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บทคัดย่อ
ปั ญหาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่พบในรู ปแบบของการฉ้อโกงประชาชน และแชร์ ลูกโซ่ นั้น
แม้วา่ จะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงประชาชนที่ใช้บงั คับแล้ว แต่กฎหมายที่เกี่ยวข้องมีจาํ นวนหลาย
ฉบับทําให้เกิดความซับซ้อนในการบังคับใช้กฎหมาย และในเรื่ องบทลงโทษและวิธีการลงโทษผูท้ ี่กระทํา
ความผิ ด เกี่ ย วกับ การฉ้อ โกงประชาชนที่ ส มควรต้อ งแก้ไ ขบทลงโทษให้ เ ด็ ด ขาด และจากการศึ ก ษา
เปรี ยบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริ กา ประเทศสหราชอาณาจักร และประเทศ
ออสเตรเลีย ต่างก็มีกฎหมาย หน่วยงานและวิธีป้องกันและปราบปรามการเกิดปั ญหาการฉ้อโกงประชาชน
โดยมีบทลงโทษที่ เหมาะสม เพื่อเป็ นการตัดผูก้ ระทําความผิดออกจากสังคม เพราะผูก้ ระทําความผิดใน
ความผิดลักษณะนี้มกั จะส่ งผลกระทบถึงระบบเศรษฐกิจ และสังคม
คําสํ าคัญ : อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ การฉ้อโกงประชาชน การลงโทษ

Abstract
From the Economic Crimes found in the form of public fraud, even though there are relevant
laws about public fraud that is already enforced. However, there are several causes of complexity and in
enforcing laws and regarding penalties and methods of punishment for those who commit crimes against
people who deserve to be punished. From a comparative study with the law of United State, the United
Kingdom and Australia, organizations, and methods to prevent and suppress the occurrence of the problem
of public fraud, with absolute penalties to cut off the offender from society because of the offenders in this
kind of offense often affect economy systems.
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1. บทนํา
ด้ว ยความเจริ ญ ของระบบเศรษฐกิ จ และความก้า วหน้า ของระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ทําให้ในปั จจุบนั ปั ญหาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเป็ นภัยที่ร้ายแรงต่อสังคม ที่ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อ
ระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมัน่ คงของประเทศ โดยเป็ นระยะเวลากว่า 40 ปี ที่สงั คมไทยต้องประสบกับ
ปั ญหาอาชญากรรมประเภทอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ หรื ออาชญากรรมคอเชิ้ตขาว (White-Collar Crime)
โดยส่ วนใหญ่จะพบในรู ปแบบของการฉ้อโกงประชาชน หรื อการเล่นแชร์ ลูกโซ่ ที่มีวตั ถุประสงค์หลักของ
การฉ้อโกง คือการหลอกลวงเพื่อให้ได้รับของมีค่าไม่ว่าจะเป็ นเงิน หรื อทรัพย์สินโดยไม่รู้ตวั รู ้ตวั ซึ่ งในแต่
ละปี มีคนจํานวนมากตกเป็ นเหยือ่ เป็ นจํานวนมาก และยังมีการพัฒนารู ปแบบของการกระทําความผิดไปตาม
ยุคสมัย ไม่ว่าจะเป็ นการเล่นแชร์ ในรู ปแบบต่าง ๆเช่ น ธุ รกิจลงทุนซื้ อนํ้ามัน หรื อ แชร์ แม่ชม้อย ที่ มีการ
ประกอบธุรกิจในลักษณะที่เป็ นการชักชวนให้ประชาชนเข้าร่ วมลงทุนซื้ อนํ้ามันเป็ นจํานวนมาก และมีการ
จ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูร้ ่ วมลงทุนจริ ง ทําให้มีประชาชนให้ความสนใจเป็ นจํานวนมากและเป็ นจุดกําเนิ ด
ของการฉ้อโกงประชาชนในรู ปแบบต่ าง ๆ ที่ นิยมเรี ยกกันว่า “แชร์ ” เช่ น แชร์ เสมาฟ้ าคราม ที่ เป็ นการ
ประกอบธุรกิจซื้ อขายที่ดินราคาถูก, แชร์ ชาร์ เตอร์ เป็ นการประกอบธุรกิจลงทุนสิ นค้าโภคภัณฑ์และอัตรา
แลกเปลี่ยน, แชร์ บลิสเซอร์ เป็ นการประกอบธุ รกิจลงทุนการท่องเที่ยวโดยการสมัครเป็ นสมาชิ ก หรื อที่
เรี ยกว่า ไทม์แชร์ริ่ง, แชร์ยฟู ัน เป็ นธุรกิจลงทุนในสกุลเงิน U-Token ที่ต้ งั ขึ้นใหม่ และแชร์ซินแสโชกุนที่เป็ น
การประกอบธุรกิจลงทุนจําหน่ายผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารบํารุ งสมอง แล้วจะพาสมาชิ กไปทัวร์ญี่ปุ่น เป็ นต้น
หรื อการกูย้ มื เงิน การขายตรง การจ้างแรงงาน การชักชวนให้เข้าร่ วมลงทุน และการท่องเที่ยว โดยจะเริ่ มต้น
จากการชักชวน ชักจูงด้วยการนําเอาผลประโยชน์จาํ นวนมากที่ จะได้รับ และการชักชวนให้เข้าร่ วมเป็ น
สมาชิ กเพื่อที่ จะได้รับผลประโยชน์ต่าง ๆ มาหลอกลวง จนทําให้ประชาชนหลงเชื่ อ เกิดความโลภ ความ
รู ้เท่าไม่ถึงการณ์ และไม่ทนั กลอุบายต่าง ๆ ของผูป้ ระกอบธุรกิจ จึงก่อให้เกิดซึ่งความเสี ยหายต่าง ๆ ไม่วา่ จะ
เป็ นความเสี ยหายต่อทรัพย์สินของตนเอง รวมถึงความเสี ยหายต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมัน่ คง
ของประเทศ
จากปั ญ หาการฉ้อ โกงประชาชนที่ เ กิ ด ขึ้ น ในประเทศไทย ทํา ให้ มีก ารใช้บ ัง คับ กฎหมายที่
เกี่ ยวข้องกับการฉ้อโกงประชาชน หลายฉบับ เช่ น ประมวลกฎหมายอาญา เรื่ องการฉ้อโกงประชาชน,
พระราชบัญญัติการกู้ยืมเงิ นที่ เป็ นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 และที่ แก้ไขเพิ่มเติ ม, พระราชบัญ ญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็ นต้น ถึงแม้วา่ จะมีกฎหมายที่ใช้บงั คับ
เกี่ยวกับการกระทําความผิดที่เป็ นการฉ้อโกงประชาชนจํานวนหลายฉบับ เนื่องจากมีการออกกฎหมายโดยมี
วัตถุประสงค์ในการอุดช่องว่างของกฎหมายในขณะนั้น และเพื่อเป็ นการป้องกันและปราบปรามการกระทํา
ความผิดอาญาเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนได้อย่างทันที ส่ งผลให้มีกฎหมายที่นาํ มาใช้บงั คับในเรื่ องการ
ฉ้อโกงประชาชน ทําให้เกิดความซับซ้อนของการตรากฎหมาย รวมถึงการนํากฎหมายดังกล่าวมาใช้บงั คับ
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและมีการลงโทษที่เหมาะสม
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2. ความหมาย ประเภท ลักษณะและกฎหมายที่เกี่ย วข้ องกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และการ
ฉ้ อโกงประชาชนในประเทศไทย
2.1 ความหมาย ประเภท ลักษณะเกีย่ วข้ องกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
เป็ นที่ ท ราบกัน ดี ว่ า อาชญากรรมทางเศรษฐกิ จ นั้ น เป็ นอาชญากรรมที่ มี ต ้น ทุ น สู ง กว่ า
อาชญากรรมประเภทอื่น ๆ เพราะผูก้ ระทําความผิดมักจะเป็ นผูท้ ี่ มีการศึกษาดี มีฐานะดี มีชื่อเสี ยงและมี
หน้าตาในสังคม ประกอบกับอาศัยอิทธิ พล และโอกาสในตําแหน่งหน้าที่การงานในการแสวงหาประโยชน์
อันมิชอบ
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจนั้นมีชื่อเรี ยกที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กบั ที่มา และลักษณะของการ
กระทําความผิด ทําให้อาชญากรรมทางเศรษฐกิจมีนิยามความหมายที่แตกต่างกันออกไป เช่น อาชญากรรม
คอเชิ้ ตขาว (White-Collar crime) อาชญากรรมทางธุ รกิ จ (Business Crime)อาชญากรรมทางการพาณิ ชย์
(Commercial Crime) อาชญากรรมที่เกิ ดจากหน่ วยงานธุ รกิ จเอกชน(Corporate crime) องค์กรอาชญากรรม
(Organized Crime) อาชญากรรมทางการเงิ น (Financial Crime) และอาชญากรรมโดยอาศัยโอกาสจากการ
ประกอบอาชีพ (Occupation Crime)3
Edwin H. Sutherland เป็ นผูท้ ี่ ได้ท าํ การศึ กษาเกี่ ยวกับอาชญากรรมคอเชิ้ ตขาว (White-Collar
Crime) ได้ให้คาํ นิยามของอาชญากรรมคอเชิ้ตขาวไว้วา่ “การกระทําความผิดโดยบุคคลที่มีผนู ้ บั หน้าถือตามี
สถานภาพทางเศรษฐกิ จ และสังคมได้อาศัยตําแหน่ ง อํานาจหน้าที่ การงานเป็ นช่ อ งทางในการกระทํา
ความผิด โดยความผิดดังกล่าวนั้นจะส่ งผลกระทบและความเสี ยหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ” 4
สําหรับประเภทของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจสามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ5
1) อาชญากรรมที่ เ กี่ ย วกับ การแสดงข้อ ความอัน เป็ นเท็ จ ในเรื่ อ งของมู ล ค่ า ทรั พ ย์สิ น
(Misrepresentation of Asset Values) หรื อการฉ้อโกง เช่น และ
2) อาชญากรรมที่เกี่ยวกับเจตนาฉ้อฉลในการใช้อาํ นาจหลอกลวง (Duplicity in Manipulation
of Power) หรื อการละเมิดข้อตกลง
ลักษณะของการกระทําความผิดเกี่ ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิ จนั้นเป็ นการกระทําความ
ความผิด ทางอาญา ซึ่ ง เป็ นการกระทํา ที่ เ ป็ นอัน ตรายต่ อสัง คมอย่า งชัด เจนมิ ใช่ เป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมาย
ข้อ บัง คับหรื อระเบี ย บของทางราชการ หรื อเป็ นการละเมิ ดในทางแพ่งเท่ า นั้น โดยผูก้ ระทําความผิ ด มี
แรงจูงใจในด้านผลประโยชน์ส่วนใหญ่แล้วผูก้ ระทําความผิดจะเป็ นผูท้ ี่มีฐานะ ชื่ อเสี ยง และได้รับความ
ไว้ใจจากสังคม ความผิดทางเศรษฐกิจจะทําลายความมัน่ คงทางการเงินของบุคคล สาธารณชนและวิสาหกิจ
ของเอกชน ความผิดซึ่งเกิดขึ้นอย่างแพร่ หลายเป็ นภัยคุกคามต่อสังคมและยังเกี่ยวพันกับการฟอกเงินอันจะ
วีระพงษ์ บุญโญภาส และสุ พตั รา แผนวิชิต, อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 7 (กรุ งเทพมหานคร :
สํานักพิมพ์นิติธรรม, 2557) น. 47.
4
Edwin H. Sutherland, White Collar Crime, (New York : Holt, Rinehart and Winston, 1961), p.9-10.
5
วีระพงษ์ บุญโญภาส และสุ พตั รา แผนวิชิต, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 1, น. 24.
3

650

นําไปสู่ การสนับสนุนกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอีกต่อไป6 โดยลักษณะของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ แบ่งออก
ได้ 7 ประการดังนี้7
1) เป็ นการกระทํา ผิ ด กฎหมายหรื อ แอบแฝงการกระทํา ผิ ด กฎหมายไว้ใ นกิ จ การที่ ถู ก
กฎหมาย ซึ่งได้รับอนุญาตแล้ว เช่น การประกอบการผิดกฎหมายในเรื่ องการเงินการคลังการธนาคาร บริ ษทั
เงินทุนหลักทรัพย์ การประกอบธุรกิจแชร์และแชร์ลูกโซ่ เป็ นต้น
2) อาชญากรรมทางเศรษฐกิจนั้นมีความซับซ้อนและมีวิธีการปกปิ ดการกระทําความผิด
และพยายามทําลาย ปกปิ ด และซ่อนเร้นพยานหลักฐาน ได้เป็ นอย่างดี ซึ่งกว่าที่ผเู ้ สี ยหายจะรู ้ถึงความเสี ยหาย
ที่เกิดขึ้นต้องใช้เวลานานพอสมควร การค้นหาพยานหลักฐานจึงไม่ทนั ต่อเหตุการณ์
3) พฤติกรรมของผูก้ ระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจมีลกั ษณะที่แอบแฝง
ซ่อนเร้น ทําให้พบเห็นความผิดได้ยาก โดยบางครั้งผูถ้ ูกกระทําจึงไม่รู้สึกตัวว่าตัวเองกําลังถูกกระทํา หรื อตก
เป็ นเหยื่อ กว่าจะรู ้ตวั ก็เกิดความเสี ยหายขึ้นแล้ว ประกอบกับอาชญากรรมประเภทนี้ไม่มีลกั ษณะที่เป็ นการ
เขย่าขวัญสร้ างความหวาดกลัว หรื อก่อให้เกิ ดภัยคุกคามต่อผูถ้ ูกกระทําและต่อประชาชนโดยตรง8 ทําให้
ผูเ้ สี ยหาย และประชาชนไม่รู้สึกตัวว่าตนกําลังตกเป็ นเหยื่อของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ แต่จะคิดว่าเป็ น
การเสี ยเปรี ยบในเรื่ องของธุรกิจเสี ยมากกว่า ทําให้ประชาชนไม่มีความรู ้สึกต่อต้านที่รุนแรง หรื อโกรธแค้น
เมื่อเปรี ยบเทียบกับอาชญากรรมธรรมดา9
4) มี ค วามรู ้ ค วามเชี่ ย วชาญในการใช้เ ทคโนโลยีที่ ท ัน สมัย ไม่ ว่า จะเป็ น คอมพิ ว เตอร์
ประกอบกับมีการวางแผนไว้เป็ นอย่างดี ทําให้การกระทําความผิดนั้นสามารถดําเนิ นการอย่างเป็ นระบบ
เพื่อการหาข้อมูลวางแผนและจัดการเรื่ องอื่นไว้พร้ อม จึ งทําให้ยากต่อการจับกุม สื บสวนสอบสวน และ
พิพากษา
5) เป็ นการกระทําโดยบุคคล หรื อกลุ่มบุคคลที่มีสถานภาพ หรื อมีฐานะ มีหน้าตาในสังคม
โดยเฉพาะผูท้ รงอิทธิ พล หรื อผูม้ ีอาํ นาจทางการเมือง ผูท้ ี่มีอาํ นาจกฎหมายอยู่ในมื อ ซึ่ งหากเป็ นคนปกติ
ธรรมดาจะไม่กล้าทํา ทั้งนี้ในทางการเมืองก็มีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจปะปนอยู่เช่นกัน โดยบุคคลเหล่านี้
มักจะดํารงอยู่ 2 สถานะ คือ ฐานะที่ได้รับเลือกมาจากความไว้ใจของประชาชน และฐานะของโจรใส่ สูท10

วีระพงษ์ บุญโญภาส และสุ พตั รา แผนวิชิต, เพิ่งอ้าง, น. 52.
สิ ทธิ จิรโรจน์. (2530). อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ : อุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประสิ ทธิภาพของการ
บังคับใช้กฎหมาย. หน้า 7.
8
โสทร วณิ ชเสถียร และ เสริ น ปุณณะหิตานนท์.อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีและปฏิบตั ิ. หน้า 7
9
วีระพงษ์ บุญโญภาส (2551).กฎหมายขายตรงกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจประเภทแชร์ลูกโซ่ (พิมพ์ครั้งที่ 1).
หน้า 23.
10
วีระพงษ์ บุญโญภาส.อาชญากรรมทางเศรษฐกิจกับการพัฒนาของอาชญากรรม. วารสารกฎหมายจุฬาฯ ปี ที่ 15
ฉบับที่ 2 (2537),น. 174.
6
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6) การกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนั้นจะดําเนินการเป็ นกระบวนการ
โดยคนหลายกลุ่มโดยไม่สามารถที่จะดําเนินการได้ดว้ ยคนเพียงคนเดียว รวมทั้งประชาชนเข้าร่ วมนั้นมีท้ งั ที่
รู ้ตวั และไม่รู้ตวั ทําให้สามารถเชื่อมโยงเป็ นขบวนการในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ อีกทั้งยังมีแนวโน้มจะ
รวบรวมกันเป็ นองค์กรอาชญากรรมและขยายตัวออกไปเป็ นอาชญากรรมข้ามชาติ
7) อาชญากรรมทางเศรษฐกิจมีลกั ษณะเป็ นอันตรายต่อสวัสดิภาพของประชาชน เนื่องจาก
ความเสี ยหายที่เกิดขึ้นนั้น มักจะมีมูลค่ามากกว่าอาชญากรรมธรรมดา มีจาํ นวนผูเ้ สี ยหายเป็ นจํานวนมาก
2.2 ความหมาย ลักษณะและกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับ การฉ้ อโกงประชาชนในประเทศไทย
สําหรับการฉ้อโกงประชาชนนั้นเป็ นความผิดฐานหนึ่งในกฎหมายลักษณะอาญา ซึ่งมีการบังคับ
ใช้กฎหมายดังกล่าว เมื่อปี พ.ศ. 2451 และใช้บงั คับจนถึงปี พ.ศ. 2499 เมื่อมีการออกประมวลกฎหมายอาญา
โดยให้ใช้บงั คับประมวลกฎหมายอาญานี้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2500 จึงทําให้กฎหมายลักษณะอาญาที่
บังคับใช้อยู่ในขณะนั้นมีอนั ต้องยกเลิ กไป11 และในประมวลกฎหมายอาญาได้มีการบัญญัติความผิดฐาน
ฉ้อโกงประชาชนเอาไว้ในมาตรา 343 โดยความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนนี้ เป็ นความผิดอาญาแผ่นดิน ไม่
อาจยอมความกันได้
ในประเทศไทยมีแนวโน้มการฉ้อโกงประชาชนที่เพิ่มมากขึ้น โดยเริ่ มต้นจากแชร์แม่ชม้อยที่เป็ น
การประกอบธุรกิจในลักษณะการระดมเงินทุนจากประชาชน โดยอ้างว่าจะนําไปลงทุนในธุรกิจการซื้ อขาย
นํ้ามัน มาเป็ นกลอุบายในการหลอกลวงประชาชนให้เข้าร่ วมลงทุน โดยชักชวนให้มีประชาชนมาลงทุนกัน
เป็ นจํานวนมาก และมีการโฆษณาเชิญชวนว่าเป็ นธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนดี ทําให้มีคนหลงเชื่อและนําเงินมา
ลงทุนในธุรกิจดังกล่าว เป็ นจํานวนมาก โดยในระยะแรกนางชม้อย สามารถจ่ายเงินปั นผลให้ผรู ้ ่ วมลงทุนได้
ตามที่ตกลงกันไว้ ทําให้ผลู ้ งทุนมัน่ ใจในการลงทุนดังกล่าวจึงนําเงินมาลงทุนเพิ่ม พร้อมทั้งชักชวนญาติ พี่
น้อง ให้มาร่ วมลงทุนดังกล่าวด้วย ส่ งผลให้ธุรกิ จของนางชม้อยเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ ว และเกิดแชร์ ใน
ลักษณะเดียวกันขึ้นมาเป็ นจํานวนมาก
อย่างไรก็ตามเมื่อนางชม้อยไม่สามารถหาผูร้ ่ วมลงทุนรายใหม่เข้ามาได้ ทําให้วงจรการเงินนั้น
ย่อมสะดุดลง และต้องปิ ดกิจการ พร้อมทั้งโอนย้ายทรัพย์สินไปจากบัญชี ของตนเอง จากกรณี แม่ชม้อยนี้ มี
ประชาชนได้รับความเสี ยหายมากกว่า 15,000 คน ทําให้เกิดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในวงกว้างทําให้
ต้องมีการออกกฎหมายเพื่อปราบปรามการกระทําที่เป็ นการฉ้อโกงประชาชน คือ พระราชกําหนดการกูย้ ืม
เงินที่เป็ นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อควบคุมสถานการณ์การกูย้ มื เงินนอกระบบ
รวมถึงการฉ้อโกงประชาชน

สันติ นรัจฉริ ยางกูร, “อุปสรรคในการบังคับใช้พระราชกําหนดการกูย้ มื เงินที่เป็ นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.
2527.”, วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2545), น.15.
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงประชาชนในประเทศไทย ได้แก่
ประมวลกฎหมายอาญา
ความผิดฐานฉ้อ โกงประชาชนนั้น เป็ นความผิดเกี่ ยวกับทรั พย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 343 บัญญัติวา่ “ถ้าการกระทําความผิดตามมาตรา 341 ได้กระทําด้วยการแสดงข้อความอันเป็ นเท็จต่อ
ประชาชน หรื อด้วยการปกปิ ดความจริ งซึ่ งควรบอกให้แจ้งแก่ประชาชน ผูก้ ระทําต้องระวางโทษจําคุกไม่
เกินห้าปี หรื อปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรื อทั้งจําทั้งปรับ
ถ้าการกระทําความผิดดังกล่าวในวรรคแรก ต้องด้วยลักษณะดังกล่าวในมาตรา 342 อนุมาตรา
หนึ่งอนุมาตราใดด้วย ผูก้ ระทําต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่หนึ่ งพันบาทถึง
หนึ่งหมื่นสี่ พนั บาท”12
ความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน จึงหมายถึง การหลอกลวงผูอ้ ื่นด้วยการแสดงข้อความที่เป็ นเท็จ
ต่อประชาชน หรื อด้วยการปกปิ ดความจริ งซึ่ งควรบอกแจ้งแก่ประชาชนโดยเจตนา และโดยมีมูลเหตุชกั จูง
ใจโดยทุจริ ตด้วยการหลอกลวงนั้น ทําให้ผถู ้ ูกหลอกลวงหลงเชื่อ และมีการได้ไปซึ่ งทรัพย์สิน หรื อมีการทํา
ถอน หรื อทํา ลายเอกสารสิ ท ธิ แก่ ผูถ้ ู ก หลอกลวงนั้น และทําให้เ กิ ดความเสี ย หายทางทรั พย์สิ นแก่ ผูถ้ ู ก
หลอกลวง13
นอกจากนี้ กฎหมายอาญายังได้กาํ หนดบทลงโทษ และมีการจัดหมวดหมู่การกระทําความผิด
เอาไว้อย่างชัดเจน สําหรับผูท้ ี่ฝ่าฝื นบทบัญญัติแห่งกฎหมายอาญาก็จะต้องได้รับโทษตามที่กฎหมายบัญญัติ
ไว้ สําหรั บโทษ หรื อสภาพบังคับในกฎหมายอาญานั้น บัญญัติไว้ในมาตรา 18 ประมวลกฎหมายอาญา
ประกอบด้วยโทษ 5 สถาน ได้แก่ 14 1) ประหารชีวิต 2) จําคุก 3) กักขัง 4) ปรับ และ5) ริ บทรัพย์สิน
พ ระราชกํ า หนดการกู้ ยื ม เงิ น อั น เป็ นการฉ้ อโกง พ .ศ . 2527 และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
พ.ศ.2534 และ พ.ศ. 2545
พระราชกําหนดการกูย้ ืมเงินอันเป็ นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 เป็ นกฎหมายที่ออกมาเพื่อ
ใช้บงั คับในการป้องกันและปราบปรามการจัดให้มีการเล่นแชร์ นอกระบบในประเภทต่าง ๆ เช่น แชร์ ลูกโซ่
โดยเป็ นการกระทําความผิดในลักษณะที่มีการระดมเงินโดยการรั บฝาก การกูเ้ งิน การยืมเงิน หรื อการเข้า
ร่ วมลงทุนในลักษณะอื่นใด โดยผูก้ ูย้ ืมนั้นจะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน หรื อตกลงว่าจะจ่ายผลประโยชน์
ตอบแทนให้สูงกว่าประโยชน์ที่ผูใ้ ห้กูจ้ ะได้รับจากทางอื่น หรื อผูร้ ั บฝากจะพึงหามาได้จากการประกอบ
ธุ รกิจตามปกติ โดยผูก้ ระทําได้หลอกลวงประชาชนที่หวังจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราที่สูงก็ให้นาํ เอาเงินมา
เก็บไว้กบั ตน ด้วยวิธีการที่นาํ เอาดอกเบี้ย หรื อผลตอบแทนสู งมาเป็ นเครื่ องชักจูงและล่อใจ แล้วนําเอาเงินที่
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343
13
สุ รพล ไตรเวทย์,คําอธิบายกฎหมายฟอกเงิน, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุ งเทพมหานคร : สํานักพิมพ์วิญญูชน) น.76.
14
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18.
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ได้จากการกูย้ มื เงิน หรื อผูฝ้ ากรายอื่น ๆ มาจ่ายเป็ นดอกเบี้ย หรื อผลประโยชน์ให้แก้ผใู ้ ห้กูย้ มื หรื อผูฝ้ ากเงิน
รายก่อน ๆ ในลักษณะต่อเนื่ อง การกระทําดังกล่าวนี้ เป็ นการฉ้อโกงประชาชน ทําให้ภาครัฐต้องมีการตรา
พระราชกําหนดการกูย้ มื เงินอันเป็ นการฉ้อโกง พ.ศ. 2527 เพื่อคุม้ ครองประชาชนที่อาจได้รับความเสี ยหาย
จากการถูกหลอกลวงด้วยวิธีการในลักษณะดังกล่าว
สําหรับการกระทําที่เข้าข่ายว่าเป็ นการหลอกลวงประชาชนตามพระราชกําหนดการกูย้ ืมเงินที่
เป็ นการฉ้อโกงประชาชน15 ได้แก่
1) กรณี ที่ ผูก้ ู้ยืมเงิ นได้โ ฆษณา หรื อ ประกาศให้ป รากฏต่ อ ประชาชน หรื อ กระทํา ด้ว ย
ประการใด ๆ ให้ปรากฏแก่บุคคล 10 คนขึ้นไปว่าในการกูย้ ืมเงิน หรื อ ผูก้ ูย้ ืมเงิน หรื อบุคคลใดจะจ่าย หรื อ
อาจจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้ตามพฤติการณ์แห่ งการกูย้ ืมเงิน ในอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยสู งสุ ดที่
สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กูย้ ืมของสถาบันการเงินพึงจ่ายได้ โดยที่ผกู ้ ูย้ มื เงินรู ้ หรื อ
ควรรู ้อยูแ่ ล้วว่าจะนําเงินจากผูใ้ ห้กยู้ มื รายนั้น หรื อรายอื่นมาจ่ายหมุนเวียนให้แก่ผใู ้ ห้กูย้ มื เงิน หรื อโดยที่รู้อยู่
แล้วว่า ผูก้ ยู้ มื เงิน หรื อบุคคลนั้นไม่สามารถประกอบกิจการใด ๆ โดยชอบด้วยกฎหมายที่จะให้ผลประโยชน์
ตอบแทนเพียงพอที่จะนํามาจ่ายในอัตรานั้นได้ และในการนั้นเป็ นเหตุให้ผกู ้ ยู้ มื เงิน หรื อบุคคลใดได้กยู้ ืมเงิน
ไป กฎหมายถือว่าผูก้ ยู้ มื เงินนั้นกระทําความผิดฐานกูย้ มื เงินที่เป็ นการฉ้อโกงประชาชน
2) กรณี ที่ผใู ้ ดกระทําการต่อไปนี้ในการกูย้ มื เงิน หรื อจะกูย้ มื เงิน
(1) มีการโฆษณาประกาศแก่คนทัว่ ไป หรื อแพร่ ข่าวด้วยวิธีการใด ๆ
(2) ดําเนินกิจการกูย้ มื เงินเป็ นปกติธุระ
(3) จัดให้มีผรู ้ ับเงินในการกูย้ มื ในแหล่งต่าง ๆ
(4) จัดให้มีบุคคลตั้งแต่ 5 คน ขึ้นไป ไปชักชวนบุคคลต่าง ๆ เพื่อให้มีการกูย้ ืมเงิน
(5) ได้กยู้ มื เงินจากผูใ้ ห้กเู้ กินสิ บคน และมีจาํ นวนเงินกูย้ มื รวมกันตั้งแต่หา้ ล้านบาท
ขึ้นไปอันมิใช่การกูย้ มื เงินจากสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยให้กยู้ มื ของสถาบันการเงิน
อย่างไรก็ดีพระราชกําหนดการกูย้ ืมเงินอันเป็ นการฉ้อโกงประชาชนนี้ เป็ นหัวใจสําคัญของ
การแก้ไขปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงประชาชนในรู ปแบบต่าง ๆ เหตุผลในการออกกฎหมายดังกล่าว
นั้นเพื่อใช้ในการป้ องกันการฉ้อโกงและคุม้ ครองประชาชนและยังเป็ นกรณี ฉุกเฉิ นที่มีความจําเป็ นเร่ งด่วน
ในการที่จะรักษาความมัน่ คงทางเศรษฐกิจของประเทศเพราะมีสถานการณ์หลอกลวงประชาชนที่คาดหวัง
ไว้ว่าจะต้องได้รับดอกเบี้ยจากการฝากเงินในอัตราที่สูง ซึ่ งการจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่านั้นมักจะถูกใช้
เป็ นเครื่ องมือล่อใจ แล้วจึงนําเอาเงินที่ได้กูย้ ืมมานั้นไปใช้เป็ นดอกเบี้ยหรื อผลประโยชน์ให้แก่ผูก้ ยู้ ืม หรื อผู ้
ฝากรายก่อน ๆ ในลักษณะต่อเนื่ องกัน จากการกระทําดังกล่าวนั้นเป็ นการฉ้อโกงประชาชน เพราะเป็ นที่
แน่ นอนว่าจะต้องมีประชาชนจํานวนหนึ่ งที่ จะไม่ได้รับต้นเงิ นคืนกลับมา และผูก้ ูย้ ืมหรื อผูร้ ั บฝากเงิ นจะ
รายงานการศึกษารู ปแบบและวิธีการกระทําความผิดที่มีลกั ษณะเป็ นคดีพเิ ศษ เรื่ อง แนวทางการป้องกันและ
ปราบปรามแชร์ลูกโซ่เชิงบูรณาการ โดยสํานักคดีอาญาพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2551 หน้า 1112.
15

654

ได้รับผลประโยชน์จากเงินที่ตนได้รับมา เพราะผูใ้ ห้กูย้ ืมหรื อผูฝ้ ากเงินนั้นจะไม่สามารถติดตามหรื อบังคับ
ให้มีการชําระหนี้ได้ ทั้งนี้กิจการที่มีลกั ษณะดังกล่าวได้มีการแพร่ ขยายออกไปอย่างรวดเร็ ว หากปล่อยให้มี
การดําเนินธุรกิจต่อไปอาจก่อให้เกิดผลร้ายต่อประชาชนและระบบเศรษฐกิจของประเทศจึงมีความจําเป็ นที่
จะต้องมีกฎหมายและมาตรการทางกฎหมายที่เด็ดขาด เพื่อใช้ในการป้ องกันและปราบปรามการกระทําใน
ลักษณะดังกล่าวและเพือ่ คุม้ ครองประชาชนที่อาจได้รับความเสี ยหายจากการถูกหลอกลวง16
และมีการบัญญัติบทกําหนดโทษไว้ในมาตรา 12 ความว่า ผูใ้ ดกระทําความผิดตามมาตรา 4 หรื อ
มาตรา 5 ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หา้ ปี ถึงสิ บปี และปรับตั้งแต่หา้ แสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท และปรับอีกไม่
เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยงั ฝ่ าฝื นอยู่
พระราชบัญญัตปิ ้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา 343 ) หรื อความผิด
ตามกฎหมายว่าด้วยการกูย้ ืมเงิ นที่ เป็ นการฉ้อโกงประชาชน นั้นเป็ นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติ
ป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 254217 ซึ่ งความผิดมูลฐาน คือ ความผิดที่ก่อให้เกิดรายได้ซ่ ึ งผิด
กฎหมาย และรายได้หรื อทรัพย์สินที่ได้จากการกระทําความผิดดังกล่าวจะถูกนําไปฟอกเงินต่อด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ เช่น ปิ ดบัง ซ่อนเร้น เปลี่ยนสภาพหรื อลักษณะของทรัพย์สิน เพื่อปิ ดบังความผิดและแหล่งที่มาของ
ทรัพย์สิน ทั้งนี้ เพื่อให้ผูก้ ระทําความผิด และทรัพย์สินนั้นรอดพ้นจากการถูกดําเนิ นคดีตามกฎหมาย18 และ
ในมาตรา 5 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 สามารถแยกองค์ประกอบของ
การกระทําความผิดฐานฟอกเงินได้ ดังนี้
1) ผูใ้ ดโอน รับโอน หรื อเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดเพื่อซุกซ่อนหรื อ
ปกปิ ดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น หรื อเพือ่ ช่วยเหลือผูอ้ ื่น ไม่วา่ ก่อน ขณะหรื อหลังการกระทําความผิด มิให้
ต้องรับโทษหรื อรับโทษน้อยลงในความผิดมูลฐาน หรื อ
2) กระทําด้วยประการใด ๆ เพื่อปกปิ ดหรื ออําพรางลักษณะที่แท้จริ งของการได้มา แหล่งที่ ต้ งั
การจําหน่าย การโอน การได้สิทธิใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด
และในเรื่ องบทลงโทษตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 นี้
กําหนดไว้ในมาตรา 60 ให้ผูท้ ี่กระทําความผิดฐานฟอกเงิ นต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี หรื อ
ปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรื อทั้งจําทั้งปรับ
พระราชบัญญัตกิ ารสอบสวนคดีพเิ ศษ พ.ศ. 2547
ในพระราชบัญญัติน้ ี จะกล่าวถึงกฎหมายที่ให้อาํ นาจพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวน
คดีพิเศษในการดําเนินคดีความผิดทางอาญาในคดีที่เป็ นคดีพิเศษ ซึ่งความผิดเกี่ยวกับการกูย้ ืมเงินที่เป็ นการ
พระราชกําหนดการกูย้ มื เงินที่เป็ นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 101 ตอนที่ 164 ฉบับ
พิเศษ (12 พฤศจิกายน 2527).
17
สุ รพล ไตรเวทย์,อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 11, น.76.
18
เพิ่งอ้าง, น.69.
16
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ฉ้อ โกงประชาชน หรื อ แชร์ ลู ก โซ่ น้ ี เป็ นคดี ค วามผิด เกี่ ย วกับ ตามที่ ก าํ หนดไว้ท้า ยพระราชบัญ ญัติ ก าร
สอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ที่อาจเข้าข่ายเป็ นคดีพิเศษได้หากปรากฏว่าเป็ นคดีความผิดอาญาที่มีหรื อมีมูล
น่าเชื่อถือว่ามีจาํ นวนผูเ้ สี ยหายตั้งแต่ห้าสิ บคนเป็ นต้นไป หรื อมีจาํ นวนเงินที่กูย้ มื รวมกันแล้วตั้งแต่ยสี่ ิ บล้าน
บาทขึ้นไป

3. กฎหมายเกีย่ วกับการฉ้ อโกงประชาชนในต่ างประเทศ
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ในประเทศสหรั ฐ อเมริ กามี ก ฎหมายที่ เ กี่ ยวข้อ งกับ การกระทํา ความผิ ดที่ เ ป็ นอาชญากรรม
ทางเศรษฐกิจ คือ White-Collar Crime Penalty Enhancement Act of 2002 หรื อพระราชบัญญัติการเพิ่มบทลงโทษ
อาชญากรรมคอปกขาว ค.ศ. 2002 โดยเป็ นการบัญญัติข้ ึนเพื่อแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาของรัฐบาลกลาง
โดยมีสาระสําคัญ คือ การเพิ่มบทลงโทษทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับการสมรู ้ ร่วมคิดการฉ้อโกง และการเพิ่ม
บทลงโทษสําหรับผูท้ ี่สมคบคิดที่จะกระทําความผิดต่อสหรัฐอเมริ กาหรื อการฉ้อโกง บทลงโทษที่กาํ หนดไว้
ในพระราชบัญญัติน้ ีจะเห็นถึงลักษณะที่ร้ายแรงของความผิดอุบตั ิการณ์ที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อยับยั้งป้องกันและ
ลงโทษความผิดดังกล่าว และเพื่อพิจารณาว่าควรเพิ่มลักษณะความผิดเฉพาะเพื่อให้มีบทลงโทษที่รุนแรงขึ้น
สําหรับการฉ้อโกงที่กระทําโดยเจ้าหน้าที่องค์กรหรื อหัวหน้าองค์กรโดยกําหนดบทลงโทษสู งถึง 500,000
ดอลลาร์ สหรั ฐ และโทษจําคุ กห้าปี สําหรั บการกระทําโดยประมาทและรู ้ เท่ าทัน และหากมี การละเมิ ด
พระราชบัญญัติน้ ี โดยเจตนา จะต้องถูกเปรี ยบเทียบ สู งถึง 1,000,000 ดอลลาร์ สหรัฐ และถูกจําคุกสิ บปี 19
นอกจากนี้ มีการบัญญัติกฎหมายเรื่ องการฉ้อโกงไว้ใน United States Code ที่ใช้บงั คับเรื่ องการ
ฉ้อโกงประชาชนของประเทศสหรัฐอเมริ กา โดยเป็ นกฎหมายกลางของสหรัฐ ชื่อว่า Federal Law ที่กาํ หนด
ว่าการฉ้อโกงเป็ นการหลอกลวงโดยเจตนาหรื อการบิดเบือนความจริ งที่ ใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อ
ผูอ้ ื่น โดยบทบัญญัติใน U.S. Code Title 18 Part 1 Chapter 47 นี้ ได้กาํ หนดว่าหากมีการฉ้อโกงซึ่ งเป็ นการ
หลอกลวงไม่ว่าจะกระทําโดยเจตนาหรื อการบิ ดเบื อนความจริ งที่ ใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผูอ้ ื่ น
รัฐบาลกลางจะดําเนิ นการผ่านอัยการเพื่อลงโทษการฉ้อโกงตามประเภทต่าง ๆ ที่ระบุไว้ โดยเฉพาะภายใต้
กฎหมายของรัฐบาลกลาง ซึ่ งกฎหมายเหล่านี้ ได้ระบุถึงประเภทของอาชญากรรมการฉ้อโกงไว้โดยเฉพาะ
และการฉ้อโกงในแต่ละประเภทนั้นมีบทลงโทษเฉพาะที่เกี่ยวข้อง20 นอกจากนี้ ยงั มีกฎหมายระดับมลรัฐที่
ผูเ้ ขียนได้ทาํ การศึกษามาดังนี้

จาก Introduced of White-Collar Crime Penalty Enhancement Act of 2002, สืบค้นจาก
https://www.congress.gov/bill/107th-congress/senate-bill/2717.
20
สื บค้น จาก https://www.criminaldefenselawyer.com/crime-penalties/federal/federal-fraud.html.
19
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1) มลรัฐแคลิฟอร์ เนี ย 21มีบทบัญญัติในประมวลกฎหมายมลรัฐแคลิฟอร์ เนี ย มาตรา 327 ว่าห้าม
ไม่ให้มีโครงการในลักษณะที่เป็ นลูกโซ่ที่ไม่มีที่สิ้นสุ ด การวางแผน ตระเตรี ยม ก่อตั้ง เสนอ หรื อดําเนินการ
ใด ๆ ในลักษณะที่ เป็ นลูกโซ่ น้ นั เป็ นความผิด บุคคลที่ วางแผน จัดเตรี ยม เสนอ หรื อดําเนิ นการ ใด ๆ ใน
ลักษณะที่เป็ นลูกโซ่ น้ นั มีความผิดต้องระวางโทษจําคุกในมลรัฐเป็ นระยะเวลา 16 เดือน หรื อ 2 หรื อ 3 ปี
หรื อจําคุกในเขตคุมประพฤติไม่เกิน 1 ปี พร้อมโทษปรับ และการบริ การชุมชน
2) มลรัฐฟลอริ ดา 22บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการค้าที่ไม่เป็ นธรรมของมลรัฐฟลอริ ดา โดย
บัญญัติการขายการแบบลูกโซ่ เพื่อให้ผูบ้ ริ โภคซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การมากกว่า 100 ดอลลาร์ สหรัฐ และได้รับ
เงินค่าคอมมิชชัน่ เพื่อให้มีสมาชิกที่เพิ่มมากขึ้น โดยทัว่ ไปแล้วจะไม่พบในการขายผลิตภัณฑ์ที่ถูกกฎหมาย
และมีการบัญญัติบทลงโทษการบัญญัติโทษไว้ในความผิดฐานฉ้อโกง บทลงโทษไว้ในความผิดฐานฉ้อโกง
โดยมีการบัญญัติว่าบุคคลใดก็ตามที่มีส่วนร่ วมในธุรกิจที่จะฉ้อโกงและได้รับทรัพย์สินจึงมีความผิดในการ
ฉ้อโกง ต้องระวางโทษ โดยมีการแยกการลงโทษออกเป็ นระดับตามมูลค่าของทรัพย์สินที่ทาํ การฉ้อโกง เช่น
หากจํานวนของทรัพย์สินที่ได้รับมีมูลค่ารวมของ 50,000 ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อมากกว่า ผูฝ้ ่ าฝื นมีความผิดใน
ความผิดทางอาญาในระดับแรก และหากจํานวนของทรั พย์สินที่ ได้รับมี มูลค่ารวมของ 20,000 ดอลลาร์
สหรัฐ หรื อมากกว่า แต่นอ้ ยกว่า 50,000 ดอลลาร์ สหรัฐ ผูฝ้ ่ าฝื นมีความผิดในความผิดทางอาญา เป็ นต้น โดย
ผูก้ ระทําความผิดมีโทษจําคุก โดยให้จาํ คุกในเรื อนจําของมลรัฐ และโทษปรับ รวมถึงการยึด-อายัดทรัพย์สิน
ทั้งนี้อาจมีการเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจด้วย
3) มลรัฐวอชิ งตัน23 มีพระราชบัญญัติป้องกันการประกอบธุ รกิจแบบพีระมิด โดยบัญญัติไว้ใน
มาตรา 19.275.030 โดยห้ามมิให้บุคคลใดสร้างส่ งเสริ มดําเนิ นงานหรื อมีส่วนร่ วมในโครงการพีระมิดต่าง ๆ
และห้ามไม่ให้มีขอ้ จํากัดเกี่ยวกับจํานวนของบุคคลที่อาจเข้าร่ วมหรื อมีเงื่อนไขเพิ่มเติมที่มีผลต่อการมีสิทธิ์
ในการได้รับค่าตอบแทนภายใต้โครงการนี้ โดยไม่ได้เปลี่ ยนเอกลักษณ์ของธุ รกิ จเป็ นธุ รกิจแบบพีระมิ ด
กําหนดบทลงโทษผูก้ ระทําความผิดมี โทษจําคุกในเรื อนจําของมลรั ฐ และจ่ายค่าชดเชยความเสี ยหายให้
ผูเ้ สี ยหายตามคําสัง่ ศาล และอาจถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ

จาก California Penal Code (Pyramid And Ponzi Scheme Laws) สื บค้นจาก
https://statelaws.findlaw.com/california-law/california-pyramid-and-ponzi-scheme-laws.html.
22
จาก Florida's Deceptive and Unfair Trade Practices Act สื บค้นจาก https://statelaws.findlaw.com/floridalaw/florida-pyramid-and-ponzi-scheme-laws.html.
23
จาก Anti-Pyramid Promotional Scheme Act สื บค้นจาก https://statelaws.findlaw.com/washingtonlaw/washington-pyramid-and-ponzi-scheme-laws.html.
21
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4) มลรัฐโอไฮโอ24 มีกฎหมายชื่อว่าพระราชบัญญัติต่อต้านการทําธุรกิจแบบพีระมิด โดยบัญญัติ
ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกง ไว้ในมาตรา 1333.91 แบ่งลักษณะการกระทําความผิดออกเป็ น 2 กรณี คือ
(ก) การประกอบธุ ร กิ จ แบบพี ร ะมิ ด เป็ นแผนการประกอบธุ ร กิ จ แบบพี ร ะมิ ด
เป็ นโดยที่ บุ ค คลจ่ า ยเงิ น หรื อ ผลประโยชน์ ท างการเงิ น อื่ น ๆ สํา หรั บ โอกาสหรื อโอกาสที่ จ ะได้รั บ
ค่าตอบแทนไม่วา่ เขาจะได้รับสิ ทธิหรื อทรัพย์สินอื่นหรื อไม่
(ข) การประกอบธุรกิจแบบลูกโซ่ เป็ นการฉ้อโกงที่ผลตอบแทนที่รวดเร็ วสร้างขึ้นจากเงิน
จากนักลงทุนใหม่ในการลงทุนครั้งแรกเพื่อล่อเหยื่อให้มีความเสี่ ยงมากขึ้น โดยทัว่ ไปแล้วจะถูกดําเนิ นคดี
ตามกฎหมายว่าด้วยอาชญากรรมของรัฐบาลกลาง แต่อาจถูกดําเนิ นคดีในฐานะรัฐอาชญากรรมภายใต้การ
ฉ้อโกงและกฎเกณฑ์ของรัฐอื่น ๆ
บทบัญญัติเรื่ องบทลงโทษไว้ว่าผูก้ ระทําความผิดในการประกอบธุ รกิ จแบบพีระมิด จะต้อง
ระวางโทษจําคุ กในเรื อนจําของรั ฐหรื อเรื อนจําของมลรั ฐ, การคุ มประพฤติ , โทษปรั บ, การชดใช้ความ
เสี ยหายให้กบั ผูเ้ สี ยหาย, การบริ การชุมชน,การเพิกถอนใบอนุ ญาตประกอบธุ รกิจ รวมถึงการริ บทรัพย์สิน
ทางธุรกิจ 5) มลรั ฐนิ วยอร์ ก25 มีบทบัญญัติไว้ในกฎหมายธุ รกิ จมลรั ฐนิ วยอร์ ก มาตรา 359 fff บัญญัติว่า
การประกอบธุ รกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นจะต้องไม่เป็ นการประกอบธุ รกิจที่มีลกั ษณะเป็ นแบบพีระมิด
โดยต้องเป็ นการขายสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์ที่มีอยูจ่ ริ ง และถ้าหากมีการประกอบธุ รกิจในลักษณะที่เป็ นแบบ
พีระมิด หรื อแบบลูกโซ่จะมีโทษทางอาญา คือ โทษจําคุกไม่เกินสี่ ปีและอย่างน้อยระหว่างหนึ่งปี ถึง 16 เดือน
ประเทศสหราชอาณาจักร26
ในประเทศสหราชอาณาจักรมีหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ในการสื บสวน ดําเนินคดีการทุจริ ต การ
ฉ้อโกง และการคอร์รัปชัน่ ชื่อว่า The Serious Fraud Office หรื อ SFO เป็ นหน่วยงานรัฐบาลที่ไม่ใช่รัฐมนตรี
ของรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักร ก่อตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติความยุติธรรมทางอาญาค.ศ. 1987 มีหน้าที่ใน
การสื บสวน ดําเนิ นคดี การทุจริ ต การฉ้อโกง และการคอร์ รัปชั่นที่มีลกั ษณะซับซ้อน หรื อรุ นแรงในเขต
อัง กฤษ เวลส์ และไอร์ แ ลนด์เ หนื อ ตามพระราชบัญ ญัติ รั ฐ สภาแห่ ง สหราชอาณาจัก รส่ ว นที่ 2 ของ
พระราชบัญญัติความยุติธรรมทางอาญาปี 1987 มอบอํานาจบังคับพิเศษ SFO ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ งเพื่อ
จัดเตรี ยมเอกสารที่เกี่ยวข้อง หมายความรวมถึงเอกสารลับ และตอบคําถามที่เกี่ยวข้องรวมถึงคําถามเกี่ยวกับ
เรื่ องที่เป็ นความลับ SFO จะเป็ นผูด้ าํ เนิ นการหลักของพระราชบัญญัติการติดสิ นบน ค.ศ. 2010 ซึ่งได้รับการ
ออกแบบมาเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การกํา กับ ดู แลกิ จ การที่ ดี แ ละส่ ง เสริ มชื่ อ เสี ย งของกรุ งลอนดอน และสหราช
อาณาจักรว่าเป็ นสถานที่ที่ปลอดภัยในการทําธุรกิจ ส่ วนเรื่ องเขตอํานาจศาลนั้นไม่ได้มีการขยายไปถึงสก็อต
แลนด์ ซึ่ งการสอบสวนการทุจริ ตและการทุจริ ตโดยตํารวจสกอตแลนด์ผ่านแผนกอาชญากรรมผูเ้ ชี่ ยวชาญ
สื บค้น จาก http://codes.ohio.gov/orc/1333.91.
25
สื บค้น จาก https://statelaws.findlaw.com/new-york-law/new-york-pyramid-and-ponzi-scheme-laws.html.
26
สื บค้น จากhttp://www.actionfraud.police.uk/fraud_protection/ponzi_schemes.
24
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และการดําเนินคดีดาํ เนินการโดยหน่วยอาชญากรรมทางเศรษฐกิจของสํานักงานคราวน์และสํานักงานจัดหา
การคลัง27
ประเทศออสเตรเลีย28
ประเทศออสเตรเลียมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจแบบพีระมิด คือ พระราชบัญญัติการแข่งขัน
ทางการค้าและการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค โดยมีบทบัญญัติในส่ วนที่ 3 เรื่ อง ธุรกิจแบบพีระมิดโดยมีบทบัญญัติไว้
ใน มาตรา 44 กล่าวถึงการมีส่วนร่ วมในธุ รกิจแบบพีระมิด โดยห้ามไม่ให้บุคคลต้องไม่เข้าร่ วมในโครงการ
พีระมิด บุคคลต้องไม่ชกั ชวนหรื อพยายามชักจูงบุคคลอื่นให้เข้าร่ วมในโครงการพีระมิด และในบทบั ญ ญั ติ
มาตรา 45 ได้กล่าวถึงความหมายของธุ รกิจแบบพีระมิด โดยให้ความหมายของธุ รกิจแบบพีระมิดไว้ว่า เป็ น
ธุ รกิจที่ มีลกั ษณะของการมีส่วนร่ วมโดยผูเ้ ข้าร่ วมใหม่ หรื อบุคคลที่สมัคร หรื อได้รับเชิ ญให้เข้าร่ วมลงทุ น
บางส่ วนหรื อทั้งหมดต้องชําระเงินในการเข้าร่ วมให้แก่ผเู ้ ข้าร่ วมรายอื่น หรื อการชําระเงินเพื่อเข้าร่ วมลงทุนโดย
การถูกชักนํา หรื อชักชวนให้เข้าร่ วม และในบทบัญญัติมาตรา 45 ได้กล่าวถึ งความหมายของธุ รกิ จแบบ
พีระมิด โดยให้ความหมายของธุรกิจแบบพีระมิดไว้วา่ เป็ นธุรกิจที่มีลกั ษณะของการมีส่วนร่ วมโดยผูเ้ ข้าร่ วม
ใหม่ หรื อบุ ค คลที่ ส มั ค ร หรื อได้ รั บ เชิ ญ ให้ เ ข้ า ร่ วมลงทุ น บางส่ วนหรื อทั้ งหมดต้ อ งชํ า ระเงิ น
ในการเข้าร่ วมให้แก่ผูเ้ ข้าร่ วมรายอื่น หรื อการชําระเงินเพื่อเข้าร่ วมลงทุนโดยการถูกชักนํา หรื อชักชวนให้
เข้าร่ วม
นอกจากนี้ ในมาตรา 164 เป็ นบทบัญญัติเกี่ ยวกับการลงโทษในการมี ส่วนร่ วมในธุ รกิ จแบบ
พีระมิด โดยแบ่งออกเป็ น 2 กรณี คือ 1) บุคคลที่เข้าร่ วมในธุ รกิจแบบพีระมิด และ 2) บุคคลที่ชกั ชวนให้
บุคคลอื่นเข้าร่ วมในธุรกิจแบบพีระมิด
โดยทั้ง 2 กรณี น้ ีบญั ญัติโทษไว้เหมือนกัน คือ
(ก) ถ้าบุคคลนั้นเป็ นนิติบุคคลต้องระวางโทษปรับ 1,100,000 ดอลลาร์ออสเตรเลียหรื อ
(ข) ถ้าบุคคลนั้นไม่ใช่นิติบุคคลต้องระวางโทษปรับ 220,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย

4. บทวิเคราะห์
จากการศึกษาพบว่าประเทศไทยและต่างประเทศนั้น ต่างก็มีกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย
หน่ วยงานที่มีหน้าที่ในการกํากับดูแล รวมถึงบทลงโทษทางอาญาเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและ
การฉ้อโกงประชาชน เพื่อเป็ นการป้ องกันและปราบปรามไม่ให้มีการเกิดปั ญหาการฉ้อโกงประชาชนขึ้น
โดยในประเทศสหรัฐอเมริ กา แม้ว่าจะมีการบัญญัติการกระทําที่เป็ นความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน
ไว้ใน United States Code แล้วก็ตาม แต่ก็ยงั มีพระราชบัญญัติที่ออกมาเพื่อเพิ่มบทลงโทษในการกระทํา
สื บค้นจาก https://en.wikipedia.org/wiki/Serious_Fraud_Office_(United_Kingdom)#Fraud.
สื บค้น จาก https://www.legislation.gov.au/Details/C2013C00620/Html/Volume_3#_Toc368657587
และ https://www.moneysmart.gov.au/scams/investment-scams/ponzi-schemes.
27
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ความผิดดังกล่าว คือ พระราชบัญญัติการเพิ่มบทลงโทษอาชญากรรมคอปกขาว ค.ศ. 2002 หรื อ White-Collar
Crime Penalty Enhancement Act of 2002 โดยเป็ นการบัญญัติข้ ึนเพื่อแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาของรัฐบาล
กลาง โดยมีสาระสําคัญ คือ การเพิ่มบทลงโทษทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับการสมรู ้ร่วมคิดการฉ้อโกง และการ
เพิ่มบทลงโทษสําหรับผูท้ ี่สมคบคิดที่จะกระทําความผิดต่อสหรัฐอเมริ กาหรื อการฉ้อโกง ในส่ วนนี้ผเู ้ ขียนมี
ความเห็นว่าการออกกฎหมายในลักษณะนี้ เป็ นผลดีต่อสังคม เนื่ องจากจะทําให้มีผกู ้ ระทําความผิดที่นอ้ ยลง
เนื่ องจากเกรงกลัวบทลงโทษเมื่อได้กระทําความผิด นอกจากนี้ ยงั มีกฎหมายมลรัฐ เช่น มลรัฐแคลิฟอร์ เนี ย
มลรัฐฟลอริ ดา มลรัฐวอชิงตัน มลรัฐโอไฮโอ และมลรัฐนิวยอร์ ก ที่ได้นาํ มาศึกษานั้นต่างก็มีการบัญญัติการ
กระทําที่เป็ นความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนไว้ มีการกําหนดโทษที่นอกเหนือจากโทษปรับ และโทษ
จําคุก เพราะในบางมลรัฐอาจมีการเพิกถอนใบอนุ ญาตการประกอบธุ รกิจ การริ บทรัพย์สินที่ได้มาจากการ
กระทําความผิด การคุมประพฤติ และการบริ การสังคม เป็ นต้น
ในประเทศสหราชอาณาจักร มีการจัดตั้งหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการดูแลรับผิดชอบ โดยมีหน้าที่
ในการสื บสวน ดําเนิ นคดีการทุ จริ ต การฉ้อโกง และการคอร์ รัปชั่นชื่ อว่า The Serious Fraud Office หรื อ
SFO เป็ นหน่วยงานรัฐบาลที่ไม่ใช่รัฐมนตรี ของรัฐบาลแห่ งสหราชอาณาจักร ก่อตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ
ความยุติ ธรรมทางอาญาค.ศ. 1987 มี ห น้า ที่ ใ นการสื บ สวน ดํา เนิ น คดี ก ารทุ จ ริ ต การฉ้อ โกง และการ
คอร์ รัปชัน่ ที่มีลกั ษณะซับซ้อน หรื อรุ นแรงในเขตอังกฤษ เวลส์ และไอร์ แลนด์เหนื อ ตามพระราชบัญญัติ
รัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักรส่ วนที่ 2 ของพระราชบัญญัติความยุติธรรมทางอาญาปี 1987 โดยจากการศึกษา
พบว่าหน่วยงาน SFO ของประเทศสหราชอาณาจักรนี้เป็ นหน่วยงานที่สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างอิสระ และ
ไม่มีการกําหนดจํานวนของประชาชนที่เป็ นผูเ้ สี ยหายและไม่มีการกําหนดจํานวนเงินที่เกิดความเสี ยหายจาก
การฉ้อโกงประชาชน ซึ่งแตกต่างจากการดําเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษของประเทศไทยที่จะต้องมี
การกําหนดจํานวนของประชาชน และจํานวนเงินที่เกิดความเสี ยหาย จึงจะเป็ นคดีพิเศษ ในส่ วนนี้ จึงทําให้
เห็นว่ามีความแตกต่างกันอย่างสิ้ นเชิง
และในประเทศออสเตรเลียก็มีบทบัญญัติเกี่ ยวกับการฉ้อโกงประชาชน คือ พระราชบัญญัติการ
แข่ งขันทางการค้าและการคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภค โดยมี บทบัญญัติที่เกี่ ยวข้องกับการเข้าไปมี ส่วนร่ วมในการ
ประกอบธุ ร กิ จ แบบพี ร ะมิ ด ในมาตรา 44 และมี ก ารบั ญ ญั ติ บ ทลงโทษทางอาญาในมาตรา 164
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาบทลงโทษที่แต่ละประเทศได้กาํ หนดมานั้น ไม่ว่าจะเป็ นโทษปรับ และ
โทษจําคุก เพราะในบางมลรัฐอาจมีการเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ การริ บทรัพย์สินที่ได้มาจาก
การกระทําความผิด การคุมประพฤติ และการบริ การสังคม จึงเป็ นอีกวิธีการหนึ่งที่จะเป็ นการลดจํานวนของ
อาชญากรทางเศรษฐกิจได้ แต่ท้ งั นี้ ผูเ้ ขียนมีความเห็ นว่าเมื่อนํามาลงโทษผูก้ ระทําความผิดแล้วนั้น ก็ตอ้ ง
พิจารณาจากลักษณะของการกระทําความผิด องค์ประกอบของความผิด หลักการลงโทษให้เหมาะสมกับ
ผูก้ ระทําความผิดแต่ ละคน จะต้องพิจารณาจากลักษณะของผูก้ ระทําความผิดประกอบการลงโทษ โดย
พิจารณาตามแนวคิดของการลงโทษให้เหมาะสมกับผูก้ ระทําความผิดแต่ละคน และลักษณะของการลงโทษ
ให้เหมาะสมกับผูก้ ระทําความผิดแต่ละคน แม้ว่าบุคคลที่กระทําความผิดเหมือนกันอาจถูกกําหนดโทษที่
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แตกต่างกันออกไปได้ แม้ว่าจะเป็ นการกระทําในแบบเดียวกัน แต่ก็ปรากฏความแตกต่างของผูก้ ระทําอยู่
หลายประเด็น เช่น สถานที่ เวลาที่กระทําความผิด อายุของผูก้ ระทําความผิด อายุของผูเ้ สี ยหาย ความสัมพันธ์
ระหว่างผูก้ ระทํากับผูเ้ สี ยหาย ประวัติอาชญากร วิธีการที่ใช้ในการกระทําความผิด เหตุผลที่กระทําความผิด
และทัศนคติภายหลังการกระทําความผิด จึงจะกําหนดโทษและลงโทษผูก้ ระทําความผิดได้อย่างเหมาะสม
กับผูก้ ระทําความผิดแต่ละคน เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการลงโทษ
จากการศึกษาเปรี ยบเทียบนั้นผูเ้ ขียนมีความเห็นว่าในประเทศไทยกฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรม
ทางเศรษฐกิ จและการฉ้อโกงประชาชนที่ บ ังคับใช้หลายฉบับ ได้แก่ ประมวลกฎหมายอาญา พระราช
กําหนดการกูย้ ืมเงินที่เป็ นการฉ้อโกงประชาชน พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดี พิเศษ เมื่ อเกิ ดการกระทําความผิดขึ้ นก็เกิ ดความซับซ้อนกันในการใช้
กฎหมาย อีกทั้งความไม่ชดั เจนของหน่วยงานที่เข้ามาดูแลรับผิดชอบ ในกรณี น้ ีจึงสมควรยกเลิกการบังคับใช้
พระราชกําหนดการกูย้ ืมเงินที่เป็ นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้วตรากฎหมายที่
ใช้บงั คับขึ้ นมาใหม่ คือ พระราชบัญญัติฉ้อโกงประชาชน หรื อ White Collar Crime Act โดยตราขึ้นเป็ น
พระราชบัญญัติและเป็ นกฎหมายกลางมีวตั ถุประสงค์เพื่อแก้ไขปั ญหา ป้ องกันและปราบปรามการกระทํา
ความผิ ด เกี่ ย วกับ อาชญากรรมทางเศรษฐกิ จ และการฉ้อ โกงประชาชนในระยะยาว โดยมี ก ารบัญ ญัติ
รายละเอียดในกฎหมายดังกล่าวให้มีความครอบคลุมมากยิง่ ขึ้น

5. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
ปั ญ หาอาชญากรรมทางเศรษฐกิ จ ที่ เ กิ ดขึ้ น ในประเทศไทยนั้น เป็ นปั ญ หาที่ เ กิ ดขึ้ น มาอย่า ง
ยาวนาน มีวิวฒั นาการ วิธีการ และรู ปแบบในการกระทําความผิดที่แตกต่างกันตามยุคสมัย โดยส่ วนใหญ่
แล้วนั้นผูท้ ี่ กระทําความผิดมักจะเป็ นผูท้ ี่ มีชื่อเสี ยง มีฐานะ มีหน้าที่ การงานที่ ดี และมี หน้ามีตาในสังคม
ประกอบกับกลักการของการกระทําความผิดที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั นั้นยังคงหลักการเดิมเอาไว้ คือ
การหลอกลวง การชักชวนให้เข้าร่ วมลงทุน โดยจากการกระทําในลักษณะที่ เป็ นการฉ้อโกงประชาชนนี้
ส่ ง ผลให้ มี ก ารตราบทบัญ ญัติ ที่ ถื อ ได้ว่ า เป็ นหัว ใจสํา คัญ ของการป้ อ งกัน และปราบปรามการฉ้ อ โกง
ประชาชน คือ พระราชกําหนดการกูย้ ืมเงินที่เป็ นการฉ้อโกงประชาชน โดยมีการตราขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.
2527 และมี ก ารแก้ไ ขเพิ่ มเติ ม 2 ครั้ ง และยังมี กฎหมายอื่ นๆที่ เกี่ ยวข้อง ได้แก่ ประมวลกฎหมายอาญา
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ เมื่อเกิดการ
กระทําความผิดขึ้นก็เกิดความซับซ้อนกันในการใช้กฎหมาย อีกทั้งความไม่ชดั เจนของหน่ วยงานที่ เข้ามา
ดูแลรับผิดชอบ และผูก้ ระทําความผิดสมควรได้รับการลงโทษอย่างเหมาะสมโดยต้องพิจารณาจากลักษณะ
ของการกระทําความผิด องค์ประกอบของความผิด หลักการลงโทษให้เหมาะสมกับผูก้ ระทําความผิดแต่ละ
คน จะต้องพิจารณาจากลักษณะของผูก้ ระทําความผิดประกอบการลงโทษ โดยพิจารณาตามแนวคิดของการ
ลงโทษให้เหมาะสมกับผูก้ ระทําความผิดแต่ละคน และลักษณะของการลงโทษให้เหมาะสมกับผูก้ ระทํา
ความผิดแต่ละคน แม้ว่าบุคคลที่กระทําความผิดเหมือนกันอาจถูกกําหนดโทษที่แตกต่างกันออกไปได้ แม้ว่า
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จะเป็ นการกระทําในแบบเดียวกัน แต่ก็ปรากฏความแตกต่างของผูก้ ระทําอยู่หลายประเด็น จึ งจะลงโทษ
ผูก้ ระทําความผิดได้อย่างเหมาะสมกับผูก้ ระทําความผิดแต่ละคน เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการลงโทษ
ดังนั้น เพื่อให้กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการฉ้อโกงประชาชนใน
ประเทศไทยนั้นไม่เกิ ดความซับซ้อ น มี ความทันสมัย และสามารถใช้บงั คับได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จึ ง
สมควรยกเลิกการบังคับใช้พระราชกําหนดการกูย้ ืมเงินที่เป็ นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม แล้วตรากฎหมายที่ ใช้บงั คับขึ้นมาใหม่ คือ พระราชบัญญัติฉ้อโกงประชาชน หรื อ White Collar
Crime Act โดยตราขึ้นเป็ นพระราชบัญญัติและเป็ นกฎหมายกลางมีวตั ถุประสงค์เพื่อแก้ไขปั ญหา ป้ องกัน
และปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการฉ้อโกงประชาชนในระยะยาว
และเพื่อให้มีการบัญญัตินิยาม ความหมาย หน่วยงานที่รับผิดชอบ และลักษณะการกระทําความผิด และการ
กําหนดโทษให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็ นการแก้ไขปั ญหากฎหมายที่มีวตั ถุประสงค์ที่ซบั ซ้อนกันและ
ปราบปรามการเกิดปั ญหาการฉ้อโกงประชาชน โดยมีบทลงโทษที่เด็ดขาด เพื่อเป็ นการตัดผูก้ ระทําความผิด
ออกจากสังคม เพราะผูก้ ระทําความผิดในความผิดลักษณะนี้ มกั จะส่ งผลกระทบถึ งระบบเศรษฐกิ จ และ
สังคม โดยมีการบัญญัติรายละเอียดในกฎหมายดังต่อไปนี้
1) เรื่ องคํานิยาม ให้บญั ญัติคาํ ว่า “วิธีการระดมทุน” แทนคําว่าคําว่า “กูย้ มื เงิน” เนื่องจากการกูย้ ืม
เงิ น นั้นเป็ นวิ ธี ก ารระดมทุ นอย่า งหนึ่ ง และยัง มี ค วามหมายที่ ก ว้า งทํา ให้ ส ามารถนิ ย ามความหมายได้
ครอบคลุมกว่า ไม่ว่าจะเป็ น การกูย้ มื เงิน การชักชวนให้เข้าร่ วมลงทุน หรื อการชักชวนให้เข้าร่ วมเป็ นสมาชิก
เป็ นต้น
2) เรื่ องหน่วยงานที่มีอาํ นาจหน้าที่ในการกํากับดูแล และมีอาํ นาจในการดําเนิ นคดีเพื่อไม่ให้เกิด
ความซับซ้อนในการปฏิ บ ตั ิ งาน โดยสมควรบัญญัติให้กรมสอบสวนคดี พิเศษ กระทรวงยุติธรรม เป็ น
หน่วยงานที่มีอาํ นาจหน้าที่ในเรื่ องดังกล่าว เนื่ องจากการฉ้อโกงประชาชนนั้นมีวตั ถุประสงค์หลัก คือ การ
หลอกลวงประชาชนเพื่อให้ได้ไปซึ่ งทรัพย์สินไม่วา่ จะมีจาํ นวนประชาชนที่ถูกฉ้อโกงกี่คน หรื อมีจาํ นวนเงิน
ที่ได้จากการฉ้อโกงประชาชนรวมกันแล้วเป็ นเงินจํานวนมากหรื อน้อย แต่เมื่อเป็ นการฉ้อโกงประชาชนแล้ว
นั้นย่อมส่ งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิ จและความมัน่ คงของประเทศ ในเรื่ องนี้ จึงควรมีการบัญญัติให้มี
หน่ วยงานที่ มีหน้าที่ ดงั กล่าว เพื่อให้สามารถปราบปรามการกระทําที่ เป็ นการฉ้อโกงประชาชนได้อ ย่าง
รวดเร็ ว
3) จํานวนประชาชนที่ ได้รับความเสี ยหายจากการฉ้อโกงประชาชนนั้นไม่ควรมี การกําหนด
จํานวนประชาชนเป็ นจํานวนมาก เพราะกว่าประชาชนที่ ไ ด้รับความเสี ยหายจะครบตามองค์ประกอบ
ความผิด ก็อาจจะทําให้ไม่สามารถนําตัวผูก้ ระทําความผิดมาลงโทษได้ รวมถึงมีการบัญญัติเพื่อให้อาํ นาจ
เจ้าหน้าที่ ที่ เกี่ ยวข้อ งสามารถจับ กุมผูก้ ระทํา ความผิดได้เลยโดยที่ ไม่ต้องรอให้ประชาชนที่ ได้รับ ความ
เสี ยหายมาร้องทุกข์ก่อน
4) สมควรให้มีการบัญญัติว่า “การประกอบธุ รกิจที่มีลกั ษณะเป็ นการระดมทุน เป็ นธุ รกิจที่ ผิด
กฎหมาย” เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการกําหนดว่าการกระทําใดเป็ นการกระทําที่ฝ่าฝื นบทบัญญัติกฎหมาย
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และต้องระวางโทษตามที่กฎหมายได้กาํ หนดไว้
5) เรื่ องบทลงโทษจําคุกสมควรให้มีการปรังปรุ งแก้ไขจากพระราชกําหนดการกูย้ มื เงินที่เป็ นการ
ฉ้อโกงประชาชน ฉบับเดิมโดยมีการบัญญัติเรื่ องบทกําหนดโทษเอาไว้ ในมาตรา 12 โดยจะเห็นได้ว่าผูท้ ี่
กระทําความผิดนั้นต้องรับโทษจําคุกสู งสุ ดคือสิ บปี แต่เมื่อพิจารณาร่ วมกับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
91 ที่กาํ หนดให้ผทู ้ ี่กระทําความผิดหลายกรรมได้รับโทษจําคุกสู งสุ ดไม่เกิน 20 ปี ซึ่งในที่น้ ีระยะเวลาสู งสุ ด
ในการรั บโทษจําคุ กก็คือยี่สิบปี แม้ว่าศาลจะพิพากษาให้จาํ คุ กมากกว่ายี่สิบปี ก็ตาม จึ งสมควรแก้ไขบท
กําหนดโทษดังกล่าวให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมายอาญา โดยสมควรกําหนดโทษจําคุกใน
การกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการฉ้อโกงประชาชนจากเดิม จําคุกห้าถึงสิ บปี
เป็ นห้าถึ งยี่สิบปี โดยไม่ มีการพักการลงโทษ (Without Parole) เพื่อเป็ นการป้ องกันไม่ให้เกิ ดการกระทํา
ความผิดซํ้า และเพื่อให้ผูก้ ระทําความผิดเกรงกลัวต่อบทกําหนดโทษที่จะได้รับหากมีการกระทําความผิด
เกิดขึ้น อีกทั้งการจําคุกยังเป็ นการแยกตัวผูก้ ระทําความผิดออกจากสังคมอีกด้วย
6) เรื่ องการลงโทษปรับนั้น สมควรมีการกําหนดบทลงโทษปรับในอัตราที่สูงเทียบเท่ากับความ
เสี ยหายที่ ผูก้ ระทําความผิดได้ก่อขึ้นมา เพื่อให้ผูก้ ระทําความผิดเกรงกลัวต่อบทกําหนดโทษและไม่กล้า
กระทําความผิดซํ้าอีก
2) เมื่ อพิจารณาประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 แล้วพบว่า บทบัญ ญัติดงั กล่าวกํา หนดให้
ผูก้ ระทําความผิดหลายกรรมได้รับโทษสู งสุ ด ไม่ เกิ นยี่สิบปี จึ งสมควรให้มีก ารแก้ไขเพิ่ มเติ มประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 91 โดยการแก้ไขเพิ่มเติมเป็ น “กําหนดให้ผูก้ ระทําความผิดหลายกรรมได้รับโทษ
สู งสุ ดไม่เกินยี่สิบปี ทั้งนี้ ให้ยกเว้นการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการฉ้อโกง
ประชาชนไม่อยู่ในขอบเขตของบทบัญญัติมาตรานี้ ” และสมควรให้มีการตรากฎหมายเพิ่มเติม คือมาตรา
91/1 เพื่อเป็ นการกําหนดให้ผูก้ ระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และการฉ้อโกงประชาชน
ได้รับโทษสู งสุ ดไม่เกินห้าสิ บปี ทั้งนี้ เพื่อให้ผูก้ ระทําความผิดได้มีโอกาสในการพิจารณาก่อนที่ จะลงมือ
กระทําความผิด และในการเพิ่มเติมโทษจําคุกนั้นก็เพียงต้องการให้ผูก้ ระทําความผิดหวาดกลัวที่จะกระทํา
ความผิด
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