ง

คําถาม (Learning to

Question) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม 

1. รองศาสตราจารย

ตรีเนตร สาระพงษ 

 

5 -ผูสั่งจาย ผูจายและผูรับ

เงินอาจเปนคนเดียวกัน

ก็ได -วันถึงกําหนดใช

เงิน -สัญญาตามตั๋วเงิน -

ศึกษา Privity of contra

ct กับ Secondary of co

ntract -

The Accumulation of 

secondary of contract

 -ขอยกเวนและลบลาง

ความรับผิด 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนโดยใชปญหาเปน

ฐาน (Problem-based

instruction)

4. การเรียนรูดวยตนเอง

5. การเรียนรูดวยการตั้ง

คําถาม (Learning to

Question) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม 

1. รองศาสตราจารย

ตรีเนตร สาระพงษ 

 

6 -การยกขอตอสูของผูถูก

ฟองตามมูลตั๋วแลกเงิน -

การโอนตั๋วระบุชื่อ -วิธี

การโอนตั๋วระบุชื่อ -วิธี

การสลักหลัง -การโอน

ตั๋วผูถือ 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนโดยใชปญหาเปน

ฐาน (Problem-based

instruction)

4. การเรียนรูดวยตนเอง

5. การเรียนรูดวยการตั้ง

คําถาม (Learning to

Question) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสอบขอเขียน/

สอบยอย

2. การสังเกตพฤติกรรม

3. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม 

1. รองศาสตราจารย

ตรีเนตร สาระพงษ 

 

7 -ผลจากการโอนตั๋วเงิน -

การสลักหลังแบบมี

เงื่อนไข และการสลัก

หลังเพียงบางสวน -การ

หามสลักหลังสืบไป -การ

สลักหลังเมื่อสิ้นเวลาทํา

คําคัดคาน -การสลัก

หลังในฐานะตัวแทน -

การสลักหลังจํานํา 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนโดยใชปญหาเปน

ฐาน (Problem-based

instruction)

4. การเรียนรูดวยตนเอง

5. การเรียนรูดวยการตั้ง

คําถาม (Learning to

Question) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม 

1. รองศาสตราจารย

ตรีเนตร สาระพงษ 

 

8 ชวงสอบกลางภาค   0 0 0    

9 -การรับรองตั๋วเงิน -การ

รับรองตั๋วชนิดอันสั่งให

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2 0 4 1. การสอบขอเขียน/

สอบยอย

1. รองศาสตราจารย

ตรีเนตร สาระพงษ 

 



สัปดาห

ที่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู

(Learning Contents)

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียน

รู (Method)

สื่อและแหลงการ

เรียนรู (Media)

จํานวน

ชั่วโมง

วิธีการวัดและประเมินผล

(Evaluation)

ชื่อผูสอน หมายเหตุ

บรร

ยาย

ปฏิบัติ

การ

ศึกษา

ดวย

ตนเอง

ใชเงินเมื่อสิ้นระยะเวลา

กําหนดอยางใดอยาง

หนึ่งนับแตไดเห็น -สิทธิ

ของผูทรงที่จะยื่นตั๋วแกผู

จายเพื่อใหรับรองใน

ทันใด -การยื่นใหรับรอง

ไมตองปลอยตั๋วนั้นไวกับ

ผูจาย -วิธีการรับรองตั๋ว

แลกเงิน -ตั๋วเงินที่มิไดลง

วันรับรองหรือวันที่ออก

ตั๋ว -กรณีใหถือเอาวัน

สุดทายแหงระยะเวลาอัน

กําหนดไวเพื่อรับรอง

เปนวันรับรอง -กรณีขีด

ฆาคํารับรอง -ประเภท

ของการรับรอง -ผลของ

การรับรองเบี่ยงบาย -

ความรับผิดของผูรับ

รอง 

3. การสอนโดยใชปญหาเปน

ฐาน (Problem-based

instruction)

4. การเรียนรูดวยตนเอง

5. การเรียนรูดวยการตั้ง

คําถาม (Learning to

Question) 

2. หนังสือ

3. Power Point 

2. การสังเกตพฤติกรรม

3. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม 

10 อาวัล ตามกฎหมาย อาวั

ล ตามหลักนิติกรรม วิธี

การอาวัล ความรับผิด

และการหลุดพนของผู

อาวัล 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนโดยใชปญหาเปน

ฐาน (Problem-based

instruction)

4. การเรียนรูดวยตนเอง

5. การเรียนรูดวยการตั้ง

คําถาม (Learning to

Question) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม 

1. รองศาสตราจารย

ตรีเนตร สาระพงษ 

 

11 -การใชเงิน -การใชเงิน

กอนตั๋วถึงกําหนด -วันถึง

กําหนดใชเงินของตั๋วแลก

เงินอันสั่งใหใชเงินเมื่อสิ้น

ระยะเวลาอันใดอันหนึ่ง

นับแตไดเห็น -วันถึง

กําหนดใชเงินของตั๋วแลก

เงินอันสั่งใหใชเงินเมื่อ

เห็น -ผูทรงตองเวนคืน

ตั๋วใหผูใชเงิน -การใชเงิน

เพียงบางสวน -สิทธิของ

ผูรับรองที่จะวางเงินใน

วันตั๋วถึงกําหนด -กรณี

ผูทรงยอมผอนเวลาใหแก

ผูจาย -บุคคลผูใชเงินจํา

ตองพิสูจนใหไดวามีการ

สลักหลังไมขาดสายแต

ไมตองพิสูจนลายมือชื่อ

ของผูสลักหลัง 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนโดยใชปญหาเปน

ฐาน (Problem-based

instruction)

4. การเรียนรูดวยตนเอง

5. การเรียนรูดวยการตั้ง

คําถาม (Learning to

Question) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสอบขอเขียน/

สอบยอย

2. การสังเกตพฤติกรรม

3. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม 

1. รองศาสตราจารย

ตรีเนตร สาระพงษ 

 

12 -การสอดเขาแกหนา -

สิทธิไลเบี้ยเพราะเขาไม

รับรองหรือไมใชเงิน -

การทําคําคัดคาน -

หนาที่ในการบอกกลาว

วาตั๋วขาดความเชื่อถือไป

ยังผูสลักหลังคนถัดจาก

ตนขึ้นไป -การเขียน

ขอความวา “ไมจําตองมี

คําคัดคาน” -ขอยกเวนที่

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนโดยใชปญหาเปน

ฐาน (Problem-based

instruction)

4. การเรียนรูดวยตนเอง

5. การเรียนรูดวยการตั้ง

คําถาม (Learning to

Question) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม 

1. รองศาสตราจารย

ตรีเนตร สาระพงษ 

 



สัปดาห

ที่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู

(Learning Contents)

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียน

รู (Method)

สื่อและแหลงการ

เรียนรู (Media)

จํานวน

ชั่วโมง

วิธีการวัดและประเมินผล

(Evaluation)

ชื่อผูสอน หมายเหตุ

บรร

ยาย

ปฏิบัติ

การ

ศึกษา

ดวย

ตนเอง

ไมตองทําคําคัดคาน -

ขอความและรายการใน

คําบอกกลาววาตั๋วขาด

ความเชื่อถือ -ความรับ

ผิดของผูจายและผูสลัก

หลังตอผูทรงและผูสลัก

หลังคนหลัง -จํานวนเงิน

ที่จะไลเบี้ยเอาได -การ

สวมสิทธิไลเบี้ยตอของผู

ที่ใชเงินไปแลว -สิทธิของ

ผูถูกไลเบี้ยตอผูทรง -

สิทธิไลเบี้ยของผูสลัก

หลังที่ไดรับตั๋วสลักหลัง

กลับคืนมา -การใชสิทธิ

ไลเบี้ยของผูทรงภายหลัง

จากที่มีการรับรองบาง

สวน 

13 -กําหนดเวลาจํากัดไวซึ่ง

หนาที่ของผูทรง เมื่อ

เวลาลวงพนไปแลว และ

มิไดดําเนินการภายใน

จํากัดเวลา ผูทรงยอมสิ้น

สิทธิไลเบี้ยเอาแกคู

สัญญา เวนแตผูรับรอง -

เหตุจําเปนอันมิอาจกาว

ลวงเสียไดที่ทําใหยืด

เวลายื่นตั๋วและเวลาใน

การทําคําคัดคานออก

ไป -ตั๋วแลกเงินเปน

สํารับ 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนโดยใชปญหาเปน

ฐาน (Problem-based

instruction)

4. การเรียนรูดวยตนเอง

5. การเรียนรูดวยการตั้ง

คําถาม (Learning to

Question) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม 

1. รองศาสตราจารย

ตรีเนตร สาระพงษ 

 

14 -ตั๋วสัญญาใชเงิน -

การนําบทบัญญัติใน

เรื่องตั๋วเงินมาใชกับตั๋ว

สัญญาใชเงิน -ปญหา

เรื่อง “ความรับผิดของผู

สลักหลังตั๋วสัญญาใช

เงิน -ความรับผิดของผู

ออกตั๋วสัญญาใชเงิน -

การจดรับรู  

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนโดยใชปญหาเปน

ฐาน (Problem-based

instruction)

4. การเรียนรูดวยตนเอง

5. การเรียนรูดวยการตั้ง

คําถาม (Learning to

Question) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม 

1. รองศาสตราจารย

ตรีเนตร สาระพงษ 

 

15 -นิยามของคําวาเช็ค -

รายการในเช็ค -

บทบัญญัติในเรื่องตั๋ว

แลกเงินซึ่งนํามาใชกับ

เรื่องเช็ค -กําหนดเวลาที่

ตองยื่นเช็คใหใชเงิน -

หนาที่ของธนาคารที่ตอง

ใชเงินตามเช็ค -กรณีหาม

ธนาคารใชเงินโดยเด็ด

ขาด -ธนาคารรับรอง

เช็ค -บทคุมครอง

ธนาคารผูจายเงินตาม

เช็ค 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนโดยใชปญหาเปน

ฐาน (Problem-based

instruction)

4. การเรียนรูดวยตนเอง

5. การเรียนรูดวยการตั้ง

คําถาม (Learning to

Question) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม 

1. รองศาสตราจารย

ตรีเนตร สาระพงษ 

 

16 -อายุความ -ตั๋วเงิน

ปลอม -ตั๋วเงินหาย -ตั๋ว

เงินถูกลัก 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนโดยใชปญหาเปน

ฐาน (Problem-based

instruction)

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม 

1. รองศาสตราจารย

ตรีเนตร สาระพงษ 

 



สัปดาห

ที่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู

(Learning Contents)

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียน

รู (Method)

สื่อและแหลงการ

เรียนรู (Media)

จํานวน

ชั่วโมง

วิธีการวัดและประเมินผล

(Evaluation)

ชื่อผูสอน หมายเหตุ

บรร

ยาย

ปฏิบัติ

การ

ศึกษา

ดวย

ตนเอง

4. การเรียนรูดวยตนเอง

5. การเรียนรูดวยการตั้ง

คําถาม (Learning to

Question) 

17 สอบปลายภาค   0 0 0 1. การสอบปลายภาค 1. รองศาสตราจารย

ตรีเนตร สาระพงษ 

 

รวมจํานวนชั่วโมง 30.00 60.00

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู

ลําดับที่ ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล สัปดาหที่ประเมิน สัดสวนการประเมิน จํานวนหนวยกิตที่ประเมิน

(สําหรับวิชาวิทยานิพนธ)

1 2.1,2.2,2.3,2.4,3.1,3.2,3.3,

3.4,3.5,3.6 

การสอบขอเขียน/สอบยอย 3,6,9,11 20 0 

2 2.1,2.2,2.3,2.4,3.1,3.2,3.3,

3.4,3.5,3.6 

การสังเกตพฤติกรรม  0 0 

3 2.1,2.2,2.3,2.4,3.1,3.2,3.3,

3.4,3.5,3.6 

การเขาชั้นเรียน/การเขารวมกิจกรรม  0 0 

4 2.1,2.2,2.3,2.4,3.1,3.2,3.3,

3.4,3.5,3.6 

การสอบปลายภาค 17 80 0 

รวม 100.00

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. ตําราและเอกสารหลักที่ใชในการเรียนการสอน

ตรีเนตร สาระพงษ 2557 กฎหมายลักษณะต๋ัวเงิน จําหนาย ณ ศูนยหนังสือเนติบัณฑิตยสภา    ตรีเนตร สาระพงษ ๒๕๕๗ กฎหมาย

ลักษณะต๋ัวเงิน ซีเอ็ดบุค    ตรีเนตร สาระพงษ ๒๕๕๗ กฎหมายลักษณะต๋ัวเงิน จําหนายโดยเนติบัณฑิตยสภา

2. เอกสารและขอมูลสําคัญที่นักศึกษาจําเปนตองศึกษาเพิ่มเติม

-ฐิตินันท มงคลพิทักษสุข, “บัตรฝากเงิน: ศึกษาถึงความเปนตราสารเปล่ียนมือ และบทกฎหมายท่ีนํามาใชบังคับ,” วิทยานิพนธนิติ

ศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2549. 

-จิตติมา วัณนาวิบูล, “สิทธิของผูทรงในกรณีต๋ัวเงินหาย,” วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย,2544 (เฉพาะบทที่ ๒) 

-เสาวนีย อัศวโรจน, “การโอนสิทธิตามต๋ัวเงิน: ศึกษาในเชิงประวัติศาสตรและพัฒนาการของกฎหมาย,”วิทยานิพนธนิติศาสตรดุษฎี

บัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๔. (เฉพาะบทที่ ๒-3) 

-ธานินิทร กรัยวิเชียร,”อิทธิพลของกฎหมายอังกฤษในระบบกฎหมายไทย,”วารสารนิติศาสตร ๑ (พฤษภาคม ๒๕๑๗) 

-เสาวนีย อัศวโรจน, “ความรูเบื่องตนเกี่ยวกับแปลงสภาพหนี้ใหเปนตราสาร,” วารสารรพี 37 ,คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร. 

-พนิตนาฎ เกิดจํารูญ, “ปญหากฎหมายเกี่ยวกับการลงลายมือชื่อในตั๋วเงิน,” วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2546. 

-วรางคณา เคหะนาค, “ปญหากฎหมายเกี่ยวกับความสามารถของคูสัญญาในตั๋วเงิน,” วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะ



นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2546. 

-พิทยา บุญชู, “ความรับผิดของผูลงลายมือชื่อในตั๋วเงิน” ใน รวมบทความเกี่ยวกับกฎหมายตั๋วเงิน รวบรวมโดย สหธน รัตนไพจิตร,

เมษายน ๒๕๒๖ 

-พฤฒิพร เนติโพธิ์, “ผูทรงตั๋วเงินตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย,” วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๕. 

-จิตติมา วัณนาวิบูล, “สิทธิของผูทรงในกรณีตั๋วเงินหาย,” วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,

๒๕44. 

-อุดม งามเมืองสกุล, “สิทธิของผูทรงในกรณีต๋ัวเงินหาย,” วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย คณะนิติศาสตร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2548. 

-ปราณี รุงอภิญญา, “ปญหากฎหมายเกี่ยวกับการกําหนดจํานวนเงินตามตั๋วเงิน,” วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,2548. 

-สมทรง สิทธิภาคคุณ, “การใชต๋ัวแลกเงินในการระดมเงินผานธนาคารพาณิชย,” วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2549. 

-ไพฑูรย คงสมบูรณ, “ดอกเบ้ียในต๋ัวเงิน,” บทบัณฑิตย ๓๕,๓ (๒๕๒๑): --พีณเพ็ญ ธีระวัฒน, “หนาท่ีย่ืนต๋ัวใหผูจายใชเงิน: ศึกษาเฉพาะ

กรณีต๋ัวแลกเงินซ่ึงมีวันกําหนดแนนอน,” วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,2549. -วิภาพร

พารักษา, “ปญหากฎหมายเก่ียวกับการย่ืนต๋ัวเงินเพ่ือใหใชเงิน,” วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2549. 

-กิตติศักด์ิ ปรกติ. หลักการโอนกรรมสิทธ์ิในสังหาริมทรัพย และหลักการไดมาซ่ึงกรรมสิทธ์ิโดยสุจริต.กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ

วิญูชน, ๒๕๔๖. 

-เสาวนีย อัศวโรจน, “การโอนสิทธิตามต๋ัวเงิน: ศึกษาในเชิงประวัติศาสตรและพัฒนาการของกฎหมาย,”วิทยานิพนธนิติศาสตรดุษฎี

บัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๔. (เฉพาะบทที่ ๒-3) 

-ไพฑูรย คงสมบูรณ, “ขอตอสูที่ลูกหนี้จะยกขึ้นอางเพื่อใชยันผูทรงตั๋วเงินไมได,” ใน รวมบทความเกี่ยวกับกฎหมายตั๋วเงิน รวบรวมโดย

สหธน รัตนไพจิตร, เอกสารประกอบการสัมมนา เร่ือง กฎหมายเก่ียวกับต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญาใชเงินและเช็ค ณ หองประชุมคณะ
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