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บทคดัย่อ   
  ปัญหาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจท่ีพบในรูปแบบของการฉอ้โกงประชาชน และแชร์ลูกโซ่ นั้น 
แมว้า่จะมีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฉอ้โกงประชาชนท่ีใชบ้งัคบัแลว้ แต่กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งมีจาํนวนหลาย
ฉบบัทาํให้เกิดความซบัซ้อนในการบงัคบัใชก้ฎหมาย และในเร่ืองบทลงโทษและวิธีการลงโทษผูท่ี้กระทาํ
ความผิดเก่ียวกับการฉ้อโกงประชาชนท่ีสมควรต้องแก้ไขบทลงโทษให้เด็ดขาด และจากการศึกษา
เปรียบเทียบกบักฎหมายต่างประเทศไดแ้ก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสหราชอาณาจกัร และประเทศ
ออสเตรเลีย ต่างก็มีกฎหมาย หน่วยงานและวิธีป้องกนัและปราบปรามการเกิดปัญหาการฉ้อโกงประชาชน 
โดยมีบทลงโทษท่ีเหมาะสม เพ่ือเป็นการตดัผูก้ระทาํความผิดออกจากสังคม เพราะผูก้ระทาํความผิดใน
ความผดิลกัษณะน้ีมกัจะส่งผลกระทบถึงระบบเศรษฐกิจ และสงัคม  
คาํสําคญั : อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ การฉอ้โกงประชาชน 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  
  ด้วยความเจริญของระบบเศรษฐกิจ และความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ทาํให้ในปัจจุบนัปัญหาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเป็นภยัท่ีร้ายแรงต่อสังคม ท่ีก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมัน่คงของประเทศ โดยเป็นระยะเวลากวา่ 40 ปีท่ีสงัคมไทยตอ้งประสบกบั
ปัญหาอาชญากรรมประเภทอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ หรืออาชญากรรมคอเช้ิตขาว (White-Collar Crime) 
โดยส่วนใหญ่จะพบในรูปแบบของการฉ้อโกงประชาชน หรือการเล่นแชร์ลูกโซ่ ท่ีมีวตัถุประสงคห์ลกัของ
การฉอ้โกง คือการหลอกลวงเพ่ือใหไ้ดรั้บของมีค่าไม่ว่าจะเป็นเงิน หรือทรัพยสิ์นโดยไม่รู้ตวั รู้ตวั ซ่ึงในแต่
ละปีมีคนจาํนวนมากตกเป็นเหยือ่เป็นจาํนวนมาก และยงัมีการพฒันารูปแบบของการกระทาํความผิดไปตาม
ยุคสมยั ไม่ว่าจะเป็นการเล่นแชร์ในรูปแบบต่าง ๆเช่น ธุรกิจลงทุนซ้ือนํ้ ามนั หรือ แชร์แม่ชมอ้ย ท่ีมีการ
ประกอบธุรกิจในลกัษณะท่ีเป็นการชกัชวนให้ประชาชนเขา้ร่วมลงทุนซ้ือนํ้ ามนัเป็นจาํนวนมาก และมีการ
จ่ายเงินปันผลให้กบัผูร่้วมลงทุนจริง ทาํให้มีประชาชนให้ความสนใจเป็นจาํนวนมากและเป็นจุดกาํเนิด 
ของการฉ้อโกงประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีนิยมเรียกกนัว่า “แชร์” เช่น แชร์เสมาฟ้าคราม ท่ีเป็นการ
ประกอบธุรกิจซ้ือขายท่ีดินราคาถูก, แชร์ชาร์เตอร์ เป็นการประกอบธุรกิจลงทุนสินคา้โภคภณัฑ์และอตัรา
แลกเปล่ียน, แชร์บลิสเซอร์ เป็นการประกอบธุรกิจลงทุนการท่องเท่ียวโดยการสมคัรเป็นสมาชิก หรือท่ี
เรียกวา่ ไทมแ์ชร์ร่ิง, แชร์ยฟัูน เป็นธุรกิจลงทุนในสกุลเงิน U-Token ท่ีตั้งข้ึนใหม่ และแชร์ซินแสโชกนุท่ีเป็น
การประกอบธุรกิจลงทุนจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์สริมอาหารบาํรุงสมอง แลว้จะพาสมาชิกไปทวัร์ญ่ีปุ่น เป็นตน้ 
หรือการกูย้มืเงิน การขายตรง การจา้งแรงงาน การชกัชวนใหเ้ขา้ร่วมลงทุน และการท่องเท่ียว โดยจะเร่ิมตน้
จากการชกัชวน ชกัจูงดว้ยการนาํเอาผลประโยชน์จาํนวนมากท่ีจะไดรั้บ และการชกัชวนให้เขา้ร่วมเป็น
สมาชิกเพ่ือท่ีจะไดรั้บผลประโยชน์ต่าง ๆ มาหลอกลวง จนทาํให้ประชาชนหลงเช่ือ เกิดความโลภ ความ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ และไม่ทนักลอุบายต่าง ๆ ของผูป้ระกอบธุรกิจ จึงก่อใหเ้กิดซ่ึงความเสียหายต่าง ๆ ไม่วา่จะ
เป็นความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของตนเอง รวมถึงความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมัน่คง
ของประเทศ  
  จากปัญหาการฉ้อโกงประชาชนท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย ทาํให้มีการใช้บังคับกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการฉ้อโกงประชาชน หลายฉบบั เช่น ประมวลกฎหมายอาญา เร่ืองการฉ้อโกงประชาชน, 
พระราชบญัญติัการกู้ยืมเงินท่ีเป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม, พระราชบญัญติั
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม เป็นตน้ ถึงแมว้า่จะมีกฎหมายท่ีใชบ้งัคบั
เก่ียวกบัการกระทาํความผิดท่ีเป็นการฉอ้โกงประชาชนจาํนวนหลายฉบบั เน่ืองจากมีการออกกฎหมายโดยมี
วตัถุประสงคใ์นการอุดช่องวา่งของกฎหมายในขณะนั้น และเพ่ือเป็นการป้องกนัและปราบปรามการกระทาํ
ความผิดอาญาเก่ียวกบัการฉ้อโกงประชาชนไดอ้ย่างทนัที ส่งผลให้มีกฎหมายท่ีนาํมาใชบ้งัคบัในเร่ืองการ
ฉอ้โกงประชาชน ทาํให้เกิดความซบัซอ้นของการตรากฎหมาย รวมถึงการนาํกฎหมายดงักล่าวมาใชบ้งัคบั
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีการลงโทษท่ีเหมาะสม 
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2. ความหมาย ประเภท ลักษณะและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการ
ฉ้อโกงประชาชนในประเทศไทย    
  2.1 ความหมาย ประเภท ลักษณะเก่ียวข้องกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  
  เป็นท่ีทราบกันดีว่าอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนั้ น  เป็นอาชญากรรมท่ีมีต้นทุนสูงกว่า
อาชญากรรมประเภทอ่ืน ๆ เพราะผูก้ระทาํความผิดมกัจะเป็นผูท่ี้มีการศึกษาดี มีฐานะดี มีช่ือเสียงและมี
หนา้ตาในสังคม ประกอบกบัอาศยัอิทธิพล และโอกาสในตาํแหน่งหนา้ท่ีการงานในการแสวงหาประโยชน์
อนัมิชอบ  อาชญากรรมทางเศรษฐกิจนั้นมีช่ือเรียกท่ีแตกต่างกนัข้ึนอยู่กบัท่ีมา และลกัษณะของการ
กระทาํความผิด ทาํให้อาชญากรรมทางเศรษฐกิจมีนิยามความหมายท่ีแตกต่างกนัออกไป เช่น อาชญากรรม
คอเช้ิตขาว (White-Collar crime) อาชญากรรมทางธุรกิจ (Business Crime)อาชญากรรมทางการพาณิชย ์
(Commercial Crime) อาชญากรรมท่ีเกิดจากหน่วยงานธุรกิจเอกชน(Corporate crime) องค์กรอาชญากรรม 
(Organized Crime) อาชญากรรมทางการเงิน (Financial Crime) และอาชญากรรมโดยอาศยัโอกาสจากการ
ประกอบอาชีพ (Occupation Crime)3  
  Edwin H. Sutherland เป็นผูท่ี้ได้ทาํการศึกษาเก่ียวกบัอาชญากรรมคอเช้ิตขาว (White-Collar 
Crime) ไดใ้หค้าํนิยามของอาชญากรรมคอเช้ิตขาวไวว้า่ “การกระทาํความผิดโดยบุคคลท่ีมีผูน้บัหนา้ถือตามี
สถานภาพทางเศรษฐกิจ และสังคมได้อาศยัตาํแหน่ง อาํนาจหน้าท่ีการงานเป็นช่องทางในการกระทาํ
ความผดิ โดยความผดิดงักล่าวนั้นจะส่งผลกระทบและความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ” 4   
  สาํหรับประเภทของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจสามารถแบ่งออกได ้2 ประเภท คือ5   
    1) อาชญากรรมท่ีเก่ียวกับการแสดงข้อความอันเป็นเท็จในเร่ืองของมูลค่าทรัพย์สิน 
(Misrepresentation of Asset Values) หรือการฉอ้โกง เช่น และ   
    2) อาชญากรรมท่ีเก่ียวกบัเจตนาฉ้อฉลในการใชอ้าํนาจหลอกลวง (Duplicity in Manipulation 
of Power) หรือการละเมิดขอ้ตกลง  
 ลกัษณะของการกระทาํความผิดเก่ียวกบัอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนั้นเป็นการกระทาํความ
ความผิดทางอาญา ซ่ึงเป็นการกระทาํท่ีเป็นอนัตรายต่อสังคมอย่างชัดเจนมิใช่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย
ขอ้บงัคบัหรือระเบียบของทางราชการ หรือเป็นการละเมิดในทางแพ่งเท่านั้น โดยผูก้ระทาํความผิดมี
แรงจูงใจในดา้นผลประโยชน์ส่วนใหญ่แลว้ผูก้ระทาํความผิดจะเป็นผูท่ี้มีฐานะ ช่ือเสียง และไดรั้บความ
ไวใ้จจากสังคม ความผิดทางเศรษฐกิจจะทาํลายความมัน่คงทางการเงินของบุคคล สาธารณชนและวิสาหกิจ
ของเอกชน ความผิดซ่ึงเกิดข้ึนอยา่งแพร่หลายเป็นภยัคุกคามต่อสังคมและยงัเก่ียวพนักบัการฟอกเงินอนัจะ

                                                            
3 วีระพงษ ์ บุญโญภาส และสุพตัรา แผนวิชิต, อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ, พิมพ์คร้ังท่ี 7 (กรุงเทพมหานคร : 

สาํนกัพิมพ์นิติธรรม, 2557) น. 47. 
4 Edwin H. Sutherland, White Collar Crime, (New York : Holt, Rinehart and Winston, 1961), p.9-10. 
5 วีระพงษ ์ บุญโญภาส และสุพตัรา แผนวิชิต, อา้งแลว้ เชิงอรรถท่ี 1, น. 24. 
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นาํไปสู่การสนบัสนุนกิจกรรมท่ีผิดกฎหมายอีกต่อไป6 โดยลกัษณะของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ แบ่งออก
ได ้7 ประการดงัน้ี7  
   1) เป็นการกระทาํผิดกฎหมายหรือแอบแฝงการกระทาํผิดกฎหมายไวใ้นกิจการท่ีถูก
กฎหมาย ซ่ึงไดรั้บอนุญาตแลว้ เช่น การประกอบการผิดกฎหมายในเร่ืองการเงินการคลงัการธนาคาร บริษทั
เงินทุนหลกัทรัพย ์การประกอบธุรกิจแชร์และแชร์ลูกโซ่ เป็นตน้   
   2) อาชญากรรมทางเศรษฐกิจนั้นมีความซับซอ้นและมีวิธีการปกปิดการกระทาํความผิด
และพยายามทาํลาย ปกปิด และซ่อนเร้นพยานหลกัฐาน ไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงกวา่ท่ีผูเ้สียหายจะรู้ถึงความเสียหาย
ท่ีเกิดข้ึนตอ้งใชเ้วลานานพอสมควร การคน้หาพยานหลกัฐานจึงไม่ทนัต่อเหตุการณ์  
   3) พฤติกรรมของผูก้ระทาํความผิดเก่ียวกบัอาชญากรรมทางเศรษฐกิจมีลกัษณะท่ีแอบแฝง 
ซ่อนเร้น ทาํใหพ้บเห็นความผิดไดย้าก โดยบางคร้ังผูถู้กกระทาํจึงไม่รู้สึกตวัวา่ตวัเองกาํลงัถูกกระทาํ หรือตก
เป็นเหยื่อ กว่าจะรู้ตวัก็เกิดความเสียหายข้ึนแลว้ ประกอบกบัอาชญากรรมประเภทน้ีไม่มีลกัษณะท่ีเป็นการ
เขย่าขวญัสร้างความหวาดกลวั หรือก่อให้เกิดภยัคุกคามต่อผูถู้กกระทาํและต่อประชาชนโดยตรง8 ทาํให้
ผูเ้สียหาย และประชาชนไม่รู้สึกตวัว่าตนกาํลงัตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ แต่จะคิดว่าเป็น
การเสียเปรียบในเร่ืองของธุรกิจเสียมากกว่า ทาํใหป้ระชาชนไม่มีความรู้สึกต่อตา้นท่ีรุนแรง หรือโกรธแคน้
เม่ือเปรียบเทียบกบัอาชญากรรมธรรมดา9  
    4) มีความรู้ความเช่ียวชาญในการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมยัไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์ 
ประกอบกบัมีการวางแผนไวเ้ป็นอย่างดี ทาํให้การกระทาํความผิดนั้นสามารถดาํเนินการอย่างเป็นระบบ 
เพ่ือการหาขอ้มูลวางแผนและจดัการเร่ืองอ่ืนไวพ้ร้อม จึงทาํให้ยากต่อการจบักุม สืบสวนสอบสวน และ
พิพากษา   
   5) เป็นการกระทาํโดยบุคคล หรือกลุ่มบุคคลท่ีมีสถานภาพ หรือมีฐานะ มีหนา้ตาในสังคม
โดยเฉพาะผูท้รงอิทธิพล หรือผูมี้อาํนาจทางการเมือง ผูท่ี้มีอาํนาจกฎหมายอยู่ในมือ ซ่ึงหากเป็นคนปกติ
ธรรมดาจะไม่กลา้ทาํ ทั้งน้ีในทางการเมืองกมี็อาชญากรรมทางเศรษฐกิจปะปนอยู่เช่นกนั โดยบุคคลเหล่าน้ี
มกัจะดาํรงอยู ่2 สถานะ คือ ฐานะท่ีไดรั้บเลือกมาจากความไวใ้จของประชาชน และฐานะของโจรใส่สูท10

  

                                                            
6 วีระพงษ ์ บุญโญภาส และสุพตัรา แผนวิชิต, เพ่ิงอา้ง, น. 52. 
7 สิทธิ  จิรโรจน์. (2530). อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ : อุปสรรคและขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัประสิทธิภาพของการ

บงัคบัใชก้ฎหมาย. หนา้ 7.  
8 โสทร วณิชเสถียร และ เสริน ปุณณะหิตานนท.์อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีและปฏิบติั. หนา้ 7 
9 วีระพงษ ์ บุญโญภาส (2551).กฎหมายขายตรงกบัอาชญากรรมทางเศรษฐกิจประเภทแชร์ลูกโ ซ่ (พิมพ์คร้ังท่ี 1).

หนา้ 23. 
10 วีระพงษ ์บุญโญภาส.อาชญากรรมทางเศรษฐกิจกบัการพฒันาของอาชญากรรม. วารสารกฎหมายจุฬาฯ ปีท่ี 15 

ฉบบัท่ี 2 (2537),น. 174. 

651



   6) การกระทาํความผดิเก่ียวกบัอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนั้นจะดาํเนินการเป็นกระบวนการ
โดยคนหลายกลุ่มโดยไม่สามารถท่ีจะดาํเนินการไดด้ว้ยคนเพียงคนเดียว รวมทั้งประชาชนเขา้ร่วมนั้นมีทั้งท่ี
รู้ตวั และไม่รู้ตวัทาํใหส้ามารถเช่ือมโยงเป็นขบวนการในระดบัทอ้งถ่ินและระดบัชาติ อีกทั้งยงัมีแนวโนม้จะ
รวบรวมกนัเป็นองคก์รอาชญากรรมและขยายตวัออกไปเป็นอาชญากรรมขา้มชาติ   
   7) อาชญากรรมทางเศรษฐกิจมีลกัษณะเป็นอนัตรายต่อสวสัดิภาพของประชาชน เน่ืองจาก
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนนั้น มกัจะมีมูลค่ามากกวา่อาชญากรรมธรรมดา มีจาํนวนผูเ้สียหายเป็นจาํนวนมาก   
 2.2 ความหมาย ลักษณะและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ การฉ้อโกงประชาชนในประเทศไทย 
  สาํหรับการฉอ้โกงประชาชนนั้นเป็นความผิดฐานหน่ึงในกฎหมายลกัษณะอาญา ซ่ึงมีการบงัคบั
ใชก้ฎหมายดงักล่าว เม่ือปี พ.ศ. 2451 และใชบ้งัคบัจนถึงปี พ.ศ. 2499 เม่ือมีการออกประมวลกฎหมายอาญา
โดยใหใ้ชบ้งัคบัประมวลกฎหมายอาญาน้ีตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2500 จึงทาํใหก้ฎหมายลกัษณะอาญาท่ี
บงัคบัใชอ้ยู่ในขณะนั้นมีอนัตอ้งยกเลิกไป11 และในประมวลกฎหมายอาญาไดมี้การบญัญติัความผิดฐาน
ฉ้อโกงประชาชนเอาไวใ้นมาตรา 343 โดยความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนน้ีเป็นความผิดอาญาแผ่นดิน ไม่
อาจยอมความกนัได ้  
  ในประเทศไทยมีแนวโนม้การฉอ้โกงประชาชนท่ีเพ่ิมมากข้ึน โดยเร่ิมตน้จากแชร์แม่ชมอ้ยท่ีเป็น
การประกอบธุรกิจในลกัษณะการระดมเงินทุนจากประชาชน โดยอา้งว่าจะนาํไปลงทุนในธุรกิจการซ้ือขาย
นํ้ ามนั มาเป็นกลอุบายในการหลอกลวงประชาชนให้เขา้ร่วมลงทุน โดยชกัชวนให้มีประชาชนมาลงทุนกนั
เป็นจาํนวนมาก และมีการโฆษณาเชิญชวนวา่เป็นธุรกิจท่ีใหผ้ลตอบแทนดี ทาํใหมี้คนหลงเช่ือและนาํเงินมา
ลงทุนในธุรกิจดงักล่าว เป็นจาํนวนมาก โดยในระยะแรกนางชมอ้ย สามารถจ่ายเงินปันผลใหผู้ร่้วมลงทุนได้
ตามท่ีตกลงกนัไว ้ทาํใหผู้ล้งทุนมัน่ใจในการลงทุนดงักล่าวจึงนาํเงินมาลงทุนเพ่ิม พร้อมทั้งชกัชวนญาติ พ่ี 
น้อง ให้มาร่วมลงทุนดงักล่าวดว้ย ส่งผลให้ธุรกิจของนางชมอ้ยเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และเกิดแชร์ใน
ลกัษณะเดียวกนัข้ึนมาเป็นจาํนวนมาก  
  อยา่งไรก็ตามเม่ือนางชมอ้ยไม่สามารถหาผูร่้วมลงทุนรายใหม่เขา้มาได ้ทาํให้วงจรการเงินนั้น
ย่อมสะดุดลง และตอ้งปิดกิจการ พร้อมทั้งโอนยา้ยทรัพยสิ์นไปจากบญัชีของตนเอง จากกรณีแม่ชมอ้ยน้ีมี
ประชาชนไดรั้บความเสียหายมากกว่า 15,000 คน ทาํให้เกิดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในวงกวา้งทาํให้
ตอ้งมีการออกกฎหมายเพ่ือปราบปรามการกระทาํท่ีเป็นการฉ้อโกงประชาชน คือ พระราชกาํหนดการกูย้ืม
เงินท่ีเป็นการฉอ้โกงประชาชน พ.ศ. 2527 โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือควบคุมสถานการณ์การกูย้มืเงินนอกระบบ 
รวมถึงการฉอ้โกงประชาชน   
 

                                                            
11 สนัติ  นรัจฉริยางกรู, “อุปสรรคในการบงัคบัใชพ้ระราชกาํหนดการกูยื้มเงินท่ีเป็นการฉอ้โกงประชาชน พ.ศ.

2527.”, วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,2545), น.15. 
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  กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฉอ้โกงประชาชนในประเทศไทย ไดแ้ก่   
  ประมวลกฎหมายอาญา   
  ความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนนั้น เป็นความผิดเก่ียวกบัทรัพย ์ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 343 บญัญติัวา่ “ถา้การกระทาํความผดิตามมาตรา 341 ไดก้ระทาํดว้ยการแสดงขอ้ความอนัเป็นเท็จต่อ
ประชาชน หรือดว้ยการปกปิดความจริงซ่ึงควรบอกให้แจง้แก่ประชาชน ผูก้ระทาํตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่
เกินหา้ปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ  
 ถา้การกระทาํความผิดดงักล่าวในวรรคแรก ตอ้งดว้ยลกัษณะดงักล่าวในมาตรา 342 อนุมาตรา
หน่ึงอนุมาตราใดดว้ย ผูก้ระทาํตอ้งระวางโทษจาํคุกตั้งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่หน่ึงพนับาทถึง
หน่ึงหม่ืนส่ีพนับาท”12   
  ความผิดฐานฉอ้โกงประชาชน จึงหมายถึง การหลอกลวงผูอ่ื้นดว้ยการแสดงขอ้ความท่ีเป็นเท็จ
ต่อประชาชน หรือดว้ยการปกปิดความจริงซ่ึงควรบอกแจง้แก่ประชาชนโดยเจตนา และโดยมีมูลเหตุชกัจูง
ใจโดยทุจริตดว้ยการหลอกลวงนั้น ทาํใหผู้ถู้กหลอกลวงหลงเช่ือ และมีการไดไ้ปซ่ึงทรัพยสิ์น หรือมีการทาํ 
ถอน หรือทาํลายเอกสารสิทธิแก่ผูถู้กหลอกลวงนั้น และทาํให้เกิดความเสียหายทางทรัพยสิ์นแก่ผูถู้ก
หลอกลวง13  
  นอกจากน้ีกฎหมายอาญายงัไดก้าํหนดบทลงโทษ และมีการจดัหมวดหมู่การกระทาํความผิด
เอาไวอ้ยา่งชดัเจน สาํหรับผูท่ี้ฝ่าฝืนบทบญัญติัแห่งกฎหมายอาญาก็จะตอ้งไดรั้บโทษตามท่ีกฎหมายบญัญติั
ไว ้สําหรับโทษ หรือสภาพบงัคบัในกฎหมายอาญานั้น บญัญติัไวใ้นมาตรา 18 ประมวลกฎหมายอาญา 
ประกอบดว้ยโทษ 5 สถาน ไดแ้ก่ 14 1) ประหารชีวิต 2) จาํคุก 3) กกัขงั 4) ปรับ และ5) ริบทรัพยสิ์น 
 พระราชกําหนดการ กู้ยื ม เ งิน อัน เ ป็นการ ฉ้อโกง  พ .ศ .  2527  และท่ีแก้ไข เพิ่ม เ ติ ม  
พ.ศ.2534 และ พ.ศ. 2545   
  พระราชกาํหนดการกูย้ืมเงินอนัเป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 เป็นกฎหมายท่ีออกมาเพ่ือ
ใชบ้งัคบัในการป้องกนัและปราบปรามการจดัใหมี้การเล่นแชร์นอกระบบในประเภทต่าง ๆ เช่น แชร์ลูกโซ่ 
โดยเป็นการกระทาํความผิดในลกัษณะท่ีมีการระดมเงินโดยการรับฝาก การกูเ้งิน การยืมเงิน หรือการเขา้
ร่วมลงทุนในลกัษณะอ่ืนใด โดยผูกู้ย้ืมนั้นจะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน หรือตกลงว่าจะจ่ายผลประโยชน์
ตอบแทนให้สูงกว่าประโยชน์ท่ีผูใ้ห้กูจ้ะไดรั้บจากทางอ่ืน หรือผูรั้บฝากจะพึงหามาไดจ้ากการประกอบ
ธุรกิจตามปกติ โดยผูก้ระทาํไดห้ลอกลวงประชาชนท่ีหวงัจะไดรั้บดอกเบ้ียในอตัราท่ีสูงก็ให้นาํเอาเงินมา
เกบ็ไวก้บัตน ดว้ยวิธีการท่ีนาํเอาดอกเบ้ีย หรือผลตอบแทนสูงมาเป็นเคร่ืองชกัจูงและล่อใจ แลว้นาํเอาเงินท่ี

                                                            
12 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 
13 สุรพล ไตรเวทย,์คาํอธิบายกฎหมายฟอกเงิน, พิมพ์คร้ังท่ี 3 (กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพ์วิญญูชน) น.76. 
14 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18. 
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ไดจ้ากการกูย้มืเงิน หรือผูฝ้ากรายอ่ืน ๆ มาจ่ายเป็นดอกเบ้ีย หรือผลประโยชน์ใหแ้กผู้ใ้ห้กูย้มื หรือผูฝ้ากเงิน
รายก่อน ๆ ในลกัษณะต่อเน่ือง การกระทาํดงักล่าวน้ีเป็นการฉ้อโกงประชาชน ทาํให้ภาครัฐตอ้งมีการตรา
พระราชกาํหนดการกูย้มืเงินอนัเป็นการฉ้อโกง พ.ศ. 2527 เพื่อคุม้ครองประชาชนท่ีอาจไดรั้บความเสียหาย
จากการถูกหลอกลวงดว้ยวิธีการในลกัษณะดงักล่าว   
  สาํหรับการกระทาํท่ีเขา้ข่ายว่าเป็นการหลอกลวงประชาชนตามพระราชกาํหนดการกูย้ืมเงินท่ี
เป็นการฉอ้โกงประชาชน15 ไดแ้ก่   
   1) กรณีท่ีผูกู้ ้ยืมเงินได้โฆษณา หรือประกาศให้ปรากฏต่อประชาชน หรือกระทาํด้วย
ประการใด ๆ ให้ปรากฏแก่บุคคล 10 คนข้ึนไปว่าในการกูย้ืมเงิน หรือ ผูกู้ย้ืมเงิน หรือบุคคลใดจะจ่าย หรือ
อาจจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้ตามพฤติการณ์แห่งการกูย้ืมเงิน ในอตัราท่ีสูงกว่าอตัราดอกเบ้ียสูงสุดท่ี
สถาบนัการเงินตามกฎหมายว่าดว้ยดอกเบ้ียเงินให้กูย้ืมของสถาบนัการเงินพึงจ่ายได ้โดยท่ีผูกู้ย้มืเงินรู้ หรือ
ควรรู้อยูแ่ลว้ว่าจะนาํเงินจากผูใ้ห้กูย้มืรายนั้น หรือรายอ่ืนมาจ่ายหมุนเวียนใหแ้ก่ผูใ้หกู้ย้มืเงิน หรือโดยท่ีรู้อยู่
แลว้วา่ ผูกู้ย้มืเงิน หรือบุคคลนั้นไม่สามารถประกอบกิจการใด ๆ โดยชอบดว้ยกฎหมายท่ีจะใหผ้ลประโยชน์
ตอบแทนเพียงพอท่ีจะนาํมาจ่ายในอตัรานั้นได ้และในการนั้นเป็นเหตุใหผู้กู้ย้มืเงิน หรือบุคคลใดไดกู้ย้ืมเงิน
ไป กฎหมายถือวา่ผูกู้ย้มืเงินนั้นกระทาํความผิดฐานกูย้มืเงินท่ีเป็นการฉอ้โกงประชาชน   
   2) กรณีท่ีผูใ้ดกระทาํการต่อไปน้ีในการกูย้มืเงิน หรือจะกูย้มืเงิน   
    (1) มีการโฆษณาประกาศแก่คนทัว่ไป หรือแพร่ข่าวดว้ยวิธีการใด ๆ   
    (2) ดาํเนินกิจการกูย้มืเงินเป็นปกติธุระ    
    (3) จดัใหมี้ผูรั้บเงินในการกูย้มืในแหล่งต่าง ๆ   
    (4) จดัให้มีบุคคลตั้งแต่ 5 คน ข้ึนไป ไปชกัชวนบุคคลต่าง ๆ เพ่ือให้มีการกูย้ืมเงิน 
   (5) ไดกู้ย้มืเงินจากผูใ้หกู้เ้กินสิบคน และมีจาํนวนเงินกูย้มืรวมกนัตั้งแต่หา้ลา้นบาท
ข้ึนไปอนัมิใช่การกูย้มืเงินจากสถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ดว้ยดอกเบ้ียใหกู้ย้มืของสถาบนัการเงิน  
  อยา่งไรกดี็พระราชกาํหนดการกูย้ืมเงินอนัเป็นการฉอ้โกงประชาชนน้ีเป็นหวัใจสาํคญัของ
การแกไ้ขปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฉ้อโกงประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ เหตุผลในการออกกฎหมายดงักล่าว
นั้นเพ่ือใชใ้นการป้องกนัการฉ้อโกงและคุม้ครองประชาชนและยงัเป็นกรณีฉุกเฉินท่ีมีความจาํเป็นเร่งด่วน 
ในการท่ีจะรักษาความมัน่คงทางเศรษฐกิจของประเทศเพราะมีสถานการณ์หลอกลวงประชาชนท่ีคาดหวงั
ไวว้่าจะตอ้งไดรั้บดอกเบ้ียจากการฝากเงินในอตัราท่ีสูง ซ่ึงการจ่ายดอกเบ้ียในอตัราท่ีสูงกว่านั้นมกัจะถูกใช้
เป็นเคร่ืองมือล่อใจ แลว้จึงนาํเอาเงินท่ีไดกู้ย้ืมมานั้นไปใชเ้ป็นดอกเบ้ียหรือผลประโยชน์ให้แก่ผูกู้ย้ืม หรือผู ้
ฝากรายก่อน ๆ ในลกัษณะต่อเน่ืองกนั จากการกระทาํดงักล่าวนั้นเป็นการฉ้อโกงประชาชน เพราะเป็นท่ี
แน่นอนว่าจะตอ้งมีประชาชนจาํนวนหน่ึงท่ีจะไม่ไดรั้บตน้เงินคืนกลบัมา และผูกู้ย้ืมหรือผูรั้บฝากเงินจะ
                                                            

15 รายงานการศึกษารูปแบบและวิธีการกระทาํความผิดท่ีมีลกัษณะเป็นคดีพิเศษ เร่ือง แนวทางการป้องกนัและ
ปราบปรามแชร์ลูกโ ซ่เชิงบูรณาการ โดยสาํนกัคดีอาญาพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2551 หนา้ 11-
12. 
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ไดรั้บผลประโยชน์จากเงินท่ีตนไดรั้บมา เพราะผูใ้ห้กูย้ืมหรือผูฝ้ากเงินนั้นจะไม่สามารถติดตามหรือบงัคบั
ให้มีการชาํระหน้ีได ้ทั้งน้ีกิจการท่ีมีลกัษณะดงักล่าวไดมี้การแพร่ขยายออกไปอยา่งรวดเร็ว หากปล่อยให้มี
การดาํเนินธุรกิจต่อไปอาจก่อใหเ้กิดผลร้ายต่อประชาชนและระบบเศรษฐกิจของประเทศจึงมีความจาํเป็นท่ี
จะตอ้งมีกฎหมายและมาตรการทางกฎหมายท่ีเด็ดขาด เพ่ือใชใ้นการป้องกนัและปราบปรามการกระทาํใน
ลกัษณะดงักล่าวและเพือ่คุม้ครองประชาชนท่ีอาจไดรั้บความเสียหายจากการถูกหลอกลวง16   
  และมีการบญัญติับทกาํหนดโทษไวใ้นมาตรา 12 ความวา่ ผูใ้ดกระทาํความผิดตามมาตรา 4 หรือ
มาตรา 5 ตอ้งระวางโทษจาํคุกตั้งแต่หา้ปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หา้แสนบาทถึงหน่ึงลา้นบาท และปรับอีกไม่
เกินวนัละหน่ึงหม่ืนบาทตลอดเวลาท่ียงัฝ่าฝืนอยู ่  
  พระราชบัญญัตป้ิองกันและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542   
  ความผิดเก่ียวกบัการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา 343 ) หรือความผิด
ตามกฎหมายว่าด้วยการกูย้ืมเงินท่ีเป็นการฉ้อโกงประชาชน นั้นเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบญัญติั
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 254217 ซ่ึงความผิดมูลฐาน คือ ความผิดท่ีก่อให้เกิดรายไดซ่ึ้งผิด
กฎหมาย และรายไดห้รือทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการกระทาํความผิดดงักล่าวจะถูกนาํไปฟอกเงินต่อดว้ยวิธีการ
ต่าง ๆ เช่น ปิดบงั ซ่อนเร้น เปล่ียนสภาพหรือลกัษณะของทรัพยสิ์น เพ่ือปิดบงัความผิดและแหล่งท่ีมาของ
ทรัพยสิ์น ทั้งน้ีเพ่ือให้ผูก้ระทาํความผิด และทรัพยสิ์นนั้นรอดพน้จากการถูกดาํเนินคดีตามกฎหมาย18 และ
ในมาตรา 5 พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 สามารถแยกองคป์ระกอบของ
การกระทาํความผดิฐานฟอกเงินได ้ดงัน้ี  
  1) ผูใ้ดโอน รับโอน หรือเปล่ียนสภาพทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระทาํความผิดเพ่ือซุกซ่อนหรือ
ปกปิดแหล่งท่ีมาของทรัพยสิ์นนั้น หรือเพือ่ช่วยเหลือผูอ่ื้น ไม่วา่ก่อน ขณะหรือหลงัการกระทาํความผดิ มิให้
ตอ้งรับโทษหรือรับโทษนอ้ยลงในความผิดมูลฐาน หรือ   
  2) กระทาํดว้ยประการใด ๆ เพ่ือปกปิดหรืออาํพรางลกัษณะท่ีแทจ้ริงของการไดม้า แหล่งท่ีตั้ง 
การจาํหน่าย การโอน การไดสิ้ทธิใด ๆ ซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระทาํความผิด  
  และในเร่ืองบทลงโทษตามพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 น้ี
กาํหนดไวใ้นมาตรา 60 ให้ผูท่ี้กระทาํความผิดฐานฟอกเงินตอ้งระวางโทษจาํคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี หรือ
ปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ   
  พระราชบัญญัตกิารสอบสวนคดีพเิศษ พ.ศ. 2547   
  ในพระราชบญัญติัน้ีจะกล่าวถึงกฎหมายท่ีให้อาํนาจพนกังานสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวน
คดีพิเศษในการดาํเนินคดีความผิดทางอาญาในคดีท่ีเป็นคดีพิเศษ ซ่ึงความผิดเก่ียวกบัการกูย้ืมเงินท่ีเป็นการ
                                                            

16 พระราชกาํหนดการกูยื้มเงินท่ีเป็นการฉอ้โกงประชาชน พ.ศ.2527, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 101 ตอนท่ี 164 ฉบบั
พิเศษ (12 พฤศจิกายน 2527). 

17 สุรพล ไตรเวทย,์อา้งแลว้ เชิงอรรถท่ี 11, น.76. 
18 เพ่ิงอา้ง, น.69. 
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ฉ้อโกงประชาชน หรือแชร์ลูกโซ่น้ีเป็นคดีความผิดเก่ียวกับตามท่ีกาํหนดไวท้้ายพระราชบัญญัติการ
สอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ท่ีอาจเขา้ข่ายเป็นคดีพิเศษไดห้ากปรากฏว่าเป็นคดีความผิดอาญาท่ีมีหรือมีมูล
น่าเช่ือถือวา่มีจาํนวนผูเ้สียหายตั้งแต่ห้าสิบคนเป็นตน้ไป หรือมีจาํนวนเงินท่ีกูย้มืรวมกนัแลว้ตั้งแต่ยีสิ่บลา้น
บาทข้ึนไป 
 
3. กฎหมายเก่ียวกับการฉ้อโกงประชาชนในต่างประเทศ  
  ประเทศสหรัฐอเมริกา   
  ในประเทศสหรัฐอเมริกามีกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการกระทําความผิดท่ีเป็นอาชญากรรม 
ทางเศรษฐกิจ คือ White-Collar Crime Penalty Enhancement Act of 2002 หรือพระราชบญัญติัการเพ่ิมบทลงโทษ
อาชญากรรมคอปกขาว ค.ศ. 2002 โดยเป็นการบญัญติัข้ึนเพ่ือแกไ้ขประมวลกฎหมายอาญาของรัฐบาลกลาง 
โดยมีสาระสาํคญั คือ การเพ่ิมบทลงโทษทางอาญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสมรู้ร่วมคิดการฉ้อโกง และการเพ่ิม
บทลงโทษสาํหรับผูท่ี้สมคบคิดท่ีจะกระทาํความผิดต่อสหรัฐอเมริกาหรือการฉอ้โกง บทลงโทษท่ีกาํหนดไว้
ในพระราชบญัญติัน้ีจะเห็นถึงลกัษณะท่ีร้ายแรงของความผิดอุบติัการณ์ท่ีเพ่ิมมากข้ึน เพื่อยบัย ั้งป้องกนัและ
ลงโทษความผดิดงักล่าว และเพื่อพิจารณาว่าควรเพิ่มลกัษณะความผิดเฉพาะเพ่ือใหมี้บทลงโทษท่ีรุนแรงข้ึน
สาํหรับการฉ้อโกงท่ีกระทาํโดยเจา้หนา้ท่ีองคก์รหรือหัวหนา้องคก์รโดยกาํหนดบทลงโทษสูงถึง 500,000 
ดอลลาร์สหรัฐ และโทษจาํคุกห้าปีสําหรับการกระทาํโดยประมาทและรู้เท่าทัน และหากมีการละเมิด
พระราชบญัญติัน้ีโดยเจตนา จะตอ้งถูกเปรียบเทียบ สูงถึง 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ และถูกจาํคุกสิบปี19  
 นอกจากน้ีมีการบญัญติักฎหมายเร่ืองการฉ้อโกงไวใ้น United States Code ท่ีใชบ้งัคบัเร่ืองการ
ฉอ้โกงประชาชนของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเป็นกฎหมายกลางของสหรัฐ ช่ือวา่ Federal Law ท่ีกาํหนด
ว่าการฉ้อโกงเป็นการหลอกลวงโดยเจตนาหรือการบิดเบือนความจริงท่ีใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือ
ผูอ่ื้น โดยบทบญัญติัใน U.S. Code Title 18 Part 1 Chapter 47 น้ีไดก้าํหนดว่าหากมีการฉ้อโกงซ่ึงเป็นการ
หลอกลวงไม่ว่าจะกระทาํโดยเจตนาหรือการบิดเบือนความจริงท่ีใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผูอ่ื้น 
รัฐบาลกลางจะดาํเนินการผ่านอยัการเพ่ือลงโทษการฉ้อโกงตามประเภทต่าง ๆ ท่ีระบุไว ้โดยเฉพาะภายใต้
กฎหมายของรัฐบาลกลาง ซ่ึงกฎหมายเหล่าน้ีไดร้ะบุถึงประเภทของอาชญากรรมการฉ้อโกงไวโ้ดยเฉพาะ 
และการฉอ้โกงในแต่ละประเภทนั้นมีบทลงโทษเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้ง20 นอกจากน้ียงัมีกฎหมายระดบัมลรัฐท่ี
ผูเ้ขียนไดท้าํการศึกษามาดงัน้ี   

                                                            
19 จาก Introduced of White-Collar Crime Penalty Enhancement Act of 2002, สืบคน้จาก

https://www.congress.gov/bill/107th-congress/senate-bill/2717. 
20 สืบคน้ จาก https://www.criminaldefenselawyer.com/crime-penalties/federal/federal-fraud.html. 

656



 
  1) มลรัฐแคลิฟอร์เนีย 21มีบทบญัญติัในประมวลกฎหมายมลรัฐแคลิฟอร์เนีย มาตรา 327 ว่าห้าม
ไม่ใหมี้โครงการในลกัษณะท่ีเป็นลูกโซ่ท่ีไม่มีท่ีส้ินสุด การวางแผน ตระเตรียม ก่อตั้ง เสนอ หรือดาํเนินการ 
ใด ๆ ในลกัษณะท่ีเป็นลูกโซ่นั้นเป็นความผิด บุคคลท่ีวางแผน จดัเตรียม เสนอ หรือดาํเนินการ ใด ๆ ใน
ลกัษณะท่ีเป็นลูกโซ่นั้นมีความผิดตอ้งระวางโทษจาํคุกในมลรัฐเป็นระยะเวลา 16 เดือน หรือ 2 หรือ 3 ปี 
หรือจาํคุกในเขตคุมประพฤติไม่เกิน 1 ปี พร้อมโทษปรับ และการบริการชุมชน  
  2) มลรัฐฟลอริดา 22บญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัการคา้ท่ีไม่เป็นธรรมของมลรัฐฟลอริดา โดย
บญัญติัการขายการแบบลูกโซ่เพ่ือให้ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้หรือบริการมากกว่า 100 ดอลลาร์สหรัฐ และไดรั้บ
เงินค่าคอมมิชชัน่ เพื่อให้มีสมาชิกท่ีเพ่ิมมากข้ึน โดยทัว่ไปแลว้จะไม่พบในการขายผลิตภณัฑท่ี์ถูกกฎหมาย 
และมีการบญัญติับทลงโทษการบญัญติัโทษไวใ้นความผิดฐานฉอ้โกง บทลงโทษไวใ้นความผิดฐานฉอ้โกง
โดยมีการบญัญติัว่าบุคคลใดก็ตามท่ีมีส่วนร่วมในธุรกิจท่ีจะฉอ้โกงและไดรั้บทรัพยสิ์นจึงมีความผิดในการ
ฉอ้โกง ตอ้งระวางโทษ โดยมีการแยกการลงโทษออกเป็นระดบัตามมูลค่าของทรัพยสิ์นท่ีทาํการฉอ้โกง เช่น 
หากจาํนวนของทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บมีมูลค่ารวมของ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือมากกว่า ผูฝ่้าฝืนมีความผิดใน
ความผิดทางอาญาในระดบัแรก และหากจาํนวนของทรัพยสิ์นท่ีได้รับมีมูลค่ารวมของ 20,000 ดอลลาร์
สหรัฐ หรือมากกวา่ แต่นอ้ยกวา่ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ ผูฝ่้าฝืนมีความผิดในความผิดทางอาญา เป็นตน้ โดย
ผูก้ระทาํความผิดมีโทษจาํคุก โดยใหจ้าํคุกในเรือนจาํของมลรัฐ และโทษปรับ รวมถึงการยดึ-อายดัทรัพยสิ์น 
ทั้งน้ีอาจมีการเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจดว้ย  
 3) มลรัฐวอชิงตนั23 มีพระราชบญัญติัป้องกนัการประกอบธุรกิจแบบพีระมิด โดยบญัญติัไวใ้น
มาตรา 19.275.030 โดยหา้มมิใหบุ้คคลใดสร้างส่งเสริมดาํเนินงานหรือมีส่วนร่วมในโครงการพีระมิดต่าง ๆ 
และห้ามไม่ให้มีขอ้จาํกดัเก่ียวกบัจาํนวนของบุคคลท่ีอาจเขา้ร่วมหรือมีเง่ือนไขเพ่ิมเติมท่ีมีผลต่อการมีสิทธ์ิ
ในการไดรั้บค่าตอบแทนภายใตโ้ครงการน้ีโดยไม่ได้เปล่ียนเอกลกัษณ์ของธุรกิจเป็นธุรกิจแบบพีระมิด 
กาํหนดบทลงโทษผูก้ระทาํความผิดมีโทษจาํคุกในเรือนจาํของมลรัฐ และจ่ายค่าชดเชยความเสียหายให้
ผูเ้สียหายตามคาํสัง่ศาล และอาจถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ  
 

                                                            
  21 จาก California Penal Code (Pyramid And Ponzi Scheme Laws) สืบคน้จาก
https://statelaws.findlaw.com/california-law/california-pyramid-and-ponzi-scheme-laws.html. 
  22 จาก Florida's Deceptive and Unfair Trade Practices Act สืบคน้จาก https://statelaws.findlaw.com/florida-
law/florida-pyramid-and-ponzi-scheme-laws.html. 

23 จาก Anti-Pyramid Promotional Scheme Act สืบคน้จาก https://statelaws.findlaw.com/washington-
law/washington-pyramid-and-ponzi-scheme-laws.html. 
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 4) มลรัฐโอไฮโอ24 มีกฎหมายช่ือว่าพระราชบญัญติัต่อตา้นการทาํธุรกิจแบบพีระมิด โดยบญัญติั
ความผดิเก่ียวกบัการฉอ้โกง ไวใ้นมาตรา 1333.91 แบ่งลกัษณะการกระทาํความผิดออกเป็น 2 กรณี คือ  
   (ก )  การประกอบธุรกิจแบบพีระมิด  เ ป็นแผนการประกอบธุรกิจแบบพีระ มิด 
เป็นโดยท่ีบุคคลจ่ายเงินหรือผลประโยชน์ทางการเงินอ่ืน ๆ สําหรับโอกาสหรือโอกาสท่ีจะได้รับ
ค่าตอบแทนไม่วา่เขาจะไดรั้บสิทธิหรือทรัพยสิ์นอ่ืนหรือไม่  
   (ข) การประกอบธุรกิจแบบลูกโซ่ เป็นการฉอ้โกงท่ีผลตอบแทนท่ีรวดเร็วสร้างข้ึนจากเงิน
จากนกัลงทุนใหม่ในการลงทุนคร้ังแรกเพ่ือล่อเหยื่อให้มีความเส่ียงมากข้ึน โดยทัว่ไปแลว้จะถูกดาํเนินคดี
ตามกฎหมายว่าดว้ยอาชญากรรมของรัฐบาลกลาง แต่อาจถูกดาํเนินคดีในฐานะรัฐอาชญากรรมภายใตก้าร
ฉอ้โกงและกฎเกณฑข์องรัฐอ่ืน ๆ   
  บทบญัญติัเร่ืองบทลงโทษไวว้่าผูก้ระทาํความผิดในการประกอบธุรกิจแบบพีระมิด จะต้อง
ระวางโทษจาํคุกในเรือนจาํของรัฐหรือเรือนจาํของมลรัฐ, การคุมประพฤติ, โทษปรับ, การชดใช้ความ
เสียหายให้กบัผูเ้สียหาย, การบริการชุมชน,การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ รวมถึงการริบทรัพยสิ์น
ทางธุรกิจ  5) มลรัฐนิวยอร์ก25 มีบทบญัญติัไวใ้นกฎหมายธุรกิจมลรัฐนิวยอร์ก มาตรา 359 fff บญัญติัว่า 
การประกอบธุรกิจท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายนั้นจะตอ้งไม่เป็นการประกอบธุรกิจท่ีมีลกัษณะเป็นแบบพีระมิด 
โดยตอ้งเป็นการขายสินคา้หรือผลิตภณัฑท่ี์มีอยูจ่ริง และถา้หากมีการประกอบธุรกิจในลกัษณะท่ีเป็นแบบ
พีระมิด หรือแบบลูกโซ่จะมีโทษทางอาญา คือ โทษจาํคุกไม่เกินส่ีปีและอยา่งนอ้ยระหวา่งหน่ึงปีถึง 16 เดือน 

ประเทศสหราชอาณาจกัร26   
  ในประเทศสหราชอาณาจกัรมีหน่วยงานหลกัท่ีมีหนา้ท่ีในการสืบสวน ดาํเนินคดีการทุจริต การ
ฉอ้โกง และการคอร์รัปชัน่ช่ือวา่ The Serious Fraud Office หรือ SFO เป็นหน่วยงานรัฐบาลท่ีไม่ใช่รัฐมนตรี
ของรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจกัร ก่อตั้งข้ึนโดยพระราชบญัญติัความยติุธรรมทางอาญาค.ศ. 1987 มีหนา้ท่ีใน
การสืบสวน ดาํเนินคดีการทุจริต การฉ้อโกง และการคอร์รัปชั่นท่ีมีลกัษณะซับซ้อน หรือรุนแรงในเขต
อังกฤษ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ ตามพระราชบัญญัติรัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักรส่วนท่ี 2 ของ
พระราชบญัญติัความยุติธรรมทางอาญาปี 1987 มอบอาํนาจบงัคบัพิเศษ SFO ให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงเพ่ือ
จดัเตรียมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง หมายความรวมถึงเอกสารลบั และตอบคาํถามท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึงคาํถามเก่ียวกบั
เร่ืองท่ีเป็นความลบั SFO จะเป็นผูด้าํเนินการหลกัของพระราชบญัญติัการติดสินบน ค.ศ. 2010 ซ่ึงไดรั้บการ
ออกแบบมาเพ่ือส่งเสริมการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีและส่งเสริมช่ือเสียงของกรุงลอนดอน และสหราช
อาณาจกัรว่าเป็นสถานท่ีท่ีปลอดภยัในการทาํธุรกิจ ส่วนเร่ืองเขตอาํนาจศาลนั้นไม่ไดมี้การขยายไปถึงสก็อต
แลนด ์ซ่ึงการสอบสวนการทุจริตและการทุจริตโดยตาํรวจสกอตแลนดผ์่านแผนกอาชญากรรมผูเ้ช่ียวชาญ

                                                            
24 สืบคน้ จาก http://codes.ohio.gov/orc/1333.91. 

  25 สืบคน้ จาก https://statelaws.findlaw.com/new-york-law/new-york-pyramid-and-ponzi-scheme-laws.html. 
  26 สืบคน้ จากhttp://www.actionfraud.police.uk/fraud_protection/ponzi_schemes. 
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และการดาํเนินคดีดาํเนินการโดยหน่วยอาชญากรรมทางเศรษฐกิจของสาํนกังานคราวน์และสาํนกังานจดัหา
การคลงั27   

ประเทศออสเตรเลีย28  
  ประเทศออสเตรเลียมีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจแบบพีระมิด คือ พระราชบญัญติัการแข่งขนั
ทางการคา้และการคุม้ครองผูบ้ริโภค โดยมีบทบญัญติัในส่วนท่ี 3 เร่ือง ธุรกิจแบบพีระมิดโดยมีบทบญัญติัไว้
ใน มาตรา 44 กล่าวถึงการมีส่วนร่วมในธุรกิจแบบพีระมิด โดยห้ามไม่ให้บุคคลตอ้งไม่เขา้ร่วมในโครงการ
พีระมิด บุคคลตอ้งไม่ชกัชวนหรือพยายามชกัจูงบุคคลอ่ืนใหเ้ขา้ร่วมในโครงการพีระมิด และในบทบัญญั ติ
มาตรา 45 ไดก้ล่าวถึงความหมายของธุรกิจแบบพีระมิด โดยให้ความหมายของธุรกิจแบบพีระมิดไวว้่า เป็น
ธุรกิจท่ีมีลกัษณะของการมีส่วนร่วมโดยผูเ้ขา้ร่วมใหม่ หรือบุคคลท่ีสมคัร หรือไดรั้บเชิญให้เขา้ร่วมลงทุน 
บางส่วนหรือทั้งหมดตอ้งชาํระเงินในการเขา้ร่วมใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมรายอ่ืน หรือการชาํระเงินเพ่ือเขา้ร่วมลงทุนโดย
การถูกชักนาํ หรือชกัชวนให้เขา้ร่วม และในบทบญัญติัมาตรา 45 ไดก้ล่าวถึงความหมายของธุรกิจแบบ
พีระมิด โดยใหค้วามหมายของธุรกิจแบบพีระมิดไวว้า่ เป็นธุรกิจท่ีมีลกัษณะของการมีส่วนร่วมโดยผูเ้ขา้ร่วม
ใหม่  หรือบุคคลท่ีสมัคร  หรือได้รับเ ชิญให้ เข้า ร่วมลงทุน  บางส่วนหรือทั้ งหมดต้องชําระเ งิน 
ในการเขา้ร่วมให้แก่ผูเ้ขา้ร่วมรายอ่ืน หรือการชาํระเงินเพ่ือเขา้ร่วมลงทุนโดยการถูกชกันาํ หรือชกัชวนให้
เขา้ร่วม  
  นอกจากน้ีในมาตรา 164 เป็นบทบญัญติัเก่ียวกบัการลงโทษในการมีส่วนร่วมในธุรกิจแบบ
พีระมิด โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ 1) บุคคลท่ีเขา้ร่วมในธุรกิจแบบพีระมิด และ 2) บุคคลท่ีชกัชวนให้
บุคคลอ่ืนเขา้ร่วมในธุรกิจแบบพรีะมิด   
  โดยทั้ง 2 กรณีน้ีบญัญติัโทษไวเ้หมือนกนั คือ   
  (ก) ถา้บุคคลนั้นเป็นนิติบุคคลตอ้งระวางโทษปรับ 1,100,000 ดอลลาร์ออสเตรเลียหรือ  
  (ข) ถา้บุคคลนั้นไม่ใช่นิติบุคคลตอ้งระวางโทษปรับ 220,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย 
 
4. บทวเิคราะห์ 
  จากการศึกษาพบว่าประเทศไทยและต่างประเทศนั้น ต่างกมี็กฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย 
หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีในการกาํกบัดูแล รวมถึงบทลงโทษทางอาญาเก่ียวกบัอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและ
การฉ้อโกงประชาชน เพ่ือเป็นการป้องกนัและปราบปรามไม่ให้มีการเกิดปัญหาการฉ้อโกงประชาชนข้ึน
โดยในประเทศสหรัฐอเมริกา แมว้่าจะมีการบญัญติัการกระทาํท่ีเป็นความผิดเก่ียวกบัการฉ้อโกงประชาชน
ไวใ้น United States Code แลว้ก็ตาม แต่ก็ยงัมีพระราชบญัญติัท่ีออกมาเพ่ือเพ่ิมบทลงโทษในการกระทาํ
                                                            
  27 สืบคน้จาก https://en.wikipedia.org/wiki/Serious_Fraud_Office_(United_Kingdom)#Fraud. 
  28 สืบคน้ จาก https://www.legislation.gov.au/Details/C2013C00620/Html/Volume_3#_Toc368657587  
และ https://www.moneysmart.gov.au/scams/investment-scams/ponzi-schemes. 
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ความผิดดงักล่าว คือ พระราชบญัญติัการเพ่ิมบทลงโทษอาชญากรรมคอปกขาว ค.ศ. 2002 หรือ White-Collar 
Crime Penalty Enhancement Act of 2002 โดยเป็นการบญัญติัข้ึนเพ่ือแกไ้ขประมวลกฎหมายอาญาของรัฐบาล
กลาง โดยมีสาระสาํคญั คือ การเพ่ิมบทลงโทษทางอาญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสมรู้ร่วมคิดการฉ้อโกง และการ
เพ่ิมบทลงโทษสาํหรับผูท่ี้สมคบคิดท่ีจะกระทาํความผิดต่อสหรัฐอเมริกาหรือการฉอ้โกง ในส่วนน้ีผูเ้ขียนมี
ความเห็นว่าการออกกฎหมายในลกัษณะน้ีเป็นผลดีต่อสังคม เน่ืองจากจะทาํให้มีผูก้ระทาํความผิดท่ีนอ้ยลง
เน่ืองจากเกรงกลวับทลงโทษเม่ือไดก้ระทาํความผิด นอกจากน้ียงัมีกฎหมายมลรัฐ เช่น มลรัฐแคลิฟอร์เนีย 
มลรัฐฟลอริดา มลรัฐวอชิงตนั มลรัฐโอไฮโอ และมลรัฐนิวยอร์ก ท่ีไดน้าํมาศึกษานั้นต่างก็มีการบญัญติัการ
กระทาํท่ีเป็นความผิดเก่ียวกบัการฉอ้โกงประชาชนไว ้มีการกาํหนดโทษท่ีนอกเหนือจากโทษปรับ และโทษ
จาํคุก เพราะในบางมลรัฐอาจมีการเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ การริบทรัพยสิ์นท่ีไดม้าจากการ
กระทาํความผดิ การคุมประพฤติ และการบริการสังคม เป็นตน้  
  ในประเทศสหราชอาณาจกัร มีการจดัตั้งหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีในการดูแลรับผิดชอบ โดยมีหนา้ท่ี
ในการสืบสวน ดาํเนินคดีการทุจริต การฉ้อโกง และการคอร์รัปชั่นช่ือว่า The Serious Fraud Office หรือ 
SFO เป็นหน่วยงานรัฐบาลท่ีไม่ใช่รัฐมนตรีของรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจกัร ก่อตั้งข้ึนโดยพระราชบญัญติั
ความยุติธรรมทางอาญาค.ศ. 1987 มีหน้าท่ีในการสืบสวน ดาํเนินคดีการทุจริต การฉ้อโกง และการ
คอร์รัปชัน่ท่ีมีลกัษณะซบัซ้อน หรือรุนแรงในเขตองักฤษ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ ตามพระราชบญัญติั
รัฐสภาแห่งสหราชอาณาจกัรส่วนท่ี 2 ของพระราชบญัญติัความยติุธรรมทางอาญาปี 1987 โดยจากการศึกษา
พบวา่หน่วยงาน SFO ของประเทศสหราชอาณาจกัรน้ีเป็นหน่วยงานท่ีสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งอิสระ และ
ไม่มีการกาํหนดจาํนวนของประชาชนท่ีเป็นผูเ้สียหายและไม่มีการกาํหนดจาํนวนเงินท่ีเกิดความเสียหายจาก
การฉอ้โกงประชาชน ซ่ึงแตกต่างจากการดาํเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษของประเทศไทยท่ีจะตอ้งมี
การกาํหนดจาํนวนของประชาชน และจาํนวนเงินท่ีเกิดความเสียหาย จึงจะเป็นคดีพิเศษ ในส่วนน้ีจึงทาํให้
เห็นวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งส้ินเชิง     
  และในประเทศออสเตรเลียก็มีบทบญัญติัเก่ียวกบัการฉ้อโกงประชาชน คือ พระราชบญัญติัการ
แข่งขนัทางการคา้และการคุม้ครองผูบ้ริโภค โดยมีบทบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการ
ประกอบธุรกิจแบบพีระมิดในมาตรา  44 และมีการบัญญัติบทลงโทษทางอาญาในมาตรา  164  
  นอกจากน้ีเม่ือพิจารณาบทลงโทษท่ีแต่ละประเทศไดก้าํหนดมานั้น ไม่ว่าจะเป็นโทษปรับ และ
โทษจาํคุก เพราะในบางมลรัฐอาจมีการเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ การริบทรัพยสิ์นท่ีไดม้าจาก
การกระทาํความผิด การคุมประพฤติ และการบริการสังคม จึงเป็นอีกวิธีการหน่ึงท่ีจะเป็นการลดจาํนวนของ
อาชญากรทางเศรษฐกิจได ้แต่ทั้งน้ีผูเ้ขียนมีความเห็นว่าเม่ือนาํมาลงโทษผูก้ระทาํความผิดแลว้นั้น ก็ตอ้ง
พิจารณาจากลกัษณะของการกระทาํความผิด องคป์ระกอบของความผิด หลกัการลงโทษให้เหมาะสมกบั
ผูก้ระทาํความผิดแต่ละคน จะต้องพิจารณาจากลกัษณะของผูก้ระทาํความผิดประกอบการลงโทษ โดย
พิจารณาตามแนวคิดของการลงโทษใหเ้หมาะสมกบัผูก้ระทาํความผิดแต่ละคน และลกัษณะของการลงโทษ
ให้เหมาะสมกบัผูก้ระทาํความผิดแต่ละคน แมว้่าบุคคลท่ีกระทาํความผิดเหมือนกนัอาจถูกกาํหนดโทษท่ี
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แตกต่างกนัออกไปได ้แมว้่าจะเป็นการกระทาํในแบบเดียวกนั แต่ก็ปรากฏความแตกต่างของผูก้ระทาํอยู่
หลายประเดน็ เช่น สถานท่ี เวลาท่ีกระทาํความผดิ อายขุองผูก้ระทาํความผดิ อายขุองผูเ้สียหาย ความสัมพนัธ์
ระหวา่งผูก้ระทาํกบัผูเ้สียหาย ประวติัอาชญากร วิธีการท่ีใชใ้นการกระทาํความผิด เหตุผลท่ีกระทาํความผิด 
และทศันคติภายหลงัการกระทาํความผิด จึงจะกาํหนดโทษและลงโทษผูก้ระทาํความผิดไดอ้ยา่งเหมาะสม
กบัผูก้ระทาํความผดิแต่ละคน เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการลงโทษ 
 จากการศึกษาเปรียบเทียบนั้นผูเ้ขียนมีความเห็นว่าในประเทศไทยกฎหมายเก่ียวกบัอาชญากรรม
ทางเศรษฐกิจและการฉ้อโกงประชาชนท่ีบังคบัใช้หลายฉบบั ได้แก่ ประมวลกฎหมายอาญา พระราช
กาํหนดการกูย้ืมเงินท่ีเป็นการฉ้อโกงประชาชน พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และ
พระราชบญัญติัการสอบสวนคดีพิเศษ เม่ือเกิดการกระทาํความผิดข้ึนก็เกิดความซับซ้อนกนัในการใช้
กฎหมาย อีกทั้งความไม่ชดัเจนของหน่วยงานท่ีเขา้มาดูแลรับผดิชอบ ในกรณีน้ีจึงสมควรยกเลิกการบงัคบัใช้
พระราชกาํหนดการกูย้ืมเงินท่ีเป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม แลว้ตรากฎหมายท่ี
ใช้บงัคบัข้ึนมาใหม่ คือ พระราชบญัญติัฉ้อโกงประชาชน หรือ White Collar Crime Act โดยตราข้ึนเป็น
พระราชบญัญติัและเป็นกฎหมายกลางมีวตัถุประสงคเ์พ่ือแกไ้ขปัญหา ป้องกนัและปราบปรามการกระทาํ
ความผิดเก่ียวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการฉ้อโกงประชาชนในระยะยาว โดยมีการบัญญัติ
รายละเอียดในกฎหมายดงักล่าวใหมี้ความครอบคลุมมากยิง่ข้ึน   
 
5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ      
  ปัญหาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยนั้นเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนมาอย่าง
ยาวนาน มีวิวฒันาการ วิธีการ และรูปแบบในการกระทาํความผิดท่ีแตกต่างกนัตามยุคสมยั โดยส่วนใหญ่
แลว้นั้นผูท่ี้กระทาํความผิดมกัจะเป็นผูท่ี้มีช่ือเสียง มีฐานะ มีหน้าท่ีการงานท่ีดี และมีหน้ามีตาในสังคม 
ประกอบกบักลกัการของการกระทาํความผิดท่ีมีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนันั้นยงัคงหลกัการเดิมเอาไว ้คือ 
การหลอกลวง การชกัชวนให้เขา้ร่วมลงทุน โดยจากการกระทาํในลกัษณะท่ีเป็นการฉ้อโกงประชาชนน้ี
ส่งผลให้มีการตราบทบัญญัติท่ีถือได้ว่าเป็นหัวใจสําคัญของการป้องกันและปราบปรามการฉ้อโกง
ประชาชน คือ พระราชกาํหนดการกูย้ืมเงินท่ีเป็นการฉอ้โกงประชาชน โดยมีการตราข้ึนคร้ังแรกในปี พ.ศ. 
2527 และมีการแก้ไขเพ่ิมเติม 2 คร้ัง และยงัมีกฎหมายอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ประมวลกฎหมายอาญา 
พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และพระราชบญัญติัการสอบสวนคดีพิเศษ เม่ือเกิดการ
กระทาํความผิดข้ึนก็เกิดความซบัซ้อนกนัในการใชก้ฎหมาย อีกทั้งความไม่ชดัเจนของหน่วยงานท่ีเขา้มา
ดูแลรับผิดชอบ และผูก้ระทาํความผิดสมควรไดรั้บการลงโทษอยา่งเหมาะสมโดยตอ้งพิจารณาจากลกัษณะ
ของการกระทาํความผิด องคป์ระกอบของความผิด หลกัการลงโทษให้เหมาะสมกบัผูก้ระทาํความผิดแต่ละ
คน จะตอ้งพิจารณาจากลกัษณะของผูก้ระทาํความผิดประกอบการลงโทษ โดยพิจารณาตามแนวคิดของการ
ลงโทษให้เหมาะสมกบัผูก้ระทาํความผิดแต่ละคน และลกัษณะของการลงโทษให้เหมาะสมกบัผูก้ระทาํ
ความผิดแต่ละคน แมว้่าบุคคลท่ีกระทาํความผิดเหมือนกนัอาจถูกกาํหนดโทษท่ีแตกต่างกนัออกไปได ้แมว้่า
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จะเป็นการกระทาํในแบบเดียวกนั แต่ก็ปรากฏความแตกต่างของผูก้ระทาํอยู่หลายประเด็น จึงจะลงโทษ
ผูก้ระทาํความผดิไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัผูก้ระทาํความผดิแต่ละคน เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการลงโทษ 
  ดงันั้น เพ่ือให้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการฉ้อโกงประชาชนใน
ประเทศไทยนั้นไม่เกิดความซับซ้อน มีความทนัสมยั และสามารถใช้บงัคบัได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึง
สมควรยกเลิกการบงัคบัใชพ้ระราชกาํหนดการกูย้ืมเงินท่ีเป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527 และท่ีแกไ้ข
เพ่ิมเติม แลว้ตรากฎหมายท่ีใช้บงัคบัข้ึนมาใหม่ คือ พระราชบญัญติัฉ้อโกงประชาชน หรือ White Collar 
Crime Act โดยตราข้ึนเป็นพระราชบญัญติัและเป็นกฎหมายกลางมีวตัถุประสงค์เพ่ือแกไ้ขปัญหา ป้องกนั
และปราบปรามการกระทาํความผิดเก่ียวกบัอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการฉอ้โกงประชาชนในระยะยาว 
และเพื่อให้มีการบญัญติันิยาม ความหมาย หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ และลกัษณะการกระทาํความผิด และการ
กาํหนดโทษให้ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน เพื่อเป็นการแกไ้ขปัญหากฎหมายท่ีมีวตัถุประสงคท่ี์ซบัซ้อนกนัและ
ปราบปรามการเกิดปัญหาการฉอ้โกงประชาชน โดยมีบทลงโทษท่ีเดด็ขาด เพื่อเป็นการตดัผูก้ระทาํความผิด
ออกจากสังคม เพราะผูก้ระทาํความผิดในความผิดลกัษณะน้ีมกัจะส่งผลกระทบถึงระบบเศรษฐกิจ และ
สงัคม โดยมีการบญัญติัรายละเอียดในกฎหมายดงัต่อไปน้ี  
  1) เร่ืองคาํนิยาม ให้บญัญติัคาํวา่ “วิธีการระดมทุน” แทนคาํวา่คาํว่า “กูย้มืเงิน” เน่ืองจากการกูย้ืม
เงินนั้ นเป็นวิธีการระดมทุนอย่างหน่ึง และยงัมีความหมายท่ีกวา้งทาํให้สามารถนิยามความหมายได้
ครอบคลุมกวา่ ไม่ว่าจะเป็น การกูย้มืเงิน การชกัชวนใหเ้ขา้ร่วมลงทุน หรือการชกัชวนใหเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิก
เป็นตน้     
  2) เร่ืองหน่วยงานท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล และมีอาํนาจในการดาํเนินคดีเพ่ือไม่ให้เกิด
ความซับซ้อนในการปฏิบติังาน โดยสมควรบญัญติัให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม เป็น
หน่วยงานท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ีในเร่ืองดงักล่าว เน่ืองจากการฉ้อโกงประชาชนนั้นมีวตัถุประสงคห์ลกั คือ การ
หลอกลวงประชาชนเพ่ือใหไ้ดไ้ปซ่ึงทรัพยสิ์นไม่วา่จะมีจาํนวนประชาชนท่ีถูกฉอ้โกงก่ีคน หรือมีจาํนวนเงิน
ท่ีไดจ้ากการฉอ้โกงประชาชนรวมกนัแลว้เป็นเงินจาํนวนมากหรือนอ้ย แต่เม่ือเป็นการฉอ้โกงประชาชนแลว้
นั้นย่อมส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและความมัน่คงของประเทศ ในเร่ืองน้ีจึงควรมีการบญัญติัให้มี
หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีดงักล่าว เพ่ือให้สามารถปราบปรามการกระทาํท่ีเป็นการฉ้อโกงประชาชนไดอ้ย่าง
รวดเร็ว    
  3) จาํนวนประชาชนท่ีไดรั้บความเสียหายจากการฉ้อโกงประชาชนนั้นไม่ควรมีการกาํหนด
จาํนวนประชาชนเป็นจาํนวนมาก เพราะกว่าประชาชนท่ีได้รับความเสียหายจะครบตามองค์ประกอบ
ความผิด ก็อาจจะทาํให้ไม่สามารถนาํตวัผูก้ระทาํความผิดมาลงโทษได ้รวมถึงมีการบญัญติัเพ่ือให้อาํนาจ
เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งสามารถจบักุมผูก้ระทาํความผิดได้เลยโดยท่ีไม่ต้องรอให้ประชาชนท่ีได้รับความ
เสียหายมาร้องทุกขก่์อน   
  4) สมควรให้มีการบญัญติัว่า “การประกอบธุรกิจท่ีมีลกัษณะเป็นการระดมทุน เป็นธุรกิจท่ีผิด
กฎหมาย” เพ่ือใหเ้กิดความชดัเจนในการกาํหนดว่าการกระทาํใดเป็นการกระทาํท่ีฝ่าฝืนบทบญัญติักฎหมาย
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และตอ้งระวางโทษตามท่ีกฎหมายไดก้าํหนดไว ้   
  5) เร่ืองบทลงโทษจาํคุกสมควรใหมี้การปรังปรุงแกไ้ขจากพระราชกาํหนดการกูย้มืเงินท่ีเป็นการ
ฉ้อโกงประชาชน ฉบบัเดิมโดยมีการบญัญติัเร่ืองบทกาํหนดโทษเอาไว ้ในมาตรา 12 โดยจะเห็นไดว้่าผูท่ี้
กระทาํความผิดนั้นตอ้งรับโทษจาํคุกสูงสุดคือสิบปี แต่เม่ือพิจารณาร่วมกบัประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
91 ท่ีกาํหนดให้ผูท่ี้กระทาํความผิดหลายกรรมไดรั้บโทษจาํคุกสูงสุดไม่เกิน 20 ปี ซ่ึงในท่ีน้ีระยะเวลาสูงสุด
ในการรับโทษจาํคุกก็คือยี่สิบปี แมว้่าศาลจะพิพากษาให้จาํคุกมากกว่ายี่สิบปีก็ตาม จึงสมควรแกไ้ขบท
กาํหนดโทษดงักล่าวใหมี้ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบักฎหมายอาญา โดยสมควรกาํหนดโทษจาํคุกใน
การกระทาํความผิดเก่ียวกบัอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการฉ้อโกงประชาชนจากเดิม จาํคุกห้าถึงสิบปี 
เป็นห้าถึงยี่สิบปีโดยไม่มีการพกัการลงโทษ (Without Parole) เพ่ือเป็นการป้องกนัไม่ให้เกิดการกระทาํ
ความผิดซํ้ า และเพ่ือให้ผูก้ระทาํความผิดเกรงกลวัต่อบทกาํหนดโทษท่ีจะไดรั้บหากมีการกระทาํความผิด
เกิดข้ึน อีกทั้งการจาํคุกยงัเป็นการแยกตวัผูก้ระทาํความผิดออกจากสังคมอีกดว้ย  
 6) เร่ืองการลงโทษปรับนั้น สมควรมีการกาํหนดบทลงโทษปรับในอตัราท่ีสูงเทียบเท่ากบัความ
เสียหายท่ีผูก้ระทาํความผิดไดก่้อข้ึนมา เพ่ือให้ผูก้ระทาํความผิดเกรงกลวัต่อบทกาํหนดโทษและไม่กลา้
กระทาํความผดิซํ้าอีก  
  2) เม่ือพิจารณาประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 แลว้พบว่าบทบญัญติัดงักล่าวกาํหนดให้
ผูก้ระทาํความผิดหลายกรรมได้รับโทษสูงสุดไม่เกินยี่สิบปี จึงสมควรให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 91 โดยการแกไ้ขเพ่ิมเติมเป็น “กาํหนดให้ผูก้ระทาํความผิดหลายกรรมไดรั้บโทษ
สูงสุดไม่เกินยี่สิบปี ทั้งน้ีให้ยกเวน้การกระทาํความผิดเก่ียวกบัอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการฉ้อโกง
ประชาชนไม่อยู่ในขอบเขตของบทบญัญติัมาตราน้ี” และสมควรให้มีการตรากฎหมายเพ่ิมเติม คือมาตรา 
91/1 เพ่ือเป็นการกาํหนดใหผู้ก้ระทาํความผิดเก่ียวกบัอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และการฉอ้โกงประชาชน
ไดรั้บโทษสูงสุดไม่เกินห้าสิบปี ทั้งน้ีเพ่ือให้ผูก้ระทาํความผิดไดมี้โอกาสในการพิจารณาก่อนท่ีจะลงมือ
กระทาํความผิด และในการเพ่ิมเติมโทษจาํคุกนั้นก็เพียงตอ้งการให้ผูก้ระทาํความผิดหวาดกลวัท่ีจะกระทาํ
ความผดิ  
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