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บทคัดยอ 
 

 วิทยานิพนธนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงประวัติความเปนมา ลักษณะของแชรลูกโซ
แนวความคิดในการประกอบธุรกิจขายตรง ปญหาแชรลูกโซท่ีแฝงอยูในธุรกิจขายตรง ตลอดจน
หลักเกณฑทางกฎหมายและนโยบายของรัฐท่ีใชในการควบคุมอาชญากรรมแชรลูกโซท่ีแฝงใน
ธุรกิจขายตรงของประเทศไทยและของตางประเทศ เพื่อเปนแนวทางในการแสวงหามาตรการท่ี
เหมาะสมเพื่อปรับปรุงกฎหมายของประเทศไทยใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 จากการศึกษาพบวา ในปจจุบันยังไมมีบทบัญญัติของกฎหมายหรือวิธีดําเนินการท่ีจะ

ปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดดังกลาว ประกอบกับปจจุบันมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย          

ทําใหรูปแบบของอาชญากรรมประเภทนี้พัฒนาและมีความสลับซับซอนมากข้ึน รวมทั้งรัฐยังขาด

บุคคลากรท่ีมีความรูความสามารถในการจัดการและยังไมใหความสําคัญกับการปองกันและ

ปราบปรามการกระทําความผิดนี้อยางจริงจัง จึงทําใหมีผูจัดใหมีการเลนแชรประเภทนี้แตกออกไป

เปนอีกหลาย ๆ รูปแบบ  ดังท่ีปรากฏเปนขาวตามส่ือตาง ๆ  การปลอยใหมีการกระทําดังกลาวยอม

เกิดสงผลกระทบตอระบบการเงิน ระบบเศรษฐกิจ รวมท้ังกอใหเกิดปญหาการฉอโกงและปญหา

ทางอาชญากรรมทางธุรกิจอ่ืน ๆ ตามมา แมภาครัฐจะไดบัญญัติกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการเลนแชร

ออกมาหลายฉบับไมวาจะเปนพระราชกําหนดการกูยืมเงินท่ีเปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. 2527 

พระราชบัญญัติการเลนแชร พ.ศ. 2534 เปนตน ก็ตาม  แตกฎหมายตาง ๆ ดังกลาวก็ยังมีขอบกพรอง

ไมครอบคลุมทําใหอาชญากรแชรลูกโซสามารถรอดพนจากการกระทําผิดไปได อีกท้ังโทษท่ี

บัญญัติไวในกฎหมายก็มีอัตราโทษท่ีต่ําเกินไปเม่ือเทียบกับการกระทําความผิดและความเสียหายที่

เกิดข้ึน ทําใหขาดความเกรงกลัวตอกฎหมายบานเมือง และพรอมท่ีจะเส่ียงกระทําความผิดใน

ทํานองนี้อีก  นอกจากนี้ดวยเทคโนโลยีท่ีมีอยูในปจจุบัน ทําใหอาชญากรเหลานี้สามารถขยาย              

วงแชรของตนออกไปไดในวงกวางโดยอาศัยส่ืออิเล็กทรอนิกส ในขณะที่กฎหมายท่ีใชในการ
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ควบคุม ปองกันและปราบปรามในประเทศไทยยังไมผานกระบวนการนิติบัญญัติออกมาบังคับใช 

อีกท้ังปจจุบันอาชญากรไดนําเอาธุรกิจขายตรงมาใชประยุกตเขากับแชรลูกโซดวย ยิ่งทําใหแชร

ลูกโซมีความสลับซับซอนมากข้ึนไปอีก แมภาครัฐจะไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติขายตรง

และตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 เพ่ือแกปญหาแชรลูกโซท่ีแฝงในธุรกิจขายตรง แตกฎหมายดังกลาว              

ก็ยังมีความบกพรองในหลาย ๆ ดาน ลักษณะและรูปแบบของแชรลูกโซจึงขยายวงกวางออกไป

อยางรวดเร็วและบางกรณีก็ไมสามารถนํามาใชกับการกระทําความผิดเกี่ ยวกับแชรได                

วิทยานิพนธฉบับนี้ ผูเขียนจะไดทําการศึกษาถึงปญหาตลอดจนอุปสรรคและสาเหตุตาง ๆ ท่ีเปนอยู  

ในสวนท่ีเกี่ยวกับนโยบายรัฐในการควบคุมอาชญากรรมแชรลูกโซท่ีแฝงในธุรกิจขายตรง ท่ีสงผล

ใหภาครัฐไมสามารถควบคุมธุรกิจแชรลูกโซท่ีแฝงในธุรกิจขายตรงไดอยางมีประสิทธิภาพ  

เพื่อท่ีจะไดเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการแกไขปญหาดังกลาวตอไป  
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ABSTRACT 
 

 The purpose of this thesis is to study the history, characteristics of the chain loan, 
direct sales, problem of chain loan hidden in the direct sales as well as the related laws and 
regulations and the government policy in controlling this type of crime. Cases of Thailand and 
other countries have been studied with the ultimate aim to suggest recommendations in amending 
Thai law on crime against multi-level marketing.  The studies showed that at present there is no 
law or any regulation to directly deal with crime against multi-level marketing. Part of the 
problem is the advance of technology which makes the crime more sophisticated. Furthermore, 
the government still lacks knowledgeable personnel. The government also does not pay enough 
attention to this kind of criminal acts.  As a result, there are a variety of unlawful offenses 
concerning multi-level marketing as seen increasingly more often in the daily newspaper. This 
particular crime affects the financial and economic of Thailand. It is also a root cause of many 
other business and economic crimes. Even though the parliament enacted many acts such as Law 
on Loan Amounting to Public Cheating and Fraud B.E. 2527 and Chain Loan Control Act B.E. 
2534, these two statutes have many flaws and cannot brings many criminals to justice. Moreover, 
the punishments of these laws are too lenient, incomparable to the damages incurred. In turn, the 
offenders are not deterred or discouraged in committing this act of offense again.  
 With the present-day electronic technology, criminals can easily expand their chain 
loan to a large number of people. The situation becomes worse when these offenders apply chain 
loan to the direct sales, making this crime more complex. Currently, there is no direct law grapple 
with these illegal acts. The enactment of Direct Sale and Direct Market B.E. 2545 Act does not 
help reducing the crime rates because of its many weak points. The author has studied the 
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difficulties and causes of the chain loan in direct sales with regard to the government policy in 
controlling this crime. Hopefully, the recommendations suggested in this thesis would help 
Thailand in better dealing with the crime against chain loan and multi-level marketing.    
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บทที่ 1 

บทนํา 
 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

 การเลนแชรในประเทศไทยเกิดข้ึนมานานนับ 100  ป กอนสถาบันการเงินใด ๆ ท้ังหมด 

การเลนแชรเปนวิธีการระดมเงินมาลงทุนเนื่องจากผลประโยชนตอบแทนในรูปดอกเบ้ียสูงจึงทําให

มีผูนิยมลงหุนเลนแชรมากข้ึน และผันแปรเปล่ียนรูปแบบแชรดวยวิธีการท่ีแยบยลตามแนวคิดของ

นักธุรกิจทําใหการเลนแชรเปนเครื่องมือในการหมุนเวียนทางการเงิน สภาพคลองทางการเงินของ

ระบบแชรนี้เองทําใหรูปแบบการเลนแชรมีดวยกันหลายลักษณะและหลากหลายประเภท เชน             

แชรดอกหัก แชรดอกตาม และพัฒนาไปเปนแชรท่ีมีความสลับซับซอนมากยิ่งข้ึนเปนแชรปรามิด

และแชรลูกโซ  จนกระท่ังในชวงกลางป 2550 เปนตนมา พบวามีคดีเกี่ยวกับ “แชรลูกโซ” เปน

จํานวนมาก เร่ิมตนดวยคดีของบริษัทอีซ่ีเน็ตเวิรค มารเก็ตต้ิง จํากัด ท่ีไดขยายตัวออกไปยังภาค           

ตาง  ๆ  หลังจากนั้นจึง เกิดบริษัท อ่ืน  ๆ  แพรกระจายตามมาอีก  3-4 บริษัท  ไมว าจะเปน                     

แชรยางพารา แชรกวยเตี๋ยว แชรพวงมาลัย เรียกไดวาสารพัดแชรท่ีเกิดข้ึนเหลานี้ ลวนสงผลกระทบ

ตอภาพรวมของระบบเศรษฐกิจ เพราะหากมาดูในภาพรวมของผูเสียหาย พบวามีผูเสียหายจํานวน

มากกวา 6,000 คน  และมูลคาความเสียหายท่ีผูเสียหายตาง ๆ ถูกหลอกลวงไปเปนจํานวนกวา                

1 พันลานบาท 

 เนื่องจากในปจจุบันยังไมมีบทบัญญัติของกฎหมายหรือวิธีดําเนินการท่ีจะปองปราม

การกระทําความผิดดังกลาวใหทันตอสภาวการณ ประกอบกับในปจจุบันมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยทํา

ใหรูปแบบของอาชญากรรมประเภทแชรลูกโซนี้พัฒนาและมีความสลับซับซอนมากข้ึนเร่ือย ๆ              

แตในทางกลับกันภาครัฐยังขาดความรูความสามารถในการจัดการ และยังไมใหความสําคัญกับการ

ปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดในลักษณะเชนนี้อยางจริงจัง จึงทําใหมีผูจัดใหมีการเลน

แชรประเภทตาง ๆ แตกออกไปเปนอีกหลาย ๆ รูปแบบและทวีความสลับซับซอนมากยิ่งข้ึน                 

ดังจะเห็นไดจากท่ีปรากฏเปนขาวตามส่ือตาง ๆ  การปลอยใหมีการดําเนินธุรกรรมเลนแชรเปยหวย
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โดยไรทิศทางเชนนี้ ยอมกอใหเกิดปญหาตอระบบการเงิน ระบบเศรษฐกิจ รวมท้ังกอใหเกิดปญหา

การฉอโกงและปญหาทางอาชญากรรมทางธุรกิจอ่ืน ๆ ตามมา แมภาครัฐจะไดบัญญัติกฎหมายท่ี

เกี่ยวของกับการเลนแชรออกมาหลายฉบับไมวาจะเปนพระราชกําหนดการกูยืมเงินท่ีเปนการฉอโกง

ประชาชน พ.ศ. 2527 พระราชบัญญัติการเลนแชร พ.ศ. 2534 เปนตน ก็ตาม  แตกฎหมาย ตาง ๆ 

ดังกลาวก็ยังมีขอบกพรองอันเปนชองวางทําใหอาชญากรผูดําเนินการจัดใหมีการเลนแชรลูกโซ

สามารถรอดพนจากการกระทําผิดไดโดยงาย อีกท้ังโทษท่ีบัญญัติไวในกฎหมายก็มีอัตราท่ีไมสูง

มากนัก จึงขาดความเกรงกลัวตอกฎหมายบานเมือง และพรอมท่ีจะเส่ียงกระทําความผิด  นอกจากนี้

ดวยเทคโนโลยีท่ีมีอยูในปจจุบัน ทําใหผูดําเนินการเหลานี้สามารถขยายวงแชรของตนออกไปได

กวางไกลโดยอาศัยส่ืออิเล็กทรอนิกส ในขณะท่ีกฎหมายท่ีเขามาควบคุมส่ือเหลานี้ในประเทศไทยยัง

ไมผานกระบวนการนิติบัญญัติออกมาบังคับใช ประกอบกับปจจุบันผูจัดใหมีการเลนแชรลูกโซได

นําเอาธุรกิจขายตรงมาใชประยุกตเขากับแชรลูกโซดวย  แมภาครัฐจะไดมีการประกาศใช

พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 เพื่อแกปญหาแชรลูกโซท่ีแอบแฝงในธุรกิจ

ขายตรง แตกฎหมายดังกลาวก็ยังมีความบกพรองในหลาย ๆ ดาน และมีชองโหวใหธุรกิจแชรลูกโซ

ท่ีแฝงในธุรกิจขายตรงขยายวงกวางออกไปไดอยางรวดเร็วและบางกรณีก็ไมสามารถนํามาใชกับ

การกระทําความผิดเกี่ยวกับแชรได  ในวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูเขียนจะไดทําการศึกษาถึงปญหา

ตลอดจนอุปสรรคและสาเหตุตาง ๆ ท่ีเปนอยู  ในสวนท่ีเกี่ยวกับนโยบายรัฐในการควบคุม

อาชญากรรมแชรลูกโซท่ีแฝงในธุรกิจขายตรง ท่ีสงผลใหภาครัฐไมสามารถควบคุมธุรกิจแชรลูกโซ

ท่ีแฝงในธุรกิจขายตรงไดอยางมีประสิทธิภาพ  เพื่อท่ีจะไดเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการแกไข

ปญหาดังกลาวตอไป  

 

1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 

        1.2.1  เพื่อศึกษาถึงประวัติความเปนมา และลักษณะของแชรลูกโซ 

      1.2.2  เพ่ือศึกษาถึงแนวความคิดในการประกอบธุรกิจขายตรง 

      1.2.3  เพ่ือศึกษาถึงปญหาแชรลูกโซท่ีแฝงอยูในธุรกิจขายตรง 

      1.2.4  เพ่ือศึกษาถึงหลักเกณฑทางกฎหมาย และนโยบายของรัฐท่ีใชในการควบคุม

อาชญากรรมแชรลูกโซท่ีแฝงเขามาในธุรกิจขายตรง 
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         1.2.5  เพ่ือศึกษาถึงกฎหมายของตางประเทศท่ีใชปองปรามการกระทําผิดประเภทน้ี 

        1.2.6  เพ่ือเปนแนวทางในการแสวงหามาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือปรับปรุงกฎหมายใหมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

1.3  สมมติฐานของการศึกษา 
 

 หลักเกณฑทางกฎหมาย และนโยบายรัฐท่ีเกี่ยวกับการควบคุมอาชญากรรมแชรลูกโซท่ี

แฝงในธุรกิจขายตรงในปจจุบันยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอในการปองปรามและปราบปราม

อาชญากรรมแชรลูกโซท่ีแฝงในธุรกิจขายตรงได เนื่องจากปจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาอยาง

รวดเร็ว  สงผลใหผูดําเนินการธุรกิจเหลานี้สามารถขยายขอบเขตการกระทําความผิดออกไปได

กวางไกลโดยอาศัยส่ืออิเล็กทรอนิกส ในขณะท่ีกฎหมายท่ีมีอยูยังไมครอบคลุมเพียงพอตอ

พัฒนาการของอาชญากรรมดังกลาว  ดังนั้น ภาครัฐจําเปนตองกําหนดนโยบายในการปองกันและ

ปราบปรามปญหาดังกลาวใหมีความชัดเจนยิ่งข้ึน และบัญญัติกฎหมายใหทันตอการเปล่ียนแปลง

ของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจดังกลาว  รวมตลอดไปถึงการสรางมาตรการตาง ๆ ในการปองปราม

อาชญากรรมลักษณะนี้อันจะนําไปสูการสรางประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายใหมากยิ่งข้ึน 

 

1.4  ขอบเขตของการศึกษา 
 

 เปนการมุงศึกษาถึงประวัติความเปนมา และสภาพปญหาท่ีเกี่ยวกับแชรลูกโซท่ีแฝงใน

ธุรกิจขายตรงในประเทศไทย  รวมถึงหลักเกณฑทางกฎหมาย และนโยบายรัฐท่ีเกี่ยวกับการควบคุม

อาชญากรรมแชรลูกโซท่ีแฝงในธุรกิจขายตรง เพื่อท่ีจะทําความเขาใจถึงสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึน  และ

จะไดเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแกไขกฎหมายของไทยใหมีความเหมาะสมยิ่งข้ึน  

 

1.5  วิธีดําเนินการศึกษา 
 

  การศึกษาวิจัยฉบับนี้  เปนการศึกษาดวยวิธีการวิจัยเอกสาร  (Documentary Research)  

โดยจะศึกษาวิจัยจากเอกสารท้ังท่ีเปนเอกสารภาษาไทยและภาษาตางประเทศ  ไมวาจะเปนตัวบท

กฎหมาย  ตําราทางวิชาการ  งานวิจัย  วิทยานิพนธ  บทความจากวารสารหรือนิตยสารทางกฎหมาย  
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หนังสือพิมพ  เอกสารประกอบการสัมมนา  ความเห็นของนักนิติศาสตร  แนวคําพิพากษาหรือ

คําส่ังของศาล  มาตรการและวิธีปฏิบัติของตางประเทศ  ตลอดจนขอมูลจากเว็บไซต  (Website)  

ตางๆ ทางอินเตอรเน็ต  (Internet)  เพื่อท่ีจะไดรวบรวมขอมูลใหเปนระบบเพื่อศึกษาวิจัย  และ

ประมวลเปนขอเสนอแนะตอไป 

 

1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

      1.6.1  ทําใหทราบถึงประวัติความเปนมา และลักษณะของแชรลูกโซ 

        1.6.2  ทําใหทราบถึงแนวความคิดในการประกอบธุรกิจขายตรง 

        1.6.3  ทําใหทราบถึงปญหาแชรลูกโซท่ีแฝงอยูในธุรกิจขายตรง 

        1.6.4  ทําใหทราบถึงหลักเกณฑทางกฎหมาย และนโยบายของรัฐท่ีใชในการควบคุม

อาชญากรรมแชรลูกโซท่ีแฝงเขามาในธุรกิจขายตรง 

        1.6.5  ทําใหทราบถึงกฎหมายของตางประเทศท่ีใชปองปรามการกระทําผิดประเภทนี้ 

        1.6.6.  ทําใหทราบถึงแนวทางในการแสวงหามาตรการท่ีเหมาะสมเพื่อปรับปรุงกฎหมายใหมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 
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บทที่ 2 

ความหมาย แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอาชญากรรมเศรษฐกิจ                       

กรณีแชรลูกโซในธุรกจิขายตรง   
   

 การเลนแชรในประเทศไทยมีรากฐานมาจากประเทศจีนและแพรหลายเขามายังประเทศ

ไทยในรัชสมัยของสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 3 เพื่อเปนวิธีการระดมเงินลงทุนและ

เนื่องจากผลประโยชนตอบแทนในรูปดอกเบี้ยสูงจึงทําใหมีผูนิยมลงหุนเลนแชรมากข้ึน และ                

ผันแปรเปล่ียนรูปแบบแชรดวยวิธีการท่ีแยบยลตามแนวคิดของนักธุรกิจทําใหรูปแบบการเลนแชร      

มีดวยกันหลายลักษณะและหลากหลายประเภทรวมท้ังกรณีแชรลูกโซท่ีมีการแฝงตัวเขามาในธุรกิจ

ขายตรง ซ่ึงมีแนวความคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ  ดังนี้ 

 

2.1  ความหมาย ลักษณะและขอบเขตความหมายของอาชญากรรมเศรษฐกิจ 

  อาชญากรรมเปนปรากฏการณธรรมดาในทุกสังคม ไมมีสังคมใดท่ีปลอดภัยจากปญหา

อาชญากรรมอยางแทจริง แตอาจมีรูปแบบท่ีเปล่ียนไปตามพัฒนาการของสังคมน้ันๆ ในสังคมยุค

แรกๆ รูปแบบความสัมพันธของสมาชิกในสังคมไมซับซอนโดยมักเปนรูปแบบท่ีรุนแรงและ

เกี่ยวของกับปจจัยพื้นฐานของชีวิต เชน ความผิดตอชีวิต รางกายหรือทรัพยสิน การบังคับใช

กฎหมายกระทําไดไมยาก ตอมาสังคมไดพัฒนาอยางไมหยุดยั้ง รูปแบบของอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึน

จึงมีความซับซอนมากข้ึน มีการเอาลักษณะของการประกอบธุรกิจหรือเทคโนโลยีในรูปแบบตางๆ 

มาผสมผสานกับการกระทําความผิดจนยากในการดําเนินการบังคับใชกฎหมาย  และบางคร้ังก็มีการ

ดําเนินงานเปนเครือขาย เกี่ยวพันกันหลายประการ อันเขาลักษณะของอาชญากรรมขามชาติ 

อาชญากรรมในลักษณะนี้ถูกเรียกวาเปนอาชญากรรมคอเช้ิตขาว อาชญากรรมทางธุรกิจ หรือ

อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ กอนจะกลาวถึงอาชญากรรมประเภทนี้ สมควรท่ีจะตองทําความเขาใจ

เกี่ยวกับประเภทของอาชญากรรมในสังคมโดยจําแนกตามลักษณะพฤติกรรมของอาชญากร
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ผูกระทําความผิดและพิจารณาความตอเนื่องของพฤติกรรมทางอาชญากรรม  สามารถจําแนก

ประเภทอาชญากรรมไดดังนี้1 

  1. อาชญากรรมเปนคร้ังคราว (Occasional Crime) ไดแก อาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนโดยไม

เจตนาท่ีจะฝาฝนกฎระเบียบของสังคมแตอยางใด แตอาจเปนเพราะความประมาทขาดความ

ระมัดระวัง จึงไดกระทําความผิดข้ึน อาชญากรรมประเภทนี้ คือผูท่ีกระทําความผิดเพียงคร้ังคราว 

ปกติจะเปนผูท่ีเคารพกฎหมาย บางคร้ังผูกระทําความผิดจะไมรูสึกวาตนไดประกอบอาชญากรรม 

เชน การขับรถโดยประมาทชนผูอ่ืนถึงแกความตาย หรือการกระทําเพื่อปองกันตัวเกินสมควรแก

เหตุ ผูกระทําความผิดประเภทนี้เมื่อวิเคราะหในเชิงกฎหมายอาญาและในเชิงอาชญาวิทยาแลว ยังไม

สมควรถูกเรียกวาเปนอาชญากร เนื่องจากขาดเจตนารายในการกระทําความผิด 

  2. อาชญากรรมติดนิสัย (Habitual Crime) อาชญากรรมประเภทนี้โดยท่ัวไปจะไมพบ

ความผิดปกติทางรางกาย แตมักเกิดจากบุคคลท่ีไมสามารถปรับตัวใหเขากับมาตรฐานสังคมได  เม่ือ

ถูกบีบค้ันกดดันจากสังคมมากข้ึน ก็จะกออาชญากรรมข้ึน แมถูกลงโทษก็จะกลับมาทําผิดซํ้าอีก

หลังจากพนโทษ โดยไมเกิดความเกรงกลัวตอกฎหมาย ถือเปนอาชญากรรมท่ีกระทําผิดติดเปนนิสัย 

  3. อาชญากรรมธรรมดา (Street Crime) หรืออาชญากรรมพื้นฐาน เปนอาชญากรรมท่ี

มีมาต้ังแตโบราณกาลในทุกสังคม เกิดข้ึนเพื่อสนองตอบความตองการของตนเชน ลักทรัพย ชิง

ทรัพย และปลนทรัพย  

  4. อาชญากรรมอุกฉกรรจ (Violent Crime) เปนการกระทําความผิดท่ีมุงใชกําลัง

ประทุษรายตอบุคคลหรือทรัพยสิน เชน การกระทําความผิดฐานฆาคนตายโดยเจตนา การขมขืน 

การทํารายรางกาย 

  5. อาชญากรรมท่ีทําโดยมืออาชีพ (Professional Crime) ไดแก อาชญากรรมท่ีทําโดย

บุคคลท่ีไดรับการฝกปรือแบบวิชาชีพโดยเฉพาะ มีการใชเทคนิค และความชํานาญในวิธีการเพื่อ

ประกอบอาชญากรรม มีการดําเนินชีวิตดวยการประกอบอาชญากรรมเปนอาชีพ หรืออาจไดรับการ

วาจางใหประกอบอาชญากรรมเปนบางคร้ังเพ่ือหารายได มักแฝงตัวอยูในสังคมเมืองท่ีมีชีวิตความ

เปนอยูสะดวกสบายและมีโอกาสท่ีจะประกอบอาชญากรรมไดงาย อาชญากรรมประเภทนี้ ไมนิยม

                                             
 1  ผจงจิตต อธิคมนันทะ.  (2526).  สังคมวิทยาวาดวยอาชญากรรมและการลงโทษ.  หนา  52.   
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ปฏิบัติการดวยความรุนแรง หรือใชกําลังประทุษราย แตจะมุงท่ีเงินและความต่ืนเตนผจญภัย

มากกวา อาชญากรรมประเภทนี้ สังคมจึงมักไมมีปฏิกิริยาโตตอบมากนัก และกฎหมายจึงกําหนด

โทษข้ันกลางแกผูกระทําผิดประเภทนี้ เชน นักเจาะเซฟเปดตูนิรภัย นักลวงกระเปา นักพนันอาชีพ 

เปนตน 

  6. อาชญากรรมทางการเมือง (Political Crime) ไดแก การกระทําความผิดโดยมีการ

บริหารงานของกลุมอาชญากรรม มีการวางแผนเตรียมพรอมเม่ือถูกจับกุม รวมท้ังแบงหนาท่ีกัน

ปฏิบัติงาน อาชญากรประเภทนี้มักไดรับการสนับสนุนทางการเงินและการชวยเหลือโดยจัดหาคน

มาลงคะแนนเลือกตั้งเพ่ือผลประโยชนตอบแทนซ่ึงกันและกัน หรือเพื่อใหไดมาซ่ึงอภิสิทธ์ิ

บางอยาง การกระทําผิดประเภทน้ี ไดแก การกระทําท่ีเปนความผิดตอความมั่นคงของประเทศ การ

บอนทําลาย การกบฏ เปนตน และในวงการเมืองเอง ก็มีการกระทําความผิดทางเศรษฐกิจปะปนอยู

มาก โดยบุคคลเหลานี้มักจะดํารงอยู 2 ฐานะ คือ ฐานะท่ีไดรับเลือกมาจากความไววางใจของราษฎร 

และอีกฐานะหนึ่ง คือ ฐานะของโจรใสสูท 

  7. อาชญากรรมคอเชิ้ตขาว (White Collar Crime) อาชญากรรมประเภทนี้มีช่ือเรียกอีก

อยางหน่ึงวา Occupational Crime มักเปนกระทําโดยบุคคลท่ีมีช่ือเสียง มีฐานะในสังคม เชน 

ขาราชการ นักธุรกิจ พอคา เปนตน โดยอาศัยอิทธิพลของตนท่ีมีอยูในกิจการตางๆ แสวงหา

ผลประโยชนอันมิชอบ ถือเปนการกระทําผิดตอความไววางใจ เชน การทุจริต ฉอราษฎรบังหลวง

โดยอาศัยตําแหนงหนาท่ี การคาของหนีภาษี โกงภาษีรัฐ การหลอกลวงหรือการฉอโกงฉอฉลใน

รูปแบบตางๆ  

  8. อาชญากรรมทําเปนองคการ (Organized Crime) เปนอาชญากรรมท่ีเกิดจากคณะ

บุคคลท่ีรวมตัวกันเขาเปนองคการ มีการแบงหนาท่ีและมีหัวหนา มีการดําเนินการอยางมีแบบแผน

และเปนข้ันตอน โดยประกอบกิจกรรมที่ผิดกฎหมายทุจริตทุกอยางเพ่ือใหไดเงินมา แมกระท่ังการ

ใชวิธีการท่ีโหดเหี้ยมทารุณ งานทุจริตท่ีกระทํามีหลายดาน เชน การคาส่ิงเสพติดใหโทษ บอนพนัน 

ซองโสเภณี ตมกล่ันสุราเถ่ือน การลักลอบของหนีภาษี การฉอโกงระดับชาติและระหวางชาติ และ

การขูกรรโชกทรัพย โดยอางการคุมครอง อาชญากรรมประเภทนี้เปนอาชญากรรมประเภทรายแรง

และสังคมมีปฏิกิริยาโตตอบตอพฤติกรรมดังกลาว  แตกฎหมายเอ้ือมไปไมถึง ไมสามารถกวาดลาง

อาชญากรรมเหลานี้ใหหมดไปจากสังคมได  เนื่องจากมีอิทธิพลทางเงินและอิทธิพลทางการเมือง
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คอยใหการสนับสนุน ทําใหสามารถจับจายใชสอยจัดหาเครื่องมือทันสมัย รวมท้ังการจายเงินซ้ือตัว

เจาหนาท่ีของรัฐ เพื่อชวยในการประกอบอาชญากรรมหรือชวยหลบหลีกใหพนเง้ือมมือกฎหมาย  

ปจจุบันมีการพัฒนารูปแบบขององคกรอาชญากรรมภายในไปเปนองคกรอาชญากรรมขามชาติ2 

  เ ม่ือพิจารณาจากพฤติกรรมของอาชญากรผูกระทําความผิดแลว  จะเห็นไดวา  

อาชญากรรมคอเช้ิตขาว (White-Collar-Crime) หรืออาชญากรรมท่ีอาศัยโอกาสในตําแหนงหนาท่ี

เปนเคร่ืองมือในการกระทําความผิด (Occupational Crime) ซ่ึงประเทศไทยจะคุนกับอาชญากรรม

ประเภทนี้ในช่ือของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรืออาชญากรรมทางธุรกิจ  เปนอาชญากรรมท่ีสราง

ความเสียหายตอวงการธุรกิจ ความนาเช่ือถือของสถาบันการเงิน และเศรษฐกิจของประเทศ ใน

ขณะเดียวกันก็เปนอาชญากรรมท่ียากตอการบังคับใชกฎหมาย ซ่ึงจะไดกลาวถึงความหมาย 

ลักษณะและขอบเขตของอาชญากรรมประเภทนี้ในสวนตอไป 

 

 2.1.1  ความหมายของอาชญากรรมเศรษฐกิจ         

 นักวิชาการหลายทานเรียกการกระทําความผิดทางเศรษฐกิจในช่ือท่ีแตกตางกัน  อาทิ 

เชน อาชญากรรมคอเช้ิตขาว (White-Collar-Crime) อาชญากรรมทางธุรกิจ (Business Crime) 

อาชญากรรมทางการพาณิชย (Commercial Crime) อาชญากรรมที่เกิดจากหนวยงานธุรกิจเอกชน 

(Corporate Crime) องคกรอาชญากรรม (Organized Crime) อาชญากรรมทางการเงิน (Financial 

Crime) และอาชญากรรมอาศัยโอกาสจากการประกอบอาชีพ (Occupation Crime)  ซ่ึงเปนการ

กระทําความผิดตอกฎหมายที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและการพาณิชยโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดมาซ่ึง

ผลกําไรหรือผลประโยชนทางเศรษฐกิจ และสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจและความม่ันคงของ

ประเทศ อาชญากรรมเหลานี้จึงถูกเรียกวา “อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (Economic Crime)” ซ่ึง

สอดคลองกับวัตถุประสงคของการประกอบอาชญากรรมประเภทน้ี  

 Edwin H. Sutherland  เปนบุคคลแรกท่ีทําการศึกษาเกี่ยวกับ White-Collar-Crime  หรือ

อาชญากรรมคอเชิ้ตขาว โดยเปล่ียนความเชื่อท่ีวา อาชญากรรมเกิดข้ึนในชนช้ันลางของสังคม

เทานั้น และไดใหนิยาม “อาชญากรรมคอเช้ิตขาว” วา  เปนความผิดท่ีกระทําลงโดยบุคคลท่ีมีผูนับ

                                             
 2  วีระพงษ บุญโญภาส ก (2549).  อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (พิมพครั้งที่ 5).  หนา 3 - 5.   
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หนาถือตา มีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม (person in upper socio-economic class) โดยอาศัย

ตําแหนงหนาท่ีการงานเปนชองทางในการกระทําความผิด  และความผิดดังกลาวกอใหเกิดความ

เสียหายตอวงธุรกิจตลอดจนเศรษฐกิจของประเทศ3 อยางไรก็ดี  มีการวิพากษวิจารณวาความหมายท่ี 

Sutherland ใหไวนั้นแคบเกินไปไมครอบคลุมถึงการกระทําท่ีอยูนอกการประกอบอาชีพของ

ผูกระทําความผิด และไมสามารถนําไปอธิบายการดําเนินธุรกิจบางอยางท่ีมีการประกอบ

อาชญากรรมเปนกิจกรรมหลัก4 เชน การตั้งบริษัทขายตรงบังหนาเพื่อฉอโกงลูกคา  

 นักอาชญาวิทยาชื่อ Reckless จัดใหอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (White-Collar-Crime) 

อยูในประเภทของอาชญากรอาชีพท่ีใชเทคนิคข้ันสูงในการกระทําความผิด เม่ือเกิดการกระทํา

ความผิดแลวมีวิธีการทําลายหลักฐานไดแนบเนียน จึงทําใหยากแกการสืบสวนสอบสวนจับกุม 

อาชญากรประเภทนี้นอกจากจะเปนผูท่ีมีความรู มีประสบการณ หรือความเช่ียวชาญในวิชาชีพหรือ

อาชีพท่ีตนถนัดแลว ยังมีคุณสมบัติพิเศษท่ีแตกตางจากอาชญากรอาชีพธรรมดา คือ เปนผูมีความ

เฉลียวฉลาด มีบุคลิกดี เปนท่ียอมรับของคนท่ัวไป และวิถีทางการดําเนินชีวิตของอาชญากรพวกน้ี

มักปะปนอยูกับสังคมของพลเมืองท่ีดี5 

 ตอมา Herbert Edelhertz  ไดขยายความหมายของ White-Collar-Crime  วาเปนการ

กระทําท่ีผิดกฎหมายกรรมเดียววาระเดียว หรือการกระทําท่ีผิดกฎหมายอยางตอเนื่องหรือเกี่ยวของ

กันหลายกรรมหลายวาระ กระทําลงโดยวิถีทางท่ีไมเกี่ยวของกับกายภาพ ไมมีการใชกําลังแตเปน

การปกปดซอนเรนหรือหลอกลวง เพ่ือท่ีจะใหไดมาซ่ึงทรัพยสินหรือความไดเปรียบทางธุรกิจหรือ

ทางสวนตัว6 ทําใหเรียกอาชญากรรมคอเช้ิตขาววา อาชญากรรมทางเศรษฐกิจไดอยางเต็มปาก 

 J.E. Conkin  เรียกการกระทําความผิดทางเศรษฐกิจวา อาชญากรรมทางธุรกิจ (Business 

Crime)  และใหความหมายวาหมายถึงการกระทําท่ีผิดกฎหมายและลงโทษทางอาญาได โดยมี

                                             
 3  E.H. Sutherland.  (1961). White Collar Crime.  pp. 9-10.  
 4  โสทร วณิชเสถียร และเสริน ปุณณะหิตานนท. (ม.ป.ป.). อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีและ
ปฏิบัติ.  หนา 2.   
 5

  วีระพงษ บุญโญภาส ข (2536, มกราคม).  “อาชญากรรมทางเศรษฐกิจในทศวรรษที่ 90” วารสาร
กฎหมายจุฬา, 14, 2.  หนา 1 - 2.   
 6  Herbert Edelhertz.  (1970).  The Nature Impact and Persecution of White-Collar-Crime.   p. 5.  
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วัตถุประสงคท่ีจะใหไดมาซ่ึงเงินหรือทรัพยสิน หรือเพื่อหลีกเล่ียงการจายเงินหรือการสูญเสีย

ทรัพยสินหรือเพ่ือใหไดมาซ่ึงผลประโยชนทางธุรกิจหรือทางสวนตัว7 

 L.E. Sanrager และ J.F. Short จัดอาชญากรรมประเภทนี้วาเปนสวนหนึ่งของ 

Organized Crime  โดยใหนิยามวา เปนการกระทําหรือละเวนการกระทําท่ีเปนการผิดกฎหมาย ตาม

เปาหมายขององคกรท่ีเกิดผลกระทบในทางกายภาพหรือทางเศรษฐกิจอยางรายแรงตอลูกจาง  

พนักงาน  ลูกคา  ผูบริโภค  หรือสาธารณชนท่ัวๆ ไป8 

 คณะกรรมการของสมาคมทนายความของอเมริกา ใหความหมายของอาชญากรรมทาง

เศรษฐกิจไววา เปนพฤติกรรมท่ีผิดกฎหมาย มักเปนการกระทําท่ีเกี่ยวกับการหลอกลวง ปลอมแปลง  

ปกปดซอนเรน ยักยาย และมีการแสดงออกท่ีไมรุนแรง9 

 สวนประเทศไทย ใหความหมายของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเปน 2 แนวทาง คือ10 

 1. แนวทางท่ียึดถือเอากฎหมายเปนกรอบพิจารณา มองวาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

เปนการกระทําความผิดกฎหมายเหมือนเชนอาชญากรรมอ่ืนๆ  เพียงแตมีรูปแบบลักษณะของบุคคล

ท่ีกระทํา หรือผลกระทบในวงกวางตางกันไปเทานั้น  ท่ีสําคัญอาชญากรรมทางเศรษฐกิจตองสงผล

กระทบตอเศรษฐกิจและความม่ันคงของประเทศดวย 

 รศ.วีระพงษ บุญโญภาส ใหความหมายอาชญากรรมทางเศรษฐกิจไววา เปนการกระทํา

ความผิดตอกฎหมายซ่ึงมีผลกระทบตอเศรษฐกิจและความม่ันคงของประเทศ  โดยมิไดจํากัดเฉพาะ

ความผิดกฎหมายอาญาเทานั้น  ผูกระทําความผิดมักมีความรู มีตําแหนงหนาท่ีและมีสถานสภาพ

                                             
 7  J.E. Conkin.  (1979).   Illegal Corporate Behavior.   p. 143.  
 8   L.S. Sanrager and J.F. Short.  (1977).  Social Problems.  p. 407.  
 9  Committee on Economic offienses, Section of Criminal Justice.  (1976, December 30).  Final 
Report of the American Bar Association.  p. 31.  
 10  จรัญ โฆษณานันท.  (2530, 27 มกราคม).  อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ : อุปสรรคและขอเสนอแนะ
เก่ียวกับประสิทธิภาพของการบังคับใชกฎหมาย.  เอกสารสรุปการอภิปรายเรื่องอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ : 
อุปสรรค และขอเสนอแนะเก่ียวกับประสิทธิภาพของการบังคับใชกฎหมาย คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย
รามคําแหง.  หนา 67-68.   
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ในทางสังคม11  ในมุมมองอยางแคบอาชญากรรมทางเศรษฐกิจจะมีขอบเขตการกระทําท่ีฝาฝนตอ

กฎหมายพิเศษท่ีเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการพาณิชยเทานั้น แตหากมองอาชญากรรมทางเศรษฐกิจใน

มุมมองอยางกวางจะมีขอบเขตการกระทําความผิดตอกฎหมายท่ีเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการพาณิชย

ทุกชนิด  เชน การคอรัปช่ัน การตัดไมทําลายปา  การลักลอบผลิตและจําหนายยาเสพติด  เปนตน12 

 2. แนวทางที่ยึดเอาการเอารัดเอาเปรียบทางเศรษฐกิจเปนกรอบพิจารณา โดยมุงสูปญหา

ความเหล่ือมลํ้าหรือความไมเปนธรรมทางเศรษฐกิจเปนหลัก โดยถือวาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 

คือผูท่ีขูดรีดเอามูลคาสวนเกินของการผลิตไป  

 ดร.อภิชัย พันธเสน  ใหความหมายของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจวา เปนผูท่ีพยายาม 

ยื้อแยงผลประโยชนทางเศรษฐกิจโดยไมชอบธรรม โดยอาศัยอํานาจมืด อํานาจทางเศรษฐกิจ หรือ

อิทธิพลทางกฎหมาย  ทางทหาร  หรือทางการเมืองท่ีเหนือกวา13 

 คณิน บุญสุวรรณ  ไดใหความหมายไววา อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ คือ การกระทํา

ใดๆ ท่ีกอใหเกิดผลเสียหายอยางรายแรง  หรือบอนทําลายเศรษฐกิจของประเทศ  ไมวาการกระทํา

นั้น  ผูกระทํามีเจตนาหรือไมมีเจตนา  ผิดกฎหมายหรือไมผิดกฎหมาย  มีกฎหมายหรือไมมีกฎหมาย

หามก็ตาม14 

 อยางไรก็ดี การพิจารณาความหมายของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจโดยอาศัยกฎเกณฑ

ทางกฎหมายเปนส่ิงท่ีไมเพียงพอ  นักกฎหมายจะตองใชวิจารณญาณใหเกินกวาเร่ืองความยุติธรรม

ทางกฎหมายและเนนความสําคัญของเร่ืองความยุติธรรมในทางเศรษฐกิจและสังคมเปน

สวนประกอบดวย 

                                             
 11  วีระพงษ บุญโญภาส ค  (ม.ป.ป.).  ขอบเขตและความหมายของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ, เทคนิค
และแนวทางการปองกันการฉอโกงฉอฉลปลอมแปลงในทางธุรกิจการคาและการพาณิชย.  หนา 37.   
 12  คณิณ บุญสุวรรณ.  (2529).  อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ นักบอนทําลายชาติท่ีแทจริง.  เอกสาร
ประกอบการสัมมนาทางวิชาการเรื่องอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ คณะนิติศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.              
หนา 3.   
 13  อภิชัย พันธเสน.  (2530, 27 มกราคม).  อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ : อุปสรรคและขอเสนอแนะ
เก่ียวกับประสิทธิภาพของการบังคับใชกฎหมาย.  เอกสารสรุปการอภิปรายเรื่องอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ : 
อุปสรรคและขอเสนอแนะเก่ียวกับประสิทธิภาพของการบังคับใชกฎหมาย คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย
รามคําแหง.  หนา 20.   
 14  คณิณ บุญสุวรรณ.  หนาเดิม   
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 2.1.2  ลักษณะของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 

 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจเปนการประทุษรายตอสังคมที่มีลักษณะซึมลึก  อาจเกิดข้ึน

ไดตลอดเวลาทุกสถานท่ีและกับทุกคน  โดยท่ัวไปแลวมักไมปรากฏตัวผูเสียหายเดนชัด บางคน   

ไมรูตัวดวยซํ้าวาตนตกเปนผูเสียหายแลว ท้ังๆ ท่ีถูกหลอกลวงจนเสียเงินเสียทองไปแลว15 

 ลักษณะอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ แบงออกไดดังน้ี16 

 ประการท่ี 1  เปนการกระทําผิดกฎหมาย  หรือแฝงเรนการกระทําผิดกฎหมายไวใน

กิจการท่ีถูกกฎหมาย  ซ่ึงไดรับอนุญาตแลว  มีท้ังเปนการกระทําแบบลักลอบประกอบการ และ

ประกอบการโดยเปดเผยแตผิดกฎหมาย เชน การคาของหนีภาษี การประกอบการผิดกฎหมายใน

เร่ืองการเงิน การคลัง  การธนาคาร  การประกอบธุรกิจแชรและแชรลูกโซ เปนตน   

 ประการท่ี 2  มีความซับซอน มีวิธีปกปดความผิดและพยายามทําลายหลักฐาน ทําให

การคนหาหลักฐานเปนไปดวยความยากลําบากไมทันตอเหตุการณ อํานาจเงินท่ีไดมาจากการ

กระทําความผิดกอใหเกิดอิทธิพลมืดในการปดปากพยาน  ติดสินบนเจาพนักงาน รวมท้ังการจาง

ผูอ่ืนใหรับสารภาพแทนได  จึงยากท่ีจะทําลายไดถึงแหลงตนตอท่ีแทจริง ทางการตองเสียคาใชจาย

ในการปราบปรามปละจํานวนมาก17   

 ประการท่ี 3 พฤติกรรมการกระทํามีลักษณะท่ีซอนเรนแอบแฝง  สังเกตพบความผิด   

ไดยาก  จนบางคร้ังผูถูกกระทําไมรูสึกตัววากําลังตกเปนเหยื่อ กวาจะรูตัวก็ตอเม่ือเกิดผลข้ึนแลว 

ประกอบกับไมมีภาพพจนท่ีเขยาขวัญประชาชน ไมมีลักษณะสรางความหวาดกลัวคุกคาม  

                                             
 15  เข็มชัย ชุติวงศ.  (2530, 27 มกราคม).  อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ : อุปสรรคและขอเสนอแนะเก่ียวกับ 
ประสิทธิภาพของการบังคับใชกฎหมาย.  เอกสารสรุปการอภิปรายเรื่องอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ : อุปสรรคและ
ขอเสนอแนะเก่ียวกับประสิทธิภาพของการบังคับใชกฎหมาย   คณะนิติศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง.                  
หนา 37-38.   
 16  สิทธิ จิรโรจน.  (2530, 27 มกราคม).  อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ : อุปสรรคและขอเสนอแนะเก่ียวกับ 
ประสิทธิภาพของการบังคับใชกฎหมาย.  เอกสารสรุปการอภิปรายเรื่องอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ : อุปสรรคและ
ขอเสนอแนะเก่ียวกับประสิทธิภาพของการบังคับใชกฎหมาย  คณะนิติศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง. หนา 7.   
 17  บัญญัติ วิสุทธิมรรค.  (2533, มิถุนายน ).  “อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ” วารสารอัยการ, 13, 148.             
หนา 14.   
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ผูถูกกระทําโดยตรง18 ทําใหผูเสียหายไมรูสึกตัววาไดตกเปนเหยื่อของอาชญากรรมแลว  แตคิดวา

เปนการเสียเปรียบในเร่ืองของธุรกิจการคาเทานั้น  จึงไมสรางความโกรธแคนใหกับผูถูกกระทํา

หรือผูพบเห็นการประกอบอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ มีวัตถุประสงคเพื่อใหไดมาซ่ึงทรัพยสินเปน

สําคัญ การประทุษรายตอรางกายหรือชีวิตท่ีเกิดข้ึนไมไดเปนเปาหมายแตเปนเพียงวิธีการที่จะให

ไดมาซ่ึงทรัพยสินหรือเพ่ือความสะดวกในการกระทําผิดหรือหลบหนีเทานั้น 

 ประการท่ี 4  มีความรูความชํานาญ มีการใชเคร่ืองมือและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เขาชวย 

เชน พวกคอมพิวเตอร เอกสารทางการคาประกอบกับมีการตระเตรียมวางแผนอยางดี การกระทําผิด

จะดําเนินการกันอยางเปนระบบ มีการศึกษาหาขอมูลวางแผนและจัดการเร่ืองอ่ืนไวพรอมสรรพ  จึง

ยากตอการสืบสวนสอบสวน จับกุม และพิพากษา 

 ประการท่ี 5  มักกระทําโดยบุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีมีสถานภาพ หรือบารมีในสังคม

โดยเฉพาะผูทรงอิทธิพล หรือผูมีอํานาจทางการเมือง มีอํานาจกฎหมายอยูในมือ ในวงการเมืองเอง 

ก็มีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจปะปนอยูไมนอยเชนกันโดยบุคคลเหลานี้มักดํารงอยู 2 ฐานะ  คือ 

ฐานะท่ีไดรับเลือกมาจากความไววางใจของราษฎร และมีฐานะของโจรใสสูท19 

 ประการท่ี 6  การกระทําความผิดทางเศรษฐกิจ มักจะดําเนินการโดยหลายคนหลายกลุม  

รวมท้ังมีประชาชนเขารวมท้ังโดยรูตัวและไมรูตัวจนเช่ือมโยงเปนขบวนการในระดับทองถ่ินและ

ระดับชาติ  อีกท้ังยังมีแนวโนมจะรวบรวมกันเปนองคกรอาชญากรรมและขยายตัวออกเปน

อาชญากรรมขามชาติตอไป 

 ประการท่ี 7  มีลักษณะเปนอันตรายตอความผาสุกและสวัสดิภาพของประชาชน  ความ

เสียหายมีมูลคามากกวาอาชญากรรมธรรมดา มีผูเสียหายจํานวนมาก และอาจกลาวไดวา รัฐก็เปน

ผูเสียหายดวยเชนกัน  เพราะอาชญากรรมทางเศรษฐกิจบอนทําลายทางเศรษฐกิจ  ทําลายการลงทุน

ขัดขวางการพัฒนาเติบโตทางสังคมและในแงของความม่ันคง ซ่ึงบางลักษณะมีผลสงไปถึงการ

ทําลายศีลธรรม ประเพณี และวัฒนธรรมของสังคมชาติดวย  

 

                                             
 18  โสทร วณิชเสถียร และเสริน ปุณณะหิตานนท.  เลมเดิม.  หนา 7.   
 19

  วีระพงษ บุญโญภาส ง (2534, ธันวาคม ).  “อาชญากรรมทางเศรษฐกิจกับพัฒนาการของ
อาชญากรรม.”  วารสารกฎหมายจุฬา, 21, 4.  หนา 174.   
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ตารางท่ี 2.1 

ตารางเปรียบเทียบความแตกตางระหวางอาชญากรรมทางเศรษฐกิจกับอาชญากรรมธรรมดา 

อาชญากรรมธรรมดา อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 

1. เกิดขึ้นโดยอาศัยชองวางและโอกาสในการ 

    กระทําผิดโดยท่ัวไป 

2. ผลการกระทําจะปรากฏในระยะเวลาอันส้ัน 

    ผูเสียหายจะรูตัวรวดเร็ว และเกิดผลโดยตรง  

   ตอผูเสียหาย 

3. พยานยืนยันการกระทําผิดไดอยางชัดเจน 

 

4. มีผลกระทบตอความรูสึกของผูถูกกระทํา 

รวมถึงประชาชนผูไดรับทราบเหตุการณ 

5. ทรัพยสินท่ีถูกประทุษรายอยูในวงเงินไมสูง 

    และการประกอบอาชญากรรมโดยท่ัวไป 

     เปนการกระทําเฉพาะบุคคลหรือเปนกลุม 

 6. มีผลกระทบตอสวัสดิภาพของประชาชน 

     ในวงจํากัด 

1. เกิดขึ้นโดยอาศัยโอกาสและชองวางทางความรู 

    ในวิชาชีพหรือตําแหนงหนาท่ี 

2. กวาจะรูผลของการกระทําตองใชเวลานาน และ 

    อาจมีผูไดรับความเสียหายเปนจํานวนมาก 

 

3. ความชัดเจนของพยานหลักฐานหาไดยาก อาจ 

    ตองประสบปญหาในระเบียบปฏิบัติ 

4. อาจไมกอความรูสึกรวมตอบุคคลหรือ 

    ประชาชนท่ีไมเกี่ยวของจากผลเสียหายท่ีเกิดข้ึน 

5. ทรัพยสินเสียหายหรือประทุษรายมีวงสูง และ 

    มักจะมีการกระทําผิดในรูปขบวนการ หรือ 

    องคการหรือกลุม 

6. มีผลกระทบตอประชาชนและเศรษฐกิจ ความ 

    ม่ันคงของประเทศเปนสวนรวม 

 

 2.1.3  ขอบเขตความหมายและประเภทของอาชญากรรมเศรษฐกิจ 

   เม่ือกฎหมายถูกใชเปนเคร่ืองกําหนดวา การกระทําเชนใดท่ีถือเปนอาชญากรรมทาง

เศรษฐกิจ จึงข้ึนอยูกับการมองขอบเขตความหมายของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจดวยมุมมองเชนใด  

ซ่ึงแตเดิมกฎหมายมักจะเนนในความผิดเกี่ยวกับทรัพยากร เชน การตัดไมทําลายปา ความผิด

เกี่ยวกับการลักลอบขนสินคาหนีภาษี ซ่ึงมักกระทําเปนกระบวนการและมีผูมีอิทธิพลเกี่ยวของ     

แตในปจจุบันอาชญากรรมทางเศรษฐกิจไดขยายวงกวางออกไป เชน การใหสินบนในวงการธุรกิจ 

การใชอิทธิพลทางการเงินโนมนาวใหมีการออกกฎหมายเพื่อใหตนเองหรือกลุมของตนไดรับ
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ผลประโยชน การหลีกเล่ียงภาษี20 ทําใหกฎหมายตองขยายขอบเขตใหครอบคลุมถึงการกระทํา

ความผิดทางเศรษฐกิจที่ปรากฏขึ้นในปจจุบัน เพื่อคุมครองผูบริโภค 

 นอกจากสามารถจําแนกประเภทอาชญากรรมทางเศรษฐกิจตามลักษณะดังกลาวแลว ยัง 

สามารถจําแนกอาชญากรรมทางเศรษฐกิจตามผลกระทบท่ีผูเสียหายไดรับไดเปน 5 ประเภท คือ21 

 1. ประเภทท่ีเปนการกระทําตอคูแขงในวงการคาหรืออุตสาหกรรม เชน การจารกรรม

ขอมูล การติดสินบนเจาหนาท่ีของคูแขงหรือบุคคลในรัฐบาล เพ่ือมีอิทธิพลเหนือคูแขง การฝาฝน

ตอกฎหมายวาดวยการผูกขาด 

 2. ประเภทท่ีเปนการกระทําตอรัฐบาล เปนการสนับสนุนใหเกิดการคอรัปช่ันและ

ประพฤติมิชอบในวงราชการมากข้ึน เชน การติดสินบนเจาหนาท่ีของรัฐเพื่อเปนการแลกเปล่ียนกับ

การจางวานท่ีมีรายไดสูงในอนาคต การหลีกเล่ียงภาษี หรือการใชอิทธิพลในการยกเลิกกฎหมายท่ี

ควบคุมอยู 

 3. ประเภทท่ีเปนการกระทําตอพนักงานของบริษัทเอง  เชน  การจายคาจางต่ํากวาท่ี

กฎหมายกําหนดไว การไมดําเนินการใหมีมาตรการรักษาความปลอดภัยในสุขภาพ อนามัยและชีวิต

ท่ีกฎหมายบังคับใหกระทํา 

 4. ประเภทท่ีเปนการกระทําตอผูบริโภค  เชน  การโฆษณาหลอกลวงหรือปดปายสินคา

โดยบอกชนิดและคุณภาพท่ีไมตรงความจริง การผลิตและจําหนายผลิตภัณฑท่ียังไมไดตรวจสอบ

หรือเปนอันตราย การขายสินคาท่ีปลอมแปลงและขายสินคาเกินราคาจริงเปนการคากําไรเกินควร 

 5. ประเภทท่ีเปนการกระทําตอชุมชนสวนรวม  เชน  การท่ีโรงงานอุตสาหกรรมกอให 

เกิดมลพิษในอากาศ น้ําหรือพื้นดิน หรือจงใจละเมิดกฎหมายที่อนุรักษส่ิงแวดลอมตามธรรมชาติ 

เชน การตัดไมทําลายปา การทําใหทรัพยากรหายากหมดส้ินไป 

 ประเภทอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ท่ีจําแนกตามภาระหนาท่ีดําเนินการของกองบังคับ

การ สืบสวนสอบสวน คดีเศรษฐกิจ กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง กรมตํารวจ ตามคําส่ังของ

                                             
 20

   วีระพงษ บุญโญภาส ง เลมเดิม.  หนา 173.   
 21  สุพจน สุโรจน.  (ม.ป.ป.).   ขอบเขตและความหมายของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ, เทคนิคและแนว 
ทางการปองกันการฉอโกงฉอฉลปลอมแปลงในทางธุรกิจการคาและการพาณิชย.  หนา 23-24.   
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กรมตํารวจท่ี 924/2535 และกองคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร กองคดีอาญา สํานักงานอัยการสูงสุด 

ตามคําส่ังกรมอัยการท่ี 244/2530 ไดแก22 

  1.  ความผิดเกีย่วกับการเงินและการธนาคาร   

 2.  ความผิดเกีย่วกับการคาและการพาณิชย  

      3. ความผิดเกีย่วกับการควบคุมโภคภณัฑและคุมครองผูบริโภคและการกระทําท่ีเปน

อันตรายตอส่ิงแวดลอม โดยเฉพาะความผิดท่ีเกี่ยวกับอาหารและยา  

 4. ความเกีย่วกบัการกําหนดราคาสินคาและปองกันการผูกขาด 

 5. ความผิดเกีย่วกับภาษีอากร ศุลกากร สรรพากรและสรรพสามิต 

  6. ความผิดเกีย่วกับปาไม แร น้ํามันเช้ือเพลิงปโตรเลียม  

  สําหรับการจําแนกประเภทคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจในตางประเทศ ในการประชุม 

International Symposium on Commercial Crime ท่ีมหาวิทยาลัย Cambridge ป 1985 มีการจําแนก

ประเภทคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ดังนี้23 

 1)  การจําแนกแนวความคิดของ Commonwealth 

      (1)  Corporate Fraud (managerial and employee) 

       (2)  Securities Frauds (E.G. The issuance of worthless stock, bond washing and 

market) 

       (3)  Market and trading abuses (e.g. illegal restrictive practices and monopolies), 

       (4)  Manipulation of markets (i.g. securities and commodity), 

       (5)  Smuggling, 

       (6)  Exchange control violations and illegal currency smuggling 

       (7)  Counterfeiting of currency and illegal currency smuggling 

       (8)   Forgery, 

       (9)   Franchise frauds 

       (10)  Loan scharking and illegal money lending, 

                                             
 22  วีระพงษ บุญโญภาส.  อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (พิมพครั้งที่ 5).  หนา 21-23.   
 23  แหลงเดิม  หนา 23-27   
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      (11)  Fraudlently obtaining government subsidies, 

      (12)  Social security and welfare frauds, 

      (13)  Fraudulent insurance claims, 

      (14)  Shipping frauds (e.g. cube-cutting, wrecking, sale of non-existent cargo), 

      (15)  Credit frauds (e.g. long firm frauds, carbon paper and stationery frauds), 

      (16)  Credit card frauds, 

      (17)  Economic and industrial espionage, 

      (18)  Bribery and corruption 

      (19)  Tax evasion 

      (20)  Pirating of records, films, publications etc. (including copyright and trade 

mark violations), 

      (21)  Advance fee frauds, 

      (22)  Fraudulent factoring, 

      (23)  Criminal banking, 

      (24)  Frauds associated with bankruptcy and insolvency (including fraudulent 

trading, trading whilst and undischarged bankrupt, fraudulent preference etc.) and 

      (25)  False accounting 

      (26)  Computer fraud 

 2)  การจําแนกตามแนวความคิดขององคการตํารวจสากล (Interpol) 

      สําหรับความผิดอาญาท่ีจัดอยูใน Economic Crime Group ไดแก 

       (1)  Banking fee frauds 

         - Advance fee frauds 

         - Forged and fraudulent letters of credit promissory note and bills of exchange 

         - Other fraudulent bank money transfers 

         - Maritime fraud relating to forged and fraudulent bills of lading 

       (2)  Commercial frauds 
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        - Wholesale purchasing frauds 

       - Bankruptcy criminal and fraudulent trading 

       - False accounts and conversion of company property 

       - Forged contracted and fraudulent invoicing 

       - Telephone sales frauds 

       - Trade and telex directory frauds 

       - Counterfeiting of products and copyright (criminal) 

       - Pyramid sales 

       - Fake companies 

      (3)  Retail payment frauds 

       - Stolen and counterfeit cheques, travel’s cheques and Euro-cheques 

       - Insufficiently funded cheques 

       - Credit cards (stolen, altered) 

       - Automatic cash dispenser frauds 

       - False identity documents 

        (4)  Investment related frauds 

        - Securities : stocks, shares bond (stolen, false) 

        - Commodity futures frauds 

        - Land, villa and mobile home frauds 

        - Insider dealings 

        (5)  Miscellaneous frauds 

        - Computer related crimes 

        - Insurance frauds 

        - Government and EEC subsidy frauds 

        - Philatelic fraud 

        - Gaming frauds 
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      - Hiring of labor frauds 

      - Airline ticket frauds 

      - Other transport frauds 

      - Tax frauds 

      - Exchange control violations 

      - Corruption (Normally only in the pubic sector) 

      - Misuse of on trusted property 

      - Bogus academic institution and qualifications 

 ประเภทคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ตามบัญชีทายพระราชบัญญัติการสอบสวนคดี

พิเศษ พ.ศ. 2547 มีดังนี้ 

 (1) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยการกูยมืเงินท่ีเปนการฉอโกงประชาชน 

 (2) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยการแขงขันทางการคา 

 (3) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย 

 (4) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน  ธุรกิจหลักทรัพย และ

ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร 

 (5) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยการเลนแชร 

 (6)  คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการแลกเปล่ียนเงิน 

 (7) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยความผิดเกีย่วกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ 

 (8)  คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแบบผังภูมิของวงจรรวม 

 (9)  คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค 

              (10) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยเคร่ืองหมายการคา 

             (11) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยเงินตรา 

              (12) คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยการชดเชยคาภาษีอากร สินคาสงออกท่ีผลิตใน

ราชอาณาจักร 

              (13)  คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยดอกเบ้ียเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน 

              (14)  คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยธนาคารแหงประเทศไทย 
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              (15)  คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยบริษทัมหาชนจํากดั 

              (16)  คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

              (17)  คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

              (18)  คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยลิขสิทธ์ิ 

              (19)  คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน 

              (20)  คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 

              (21)  คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยสิทธิบัตร 

              (22)  คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 ตามคําส่ังกรมตํารวจท่ี 250/2525 ลงวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2525 ไดจัดประเภทของ

อาชญากรรมทางเศรษฐกิจท่ีมักพบเห็นในประเทศไทยออกเปน 5 ประเภทสําคัญ ดังนี้24 

 1  ประเภทความผิดในดานการพาณิชย 

 2  ประเภทความผิดในสายงานดานการสาธารณสุข   

 3  ประเภทความผิดในสายงานดานการอุตสาหกรรม   

 4  ประเภทความผิดในสายงานดานการเกษตรและสหกรณ   

 5  ประเภทความผิดในสายงานดานการคลัง   

                  เม่ือทุกประเทศทั่วโลกตางใหความสําคัญกับการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม

ทางเศรษฐกิจ ทําใหประเทศไทยจําตองออกกฎหมายหลายฉบับและแกไขปรับปรุงกฎหมายใหมี

ประสิทธิภาพมากข้ึนในการปรับใชเพ่ือท่ีจะลงโทษผูกระทําผิด โดยมีการจําแนกลักษณะความผิด

ของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจแตละประเภท และกําหนดอัตราโทษท่ีจะลงแกอาชญากรทาง

เศรษฐกิจตางหากจากอาชญากรรมท่ัวไป เนื่องจากไดกอใหเกิดความเสียหายท่ีมีมูลคามหาศาล 

ผลตอบแทนในการกระทําผิดมีมูลคาสูง  เม่ือเทียบกับอัตราโทษท่ีกฎหมายกําหนดไวแลว ทําใหการ

กระทําผิดในทางเศรษฐกิจมีจํานวนท่ีเพิ่มข้ึน ประเทศไทยมีการแกไขกฎระเบียบท่ีเปนอุปสรรคตอ

การบังคับใชกฎหมายสําหรับความผิดทางเศรษฐกิจ โดยจําแนกออกตามกลุมความผิดไดดังนี้ 

  

                                             
 24  แหลงเดิม.  หนา 31-40.   
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 1)  กลุมการกระทําความผิดเก่ียวกับการฉอโกง 

     ไดแก พระราชกําหนดการกูยืมเงินท่ีเปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. 2527 แกไข พ.ศ. 

2535 และ พ.ศ. 2545  

 2)  กลุมการกระทําความผิดเก่ียวกับการคากําไรเกินควร 

     ไดแก พระราชบัญญัติกําหนดราคาสินคาและปองกันการผูกขาด พ.ศ. 2522 มาตรา 

29 มาตรา 30  มาตรา 45   

 3)  กลุมการกระทําความผิดเก่ียวกับตลาดหลักทรัพย 

     ไดแก พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 มาตรา 97  มาตรา 

มาตรา 238-240  มาตรา 243 (1) (2)มาตรา 244 มาตรา 282  มาตรา 283   

 4)  กลุมการกระทําความผิดเก่ียวกับเช็ค 

     ไดแก พระราชบัญญัติวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค พ.ศ. 2535  มาตรา 4   

 5)  กลุมการกระทําความผิดเก่ียวกับโรงงาน อาหาร และยา 

     ไดแก พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 37 มาตรา 39  มาตรา 45  มาตรา 57  

มาตรา 58  พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522  มาตรา 25  มาตรา 58  ถึงมาตรา 61  มาตรา 73  

พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 มาตรา 117  มาตรา 118  พระราชบัญญัติเคร่ืองสําอาง พ.ศ. 2535

มาตรา 59 มาตรา 63 มาตรา 64   

 6) กลุมการกระทําความผิดเก่ียวกับส่ิงแวดลอม 

    ไดแก พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 

2535 มาตรา 96 มาตรา 97   

      นอกจากนั้น ประเทศไทยยังมีการกระทําความผิดทางเศรษฐกิจอีกหลายรูปแบบ  เชน 

         (1)  การดําเนินธุรกิจบริษัทเงินทุนและหลักทรัพย  ซ่ึงผูบริหารบริษัทอาศัยชองวาง

ของกฎหมาย  นําเงินของผูนําเงินมาลงทุนกับบริษัทไปทําธุรกิจสวนตัว เม่ือเกิดลมเหลวขาดทุนก็

หนีไปตางประเทศ ทําใหทรัพยสินของประชาชนผูมารวมลงทุนตองเสียหายจํานวนมาก 

         (2)  การฉอโกงโดยผูบริหารธนาคารบางแหงนําเงินของธนาคารไปลงทุนยัง

ตางประเทศโดยไมชอบดวยกฎหมาย  ซ่ึงทางราชการเองก็ไมสามารถติดตามนํามาคืนได หากการ

ดําเนินการลมเหลว ประชาชนผูฝากเงินยอมเสียหายอยางแนนอน 
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        (3)  การกักตุนสินคา  การปลอมปนสินคา  การลักลอบนําของเถ่ือนเขาประเทศ  

การโกงภาษีสรรพากร  การปนราคาท่ีดิน  การปนราคาหุน 

        (4) การฉอโกงดวยเลตเตอรออฟเครดิต  โดยการใชพันธบัตรหรือใบหุนปลอม ตั๋ว

เงินปลอม การซ้ือขายในตลาดคาผลผลิตลวงหนา 

        (5) การนําพันธุพืชหวงหามออกนอกประเทศ 

        (6) การฉอโกงดวยการจมเรือสินคาเพื่อเอาประกัน ฯลฯ 

 โดยเฉพาะอยางยิ่งอาชญากรรมเกี่ยวกับบัตรเครดิตนี้   มักเกิดกับนักทองเท่ียว

ชาวตางชาติท่ีเขามาประเทศไทย และปจจุบันการกระทําในรูปแบบขบวนการโดยมีอาชญากร

เดินทางมาจากตางประเทศมากระทําผิดเปนกลุมและกระทําไดหลายวิธี เชน การนําบัตรท่ีหายหรือ

ถูกลักไปซ้ือสินคาท่ีสามารถขายไดงาย การเปล่ียนแปลงบัตรโดยการนําบัตรเปล่ียนขอมูลบนบัตร

ดวยวิธีการตางๆ การปลอมบัตรโดยการลักลอบนําขอมูลบนบัตรท่ีแทจริงของสมาชิกคนใดคนหนึ่ง

การโกงเกี่ยวกับบัตรเครดิต  โดยทางรานผูรับบัตรเปนผูกระทําเองหรือรวมมือกับกลุมอาชญากร ท้ัง

ภายในประเทศ และกลุมอาชญากรขามชาติ25 

 

2.2  อาชญากรรมแชรลูกโซท่ีแฝงในธุรกิจขายตรงในประเทศไทย    

 2.2.1  ความเปนมา  ความหมายและประเภทของการเลนแชรและแชรลูกโซ  

 กอนจะกลาวถึง “แชรลูกโซ” ซ่ึงถือวาเปนอาชญากรรมทางเศรษฐกิจท่ีสรางความ

เสียหายแกประเทศไทยอยางมากมายมหาศาลมาแลว จะขอกลาวถึงการเลนแชรโดยท่ัวไปพอสังเขป 

 (1) ความเปนมาของการเลนแชร26   

      การเลนแชรในประเทศไทยเกิดมานานนับรอยปกอนการจัดต้ังสถาบันการเงินใด ๆ 

โดยมีรากฐานมาจากประเทศจีนโดยแพรหลายเขามาพรอมกับการคาขายระหวางชาวไทยกับชาวจีน

ในรัชสมัยสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 3 เปนตนมา สาเหตุท่ีการเลนแชรไดรับความนิยม

ในหมูนักธุรกิจผูลงทุนคาขายในสมัยนั้นเนื่องจากสภาพความจําเปนในระบบธุรกิจท่ีขาดส่ือกลาง

ในการระดมเงินทุนเพราะในสมัยนั้นในประเทศไทยยังไมมีระบบธนาคารเกิดข้ึน แหลงเงินทุนท่ี

                                             
 25  แหลงเดิม.  หนา 40-41.   
 26  แหลงเดิม.  หนา 147 - 148.   
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สําคัญก็จะอยูท่ีขุนนาง คุณพระ คุณหลวง หรือพอคาคนจีนท่ีปลอยเงินกูโดยเรียกดอกเบ้ียสูง ๆ 

ฉะนั้น  วิธีการระดมเงินมาลงทุนท่ีดีก็คือการเลนแชรเปยหวยนั่นเอง และเนื่องจากผลประโยชน

ตอบแทนของการเลนแชรสูงข้ึนจึงทําใหมีผูนิยมเลนแชรมากข้ึน และดวยแนวคิดท่ีแยบยลของนัก

ธุรกิจท่ีใชการเลนแชรเปนเคร่ืองมือหมุนเวียนและเสริมสภาพคลองทางการเงิน ทําใหรูปแบบการ

เลนแชรมีดวยกันหลายลักษณะหรือหลายประเภท เชน แชรดอกหัก แชรดอกตาม และพัฒนาไปถึง

แชรปรามิดและแชรลูกโซ โดยเฉพาะอยางยิ่งแชรลูกโซนี้มีผลกระทบตอประชาชนและเศรษฐกิจ

ของประเทศเปนอยางมากดังท่ีปรากฏเปนขาวในส่ือมวลชนเกือบทุกแขนงในชวงเวลาท่ีผานมานี้ 

      เนื่องจากระบบการเลนแชรมีผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชน ระบบ

การเงินมหภาคและระบบเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ การปลอยใหมีการดําเนินธุรกรรม

เลนแชรเปยหวยโดยขาดทิศทางยอมกอใหเกิดปญหาทางการเงิน  ปญหาการฉอโกงและ

อาชญากรรมทางธุรกิจอ่ืน ๆ ตามมา ดังนั้น ภาครัฐจึงตราพระราชบัญญัติการเลนแชร พ.ศ. 2534 

เพื่อควบคุมการเลนแชรท่ีจัดข้ึนโดยบุคคลธรรมดา และหามนิติบุคคลเปนนายวงแชร เนื่องจากการ

กระทําของนิติบุคคลท่ีเปนนายวงเปนกิจการท่ีใกลเคียงกับการดําเนินธุรกรรมของธนาคารพาณิชย

และบริษัทเงินทุน หากไมมีการควบคุมแลวก็จะเปนผลรายตอระบบการเงิน และสงผลกระทบตอ

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจทําใหประชาชนไดรับความเดือนรอน เพื่อหลีกเล่ียงมิใหการเลนแชรเปน

การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการเลนแชร พ.ศ. 2534 ผูดําเนินธุรกิจเลนแชรจึงไดมีการ

พัฒนารูปแบบแชรออกไปอีกเพื่อหลีกเล่ียงกฎหมายดังกลาว เชน การพัฒนาเปนธุรกิจขายตรง แชร

เสมาฟาคราม แชรนากหญา และอ่ืน ๆ ทําใหภาครัฐตองนําเอาพระราชกําหนดการกูยืมเงินอันเปน

การฉอโกงประชาชน  พ .ศ .  2527 พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง  พ .ศ .  2545  

พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2546 และประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะ 12 หมวด 3 

ความผิดฐานฉอโกง ตลอดจนกฎหมายอ่ืน ๆ มาใชเพื่อเปนการปองกันและปราบปรามผูดําเนินการ

จัดใหมีการเลนแชรในรูปแบบตาง ๆ 

  

DPU



 24 

(2) ความหมายของการเลนแชรและแชรลูกโซ27 

        พระราชบัญญัติการเลนแชร พ.ศ. 2534 ไดนิยามความหมายของคําวา “การเลนแชร” 
วา หมายความวา การท่ีบุคคลตั้งแตสามคนข้ึนไปตกลงกันเปนสมาชิกแชร โดยแตละคนมีภาระท่ีจะ
สงเงินหรือทรัพยสินอ่ืนใด รวมเขาเปนทุนกองกลางเปนงวด ๆ เพื่อใหสมาชิกวงแชรหมุนเวียนกัน
รับทุนกองกลางแตละงวดน้ันไปโดยการประมูลหรือโดยวิธีอ่ืนใด และใหหมายความรวมถึงการ
รวมทุนในลักษณะอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงดวย28 
      คําวา “ลูกโซ” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง หวงของ
โซหรืออีกความหมายหน่ึงหมายถึงลักษณะท่ีตอเนื่องกัน  
      ฉะนั้น  คําวา  “แชร ลูกโซ” นาจะมีความหมายวา  แชรหลายวงท่ีมี ลักษณะ

ตอเนื่องกัน29 หรือหมายถึง รูปแบบการดําเนินธุรกรรมท่ีมุงประสงคเพื่อหารายไดจากการระดม

เงินทุนเปนหลัก โดยมีการสัญญาในการเขารวมธุรกิจท่ีจะตอบแทนผลประโยชนในรูปแบบตาง ๆ 

ท่ีสูงกวาเงินลงทุน ซ่ึงผูประกอบการมักจะอางถึงการนําเงินไปลงทุนในรูปแบบธุรกิจอ่ืน ๆ ตอ ๆ

ไป เพื่อปนรายไดจายแจกแกผูเขารวมธุรกิจอยางท่ัวถึง30 

 (3) องคประกอบของการเลนแชรและแชรลูกโซ 

      การเลนแชรประกอบดวยองคประกอบ 3 ประการ คือ 

      (1) ทาวแชรหรือนายวงแชรหรือเจามือแชร มีหนาท่ีเปนคนกลางคอยรวบรวมเงิน

จากลูกแชรในวงของตน เม่ือถึงกําหนดตามท่ีตกลงกันพรอมดวยดอกเบ้ียแลวสงมอบใหแกลูกแชร

ท่ีประมูลแชรนัดนั้นได 

      (2) ลูกแชรหรือลูกวงแชร มีหนาท่ีตองสงเงินแชรใหแกเจามือหรือทาวแชรตาม

กําหนดนัด และมีสิทธิประมูลเงินแชรไดคนละคร้ัง สุดแลวแตวาใครประมูลดอกเบ้ียไดสูงกวาคน

อ่ืนก็จะไดเงินแชรกองนั้นไปกอนผูท่ีประมูลดอกเบ้ียใหต่ํากวา ลูกแชรคนใดประมูลกองแชรไดเงิน

                                             
 27  ดูหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร ที ่นว 12/2498 ลงวันที่ 14 มกราคม 2498 ประกอบ. 
 28  ดู พระราชบัญญัติการเลนแชร พ.ศ. 2534 มาตรา 4 
 29  วีระพงษ บุญโญภาส ก เลมเดิม.  หนา 149.   
 30  ชนะชัย ลิ้มประเสริฐ.  (2547, 27 กันยายน).  สัมมนาการสอบสวนดําเนินคดีความผิดตาม พ.ร.ก. การ
กูยืมเงินท่ีเปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. 2527 และ พ.ร.บ. การเลนแชร พ.ศ. 2534.  เอกสารประกอบการบรรยาย
หลักสูตรสอบสวนคดีพิเศษและเจาหนาที่คดีพิเศษ รุนที่ 3  กรมสอบสวนคดีพิเศษและสํานักอบรมศึกษากฎหมาย
แหงเนติบัณฑิตยสภา. หนา 1.   
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ไปแลวยังมีหนาท่ีตองชําระดอกเบ้ียใหแกลูกวงแชรคนอ่ืน ๆ สําหรับเงินกองแชรท่ีตนประมูลไดไป

ดวยโดยชําระเงินตนและดอกเบ้ียผานทาวแชร 

      (3) เงินลงแชรหรือตนเงินและดอกเบ้ีย คือ เงินท่ีลูกแชรแตละคนมอบใหแกเจามือ

ไปเพื่อรวบรวมและสงมอบแกลูกแชรคนอ่ืน สวนดอกเบ้ียนั้นจะสูงตํ่าเทาใดก็สุดแตการประมูลใน

แตละนัด ซ่ึงอาจสูงถึงรอยเปอรเซ็นตหรือกวานั้นก็ได 

  แชรลูกโซหรือแชรขายตรงสินคาตาง ๆ จะมีองคประกอบดังเชนแชรปกติ

ท่ัว ๆ ไป โดยจะมีนายวงแชรซ่ึงไดแกเจาของบริษัทเปนนายวงแชรวงแรก และมีลูกแชรเปนทาว

แชรวงท่ีสอง สวนลูกวงของแชรก็จะเปนทาวแชรวงท่ีสามเปนอยางนี้ตอ ๆ กันไป จนขยายเปนพัน

วง ทําใหมีกระแสเงินหมุนเวียนเปนจํานวนมาก ลักษณะการขยายของวงแชรชนิดนี้จึงเรียกวา “แชร

ลูกโซ”  สวนเงินลงแชรนั้นอาจจะเรียกหรือเปล่ียนเปนรูปแบบการเรียกเปนเงินคาสินคาหรือคา

สมาชิก  

 (4) การแบงประเภทของแชร31 

      การเลนแชรอาจแบงไดเปน 3 ประเภท ดังนี ้

      (1) ประเภทแชรตามลักษณะการเลน ไดแก การนําเอาลักษณะการชําระเงินคาดอก

แชรหรือผลประโยชนตอบแทนท่ีมีความแตกตางกันมาจัดแบงประเภท โดยแบงออกเปน 4 รูปแบบ 

คือ แชรดอกหัก แชรดอกตาม แชรรูปแบบพิเศษ และแชรรูปแบบอ่ืน 

      (2) ประเภทแชรตามลักษณะหลักประกัน ไดแก แชรท่ีมีการนําเอาตราสารทาง

การเงิน เชน เช็คเขามาใชในการเลนแชร สามารถแบงประเภทแชรตามลักษณะหลักประกันได 3 

ประเภท คือ แชรเงินสด แชรเช็ค และแชรหลักฐานอ่ืน เชน การออกต๋ัวสัญญาใชเงิน การมอบ

ทรัพยสินบางประเภทใหยึดถือไวเปนประกัน 

      (3)  ประเภทแชรนอกระบบ  ไดแก  การเลนแชร ท่ี มิได เปนไปตามนัยแหง

พระราชบัญญัติการเลนแชร พ.ศ. 2534 แตเปนแชรท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อหลอกลวงเอาเงินจาก

ประชาชนผูละโมบหรือเพื่อรวบรวมเงินลงทุนไปประกอบธุรกิจท่ีผิดกฎหมาย แชรนอกระบบบาง

                                             
 31  วีระพงษ บุญโญภาส ก เลมเดิม.  หนา 154-161 และดู จิตติมา  ดุริยะประพันธ, ฤชุกร สิริโยธิน และ
ธีรพล รัตนาลังการ. (2528, 7 ตุลาคม).   แชรธุรกิจ.   รายงานการศึกษาตลาดเงินนอกระบบ. ฝายวิชาการ ธนาคาร
แหงประเทศไทย. หนา 2-3 ประกอบ.  
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กรณีแมไมอยูภายใตบังคับของพระราชบัญญัติการเลนแชร พ.ศ. 2534 ก็ตาม แตพฤติการณหรือการ

กระทําของผูจัดใหเลน ผูสนับสนุนการกระทําเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา และพระ

ราชกําหนดการกูยืมเงินท่ีเปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. 2527 แชรนอกระบบท่ีระบาดอยูใน

ประเทศไทยขณะน้ีอาจแบงไดเปนประเภทที่สําคัญ 2 ประเภท คือ แชรปรามิดและแชรลูกโซ 

 

 2.2.2  แนวความคิดและลักษณะของธุรกิจขายตรง 

 รูปแบบธุรกิจขายตรงเปนธุรกิจท่ีทําการซ้ือขายกันเฉพาะในหมูสมาชิกเทานั้น โดยเปน

การซ้ือขายสินคาระหวางบริษัทขายตรงซ่ึงเปนผูขายกับสมาชิกของบริษัทขายตรงท่ีเปนผูซ้ือ ดังนั้น 

ถายิ่งมีสมาชิกจํานวนมากธุรกิจขายตรงก็จะมียอดซื้อขายมากข้ึนเปนทวีคูณ โดยบริษัทขายตรงจะ

จัดพิมพแคตตาล็อคแสดงภาพสินคาท่ีมีรูปเลมและสีสันสวยงามพรอมแสดงราคาและสวนลดเพื่อ

ดึงดูดใจลูกคาท่ีเปนสมาชิกใหเลือกซ้ือสินคาไดตามความพอใจ ขอดีของธุรกิจขายตรง คือ หาก

สมาชิกซ้ือสินคาไปแลวไมพึงพอใจก็สามารถคืนสินคาไดภายใน 30 วันนับแตวันรับสินคา 

นอกจากนี้ถาเปนระบบธุรกิจขายตรงแบบช้ันเดียวลูกคาสามารถซ้ือสินคาในระบบเครดิตได32  

 สําหรับธุรกิจขายตรงช้ันเดียว หากการแตงต้ังสมาชิกถูกตองชอบดวยระเบียบวิธีปฏิบัติ

ปญหายอมไมเกิดข้ึนและยอมไดสมาชิกท่ีดีท่ีส่ังซ้ือหรือขายสินคาจริง  สมาชิกมีตัวตนตามท่ีอยูท่ี

แนนอน หากสมาชิกไมชําระคาสินคาตามเง่ือนไขที่บริษัทกําหนดยอมสามารถดําเนินคดีแพง

เรียกรองคาสินคาไดตามกฎหมาย แตหากมีการแตงต้ังสมาชิกโดยไมชอบดวยระเบียบก็จะเกิด

ปญหาแกบริษัทขายตรงช้ันเดียวอยางหลีกเล่ียงไมไดเพราะสมาชิกอาจไมมีตัวตนอยูจริง  สวน

สัญญาขายตรงหลายช้ันมีวิธีการแตงต้ังสมาชิกโดยท่ีสมาชิกมิไดมีฐานะเปนลูกจางของบริษัทขาย

ตรง การขายสินคาเปนการขายในระบบสมาชิก เม่ือบริษัทขายตรงไดรับใบส่ังซ้ือก็จะสงมอบสินคา

พรอมรับชําระคาสินคาทันที ดังนั้น ปญหาของบริษัทขายตรงหลายช้ันจึงไมเกิดข้ึนถาบริษัทขาย

ตรงน้ันคาขายสินคาจริง ๆ แตปญหาจะเกิดข้ึนตอเมื่อบริษัทขายตรงหลายช้ันจัดต้ังบริษัทข้ึนเพื่อ

หวังคาสมัครสมาชิกเทานั้นโดยไมมีเจตนาคาขายสินคาอยางแทจริง และเปดโอกาสใหสมาชิก

แตงต้ังสมาชิกตอไปไดเองโดยไมมีขอบเขตจํากัด โดยอาศัยคาตอบแทนท่ีมอบใหสมาชิกเปนส่ิง  

                                             
 32  อนุสรณ รัตนนันท.  (2545).  ปจจัยท่ีมีผลตอการบังคับใชกฎหมายกับผูกระทําผิดในธุรกิจขายตรง.  
หนา 19. 
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ลอใจใหสมาชิกเกาแสวงหาสมาชิกเขามาสมัครใหมใหไดจํานวนมาก ๆ สุดทายแลวก็จะปดบริษัท

หลบหนีไปในท่ีสุด ซ่ึงจะเขาขายเปนการฉอโกงประชาชน33 

 

 2.2.3  ลักษณะของแชรลูกโซท่ีแฝงในธุรกิจขายตรงในประเทศไทย    

 แชรลูกโซเปนวิธีการเลนแชรท่ีนําเอาลักษณะและวิธีการเลนแชรท่ัวไปมาประยุกตใช

รวมกับระบบธุรกิจขายตรง เพียงแตเปาหมายและรายละเอียดวิธีการเลนแตกตางกันอยูบาง เพราะ

แชรลูกโซจะมีลักษณะเหมือนงูกินหางมีเหยื่อรายใหมเขามาก็แบงจายเงินปนผลใหกับรายเกาไลกัน

เปนทอดไมมีจุดส้ินสุด จนกวาแชรจะลม สําหรับตัวสินคานั้นจะไมมีหรือไมเคยเห็น ซ่ึงการเกิดแชร

ลูกโซประเภทตาง ๆ นี้ไดสรางความเดือดรอน เสียหาย ท้ังทางดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

เปนอยางมาก และเน่ืองจากปจจุบันยังไมมีบทบัญญัติของกฎหมายและวิธีการดําเนินการท่ีจะปอง

ปรามหรือปราบปรามการกระทําผิดดังกลาวใหทันตอสถานการณ รวมท้ังภาครัฐก็มิไดให

ความสําคัญกับการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดนี้อยางจริงจังจึงทําใหมีผูจัดใหมีการ

เลนแชรลูกโซแตกออกไปเปนหลายรูปแบบจนปรากฏเปนขาวตามส่ือตาง ๆ อยูเปนระยะ ซ่ึงธุรกิจ

แชรลูกโซท่ีกอใหเกิดความเสียหายตอเศรษฐกิจและสรางความเดือดรอนใหกับประชาชนจํานวน

มากและเปนท่ีรูจักกันอยางกวางขวางในอดีต เชน แชรแมชมอย เจาของธุรกิจแชรน้ํามันซ่ึงถือเปน

ตนตํารับแชรลูกโซในประเทศไทย แชรเสมาฟาคราม แชรบลิสเชอร แชรอัญมณี แชรนากหญา  

เปนตน  

ตารางท่ี 2.2 ขอแตกตางของระบบแชรลูกโซและระบบธุรกิจขายตรง คือ 

ระบบการตลาดหลายช้ันหรือธุรกิจขายตรง ระบบแชรลูกโซหรือปรามิด 

1. การเร่ิมตนธุรกิจใชเงินลงทุนตํ่า โดยจะเปนคา 

   สมาชิกและชุดคูมือการดําเนินธุรกิจเทานั้น  

1. การเร่ิมตนธุรกิจใชเงินลงทุนสูง ผูสมัครจะถูก 

    หลอกใหซ้ือสินคาและจายคาฝกอบรมสูงเกิน 

    จริง กําไรสวนใหญมาจากคาสมาชิก 

2. จําหนายสินคาหลายชนิดที่มีคุณภาพสูง เนน 

    ความพึงพอใจของลูกคาเปนสําคัญ บริษัทจะ 

2. สวนใหญมักจะจําหนายสินคาท่ีมีคุณภาพต่ํา 

   ไมสนใจท่ีจะจําหนายสินคาท่ีมีคุณภาพ รายได 

                                             
 33  อนุสรณ รัตนนันท.  เลมเดิม.  หนา 19-23. 
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     ใชงบประมาณจํานวนมากเพื่อทําการ 

     วิจัยคนควาและพัฒนาคุณภาพ ยอดขายจะมา 

     จากยอดการจําหนายสินคาไดซํ้าอีกเร่ือย ๆ  

     สวนใหญมาจากคาสมาชิกใหม ซ่ึงสมาชิกถูก 

     บังคับซ้ือสินคาท่ีมีราคาสูงจํานวนมาก 

3. รับประกันคุณภาพและความพอใจในตัว 

    สินคาโดยการคืนเงิน โดยลูกคาสามารถ 

    เปล่ียนหรือคืนสินคาไดในเวลาท่ีเหมาะสม 

3. ไมมีนโยบายที่จะซ้ือสินคากลับคืน เพราะอาจ 

    ทําใหระบบปรามิดลมครืนลงได 

4. บริษัทมีความรับผิดชอบตอผูขายซ่ึงเปนผู 

    ดําเนินธุรกิจอยางแทจริง และตระหนักถึงการ 

    ดําเนินธุรกิจในระยะยาวในทุกสาขาของทุก 

    ประเทศ 

4. มีนโนบายสรางความร่ํารวยในระยะเวลาอัน 

    ส้ัน ผูเขารวมจํานวนมากท่ีเปนฐานของปรา 

    มิดจะเปนผูจายเงินใหแกคนเพียงไมกี่คนท่ีอยู 

    ในระดับจุดยอดของปรามิด ธุรกิจแบบนี้ไม 

    สามารถอยูไดยืนยาว 

5. ผลตอบแทน รายไดและตําแหนงข้ึนอยูกับ 

    การทํางานหรือยอดขายสินคาของผูขาย 

5. ผลตอบแทนและตําแหนงไมจําเปนตอง 

    เกี่ยวของกับความสามารถในการทํายอดขาย  

    แตอาจไดมาโดยวิธีอ่ืน เชน ใชอิทธิพลหรือ 

    เงินซ้ือตําแหนง 

6. การกอต้ังธุรกิจข้ึนอยูกับการขายสินคา 

    คุณภาพซ่ึงคุมคากับเงินท่ีจายไป 

6. ไมเนนการขายสินคาใหกับผูบริโภค ผลกําไร 

    มักมาจากคาสมัครสมาชิกใหมและคาสินคาท่ี 

    บังคับใหสมาชิกซ้ือ 

7. มีท้ังนักขายอาชีพและนักขายอิสระท่ีอาศัย 

    การขายสินคาเพื่อสรางรายได 

7. ผูขายมักหวังผลตอบแทนระยะส้ันไมเขาใจถึง 

    การสรางรายไดท่ีแทจริง 

8. มีกฎระเบียบท่ีเขมงวดในการดําเนินธุรกิจ 

    และไมตองใหผูขายกักตุนสินคา 

8. สมาชิกตองจายคาธรรมเนียมในการสมัครสูง 

    หรือจายคาสินคาท่ีถูกบังคับใหซ้ือในตอน 

    สมัคร 

9. เนนในเร่ืองการขายสินคาและการใหบริการ 

    หลังการขายแกลูกคาอยางตอเนื่อง 

 

9. เนนการรับสมัครสมาชิกใหมและบังคับให 

    ซ้ือสินคาเม่ือสมัครเปนหลัก ไมสนใจการขาย 

    สินคาจริงหรือการใหบริการหลังการขาย 

ตารางท่ี 2.2 (ตอ) 
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10. เปนธุรกิจท่ีถูกตองตามกฎหมาย โดยเปน 

     การขายสินคาอีกรูปแบบหนึ่งนอกเหนือจาก 

    การขายตามหางสรรพสินคาหรือการขายปลีก 

10. เปนระบบธุรกิจท่ีผิดกฎหมายในหลาย ๆ 

     ประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา ยุโรป และหลาย 

     ประเทศในเอเซีย 

    

 2.2.4  ปญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากแชรลูกโซท่ีแฝงในธุรกิจขายตรง    

     แชรลูกโซท่ีแฝงในธุรกิจขายตรง กอใหเกิดความเสียหายตอระบบเศรษฐกิจการเงิน

ของประเทศและสรางความเดือดรอนใหกับประชาชนจํานวนมากอยางกวางขวาง ท้ังความเสียหาย

ท่ีเปนตัวเงิน สามารถวัดผลความเสียหายได (Tangible Damage)  และความสูญเสียท่ีนอกเหนือจาก

ตัวเงินซ่ึงวัดผลเสียหายมิได (Intangible Damage) ความเสียหายในวงกวางซ่ึงมีมูลคาท่ีมากมาย

มหาศาล และผูเสียหายจํานวนมากเชนนี้ ทําใหระบบเศรษฐกิจของประเทศท้ังระบบตองส่ันคลอน 

และเปนสาเหตุหนึ่งท่ีกอใหเกิดวิกฤติทางการเงินและทางเศรษฐกิจของประเทศ และหากโทษหรือ

สภาพบังคับทางอาญาท่ีจะใชกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจประเภทนี้ มีอัตราโทษท่ีต่ําหรือภาครัฐ

ไมสามารถนําตัวผูกระทําผิดมาลงโทษได ก็จะเปนการเอ้ืออํานวยตอการกระทําผิดและไมสามารถที่

จะปองปรามและปราบปรามแชรลูกโซประเภทน้ีได เนื่องจากธุรกิจแชรลูกโซเปนธุรกิจผิด

กฎหมายท่ีใหผลตอบแทนจํานวนมหาศาลแกผูกระทําผิด สงผลกระทบตอความเช่ือถือใน

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาและกฎหมายท่ีบังคับใชซ่ึงในเร่ืองนโยบายของรัฐในการปองกัน

และปราบปรามจะไดกลาวในบทตอไป 

   จากลักษณะของแชรลูกโซและความหมายของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจตามท่ีกลาว

มาขางตนตาง ๆ จึงเห็นไดวา แชรลูกโซถือเปนอาชญากรรมทางเศรษฐกิจอยางหนึ่งเนื่องจากแชร

ลูกโซมีลักษณะเปนการกระทําผิดกฎหมาย  หรือแฝงเรนการกระทําผิดกฎหมายไวในกิจการท่ีถูก

กฎหมาย  ซ่ึงไดรับอนุญาตแลว มีวัตถุประสงคเพื่อใหไดมาซ่ึงทรัพยสินเปนสําคัญ รูปแบบการ

กระทําความผิดมีลักษณะซับซอน มีการใชเคร่ืองมือและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเขาชวย เชน พวก

คอมพิวเตอร เอกสารทางการคา ประกอบกับมีการศึกษาหาขอมูลและตระเตรียมวางแผนอยางดี มี

การดําเนินการอยางเปนระบบ มีวิธีปกปดความผิดและพยายามทําลายหลักฐาน ทําใหการคนหา

หลักฐานเปนไปดวยความยากลําบาก จึงยากตอการสืบสวนสอบสวน จับกุม พฤติกรรมการกระทํา

มีลักษณะท่ีซอนเรนแอบแฝง  สังเกตพบความผิดไดยาก  จนบางคร้ังผูถูกกระทําไมรูสึกตัววากําลัง

ตารางท่ี 2.2 (ตอ)  
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ตกเปนเหยื่อ กวาจะรูตัวก็ตอเม่ือเกิดผลข้ึนแลว อาชญากรรมแชรลูกโซยังมีลักษณะท่ีเปนอันตราย

ตอความผาสุกและสวัสดิภาพของประชาชน  และมักมีผูเสียหายจํานวนมากจึงกอใหเกิดความ

เสียหายท่ีมีมูลคามหาศาล สงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ ดังเชนกรณี แชรแมชมอย 

แชรนากหญา และแชรบลิสเชอร เปนตน 

 DPU



 

บทที่ 3 

นโยบายของรัฐที่ใชในการควบคุมอาชญากรรมแชรลูกโซที่แฝงในธุรกิจขายตรง 

และมาตรการทางกฎหมายเปรียบเทียบประเทศไทยกับตางประเทศ  
   

 ธุรกิจแชรลูกโซเปนอาชญากรรมทางเศรษฐกิจในรูปแบบของการระดมทุนนอกระบบ

ประเภทหนึ่งท่ีสรางความเสียหายแกเศรษฐกิจของประเทศเปนอยางมาก ดังปรากฏเปนขาวในหนา

หนังสือพิมพอยูเสมอ ๆ1 ดังนั้น เพื่อเปนการแกไขปญหาดังกลาวประเทศไทยจึงควรกําหนด

นโยบายของรัฐและมาตรการทางกฎหมายท่ีใชในการควบคุมอาชญากรรมแชรลูกโซท่ีแฝงในธุรกิจ

ขายตรงใหมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

3.1  นโยบายของรัฐท่ีใชในการควบคุมอาชญากรรมแชรลูกโซท่ีแฝงในธุรกิจขายตรงในประเทศไทย  

  จากท่ีกลาวมาแลวถึงลักษณะของธุรกิจแชรลูกโซท่ีมีการพัฒนารูปแบบใหม ๆ เพื่อ

หลอกลวงใหประชาชนหลงเช่ือไววางใจเขารวมลงทุนในธุรกิจดังกลาว จนกระท่ังเม่ือถึงจุดท่ีธุรกิจ

แชรลูกโซอ่ิมตัวครบวงจร ไมสามารถหาเหยื่อรายใหมมารวมลงทุนไดก็จะเกิดความเสียหายข้ึนซ่ึง

ความเสียหายดังกลาวบางคร้ังสงผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศอยางมหาศาลดังจะเห็นไดจาก

กรณีความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในชวงป พ.ศ. 2523 – 2527 คราวของแชรน้ํามันของนางฉมอย ทิพยโส 

หรือกรณีการกระทําความผิดของบริษัทบลิสเชอร อินเตอรกรุฟ จํากัดและกรณีการกระทําความผิด

ของบริษัท กรีน แพลนเนท 108 คอรเปอเรช่ัน จํากัด เปนตน ทําใหรัฐบาลเร่ิมตระหนักถึงภัย

ดังกลาวจากการกระทําท่ีเปนการหลอกลวงซ่ึงกระทบตอความมั่นคงและระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศ แตเนื่องจากบทบัญญัติกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการฉอโกงโดยท่ัว ๆ ไปดังเชนตามประมวล

                                             
 1   ดู “หายนะแชรลูกโซ โดยกัญญารัตน เกียรติชัยรินทร” ในหนังสือพิมพมติชน วันพุธที่  7 พฤศจิกายน 
2550  หนา 20 และ “อีซี่เน็ตเวิรค” อางธุรกิจขายตรงไมซ้ํารอยแชรขาวสารเชียงใหม ในหนังสือพิมพมติชน       
วันจันทรที่ 5 พฤศจิกายน 2550 หนา 1, 15, ผบช.ภ.5 สั่งสกัด! แกงแชรเผนนอกโผลอีกที่ “ปตตานี” บ.ขายตรง
ฉอโกง ในหนังสือพิมพมติชน วันพุธที่  7 พฤศจิกายน 2550  หนา 1, 12.  
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กฎหมายอาญานั้น ยังไมเพียงพอท่ีจะลงโทษการกระทําในลักษณะของการระดมทุนนอกระบบอัน

เปนการฉอโกงประชาชนในรูปแบบของแชรลูกโซท่ีแฝงในธุรกิจขายตรง จึงจําเปนตองมีการออก

กฎหมายท่ีมีลักษณะพิเศษออกมาใชเพื่อควบคุมและปราบปรามการกระทําความผิดดังกลาวซ่ึง

ตอมารัฐไดออกนโยบายและมาตรการกํากับดูแลของคณะกรรมการขายตรง และตลาดแบบตรง   

นายทะเบียน และสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค รัฐไดเล็งเห็นความสําคัญของธุรกิจ

ขายตรงในสังคมไทย อันเปนท่ียอมรับกันวาสังคมมีความเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว สังคมในอดีตมี

การแขงขันนอย การประกอบอาชีพ ในภาครัฐ และภาคเอกชนจึงแยกกันอยางเห็นไดชัดปจจุบัน

สังคมไดพัฒนาไปสูยุคสมัยของเทคโนโลยีเปนผลของการแสวงหาประโยชน และการแขงขัน ซ่ึง

รวมไปถึงการประกอบอาชีพดวย อาชีพซ่ึงเคยเปนของภาคเอกชนถูกนํามาเสริมรายไดใหกับผู

ประกอบอาชีพภาครัฐ ในขณะเดียวกันอาชีพซ่ึงเปนของภาคเอกชน ก็ไดพัฒนาไปอยางไมหยุดยั้ง 

ประมาณสองทศวรรษท่ีผานมา ธุรกิจประเภทหน่ึงซ่ึงได  เกิดข้ึนมาและไดขยายตัวอยางรวดเร็ว 

โดยไดสรางรายไดจํานวนมหาศาลแกสังคม คือ “ธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง” คงไมมีใคร

ปฏิเสธวา ปจจุบันธุรกิจขายตรง และตลาดแบบตรง มิไดเปนธุรกิจในระดับนานาชาติ และควรเปน

ธุรกิจไมกี่ประเภทท่ีสามารถชวยประเทศชาติ ในขณะท่ีเศรษฐกิจดิ่งลงเหวในขณะน้ี เหตุผลท่ีกลาว

วาธุรกิจประเภทนี้สามารถชวยเหลือประเทศชาติ ในยุคท่ีเศรษฐกิจวิกฤติเชนนี้ก็เพราะ 

 1.  ชวยบรรเทาสภาพท่ีไมมีงานทําของคนท่ีตกงานซ่ึงทวีจํานวนมากข้ึนอยางมหาศาล 
 2.  ชวยใหครอบครัวท่ีกําลังประสบกับปญหาเศรษฐกิจมีรายไดเพิ่มข้ึน 
 3.  เปนการลดปญหาอาชญากรรมลงทางออม 
 4.  ชวยลดปญหาการสงออกสินคา โดยพยายามนําเอาสินคาท่ีผลิตในประเทศ มา
หมุนเวียนในธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง 
 5.  สรางความสัมพันธในครอบครัว ดวยการสรางเครือขายในการทําธุรกิจ แทนการ
หวั่นวิตกจากการที่สมาชิกในครอบครัวถูกปลดออกจากงาน 
 6.  ถาปญหาเศรษฐกิจในประเทศดีข้ึน กย็ังสามารถยึดเปนอาชีพถาวรตอไปได 
 นอกจากนี้ยังมีนโยบายและมาตรการกํากับดูแลของคณะกรรมการขายตรงและตลาด
แบบตรง จากนโยบายในการกํากับดูแลของคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง ซ่ึงไดใหไว
เม่ือเดือนธันวาคม พ.ศ. 2549 ไดมีการพัฒนาปรับปรุงนโยบายในการสงเสริมและกํากับดูแลธุรกิจ
ขายตรงและตลาดแบบตรง ดังนี้ 
 1. สงเสริมธุรกิจขายตรง และตลาดแบบตรงใหเปนธุรกิจระดับนานาชาติ 
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 2. คุมครองผูประกอบธุรกิจขายตรง และตลาดแบบตรง และผูบริโภคใหไดรับความ
ปลอดภัยจากธุรกิจผิดกฎหมายท่ีแอบแฝง 
 3. ใหความสําคัญตอกฎหมายท่ีเปนธรรมแกท้ังสองฝาย คือฝายผูประกอบธุรกิจ และ
ฝายผูบริโภครวมท้ังเฝาระวังการบังคับใชกฎหมาย อยางมีประสิทธิภาพ 
 อีกท้ังรัฐยังไดวางนโยบายในการดําเนินการตามยุทธศาสตรการพัฒนาของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี 92 (พ.ศ.2545-พ.ศ.2549)  โดยจําเปนตองใหความสําคัญกับ
การแกไขปญหาเรงดวนของประเทศ  ซ่ึงตองพ้ืนฟูเศรษฐกิจใหแข็งแกรงม่ันคง  และปรับ
ฐานเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถขยายตัวตอเนื่องในอนาคตไดอยางมีคุณภาพ  โดยมีแนว
ทางการพัฒนาท่ีสําคัญดังตอไปนี้คือ 
 1)  การเรงพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  เพื่อกระตุนเศรษฐกิจใหฟนตัวอยาง
รวดเร็วและมีเสถียรภาพ  โดยดําเนินนโยบายเรงรัดการคลังดานการใชจายของภาครัฐ  นโยบายภาษี  
และนโยบายการเงินระยะส้ันท่ีเนนการดูแลสภาพคลองใหเพียงพอ  และรักษาเสถียรภาพดานราคา
และอัตราแลกเปล่ียนไมใหผันผวนเกินไป   ชะลอการไหลออกนอกประเทศของเงินทุน  และ
รักษาการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดไมใหลดลงมาก  รวมตลอดท้ังการแกไขปญหาและกระตุนการ
ขยายตัวของภาคการผลิต  โดยเฉพาะการสงออก  การทองเท่ียว  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  
การกอสรางและอสังหาริมทรัพยและธุรกิจอ่ืน ๆ  ท่ีมีศักยภาพ  ควบคูกับการฝก   อบรมทักษะฝมือ
แรงงานใหสามารถสนับสนุนการเปล่ียนแปลงทางโครงสรางการผลิต  และตลาดแรงงาน  เพื่อเพิ่ม
การจางงานและขีดความสามารถในการหารายได เงินตราตางประเทศ 
 2) การสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจรากฐาน  เนนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยการ
สงเสริมการระดมทุนในลักษณะกองทุนหมุนเวียน  เพื่อการดําเนินธุรกิจควบคูไปกับการขยาย
โครงการสินเช่ือรายยอยเพ่ือบรรเทาปญหาสภาพคลอง ใหความสําคัญกับการสรางผลิตภัณฑและ
บริการท่ีมีการพัฒนารูปแบบ  และคุณภาพใหไดมาตรฐาน  มีเอกลักษณเฉพาะ  รวมท้ังพัฒนาขอมูล
ขาวสารใหเขาถึงชุมชนเพื่อการแปรรูป   ผลผลิตตลอดจนเสริมสรางประสิทธิภาพดานการตลาด
และการกระจายผลผลิตท่ีเช่ือมโยงระหวางตลาดทองถ่ิน ไปสูตลาดระดับภูมิภาค ระดับประเทศ 
และตางประเทศตอไป  

   
 

                                             
 2  วงศกร  ภูทอง  และ อลงกต  ศรีเสน.  (2545).  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 9.   
สํานักพิมพเดอะบุคส จํากัด.  หนา 9.  
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3.2  กรณีศึกษาท่ีเก่ียวกับแชรลูกโซและนโยบายในการบังคับใชกฎหมายซ่ึงเนนการปราบปรามการ 

        กระทําความผิด 

 เนื่องจากคดีท่ีเกี่ยวกับแชรลูกโซ ท่ีเคยเกิดข้ึนในประเทศไทยมีอยูหลายคดีดวยกัน  

ผู เขียนจึงขอหยิบยก คดีแชรลูกโซท่ีเปนขาวโดงดังและมีผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจคือ           

กรณีบริษัทกรีน แพลนเน็ต คอรเปอเรช่ัน 108 กรณีบริษัทรวมทุนคาปลีก จํากัด และกรณีบริษัทอีซ่ี 

เน็ตเวิรค มารเก็ตต้ิง จํากัด มาเปนกรณีศึกษา เพื่อใหเกิดความเขาใจท้ังในเร่ืองหลักเกณฑทาง

กฎหมาย   ขอกฎหมาย การบังคับใชกฎหมาย  ตลอดจนปญหาและแนวทางแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน

ดังตอไปนี้  

   3.2.1  กรณีของบริษัทกรีน แพลนเนท 108 คอรเปอรเรชั่น3 

               โดยผู เ ขียนไดนําเอากรณีบริษัทกรีน  แพลนเน็ต  คอรเปอเรช่ัน  108 ท่ีดําเนินการ

ประกอบการธุรกิจขายตรงฝาฝนกฎหมาย  ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้4  

               สืบเนื่องจากมีการรองเรียนไปยังสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.) ให

ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีบริษัทกรีนแพลนเนท 108 คอรเปอเรชั่นเพราะทํา

ธุรกิจขายตรงแตมีลักษณะเปนการระดมเครือขายแบบแชรลูกโซ โดยใหผูรวมลงทุนเพียงแตหา

สมาชิกมาลงทุนเพิ่มก็จะมีผลประโยชนตอบแทนเปนรถจักรยานยนต หรือรถยนต ทําใหมีชาวบาน

หลงเช่ือนําเงินไปลงทุนกับบริษัทมากถึง 50,000 รายเปนเงินเกือบ 1,000 ลานบาท 

                จากการตรวจสอบพบวา บริษัทกรีน แพลนเนท 108 คอรเปอรเรช่ัน เปดดําเนินการมา

ตั้งแต เดือนสิงหาคม  2546 โดยเปนบริษัทท่ีจดทะเบียนกับสํานักงานคุมครองผูบริโภคมี

วัตถุประสงคประกอบธุรกิจการ “ขายตรง” แตการประกอบกิจการดังกลาวไมตรงตามวัตถุประสงค 

เนื่องจากไมมีการทําตลาดเพื่อกระจายสินคาใหแกผูบริโภคอยางแทจริง และมีการทําแผนสงเสริม

การขายท่ีเขาขายเปนแชรลูกโซ คือ มีการใหประชาชนสมัครสมาชิกเปนพนักงานของบริษัท เสียคา

                                             
 3  วีระพงษ บุญโญภาส จ (2551).  คําอธิบายกฎหมายขายตรงกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจประเภท
แชรลูกโซ.   หนา  92.  
 4  สรุปผลการดําเนินงาน คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาปญหาและติดตามตรวจสอบการดําเนิน
ธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงตุลาคม - ธันวาคม 2547  โดยคณะกรรมาธิการคุมครองผูบริโภค สภา
ผูแทนราษฎร หนา 87 – 90   
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สมัครคนละ 200 บาท ถาสมาชิกอยากไดรถยนตตองเสียเงินซ้ือสินคาอีกคนละ 18,000 บาท และ

ตองไปหาสมาชิกมาซ้ือสินคาอีก คนละ 18,000 บาท ภายใน 1 ป โดยถาหาสมาชิกได 17 คนจะได

รถจักรยานยนตขนาด 125 ซีซี หากไดสมาชิก 88 คนจะไดรถยนตฮอนดาซิตี้ หรือโตโยตาวีออส 

และถาหาสมาชิกไดถึง 190 คน จะไดรถยนตฮอนดาซีอารวี หรือรถยนตโตโยตาแคมร่ี และหาก

สมาชิกไดถึง 240 คน จะไดรถเบนซ ซี 180 

      จากแผนสงเสริมการขายดังกลาว ปรากฏวามีประชาชนเขามาลงทุนเปนจํานวนมาก

โดยผูสมัครเปนสมาชิกมิไดใหความสําคัญกับตัวสินคาท่ีบริษัทนํามาขายแตอยางใด และสินคาท่ี

บริษัทนํามาจําหนายใหแกสมาชิกเลือกซ้ือกวา 100 รายการเพื่อตบตาวาเปนธุรกิจขายตรงนั้น มี

ตั้งแตผลิตภัณฑอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑท่ีมีสวนผสมอโรมา ผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพปาก

และทําความสะอาดมือ ผลิตภัณฑเพื่อความงามและดูแลเสนผมผลิตภัณฑน้ํามันหอมระเหยและ

สินคาประเภทเครื่องใชไฟฟา เชน หมอหุงอาหารอเนกประสงคราคาใบละ 7,000 บาท เตาแกส

อินฟราเรดราคา 11,500 บาท เตาไมโครเวฟ ราคา 22,500 บาท ผลิตภัณฑเคร่ืองนอน อาทิเชน                

ท่ีนอนขนาด 6 ฟุต ราคา 6,700 บาท และหมอนความจําสําหรับผูใหญ ใบละ 1,850 บาท ซ่ึงสินคา

ตาง ๆ เหลานี้ลวนมีราคาแพงกวาตนทุนถึง 4 – 5 เทา 

      สวนผลการดําเนินการของบริษัทฯ ท่ีมีการสรุปยอดขาย ในรายงานการประชุม

ภายในบริษัท มีดังนี้ 

1)  เดือนมกราคม 2547 มีรายได 7 ลานบาท 

2)  เดือนกุมภาพันธ 2547 มีรายไดจํานวน 16 ลานบาท 

3)  เดือนมีนาคม 2547 มีรายไดจํานวน 16 ลานบาท 

4)  เดือนเมษายน 2547 มีรายไดจํานวน 30 ลานบาท 

5)  เดือนพฤษภาคม 2547 มีรายไดจํานวน 48 ลานบาท 

6)  เดือนมิถุนายน 2547 มีรายไดจํานวน 51 ลานบาท 

7)  เดือนกรกฎาคม 2547 มีรายไดจํานวน 89 ลานบาท 

8)  เดือนสิงหาคม 2547 มีรายไดจํานวน 50 ลานบาท และ 

9)  เดือนกันยายน 2547 เพียงแควันท่ี 27 กันยายน มียอดรายไดถึง 192 ลานบาท  

กอนท่ีจะถูกส่ังปดกิจการในท่ีสุด 

DPU



 36 

      การกระทําของบริษัทกรีน แพลนเนท 108 คอรเปอรเรช่ัน ดังท่ีไดกลาวมาทําให

คณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรงมีคําส่ังใหเพิกถอนใบอนุญาตของบริษัทและถือวาบริษัท

ไดกระทําความผิดตามมาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ซ่ึงตอง

ระวางโทษจําคุกไมเกินหาปและปรับไมเกินหาแสนบาท (มาตรา 46) 

      ท้ังตามหนังสือท่ีอางถึง คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาปญหาและติดตาม

ตรวจสอบการดําเนินธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง ขอใหกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง

จัดทําสรุปขอเสนอแนะแนวทางแกไข การประกอบธุรกิจขายตรงของ บริษัทกรีน แพลนเนท 108                

คอรเปอเรช่ัน จํากัด ฝาฝนกฎหมาย นั้น 

      อธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรมในฐานะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง ได

พิจารณากรณีดังกลาว สรุปขอเท็จจริง ดังน้ี 

      (1)  บริษัทกรีน แพลนเนท 108 คอรเปอเรชั่น จํากัด ประกอบธุรกิจขายตรง ซ่ึงนาย

ทะเบียนไดมีคําส่ังรับจดทะเบียนแลว เม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม 2545 ตอมาบริษัทฯ ไดขอจัดกิจกรรม

สงเสริมการขายพิเศษตอนายทะเบียน ตามส่ิงที่สงมาดวย และนายทะเบียนไดรับทราบการจัด

กิจกรรมสงเสริมการขายพิเศษของบริษัทฯ แลว 

      (2) สคบ. ไดเสนอแผนการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายพิเศษของบริษัทฯ ตอ

คณะอนุกรรมการกํากับดูแลการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง เพื่อพิจารณาท้ังนี้ไดเชิญ

ตัวแทนผูรับมอบอํานาจ มาช้ีแจงขอเท็จจริงตอคณะอนุกรรมการฯ เม่ือวันท่ี 29  มิถุนายน พ.ศ. 

2547 ซ่ึงคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแผนการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายพิเศษของบริษัทฯ 

ดังกลาวแลวเห็นวา แผนการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายพิเศษอาจเปนการบังคับใหผูจําหนายอิสระ

ซ้ือสินคาและซ้ือในปริมาณท่ีมากเกินไปอยางไมสมเหตุผล ซ่ึงอาจจะเปนการฝาฝนมาตรา 21 (3), 

(4) และมาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 คณะอนุกรรมการฯ จึง

ไดเสนอใหคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรงพิจารณาตอไป 

      (3) คณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง ไดพิจารณาแผนการจัดกิจกรรม

สงเสริมการขายพิเศษของ บริษัท กรีนแพลนเนท 108 คอรเปอเรชั่น จํากัด จากเอกสารหลักฐาน

ประกอบคําช้ีแจงของผูแทนบริษัทฯ เม่ือวันท่ี 20 กันยายน 2547 แลว คณะกรรมการฯ มีมติเปนเอก

ฉันทวาเปนแผนการจายผลตอบแทนอีกแผนหน่ึงตางหากจากแผนเดิม เพราะมีการกําหนด
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ผลตอบแทนท่ีเสนอตอสมาชิกในแผนเดิมท่ีจดทะเบียนไว จึงมิใชแผนการจายผลตอบแทนท่ีบริษัท

ฯ ไดยื่นจดทะเบียนไวตอนายทะเบียน แมบริษัทฯ จะอางวาไดยื่นแผนสงเสริมการขายท่ีใชอยูนี้ให

สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภครับทราบ แตเม่ือแผนดังกลาวมีลักษณะเปนแผนการจาย

ผลตอบแทนซ่ึงบริษัทฯ ควรรูวาตองขอจดทะเบียนกอนจึงจะเร่ิมทําธุรกิจได ดังนั้น การท่ีบริษัทฯ 

ประกอบธุรกิจขายตรงโดยมิไดมีการยื่นคําขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตอนายทะเบียน จึงเปน

การกระทําอันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ตามมาตรา 20 

ซ่ึงมีโทษตามมาตรา 47 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจํา

ท้ังปรับและปรับอีกวันละไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท ตลอดเวลาท่ียังฝาฝนอยู คณะกรรมการขายตรงและ

ตลาดแบบตรงจึงมีมติใหสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคดําเนินการตามกฎหมายตอไป 

      (4) บริษัทกรีน แพลนเนท 108 คอรเปอเรชั่น จํากัด ไดมีหนังสือท่ี GP 108-0186 ลง

วันท่ี 22 กันยายน 2547 ยื่นเพิ่มเติมแผนธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยไดเพิ่มเติมแผน SDFS BONUS 

เขามาในแผนธุรกิจหลัก ตามส่ิงท่ีสงมาดวย และนายทะเบียนไดมีคําส่ังรับจดทะเบียนเพ่ิมเติมแผน

ธุรกิจหลักของบริษัทฯ แลว เม่ือวันท่ี 28 กันยายน 2547  

      (5) ตอมาคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคจึงไดนําเร่ืองเสนอคณะอนุกรรมการผูมี

อํานาจเปรียบเทียบความผิดตาม พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ซ่ึง

คณะอนุกรรมการไดพิจารณาเปรียบเทียบความผิด บริษัทกรีน แพลนเนท 108 คอรเปอเรชั่น จํากัด 

ขอหาประกอบธุรกิจขายตรงโดยมิไดยื่นคําขอจดทะเบียนประกอบธุรกิจขายตรงตอนายทะเบียน 

อันเปนการฝาฝนมาตรา 20 มีโทษตามมาตรา 47 พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง โดยมี

มติใหปรับ 

  1.  บริษัทกรีน แพลนเนท 108 คอรเปอเรช่ัน จํากัด เปนเงิน 70,000 บาท 

   2.  นายกิตติพงษ เมธาธรรม เปนเงิน 70,000 บาท 

  3.  นางอัมพร วสุวัต         เปนเงิน 70,000 บาท  

     รวมเปนเงิน 210,000 บาท ซ่ึงผูกระทําผิดใชชําระคาปรับแลว เม่ือวันท่ี 30 

กันยายน 2547  

  ท้ังนี้ สคบ. ไดเสนอการดําเนินการดังกลาวใหคณะกรรมการขายตรงและ

ตลาดแบบตรงของ บริษัทกรีน แพลนเนท 108 คอรเปอเรช่ัน จํากัด ในคราวประชุมคร้ังท่ี 8/2547 
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เม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2547 ซ่ึงคณะกรรมการไดพิจารณาทบทวนการประกอบธุรกิจขายตรงของ 

บริษัทฯ จากเอกสารหลักฐานประกอบคําช้ีแจงของประธานกรรมการ  ผูมีอํานาจทําการแทนบริษัท

ฯ แลว คณะกรรมการฯ ไดประชุมและมีมติเปนเอกฉันทวาบริษัทประกอบธุรกิจโดยมิไดมี

วัตถุประสงคหลักในการทําตลาดเพื่อกระจายสินคาแกผูบริโภคอยางแทจริง เพราะบริษัทฯ ไม

สามารถพิสูจนไดวา บริษัทฯ ไดจัดใหมีเอกสารการซื้อขายสินคาซ่ึงตามกฎหมายผูประกอบธุรกิจ

จะตองจัดทําใหแกผูจําหนายอิสระเพื่อสงมอบใหแกผูบริโภคแตอยางใด ทั้งบริษัทฯ ยังยืนยันวา

บริษัทฯ ไมสามารถทราบไดวาผูขายท่ีเปนสมาชิก (ผูจําหนายอิสระ) จะนําสินคาไปบริโภคเองหรือ

ขายตอ แสดงใหเห็นวาบริษัทฯ มิไดประสงคจะทําธุรกิจใหเปนไปตามนิยาม คําวา “ขายตรง” ที่

บัญญัติไวในมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ดังนั้น  การดําเนิน

กิจการของบริษัทฯ จึงไมเขาลักษณะท่ีเปนการประกอบธุรกิจขายตรงตามกฎหมาย คณะกรรมการฯ 

ไดมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคแจงมติคณะกรรมการฯ ใหบริษัทฯ 

ทราบ และหากบริษัทฯ มีขอโตแยง โดยมีเอกสารหลักฐานสนับสนุนขอโตแยงดังกลาว บริษัทฯ 

สามารถใชสิทธิโตแยงตอคณะกรรมการฯ ไดภายใน 15 วัน นับจากวันท่ีไดรับทราบมติ

คณะกรรมการฯ 

       (6) บริษัทกรีน แพลนเนท 108 คอรเปอเรชั่น จํากัด ไดมีหนังสือลงวันท่ี 26 ตุลาคม 

2547 ขอโตแยงมติคณะกรรมการฯ และนําสงเอกสารหลักฐานประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เสนอตอ

คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา 

       คณะกรรมการฯ พิจารณาแลวเห็นวาบริษัทฯ ไมสามารถแสดงใหปรากฏวาบริษัทฯ 

ไดมีการทําตลาดสินคา โดยมีผูจําหนายอิสระของบริษัทฯ นําสินคาไปเสนอขายตอผูบริโภค

โดยตรง และการท่ีบริษัทฯ นําสงสมุดใบเสร็จรับเงิน, เอกสารการคํานวณโบนัสและแผนโปรโมช่ัน

ก็ยังไมเพียงพอท่ีจะแสดงใหเปนท่ีประจักษวาบริษัทฯ ไดทําตลาดในลักษณะของการนําเสนอขาย

สินคาตอผูบริโภค โดยผานผูจําหนายอิสระประกอบการรับฟงคําช้ีแจงของผูแทนบริษัทฯ ซ่ึงไม

สามารถระบุไดวาผูจําหนายอิสระรายใดซ้ือสินคาหรือจําหนายตอผูบริโภคหรือไมสามารถทราบได

วาผูจําหนายอิสระไดออกเอกสารการซ้ือขายสินคาใหแกผูบริโภคหรือไม 

       ขอโตแยงของบริษัทฯ ฟงไมข้ึนจึงพิจารณาเห็นวาลักษณะการดําเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ ไมเปนไปตามลักษณะขายตรง กลาวคือบริษัทฯ มิไดขายสินคาไปสูผูบริโภคอยางแทจริง 
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ซ่ึงเปนการฝาฝนมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 โดยใหบริษัท

ฯ หยุดการกระทําท่ีผิดกฎหมายตอไป 

       (7) ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 

            โดยท่ีพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ไดกําหนดโทษไว

ใน หมวด 7 ซ่ึงมีระวางโทษจําคุกหรือปรับ หรือท้ังจําท้ังปรับ ตั้งแตมาตรา 46 ถึงมาตรา 55  ดังนั้น  

หากมีกรณีการกระทําผิดกฎหมาย ผูเสียหายมีอํานาจรองทุกขตอพนักงานสอบสวนเพ่ือดําเนินคดี

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไดทันที โดยไมตองมีการรองทุกขหรือกลาวโทษกอน

เพราะความผิดประเภทนี้เปนความผิดอาญาแผนดินอยูแลว 

           ในกรณีอันเกิดจากการใชมาตรการทางปกครอง เชน การส่ัง การอนุญาตการ

อนุมัติ อาจใชวิธีการบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง                

พ.ศ. 2539 เพื่อใหเกิดความเหมาะสมและเทาท่ีจําเปนเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคของคําส่ัง เปน

กรณี ๆ ไป 

 

 3.2.2  กรณีของบริษัท รวมทุนคาปลีก จํากัด5 

         ปจจุบันสถานการณการแพรระบาดของแชรลูกโซ ซ่ึงเปนท่ีจับตามองจากสังคม

มากท่ีสุดคงหนีไมพนกรณีของแชรขาวสารเนื่องจากไดมีการแพรขาวการฉอโกงอยางตอเนื่อง

ประกอบกับมีผูเสียหายเขามารองเรียนเปนจํานวนมาก หนึ่งในบริษัทดําเนินธุรกิจแชรขาวสารจน

ตกเปนขาวดัง คือ บริษัท รวมทุนคาปลีก จํากัด ซ่ึงถูกชาวบานในจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดภูเก็ต 

แจงความดําเนินคดีกับนายรชต ชวาลาอกนิษฐ เจาของบริษัท ในขอหาฉอโกงเงินในการลงทุนซ้ือ

ขาวสาร หรือแชรขาวสาร มีผูเสียหายไมต่ํากวา 1,000 ราย มีความเสียหายเกิดข้ึนคนละประมาณ              

5,000 – 30,000 บาท 

        จากการตรวจสอบขอมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย พบวา

บริษัท รวมทุนคาปลีก จํากัด จดทะเบียนวันท่ี 19 กรกฎาคม 2550 มีทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท 

ประกอบธุรกิจขายตรงสินคาและบริการทุกประเภท ท่ีทําการต้ังอยูเลขท่ี 181/47 ถนนชางเผือก 

                                             
 5   วีระพงษ บุญโญภาส จ เลมเดิม.  หนา  93.  
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ตําบลชางเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม โดยมีนายรชต ชวาลาอกนิษฐ เปนกรรมการ 

และในขณะเดียวกัน นายรชต ยังเปนเจาของบริษัทอีก 1 แหงช่ือ บริษัทเวียงบัวพลาซา จํากัด จด

ทะเบียนวันท่ี 10 สิงหาคม 2549 มีทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท  ประกอบกิจการคาผักผลไม 

เคร่ืองปรุงรส เคร่ืองดื่ม อาหารสด อาหารแหง อาหารกระปอง และเครื่องบริโภค ประกอบกิจการ

คาเครื่องเคหะภัณฑ เคร่ืองเรือน เคร่ืองใชไฟฟารวมท้ังอะไหลของสินคา ประกอบกิจการใหเชาท่ี

พักอาศัย รานคาประเภทหองแถว หอพักอพารทเมนทโดยท่ีทําการต้ังอยูเลขท่ีเดียวกันอีกดวย 

      แผนการดําเนินการของบริษัท รวมทุนคาปลีก จํากัด จะจัดทําเปนแผนรายไดเปน 2 

รูปแบบ ดังน้ี 

     1)  แผนลงทุนรับเงินปนผล 

แผนรายไดเงินปนผลจะเกิดจากการซื้อสินคาของสมาชิกในราคาปกติ ราคาปลีกตามทองตลาดซ่ึง

ทางบริษัทรับสินคามาในราคาสงและนํารายไดสวนตางของสินคามาจายเปนเงินตอบแทนใน

รูปแบบของเงินปนผลใหกับสมาชิกโดยสมาชิกจะตองลงทุนซ้ือขาวหอมมะลิ 1 กระสอบ 50 

กิโลกรัม ในราคา 1,450 บาท/หนวย ซ่ึงจะมีการรับผลตอบแทนเปนรูปแบบ 2 คร้ัง คือ 

คร้ังท่ี 1 จะไดรับ 30 วันนับจากลงทุนซ้ือสินคาคร้ังแรกจํานวน 1,000 บาท 

คร้ังท่ี 2 จะไดรับ 80 วันนับจากลงทุนซ้ือสินคาคร้ังแรกจํานวน 1,000 บาท 

รวมไดรับเงินปนผล 2,000 บาท ในเวลา 80 วัน กําไร 2,000 – 1,450 บาท = 550 บาท/หนวย 

      2)  รายไดจากคาแนะนํา 

                             รายไดจากคาแนะนํา จะมีการแบงจาย 4 ช้ัน ดังนี้ 

             ช้ันท่ี 1 รับรายไดจากคาแนะนํา 100 บาท/หนวย 

             ช้ันท่ี 2 รับรายไดจากคาแนะนํา 20 บาท/หนวย 

             ช้ันท่ี 3 รับรายไดจากคาแนะนํา 15 บาท/หนวย 

             ช้ันท่ี 4 รับรายไดจากคาแนะนํา 10 บาท/หนวย 

             ซ่ึงสมาชิกสามารถแนะนําไดไมจํากัดจํานวนคนและผูท่ีเราแนะนําเขามาจะอยู

กับสมาชิกคนน้ันตลอดไป ดังนั้น ถาใน 1 วันสามารถแนะนําสมาชิกใหมไดวันละ 10 หุน ก็จะมี     

รายได = 10 คูณ 100 = 1,000 บาทตอวัน หรือ 30,000 บาทตอเดือน ถาใน 1 วัน สามารถแนะนํา
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สมาชิกไดวันละ 100 หุน ก็จะมีรายได = 100 คูณ 100 = 10,000 บาทตอวัน หรือ 300,000 บาทตอ

เดือน สําหรับคาแนะนําบริษัทจะทําการจายทุก 3 – 5 วัน ทางบัญชีธนาคารท่ีไดแจงไว 

จากกรณีดังกลาว ในขณะน้ีมีผูเสียหายจากแชรขาวสารประมาณ 200 คนเขาแจงความดําเนินคดี

บริษัทรวมทุนคาปลีก จํากัด แลว รวมยอดความเสียหายไดราว 90 ลานบาท สวนการติดตาม

ทรัพยสินของบริษัทรวมทุนคาปลีก จํากัด  เบ้ืองตนพบวามีบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบริษัทกวา 

40 บัญชี แตมีเงินไมถึง 100,000 บาท 

 

 3.2.3  กรณีของบริษัท อีซ่ี เน็ตเวิรค มารเก็ตติ้ง จํากัด6 

         กรณีดังกลาวมีรายงานจากกรมสอบสวนคดีพิเศษวา ไดตั้งขอสังเกตพฤติกรรมการ

ดําเนินงานของ บริษัท อีซ่ี เน็ตเวิรค มารเก็ตต้ิง จํากัด ซ่ึงอางวาทําธุรกิจขายตรง ดวยวิธีระดม

เครือขายโดยมิชอบ คือไดมีการชวนคนเขามาเปนสมาชิกลงหุนเพื่อซ้ือสินคาและจายผลประโยชน

ท่ีสูงเกินกวากฎหมายกําหนดเขาขายความผิดตามพระราชกําหนดการกูยืมเงินท่ีเปนการฉอโกง

ประชาชน พ.ศ. 2527 โดยไดมีสมาชิกเขารวมลงทุนท่ัวประเทศกวา 20,000 คน และขณะนี้ไดมี

สมาชิกเขาแจงเบาะแส กับทางการกวา 100 รายแลว 

         ซ่ึงจากการตรวจสอบขอมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย พบวา

บริษัทไดจดทะเบียนวันท่ี 5 มกราคม 2548 มีทุนจดทะเบียน 10 ลานบาท ประกอบธุรกิจสินคา

อุปโภค บริโภค ท่ีทําการต้ังอยูเลขท่ี 165 ถนนศรีนครินทร แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 

โดยมี นายปฐม อัญสกุล เปนกรรมการ และมีผลประกอบการในป 2549 มีรายได 4,991,076 บาท 

ขาดทุนสุทธิ 4,251,745 บาท มีสินทรัพย 2,114,732 บาท หนี้สิน 570,520 บาท 

         นอกจากนั้น นายปฐมยังเปนเจาของธุรกิจอีก 1 แหง ช่ือ หางหุนสวนจํากัด จินจาร         

จดทะเบียนวันท่ี 5 มกราคม 2544 มีทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท ประกอบธุรกิจผลิต ขายเชือกทอ     

ผาทอ หวงพลาสติก ท่ีทําการตั้งอยูเลขท่ี 49 อาคารพิบูลวัฒนา แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพฯ โดยมีนางสาวพิพวรรณ เทียมวงศ เปนหุนสวน ในผลประกอบการป 2545 ระบุวามี

รายได 1,390,805 บาท กําไรสุทธิ 24,460 บาท มีสินทรัพย 1,887,558 บาท และเม่ือป 2546 มีรายได 

                                             
 6  วีระพงษ บุญโญภาส จ เลมเดิม.  หนา  95.  
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1,698,774 บาท กําไรสุทธิ 9,906 บาท มีสินทรัพย 4,009,000 บาท และต้ังแตป 2547 – 2549 บริษัท

มิไดแจงสงงบการเงินตอกรมพัฒนาธุรกิจการคาแตอยางใด 

         พฤติการณหลอกลวงหรือแผนการตลาดของบริษัทฯ จะเปนการโฆษณาชวนเช่ือ

ใหผูรวมลงทุนแปลงจายใหเปนรายได โดยโฆษณาวาเปนบริษัทท่ีไดจดทะเบียนและไดรับอนุญาต

ประกอบธุรกิจขายตรงถูกตองตามกฎหมาย และจะชักชวนประชาชนใหซ้ือสินคาผานทางบริษัท 

โดยนําสวนตาง (กําไร) มาแปลงเปนหุน (1 หุนเทากับ 1,450 บาท) จะไดรับเงินปนผลหุนละ 2,000 

บาท โดยบริษัทจะแบงจายเงินเปน 2 งวด งวดแรกจายเปนเงินจํานวน 500 บาท และงวดท่ีสองจาย

เปนเงินจํานวน 1,500 บาท เชน หากสมาชิกตองการซ้ือรถจักรยานยนต 1 คัน ใหไปสอบถามราคา

จากรานคาท่ีสมาชิกตองการซ้ือ พรอมจดรายละเอียดตาง ๆ และหมายเลขโทรศัพทของรานคา   

โดยสมาชิกไมตองตอราคาแตอยางไร จากน้ันฝายจัดซ้ือของบริษัทจะดําเนินการติดตอซ้ือ

รถจักรยานยนตและนํามาขายใหแกสมาชิกโดยบวกกําไรของบริษัท คือ 7,350 บาท รวมเปนเงิน 

56,350 บาท (49,000 + 7,350) สามารถแบงเปนหุนได 16 หุน (บริษัทคิดใหหุนละประมาณ 450 

บาท (7,350 : 450 = 16.3)) รวมเปนเงินท่ีสมาชิกตองชําระท่ีแทจริง 56,000 บาท โดยสมาชิกจะ

ไดผลประโยชนตอบแทนรวมเปนเงินท้ังส้ิน 32,000 บาท (16x2,000) นอกจากน้ัน ยังมีเงินการปน

ผล รวมท้ังรางวัลสงเสริมการซ้ือและขายใหอีกดวย 

         จากการตรวจเอกสารชักชวนของบริษัทฯ พบวาแผนการตลาดท่ีปรากฏในเอกสาร

ดังกลาวมีความแตกตางกับแผนการตลาดท่ีไดยื่นจดทะเบียนกับ สคบ. เม่ือป 2548 กลาวคือ หาก

ตองการรวมลงทุนโดยซ้ือขาวสาร 1 กระสอบ น้ําหนักของขาวสาร = 50 กิโลกรัม และมีคาเทากับ 1 

หุน ราคา 1,450 บาท ผูรวมลงทุนจะซ้ือเพิ่มบริโภคเองหรือนําไปขายตอ หรือฝากขายสินคาไวกับ

บริษัทก็ได โดยหากฝากบริษัทขายใหจะไดรับเงินคืนภายใน 15 วัน เปนเงิน 725 บาท บริษัทจะโอน

เงินกลับเขาบัญชีของผูรวมลงทุน นอกจากนั้นจะไดรับเงินปนผลอีก 2 คร้ังดังนี้ 

        1)  ไดรับปนผลคร้ังที่ 1 นับจากวันท่ีสมัครไป 3 เดือนจายปนผลคืนหุนละ 500 บาท 

                  2)  ไดรับปนผลคร้ังท่ี 2 นับจากวันท่ีสมัครไป 6 เดือนจายปนผลคืนหุนละ 1,500 

บาท 

              รวมการปนผล 2 คร้ังเปนเงิน 2,000 บาท กับการฝากขายอีก 725 บาท จะไดรับ

เงินสุทธิ 2,725 บาท จากการลงทุนเพียง 1,450 บาท ไดกําไรถึง 1,275 บาทตอ 1 หุน 
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              และยังมีคาขยายสายงานโดยจะไดรับเงินภายใน 15 วัน ดังนี้ 

            1)  แนะนําในช้ันลูก ไดคาแนะนํา 100 บาทตอ 1 หุน 

            2)  แนะนําในช้ันหลาน ไดคาแนะนํา 25 บาทตอ 1 หุน 

            3)  แนะนําในช้ันเหลน ไดคาแนะนํา 10 บาทตอ 1 หุน 

             นอกจากผูลงทุนจะไดรับเงินปนผลแลวยังมีรางวัลสําหรับผูท่ีซ้ือหุน ทุก 1 หุน

จะไดรับแจกคูปอง 1 ใบ เพื่อจับสลากจะมีท้ังบาน รถยนต และรางวัลอีกมากมาย โดยหลักฐานท่ีใช

สมัครมีเพียงบัตรประจําตัวประชาชนถายสําเนาดานหนา และสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 

พรอมแนบใบสมัครมาเทานั้น 

             จากการดําเนินการตรวจสอบของสํานักงานคุมครองผูบริโภคพบวาบริษัท อีซ่ี

เน็ตเวิรค มารเก็ตต้ิง จํากัด จดทะเบียนขายตรงสินคาอุปโภคบริโภคต้ังแตวันท่ี 31 มีนาคม 2548 

โดยชวงแรกยังทําธุรกิจขายตรงตามปกติ แตชวงหลังไดดําเนินธุรกิจขายตรง แตมีการจายเงินตอบ

แทนสูงกวากฎหมายกําหนด เลขาธิการสํานักงานคุมครองผูบริโภคในฐานะพนักงานเจาหนาท่ีตาม

พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 จึงมีคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

ขายตรงบริษัทดังกลาว เพื่อไมใหประกอบธุรกิจขายตรงไดอีกและพรอมประสานกับกรมสอบสวน

คดีพิเศษใหดําเนินคดีตามพระราชกําหนดการกูยืมและฉอโกงประชาชน พ.ศ. 2527 เพราะเปน

ความผิดแนบทายพระราชบัญญัติสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 รวมท้ังพิจารณาเพื่อดําเนินคดีตาม

พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 จากการรวบรวมหลักฐานพบวาบริษัทฯ มี

เงินหมุนเวียนเดือนละกวา 1 พันลานบาท มีสมาชิกกวา 1 แสนคนท่ัวประเทศ อีกท้ังเม่ือวันท่ี 24 

พฤศจิกายน 2550 บริษัทไดจัดงานท่ีสนามราชมังคลากรีฑาสถานมีสมาชิกรวมงานกวา 50,000 บาท 

ในงานมีการจับสลากหางบัตร แจกบาน รถยนต รถจักรยานยนต ทําใหสมาชิกม่ันใจมากกวา

แผนการตลาดของบริษัทสามารถทําใหตนหลุดพนจากความยากจนได แตเจาหนาท่ีรัฐกลับมองวา 

เม่ือไหรท่ีไมมีเงินจากสมาชิกใหมมาจายใหแกสมาชิกเกา ระบบเครือขายลูกโซจะลมลง จนเกิด

ความเสียหายในท่ีสุด 
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            สําหรับการดําเนินคดีกับบริษัท อีซ่ีเน็ตเวิรค มารเก็ตต้ิง จํากัด7 นั้น กรม

สอบสวนคดีพิเศษไดรวมกับสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) สํานักงาน

คณะกรรมการคุมครองผูบ ริโภค  (สคบ . )  และกลุมงานปองปรามการ เงินนอกระบบ 

กระทรวงการคลัง นําหมายเขาตรวจคนบริษัทอีซ่ีเน็ตเวิรคฯ เลขท่ี 165 ถนนศรีนครินทร แขวง

หัวหมาก เขตบางกะป กทม. ของนายปฐม อัญสกุล อายุ 28 ป ประธานกรรมการ หัวหนาพรรคไทย

รํ่ารวยใชระยะเวลาในการตรวจคนและจัดเก็บเอกสารสําคัญเพื่อทําการตรวจสอบทั้งส้ินเปนเวลา 4 

ช่ัวโมง โดยไดนําเอกสารและคอมพิวเตอรไปตรวจสอบ จํานวน 14 กลอง 

            นอกจากนั้น เจาหนาท่ียังไดพบเงินสดจํานวน 9,060,000 บาท อยูในตูเซฟ และ

ยังตรวจพบเงินในบัญชีบุคคลท่ีเกี่ยวของอีกจํานวน 80,000,000 บาท จึงไดอายัดไวท้ังหมดสวน

ประธานกรรมการบริษัทคือ นายปฐม อัญสกุล ซ่ึงถูกเจาหนาท่ีกรมสอบสวนคดีพิเศษควบคุมตัวไว

ตั้งแตคืนวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2550 ไดนําไปฝากขังตอศาลอาญาและไดคัดคานการประกันตัว 

ตอมาในวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2550 เจาหนาท่ีท้ัง 4 หนวยงานไดจัดแถลงขาวการเขาตรวจคนบริษัท 

พรอมไดแจงใหประชาชนท่ีไดรับความเสียหายในตางจังหวัดสามารถแจงไดท่ีศูนยดํารงธรรม

ประจําแตละจังหวัด ซ่ึงเปนหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยใหจัดเตรียมสําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบานใบเสร็จรับเงินหมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอไดสะดวก เพื่อให

ศูนยดํารงธรรมรวบรวมขอมูลเบ้ืองตนจัดสงใหกับกรมสอบสวนคดีพิเศษและจัดสงพนักงาน

สอบสวนไปบันทึกถอยคําในตางจังหวัดเพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนผูเสียหาย 

           สําหรับแนวทางการดําเนินคดีกับบริษัทอีซ่ีฯ ของท้ัง 4 หนวยงาน มีดังนี้ 

           1)  กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) จะดําเนินการดานคดีอาญาจนเสร็จส้ิน

กระบวนการ โดยจะประสานรวมมือกับกลุมงานปองปรามการเงินนอกระบบ หรือบุคคลภายนอกที่

เช่ียวชาญในพระราชกําหนดการกูยืมเงินท่ีเปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. 2527 โดยแตงตั้งเปนท่ี

ปรึกษาพิเศษ ตามมาตรา 30 ของพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 

                                             
 

7  สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง.  (4 ธันวาคม 2550).  กลุมงานปองปราบการเงินนอกระบบ. 
เอกสารสรุปเรื่องแนวทางดําเนินคดีแชรขาวสาร.  หนา 1-5 
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           2)  สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินจะนําคดีดังกลาวเขาสูการ

ประชุมคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อใหมีคําส่ังยึดและอายัดทรัพยสินของผูกระทําความผิดตาม

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 

           3)  สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค จะดําเนินการประสานความ

รวมมือกับศูนยดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทยในการรับแจงเร่ืองรองเรียนจากประชาชนผูเสียหาย

ในตางจังหวัด เพื่อรวบรวมขอมูลสงกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

           4)  กลุมงานปองปรามการเงินนอกระบบ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง จะ

ดําเนินการออกคําส่ังกระทรวงการคลังเพ่ือยึดและอายัดทรัพยสินของผูกระทําผิดตอจากคําส่ังยึด

อายัดทรัพยสินของ ปปง. เพื่อกลุมงานปองปรามการเงินนอกระบบ จะไดยื่นฟองลมละลายตอ

ผูกระทําความผิด เพื่อนําทรัพยสินขายทอดตลาดและนําเงินมาคืนประชาชนผูเสียหายตอไป 

 

 3.2.4  ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 

         จากกรณีศึกษาท้ัง 3 บริษัทท่ีผูเขียนหยิบยกข้ึนมาเปนตัวอยางนั้น กอใหเกิด

ผลกระทบตาง ๆ หลายประการดวย เนื่องจากการระดมเครือขายโดยมิชอบตามกฎหมายวาดวยการ

ขายตรงและตลาดแบบตรง ถือเปนอาชญากรรมทางเศรษฐกิจท่ีเกี่ยวกับระดมเงินนอกระบบท่ีสงผล

เสียหายตอประเทศอยางมาก เนื่องจากเงินไดจากการระดมเครือขาย จะตองนําไปจัดคิวเงิน หรือท่ี

เรียกวาระบบเงินตอเงิน มิไดมีการนําเงินท่ีรับฝากมาไปประกอบการลงทุนใด ๆ ท่ีเกิดประโยชน 

หรือหากมีการนําไปประกอบธุรกิจจริงก็อาจเปนการประกอบธุรกิจท่ีผิดกฎหมาย เชน คายาเสพติด 

คาโสเภณี บอนการพนัน เปนตน การระดมเครือขายโดยมิชอบสงผลกระทบตอประเทศในประเด็น

สําคัญ ไดแก 

           (1) ผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

             ความผิดเกี่ยวกับการระดมเงินนอกระบบแบบตรงเปนตัวแปรท่ีทําใหเกิดผล

กระทบตอการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจเปนอยางมาก เนื่องจากเมื่อเกิดข้ึนแลว สวนใหญจะเกิดผล

เสียหายเปนจํานวนมาก เชน กรณีแชรชมอยมีจํานวนวงเงินความเสียหายถึง 5,560 ลานบาท หรือ

กรณีบริษัทกรีน แพลนเนท 108 คอรเปอรเรช่ัน ท่ีมีความเสียหายเกิดข้ึนกวา 1,000 ลานบาท 
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นอกจากนั้นยังมีอีกหลายคดีท่ีอยูระหวางการดําเนินคดี เชน กรณีแชรขาวสารของบริษัท รวมทุนคา

ปลีก จํากัด และบริษัทอีซ่ี เน็ตเวิรค มารเก็ตต้ิง จํากัด 

        ความผิดเหลานี้สงผลใหเกิดการดึงเงินออกไปจากระบบการเงินเปนจํานวนมาก

นับต้ังแตป 2527 เปนตนมา จนถึงปจจุบัน (ป 2550) มีการประเมินความเสียหายในเบ้ืองตนเปน

จํานวนกวา 14,000 ลานบาท และเงินเหลานี้ก็มิไดนําไปใชในการลงทุนท่ีกอใหเกิดประโยชนแก

ระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยมักจะนําไปใชจายส้ินเปลืองเปนสวนใหญ นอกจากนี้ การระดม

เงินนอกระบบมักจะเกิดข้ึนสวนทางกับนโยบายของรัฐบาล เชน ในขณะท่ีรัฐบาลดําเนินนโยบาย

เรงระดมเงินออมในระบบเศรษฐกิจการเงินเพื่อการแกปญหาเศรษฐกิจ แตการระดมเงินออกไปนอก

ระบบทําใหเงินออมในระบบลดลง มีผลกระทบตอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศอยางยิ่ง 

           (2) ผลกระทบตอธุรกิจขายตรง 

              การขายตรงและตลาดแบบตรงเปนรูปแบบหน่ึงของการประกอบธุรกิจที่มี

กฎหมายควบคุมและกํากับดูแล ไมวาจะเปนเร่ืองของการจดทะเบียนและแผนการทําตลาด เปนส่ิงท่ี

ถูกกฎหมายและเปนไปตามกลไกทางการตลาด การเกิดข้ึนของแชรลูกโซท่ีทําโดยการเลียนแบบ

หรือแอบอางวาเปนธุรกิจขายตรง หรือตลาดแบบตรง โดยการโฆษณากลาวอางวาเปนบริษัทท่ีได

จดทะเบียนประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง เพื่อใหประชาชนเกิดความไววางใจในการ

รวมทําธุรกิจหรือการดําเนินการในลักษณะท่ีคลายกับการขายตรงแบบหลายช้ัน (MLM) สงผล

โดยตรงตอภาพลักษณและการขยายตัวของธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง เนื่องจากประชาชนเกิด

ความสับสนและหวาดระแวงตอผูประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงวาธุรกิจท่ีนํามาเสนอ

นั้น จะเปนธุรกิจการขายตรงแบบหลายช้ัน (MLM) หรือแชรลูกโซ 

            (3) ผลกระทบตอธุรกิจการเงินในระบบ 

              การระดมเครือขายโดยมิชอบตามกฎหมายวาดวยการขายตรงและตลาดแบบ

ตรงนอกจากจะมีผลกระทบตอการประกอบธุรกิจขายตรงแลว ยังสงผลตอการประกอบธุรกิจ

การเงินในระบบอีกดวย เพราะเปนการระดมเงินนอกระบบ ทําใหตลาดการเงินในระบบขาดสภาพ

คลอง เชน สงผลตอการประกอบธุรกิจสถาบันการเงินตาง ๆ เชน ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน 

บริษัทประกันชีวิต ธนาคารของรัฐ สหกรณออมทรัพย สหกรณการเกษตร เนื่องจากประชาชนพา

กันถอนเงินในธนาคารไปลงทุนในแชรลูกโซ เม่ือมีการถอนเงินจากสถาบันการเงินและไมมีการ

DPU



 47 

ฝากเงินกลับเขามาในสถาบันการเงิน เงินจึงหมุนเวียนอยูในตลาดเงินนอกระบบและการที่ปริมาณ

เงินออมนอยลง นั่นหมายถึง การนําเงินท่ีมีอยูของสถาบันการเงินออกมาใชประโยชนในการผลิต 

หรือใชประโยชนในการลงทุนเพื่อสรางการผลิตก็จะมีนอยลงดวย นอกจากนี้ การระดมเงินใน

ระบบโดยผานสถาบันการเงินตาง ๆ เหลานั้น รัฐบาลสามารถควบคุมดูแลใหอยูในขอบเขตและ

ปริมาณท่ีกําหนดได ในขณะท่ีการระดมเงินนอกระบบรัฐบาลไมสามารถควบคุมดูแลได 

            (4) ผลกระทบตอความนาเชื่อถือของประเทศ 

              การระดมเครือขายโดยมิชอบตามกฎหมายวาดวยการขายตรงและตลาดแบบ

ตรงถือเปนอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ซ่ึงทําลายความไววางใจในการทําธุรกิจ เพราะประเทศใดมี

อาชญากรรมทางเศรษฐกิจเกิดข้ึนสูง ภาพพจนในทางเศรษฐกิจของประเทศจะถูกมองในแงลบจะ

สงผลโดยตรงตอความเช่ือม่ันของผูประกอบธุรกิจและการตลาดในสายตาชาวตางชาติทําใหขาด

เครดิตท้ังภาครัฐและเอกชน นับไดวาเปนผลเสียตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจาก

ประเทศไทยเปนประเทศกําลังพัฒนา จึงตองการลงทุนจากตางประเทศ นอกจากนั้นเงินนอกระบบ

ยังทําใหรัฐบาลขาดรายไดเปนจํานวนไมนอย เนื่องจากเปนเงินไมไดเขาสูระบบภาษีอากร ดังนั้น 

เงินนอกระบบจึงเปนตัวทําใหการพัฒนาเศรษฐกิจเปนไปไดไมเต็มท่ี เปนอุปสรรคสําคัญตอการ

พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

             (5) ผลกระทบตอความม่ันคงทางการเมือง 

               ผลกระทบตอความม่ันคงทางการเมืองอาจกลาวไดวาประเทศใดมีสภาพ

เศรษฐกิจย่ําแย การเมืองยอมมีความส่ันคลอนตามไปดวย เพราะเหตุท่ีรัฐบาลไมสามารถปองกัน

และปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจประเภทตาง ๆ ไดไมเฉพาะแตกรณีการฉอโกงประชาชน

เทานั้น สภาพเศรษฐกิจย่ําแยกอใหเกิดบรรยากาศท่ีไมดีตอการลงทุน เกิดสภาวะเศรษฐกิจชะงักงัน

คาครองชีพสูง สังคมมีโจรผูรายมากข้ึน ตลอดจนเกิดปญหาคอรัปช่ันในวงราชการเพ่ิมมากข้ึน เม่ือ

ประเทศชาติเกิดปญหาเชนนี้ แตรัฐบาลไมสามารถแกปญหาได ประชาชนจึงไมไววางใจในการ

ทํางานของรัฐบาล สงผลใหมีการชุมนุมเรียกรองเกิดข้ึน ทําใหประเทศชาติไมมีเสถียรภาพทาง

การเมือง ไมเปนท่ีเช่ือถือของนักลงทุนและชาวตางชาติในอันท่ีจะเขามาลงทุนหรือประกอบธุรกิจ

ในประเทศ ทําใหขาดเงินไดเขาประเทศ และในบางคร้ังผูท่ีกาวเขามาบริหารบานเมืองอาจมาจาก

พวกท่ีรํ่ารวยมาจากการประกอบอาชญากรรมประเภทนี้ เม่ือไดเขามามีอํานาจทางการเมืองก็จะใช
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อํานาจในตําแหนงหนาท่ีของตนเปดโอกาสพวกพองของตนไดกอบโกยผลประโยชน หรือเปด

ชองทางในการกระทําความผิด ซ่ึงแบงเปนหลายฝาย จึงเกิดความขัดแยงกันในทางการเมือง มีการ

แยงชิงตําแหนงทางการเมือง ทําใหเกิดความแตกแยกทําใหรัฐบาลจึงขาดเสถียรภาพ 

 

3.3  หลักเกณฑทางกฎหมายท่ีใชในการควบคุมอาชญากรรมแชรลูกโซท่ีแฝงในธุรกิจขายตรงใน 

       ประเทศไทย   

 สําหรับกฎหมายท่ีใชบังคับกับการประกอบธุรกิจแชรลูกโซท่ีแฝงในธุรกิจขายตรง แต

เดิมมีเพียงประมวลกฎหมายอาญาในความผิดฐานฉอโกงและความผิดฐานฉอโกงประชาชนตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 และมาตรา 343 เทานั้น ซ่ึงบทบัญญัติดังกลาวยังไมเพียงพอท่ีจะ

ปราบปรามธุรกิจประเภทนี้ไดเนื่องจากยังมีขอบกพรองของกฎหมายดังกลาวในการบังคับใชกับ

การหลอกลวงในธุรกิจแชรลูกโซ เนื่องจากหากพิจารณาถึงรูปแบบของธุรกิจแชรลูกโซแลวจะเห็น

ไดวาอาชญากรรมประเภทนี้ไดพัฒนาไปในลักษณะท่ีมีการหลอกลวงในลักษณะท่ีมีความ

สลับซับซอนยากแกการเขาใจวาเปนการลงทุนเพื่อประกอบกิจการจริง ๆ หรือมีลักษณะเปนธุรกิจ

แชรลูกโซ จึงจําเปนท่ีจะตองมีมาตรการทางกฎหมายข้ึนมาเพ่ือควบคุมอาชญากรรมแชรลูกโซท่ี

แฝงในธุรกิจประเภทตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในธุรกิจขายตรง กฎหมายดังกลาวไดแก 

  

 3.3.1  พระราชกําหนดการกูยืมเงินท่ีเปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. 2527   

 เหตุผลในการใชพระราชกําหนดฉบับนี้ใน พ.ศ. 2527  คือ เนื่องจากขณะน้ันปรากฏวามี

การกูยืมเงินหรือรับฝากเงินจากประชาชนท่ัวไปโดยมีการจายดอกเบ้ียหรือผลประโยชนอยางอ่ืน

ตอบแทนใหสูงเกินกวาประโยชนท่ีผูกูยืมเงินหรือผูรับฝากเงินจะหามาไดจากการประกอบธุรกิจ

ตามปกติ โดยผูกระทําไดหลอกลวงประชาชนท่ีหวังวาจะไดรับดอกเบ้ียในอัตราสูงใหนําเงินมาเก็บ

ไวกับตนดวยวิธีการจายดอกเบ้ียในอัตราสูงเปนเคร่ืองลอใจ แลวนําเงินท่ีไดมาจากการกูยืมหรือรับ

ฝากเงินรายอ่ืน ๆ มาจายเปนดอกเบ้ียหรือผลประโยชนใหแกผูใหกูยืมเงินหรือผูฝากเงินรายกอน ๆ 

ในลักษณะตอเนื่องกันซ่ึงการกระทําดังกลาวเปนการฉอโกงประชาชน เพราะเปนท่ีแนนอนอยูแลว

วาในท่ีสุดจะตองมีประชาชนจํานวนมากไมสามารถไดรับตนเงินกลับคืนได และผูกูยืมเงินหรือผูรับ

ฝากเงินกับผูท่ีรวมกระทําการดังกลาวจะไดรับประโยชนจากเงินท่ีตนไดรับมา เพราะผูใหกูยืมเงิน
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หรือผูฝากเงินไมสามารถบังคับหรือติดตามใหชําระหนี้ได อนึ่ง กิจการดังกลาวมีแนวโนมจะ

ขยายตัวออกไปอยางรวดเร็ว หากปลอยใหมีการดําเนินการตอไปยอมจะกอใหเกิดผลรายแก

ประชาชนทั่วไปและเปนอันตรายอยางรายแรงตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ สมควรท่ีจะมี

มาตรการทางกฎหมายเพ่ือคุมครองประโยชนของประชาชนท่ีอาจไดรับความเสียหายจากการถูก

หลอกลวงและเพื่อเปนการปราบปรามการกระทําดังกลาว และโดยท่ีเปนกรณีฉุกเฉินท่ีมีความ

จําเปนรีบดวนในอันท่ีจะรักษาความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของประชาชน จึงจําเปนตองตรา                 

พระราชกําหนดฉบับนี้ข้ึน8  

 พระราชกําหนดการกูยืมเงินท่ีเปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. 2527 เปนบทบัญญัติท่ีมี

ลักษณะพิเศษแตกตางไปจากความผิดฐานฉอโกงตามประมวลกฎหมายอาญา ดังจะเห็นไดวา

บทบัญญัติตาม มาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 7 และมาตรา 8 ไดบัญญัติถึงวิธีการและลักษณะของการ

กูยืมเงินท่ีเปนการฉอโกงประชาชนกับวางมาตรการเพื่อคุมครองประโยชนของประชาชนที่ไดรับ

ความเสียหายจากการถูกหลอกลวง โดยไดกําหนดใหพนักงานเจาหนาท่ีของรัฐเทานั้นมีอํานาจใช

มาตรการดังกลาว และใหรัฐเทานั้นมีอํานาจฟองคดีได 

 อยางไรก็ตาม  หลังจากท่ีพระราชกําหนดฉบับนี้ออกใชบังคับในป  พ .ศ .  2527                       

ผูประกอบธุรกิจแชรลูกโซในชวงนั้นไดถูกทางการปราบปรามอยางหนักจนกระท่ังประมาณป          

พ.ศ. 2530 ไดมีการกระทําความผิดในรูปแบบใหมเกิดข้ึนคือ การระดมเงินของบริษัทเสมาฟาคราม 

จํากัด ซ่ึงมีการระดมเงินจากประชาชน โดยอางวาจะใชเงินดังกลาวเปนทุนในการจัดสรรบานและ

ท่ีดินขาย และใหผลประโยชนตอบแทนในอัตราเฉล่ียรอยละ 31.46 ตอเดือนหรือรอยละ 377.56            

ตอป โดยไดระดมเงินดวยวิธีการตาง ๆ เชน ออกหลักฐานการกูยืมเงินในรูปหนังสือสัญญาจะซ้ือจะ

ขายท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสราง หรือในรูปหนังสือสัญญาโอนหุนในบริษัทจํากัด และในรูปใบหุนของ

บริษัท โดยมีการนําเงินท่ีกูยืมดังกลาวบางสวนจายหมุนเวียนเปนผลประโยชนตอบแทนใหแก

ประชาชนผูใหกูยืมในอัตราท่ีสูงกวาอัตราดอกเบ้ียสูงสุดท่ีสถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวย

ดอกเบ้ียเงินใหกูยืมของสถาบันการเงินจะพึงจายไดในขณะนั้น บริษัทเสมาฟาคราม จํากัด 

ดําเนินการอยูประมาณ 2 ป จึงถูกจับกุมดําเนินคดีและถูกยื่นฟองตอศาลจังหวัดธัญบุรีเม่ือวันท่ี 7 

                                             
 8  ดู หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. 
2527.  ราชกิจจานุเบกษา เลม 101 ตอนที่ 164  ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2527                    
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เมษายน 2530 ซ่ึงตอมาเม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2532 ศาลจังหวัดธัญบรีไดมีคําพิพากษาใหจําคุก

กรรมการบริษัทเปนเวลา 2 ป9 

 จากเหตุการณดังกลาวจึงไดมีการแกไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดการกูยืมเงินท่ีเปนการ

ฉอโกงประชาชน พ.ศ. 2527 โดยการออกพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดการกูยืมเงิน

ท่ีเปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. 2527 พ.ศ. 2534 โดยใหเหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติ

ดังกลาววา เนื่องจากปรากฏวามีบุคคลประกอบกิจการโดยวิธีชักจูงใหผูอ่ืนสงเงิน หรือผลประโยชน

อยางอ่ืนใหแกตน และใหผูนั้นชักจูงผูอ่ืนตามวิธีการท่ีกําหนดและแสดงใหผูถูกชักจูงเขาใจวา ถาได

ปฏิบัติตามจนมีบุคคลอ่ืนอีกหลายคนเขารวมตอ ๆ ไปจนครบวงจรแลว ผูถูกชักจูงจะไดรับกําไร

มากกวาเงินหรือประโยชนท่ีผูนั้นไดสงไว ดังเชนท่ีบางคนเรียกวา “แชรลูกโซ” ในท่ีสุดการ

ดําเนินการเชนนั้นจะมิไดเปนไปตามคําชักจูง แตกลับจะกอใหเกิดความเสียหายแกประชาชนผู

หลงเช่ือ เพื่อปองกันและปราบปรามการกระทํานั้น สมควรแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดการกูยืม

เงินท่ีเปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. 2527 ใหครอบคลุมถึงการกระทําดังกลาว จึงจําเปนตองตรา

พระราชบัญญัตินี้10 โดยพระราชบัญญัติดังกลาวไดมีการแกไขคํานิยามของคําวา “กูยืมเงิน” และ 

“ผลประโยชน” ใหมีความหมายครอบคลุมมากกวาเดิม เพื่อปรามปรามแชรลูกโซในรูปแบบใหม ๆ  

 แตอยางไรก็ตาม พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดการกูยืมเงินท่ีเปนการ

ฉอโกงประชาชน พ.ศ. 2527 พ.ศ. 2534 ก็ยังไมสามารถแกไขปญหาดังกลาวได เนื่องวิวัฒนาการ

ของการกระทําความผิดยุงยากสลับซับซอนมากข้ึนกฎหมายดังกลาวจึงไมเพียงพอท่ีจะทําใหการ

กระทําดังกลาวลดลงไดจึงไดมีการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราช

กําหนดการกูยืมเงินท่ีเปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. 2527 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ข้ึนมาโดยให

เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีในปจจุบันไดมีการหลอกลวงประชาชน

ใหนําเงินเขามารวมลงทุนในธุรกิจซ้ือขายเงินตราตางประเทศหรือเก็งกําไร ซ่ึงนอกจากจะทําใหเกิด

ความเสียหายแกประชาชนท่ีถูกหลอกลวงแลว ยังเกิดความเสียหายตอเศรษฐกิจในวงกวาง แต

                                             
 9  ดู คําพิพากษาคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1210/2532 ของศาลจังหวัดธัญบุรี 
 10  ดู หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่
เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. 2527 พ.ศ. 2534. ราชกิจจานุเบกษา เลม 108 ตอนที่ 129 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 
2534                     
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บทบัญญัติของพระราชกําหนดการกูยืมเงินท่ีเปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. 2527 ในปจจุบันไม

อาจใชบังคับครอบคลุมแกการกระทําดังกลาวไดจึงสมควรแกไขเพิ่มเติมองคประกอบความผิดฐาน

กูยืมเงินท่ีเปนการฉอโกง และกําหนดใหการโฆษณาหรือประกาศ หรือการกระทําใด ๆ ให

ประชาชนนําเงินเขามารวมลงทุนลักษณะดังกลาวเปนความผิดฐานกูยืมเงินท่ีเปนการฉอโกง

ประชาชนดวย ประกอบกับสมควรเพิ่มเติมบทบัญญัติในเร่ืองการคํานวณผลประโยชนตอบแทน

ความรับผิดของพนักงานหรือลูกจางของนิติบุคคลผูกระทําความผิด ผูกระทําความผิดตองรับโทษ

หนักข้ึนเม่ือมีการกระทําความผิดซํ้า และการเนรเทศผูกระทําความผิดซ่ึงเปนคนตางดาว รวมท้ังให

มีการจายเงินสินบนและรางวัล เพื่อใหการปราบปรามผูกระทําความผิดมีประสิทธิภาพมากข้ึน จึง

จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้11 

 

 3.3.2  พระราชบัญญัติการเลนแชร พ.ศ. 2534 

 การเลนแชรเปนการนําเงินมาลงทุนหุนกันเปนกองกลางแลวก็หมุนเวียนกันรับเงินนั้น

ไปโดยมีหนาท่ีสงเงินงวดเปนจํานวนงวดตามท่ีกําหนดไว วิธีการเชนนี้ทําใหไดเงินเปนกอน อาจใช

วิธีจับฉลากรับเงินกองกลางไปหรืออาจใหวิธีประมูลกันใหดอกเบี้ยเทาใด ผูลงหุนท่ีใหดอกเบ้ีย

สูงสุดจะไดรับเงินกอนเวียนไปจนครบผูเลน การเลนแชรจึงเปนการชวยเหลือซ่ึงกันเพื่อใหไดเงิน

เปนกอนไปใชจาย หรืออาจนําไปใชในการดําเนินธุรกิจ การเลนแชรจึงนิยมเลนกันทุกวงการ และ

ไดขยายตัวไปอยางรวดเร็วและเปนวงกวางตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ประชาชนท่ีมีเงินเห็นวา

การเลนแชรจะใหผลตอบแทนสูงกวาการฝากเงินในธนาคารหรือใหประชาชนทั่วไปกู เพราะการ

เลนแชรถือวาเปนการกูยืม ไมจําเปนตองมีหลักฐานกันเปนหนังสือก็สามารถฟองรองกันได และ

การประมูลใหผลประโยชนตอบแทนสูงเทาใดก็ไมอยูในบังคับกฎหมายการหามเรียกดอกเบ้ียเกิน

อัตรา12  จึงทําใหเกิดธุรกิจจัดใหมีการเลนแชรกันอยางกวางขวาง โดยประชาชนแทนท่ีจะนําเงินไป

                                             
 11  ดู หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่
เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. 2527 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545.  ราชกิจจานุเบกษา เลม 119 ตอนที่ 122 ก ลงวันที่ 16 
ธันวาคม 2545                     
 12  กลุมงานปองปรามการเงินนอกระบบ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง.  คูมือพนักงานเจาหนาที่ตาม
พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. 2527 และ พระราชบัญญัติการเลนแชร พ.ศ. 2534, 
หนา 79                    
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ฝากธนาคารกลับนําเงินมาลงทุนโดยการเลนแชรแทน โดยการเลนแชรหากจัดใหมีการเลนแชรโดย

ไมสุจริตหรือผูเปนสมาชิกวงแชรไมยอมสงเงินงวดก็จะเกิดความเสียหายแกประชาชน และยอมมี

ผลกระทบตอการระดมเงินออมของสถาบันการเงินท่ีทางราชการสนับสนุนและรับผิดชอบ ในท่ีสุด

จะเกิดผลกระทบตอภาวะเศรษฐกิจของประชาชนโดยรวม นอกจากนี้ยังปรากฏวาผูประกอบธุรกิจ

ดังกลาวหลายรายไดดําเนินการใหใกลเคียงกับธุรกิจเงินทุน ซ่ึงมีกฎหมายควบคุมอยูแลว ในการน้ี

สมควรหามประกอบธุรกิจประเภทน้ี สวนการเลนแชรของประชาชนทั่วไปท่ีมิไดดําเนินการเปน

ธุรกิจนั้นยังใหกระทําตอไปได จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน13 

 

 3.3.3  พระราชบัญญัติปองกันและปรามปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 

   เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ เนื่องจากในปจจุบันผูประกอบ

อาชญากรรมซ่ึงกระทําความผิดกฎหมายบางประเภท ไดนําเงินหรือทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทํา

ความผิดนั้นมากระทําการในรูปแบบตาง ๆ อันเปนการฟอกเงิน เพ่ือนําเงินหรือทรัพยสินนั้นไปใช

เปนประโยชนในการกระทําความผิดตอไปไดอีก ทําใหยากแกการปราบปรามการกระทําความผิด

กฎหมายเหลานั้น และโดยท่ีกฎหมายท่ีมีอยูไมสามารถปราบปรามการฟอกเงินหรือดําเนินการกับ

เงินหรือทรัพยสินนั้นไดเทาท่ีควร ดังนั้น เพื่อเปนการตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมดังกลาว           

จึงสมควรกําหนดมาตรการตาง ๆ ใหสามารถดําเนินการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินได

อยางมีประสิทธิภาพจึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้14 

    “การฟอกเงิน” (Money Laundering) หมายถึง การกระทําใด ๆ ท่ีทําใหเงินหรือ

ทรัพยสินท่ีไดมาโดยมิชอบดวยกฎหมาย หรือท่ีไดมาจากการกระทําความผิด แปรสภาพเสมือน

หนึ่งวาเปนเงินท่ีไดมาโดยถูกตองตามกฎหมาย หรือเพื่อปกปดแหลงท่ีมาของเงินหรือทรัพยสินท่ี

                                             
 13  ดู หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติการเลนแชร พ.ศ. 2534.  ราชกิจจานุเบกษา  
เลม 108 ตอนที่ 125 ฉบับพิเศษ ลงวันที่  24 กรกฎาคม 2534                     

 14  ดู หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 

2542.  ราชกิจจานุเบกษา  เลม 116 ตอนที่ 29 ก ลงวันที่  21 เมษายน 2542.                     
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ไดมาโดยผิดกฎหมาย15 จากความโดยรวมของการฟอกเงิน จะเห็นไดวาสวนประกอบหน่ึงท่ีสําคัญ

ในการฟอกเงินก็คือ วิธีการท่ีจะนํามาใชในการฟอกเงิน แตเดิมวิธีการท่ีเปนท่ีนิยมอยางมาก คือ การ

นําเอาเงินสดติดตัวออกนอกประเทศ แตเนื่องจากรายไดจากการประกอบอาชญากรรมมีจํานวน

มหาศาล วิธีการดังกลาวจึงไมคอยสะดวกเทาใดนัก จึงไดพัฒนาวิธีการใหม ๆ ข้ึนมา เชน การจัดต้ัง

บริษัทหรือกิจการข้ึนบังหนา (Shell Company) ซ่ึงกระทําในรูปของการขายตรง และเนื่องจาก

วิวัฒนาการของอาชญากรรมไดเปล่ียนแปลงและพัฒนาไปหลากหลายวิธีพระราชบัญญัติดังกลาวก็

ไมสามารถที่จะกําจัดตัดวงจรอาชญากรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปไดเพราะไมเขาขายความผิดมูลฐาน

ตามกฎหมายดังกลาว  

 

 3.3.4  พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545  

  การคุมครองผูบริโภคตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2541 นั้น กลาวไดวายังไมเพียงพอในการ

คุมครองผูบริโภคใหไดรับความเปนธรรมในการซ้ือสินคาหรือรับบริการกับผูประกอบธุรกิจ 

โดยเฉพาะการซ้ือสินคาหรือบริการในธุรกิจขายตรงซึ่งเปนการจําหนายสินคาหรือบริการที่มี

ลักษณะเขาถึงตัวผูบริโภคโดยมีผูขายท่ีเรียกช่ือตามกฎหมายวา ผูจําหนายอิสระหรือตัวแทนขายตรง 

เปนผูนําสินคาไปอธิบายหรือสาธิตเกี่ยวกับสรรพคุณ คุณภาพของสินคาแกผูบริโภคโดยตรงตาม

สถานท่ีอยูอาศัยของผูบริโภคหรือสถานท่ีทํางานหรือสถานท่ีอ่ืนท่ีไมใชสถานท่ีคาขายตามปกติ ซ่ึง

วิธีการขายสินคาเชิงรุกเชนนี้ ผูจําหนายอิสระหรือตัวแทนขายตรงจะมีกลยุทธในการแนะนําสินคา

รวมท้ังอาจมีการกลาวอางสรรพคุณหรือคุณภาพของสินคาหรือบริการในลักษณะท่ีเปนเท็จหรือเกิน

ความจริงหรือใชวิธีการกระตุนใหผูบริโภคเกิดความตองการท่ีจะซ้ือสินคาหรือบริการซ่ึงบางคร้ัง

ผูบริโภคก็อาจถูกหลอกใหซ้ือสินคาหรือบริการโดยไมจําเปนหรือตองซ้ือเพราะถูกแรงกดดันจาก

ผูขายซ่ึงการควบคุมปญหาตรงจุดนี้เปนเร่ืองท่ีทําไดยาก ทั้งนี้ เพราะการโฆษณาหรือชักชวนเหลานี้

สวนใหญจะทําดวยคําพูดและรับรูเฉพาะผูซ้ือและผูขายเทานั้น มาตรการตามพระราชบัญญัติ

คุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ก็ยังไมครอบคลุมท่ีจะเอาผิดแกผูประกอบธุรกิจขายตรงหรือผูจําหนาย

                                             
 15 วีระพงษ  บุญโญภาส  ฉ  (2543).  การฟอกเงินโดยผานเครือขายอินเตอรเน็ต พระราชบัญญัติปองกัน

และปรามปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542. หนา 43. 
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อิสระหรือตัวแทนขายตรงได นอกจากน้ีการซ้ือสินคาหรือบริการในธุรกิจขายตรงในปจจุบันเม่ือ

ผูบริโภคตกลงซ้ือสินคาหรือบริการแลว สัญญาซ้ือขายก็ยอมผูกพันคูสัญญาท้ังสองฝายท่ีตองปฏิบัติ

ใหเปนไปตามสัญญา แมวาสัญญาซ้ือขายจะเกิดข้ึนเนื่องจากผูขายใชกลยุทธและสรางแรงกดดัน

ใหแกผูบริโภคในหลายรูปแบบ แตการเลิกสัญญาก็ตองอยูภายในกฎเกณฑตามประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย และผูประกอบธุรกิจจํานวนมากก็ไมใหสิทธิแกผูบริโภคในการคืนสินคา ยิ่งไป

กวานั้นผูบริโภคจํานวนมากท่ีไดรับความเสียหายจากการกระทําในลักษณะแชรลูกโซหรือแบบ

พีระมิดท่ีแฝงเขามาในระบบธุรกิจขายตรงซ่ึงสินคาท่ีผูประกอบธุรกิจประเภทนี้นําเขามาใชในการ

แอบอางวาทําธุรกิจขายตรง สวนใหญจะเปนสินคาท่ีผูบริโภคไมคุนเคยโดยผูประกอบธุรกิจจะใช

วิธีการชักชวนใหประชาชนมาสมัครเปนสมาชิกเขารวมเปนเครือขาย และสัญญาวาจะใหประโยชน

ตอบแทนจากการชักจูงผูอ่ืนใหเขามารวมเปนเครือขายและแสดงใหผูถูกชักจูงเห็นวาจะไดรับเงิน

หรือกําไรมากกวาประโยชนท่ีผูนั้นไดจายไปโดยไมคํานึงถึงรายไดจากการขายสินคา และเม่ือผู

ประกอบธุรกิจระดมทุนไดตามท่ีตองการแลวก็จะเลิกลมไป ผลเสียจะตกแกผูบริโภคซ่ึงท่ีผานมามี

ผูบริโภคจํานวนมากไดรับความเสียหายจากการกระทําดังกลาว ทําใหมองภาพลักษณของธุรกิจขาย

ตรงไปในเชิงลบและเปนผลใหผูประกอบธุรกิจขายตรงท่ีสุจริตไดรับผลกระทบในการประกอบ

ธุรกิจไปดวย16 โดยท่ีการประกอบธุรกิจจําหนายสินคาหรือบริการในปจจุบันไดใชวิธีการทําตลาด

ในลักษณะท่ีเขาถึงผูบริโภค โดยการเสนอขายสินคาหรือบริการแกผูบริโภคโดยตรง ณ ท่ีอยูอาศัย 

หรือสถานท่ีทํางานของผูบริโภคหรือของบุคคลอ่ืน หรือสถานท่ีอ่ืนท่ีไมใชสถานท่ีประกอบการคา

เปนปกติธุระ โดยการอธิบายหรือการสาธิตสินคาผานผูจําหนายอิสระหรือตัวแทนขายตรง การ

เสนอขายสินคาหรือบริการในลักษณะดังกลาวทําใหผูบริโภคอยูในสภาวการณท่ีไมอาจตัดสินใจตก

ลงซ้ือสินคาหรือรับบริการไดอยางอิสระและรอบคอบ นอกจากนี้ ยังมีการประกอบธุรกิจจําหนาย

สินคาหรือบริการในลักษณะของการส่ือสารขอมูลเพื่อเสนอขายสินคาหรือบริการโดยตรงตอ

ผูบริโภค เชน โดยอาศัยส่ือส่ิงพิมพและส่ืออิเลคทรอนิกส โดยมุงหวังใหผูบริโภคซ่ึงอยูหางโดย

ระยะทางแสดงเจตนาตอบกลับเพื่อซ้ือสินคาหรือบริการดังกลาวนั้น ซ่ึงในกรณีนี้สินคาหรือบริการ

                                             
 16  โครงการอบรมสัมมนาใหความรูเก่ียวกับพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545          
วันศุกรที่ 7 กันยายน 2550 โรงแรมเจริญศรี แกรนด รอยัล จังหวัดอุดรธานี จัดโดยสวนขายตรงและตลาดแบบตรง 
สํานักกฎหมายและคดี สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค หนา 1                    
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ดังกลาวอาจไมตรงกับคํากลาวอางตามท่ีไดโฆษณาไว อีกท้ังการทําตลาดขายตรงและตลาดแบบ

ตรงในปจจุบันไดมีการใชวิธีการชักชวนและจัดใหประชาชนท่ัวไปเขารวมเปนเครือขายในธุรกิจ

ดังกลาว โดยตกลงจะใหผลประโยชนตอบแทนจากการหาผูเขารวมเครือขายดังกลาวซ่ึงคํานวณจาก

ผูเขารวมเครือขายท่ีเพิ่มข้ึน อันมีลักษณะเปนการหลอกลวงประชาชน การทําตลาดสินคาหรือ

บริการในลักษณะของการขายแบบเชิงรุกดังกลาวทําใหประชาชนโดยท่ัวไปในฐานะผูบริโภคตกอยู

ในฐานะท่ีเสียเปรียบและกอใหเกิดความไมเปนธรรมและไมสงบสุขในสังคม ประกอบกับ

บทบัญญัติของกฎหมายท่ีใชบังคับอยูในปจจุบันยังไมสามารถใหความคุมครองแกผูบริโภคไดอยาง

เพียงพอ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้17 โดยมีเจตนารมณเพื่อตองการคุมครองผูบริโภคซ่ึงซ้ือ

สินคาหรือบริการจากการจําหนายโดยวิธีเสนอขายถึงตัวผูบริโภคเพราะการจําหนายโดยวิธีนี้

ผูบริโภคมีโอกาสเสียเปรียบมากกวาการเลือกและตัดสินใจซ้ือสินคาหรือบริการในตลาดท่ัวไปดวย

ความประสงคของผูบริโภคเอง และเพื่อขจัดการประกอบธุรกิจท่ีอาศัยชองทางจัดจําหนายแบบ

เสนอขายถึงตัวผูบริโภค หลอกลวงประชาชน ผูบริโภค และชักชวนผูสุจริตท่ีหวังจะสรางรายได

จากงานขายตรงใหหลงเขาใจผิดในระบบการจัดจําหนายดังกลาว นอกจากนั้นยังตองการคุมครองผู

จําหนายอิสระหรือตัวแทนขายตรงซ่ึงเปนบุคคลสําคัญในกระบวนการจัดจําหนายแบบขายตรงมิให

ถูกเอาเปรียบ หลวงลวงใหหลงเชื่อในรายไดท่ีลอใจโดยไรความจริงหรือเปนไปไดยาก18  

 

   3.3.5  พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522  

 เนื่องจากการทําธุรกิจขายตรงตองอาศัยสมาชิกในการสรางยอดขายสินคาหรือบริการ

ใหกับบริษัท ดังนั้น บริษัทขายตรงบางบริษัทไดหลอกลวงสมาชิกใหหาสมาชิกใหแกบริษัทโดย

วิธีการมอบเงินหรือของรางวัลเปนเครื่องลอใจมากผิดปกติโดยบริษัทขายตรงตองการเพียงเงินคา

สมัครสมาชิกเทานั้นแตมิไดมีการดําเนินกิจการอยางแทจริง ซ่ึงวิธีการดําเนินกิจการหรือธุรกิจใน

ลักษณะดังกลาวนี้ถือเปนความผิดตอกฎหมายคุมครองผูบริโภค ท้ังนี้ บริษัทขายตรงท่ีกระทําผิดใน

                                             
 17  ดู หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545.                
ราชกิจจานุเบกษา เลม 119 ตอนที่ 40 ก ลงวันที่ 30 เมษายน 2545                     
 18  โครงการอบรมสัมมนาใหความรูเก่ียวกับพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545           
แหลงเดิม หนา 2                    
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ลักษณะดังกลาวจะเปนบริษัทขายตรงหลายช้ันท่ีเปดโอกาสใหสมาชิกแตงต้ังสมาชิกตอไปไดคลาย

ลักษณะลูกโซไมมีท่ีส้ินสุดโดยมีวัตถุประสงคเพื่อจะไดเงินคาสมัครสมาชิกสมตามความมุงหมาย

ของบริษัท แตลักษณะการกระทําเชนนี้จะไมเกิดข้ึนในบริษัทขายตรงช้ันเดียวท่ีสมาชิกไมมีสิทธิ

แตงต้ังสมาชิกตอไปได19    

 ปจจุบันการเสนอสินคาและบริการตาง ๆ ตอประชาชนนับวันแตจะเพิ่มมากข้ึน                    

ผูประกอบธุรกิจการคาและผูท่ีประกอบธุรกิจโฆษณาไดนําวิชาการในทางการตลาดและทางการ

โฆษณามาใชในการสงเสริมการขายสินคาและบริการ ซ่ึงการกระทําดังกลาวทําใหผูบริโภคตกอยู

ในฐานะท่ีเสียเปรียบ เพราะผูบริโภคไมอยูในฐานะท่ีทราบภาวะตลาด และความจริงท่ีเกี่ยวกับ

คุณภาพและราคาของสินคาและบริการตางๆ ไดอยางถูกตองทันทวงที นอกจากนั้นในบางกรณีแม

จะมีกฎหมายใหความคุมครองสิทธิของผูบริโภคโดยการกําหนดคุณภาพและราคาของสินคาและ

บริการอยูแลวก็ตาม แตการที่ผูบริโภคแตละรายจะไปฟองรองดําเนินคดีกับผูประกอบธุรกิจการคา

หรือผูประกอบธุรกิจโฆษณาเม่ือมีการละเมิดสิทธิของผูบริโภค ยอมจะเสียเวลาและคาใชจายเปน

การไมคุมคา และผูบริโภคจํานวนมากไมอยูในฐานะท่ีจะสละเวลาและเสียคาใชจายในการ

ดําเนินคดีได และในบางกรณีก็ไมอาจระงับหรือยับยั้งการกระทําท่ีจะเกิดความเสียหายแกผูบริโภค

ไดทันทวงที  สมควรมีกฎหมายใหความคุมครองสิทธิของผูบริโภคเปนการท่ัวไป โดยกําหนด

หนาท่ีของผูประกอบธุรกิจการคาและผูประกอบธุรกิจโฆษณาตอผูบริโภค เพื่อใหความเปนธรรม

ตามสมควรแกผูบริโภค  ตลอดจนจัดใหมีองคกรของรัฐที่เหมาะสมเพื่อตรวจตรา ดูแล และ

ประสานงานการปฏิบัติงานของสวนราชการตาง ๆ ในการใหความคุมครองผูบริโภค  จึงจําเปนตอง

ตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน20 
 

 3.2.6  ประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะ 12 หมวด 3 ความผิดฐานฉอโกง  

   นอกจากพระราชกําหนดการกูยืมเ งินท่ี เปนการฉอโกงประชาชน  พ .ศ .  2527 

พระราชบัญญัติการเลนแชร พ.ศ. 2534  พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545  และ

                                             
 19  อนุสรณ  รัตนนันท.  (2545).  ปจจัยท่ีมีผลตอการบังคับใชกฎหมายกับผูกระทําผิดในธุรกิจขายตรง.  
หนา 25. 
 20  ดู หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522.                       
ราชกิจจานุเบกษา เลม 72 ตอนที่ 20 พ ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2522.       
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พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ซ่ึงเปนกฎหมายเฉพาะในการควบคุม ปองกันและ

ปราบปรามการดําเนินธุรกิจแชรลูกโซท่ีแฝงในธุรกิจขายตรงแลว ในประมวลกฎหมายอาญาซ่ึงเปน

กฎหมายท่ัวไปท่ีใชคุมครองสังคมและปราบปรามอาชญากรรม ก็มีการบัญญัติความผิดฐานฉอโกง

ประชาชนไวในลักษณะ 12 หมวด 3 ท้ังยังกําหนดโทษใหหนักกวาความผิดฐานฉอโกงทั่วไปดวย 

เพื่อคุมครองประชาชนหรืออีกนัยหนึ่งคือคุมครองผูบริโภคมิใหถูกผูดําเนินธุรกิจในลักษณะ

ดังกลาวหลอกลวง 21 

 

3.4  หลักเกณฑทางกฎหมายท่ีใชในการควบคุมอาชญากรรมแชรลูกโซท่ีแฝงในธุรกิจขายตรง   

        ในตางประเทศ  

     ความผิดท่ีเกี่ยวกับธุรกิจแชรลูกโซท่ีเกิดข้ึนในตางประเทศน้ันมีดวยกันหลายรูปแบบ 

เชน รูปแบบเสนอการลงทุน (Investment Scheme) การเสนอของขวัญ (Gifting Scheme) การขาย

ตรงแบบตลาดหลายช้ัน (Multi Level Marketing) แผนงานปรามิด (Pyramid Scheme) เปนตน 

 รูปแบบท่ีพบมากท่ีสุดคือ  รูปแบบของแผนงานปรามิด (Pyramid Scheme) ซ่ึงมี

ลักษณะดังนี้ 

1.  แผนงานปรามิดเปนส่ิงท่ีผิดกฎหมาย 

2.  แผนงานปรามิดมีลักษณะเปนการจายเงินโดยผูมีสวนรวมแกบริษัท โดยผูจายเงินจะ 

ไดสิทธิในการขายผลิตภัณฑและไดรับสิทธิท่ีจะไดรับรางวัลสําหรับการหาสมาชิกใหมเขาสู

โปรแกรมการขาย  ซ่ึงการหาสมาชิกไมสัมพันธกับการขายผลิตภัณฑไปยังผูบริโภคคนสุดทาย 

3.  แผนงานปรามิดหลอกลวงใหประชาชนเช่ือถือ  แลวจึงฉอโกงเงินไป 

4.  การหลอกลวงของแผนงานปรามิดนั้นแพรกระจายไดรวดเร็วและกอความเสียหาย 

อยางยิ่ง  เนื่องจากจะมีการชักจูงผูเขารวมลงทุนใหหาสมาชิกรายใหมจากกลุมคนใกลชิดคนใน

ครอบครัว หรือเพ่ือนรวมงาน 

   หลักเกณฑทางกฎหมายท่ีใชในการควบคุมอาชญากรรมแชรลูกโซท่ีแฝงในธุรกิจขายตรง 
ในตางประเทศนั้น  มีดวยกันหลายแบบ  โดยผูเขียนจะนําเสนอหลักเกณฑและแนงทางในการนําไป

ปรับใชกับประเทศไทยตอไป  จึงเลือกท่ีจะศึกษาหลักเกณฑทางกฎหมายที่ใชในการควบคุม

                                             
 21  ดู ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 และมาตรา 343 ประกอบ. 

DPU



 58 

อาชญากรรมแชรลูกโซท่ีแฝงในธุรกิจขายตรง 2 ประเทศดวยกันคือ  ประเทศสหรัฐอเมริกา  และ

ญ่ีปุน  เนื่องจากท้ัง 2 ประเทศนี้ มีการพัฒนาในเร่ืองของการควบคุมอาชญากรรมแชรลูกโซท่ีแฝง

ในธุรกิจขายตรงเปนอยางมาก  อีกท้ังยังไดรับการยอมรับและประสบความสําเร็จเปนอยางยิ่ง และ

กฎหมายของท้ัง 2 ประเทศท่ีนํามาแสดงนี้จะสะทอนใหเห็นถึงนโยบายในการปองกันและ

ปราบปรามอาชญากรรมประเภทนี้ดวย 

 
3.4.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา 
        สําหรับในสวนของหลักเกณฑทางกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาไดมีบทบัญญัติ

หามในเร่ืองของการประกอบธุรกิจท่ีมีลักษณะเปนแชรลูกโซและกําหนดโทษไวใน United States  

Code ในหลายมาตราดังตอไปนี้ 

    ประเทศสหรัฐอเมริกามีหนวยงาน คือ The Federal Trade Commission-FTC หรือ

คณะกรรมาธิการการคาแหงสหรัฐฯ  ดําเนินงานบริหารและบังคับใช The Federal Trade 

Commission Act 1914 หรือ FTC Act  เปนบทบัญญัติท่ีหามวิธีการแขงขันท่ีไมเปนธรรมหรือการ

กระทําหรือวิธีปฏิบัติในทางการคาท่ีไมเปนธรรมหรือเปนการหลอกลวงอันมีผลกระทบตอ              

พาณิชยกรรม22  เปนกฎหมายท่ีถูกสรางข้ึนมาเพ่ือยับยั้งการกระทําท่ีอาจพัฒนาไปเปนการกระทําท่ี

ละเมิดตอกฎหมายปองกันการผูกขาด  โดยในมาตรา 5 มีสาระสําคัญ 2 สวนคือ 

    1.  การกระทําหรือการปฏิบัติท่ีไมเปนธรรม (Unfair Acts or Practices) 

  2.  การกระทําหรือการปฏิบัติท่ีเปนการหลอกลวง (Deceptive Act or Practices) 

       ผูเขียนจะขอกลาวถึงแตเฉพาะในสวนท่ีเกี่ยวกับการควบคุมการขายแบบปรามิดเทานัน้

คือ ในสวนท่ี 2  เร่ืองการกระทําหรือปฏิบัติท่ีเปนการหลอกลวง (Deceptive Act or Practices) 

       คําวา “ Deceptive Act or Practices ”  ไมไดมีการกําหนดความหมายไวชัดเจน การ

พิจารณาวาการกระทําหรือการปฏิบัติใด ๆ  เปนการหลอกลวงหรือไม  จะพิจารณาตามขอเท็จจริง

ในแตละสถานการณ  โดยอาศัยพยานหลักฐานโดยต้ังอยูบนพื้นฐานของประโยชนสาธารณะ23  การ

ท่ีกฎหมายไมกําหนดไวแนนอนชัดเจน  ทําใหกฎหมายมีความม่ันคงในตัวมันเอง  การใชภาษาท่ี

                                             
 22 มาตรา 5 ของ The Federal Trade Commission Act. 

 23 Julian O. Von Kalinowski, (อางถึงในสุทธิกรณ ลิบนอย,  2538 : 48) 
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กวางในการบัญญัติกฎหมายทําใหกฎหมายมีความยืดหยุน  สามารถครอบคลุมการกระทําท่ีไม

สามารถเห็นไดหรือยังไมเกิดข้ึนในเวลาบัญญัติกฎหมาย  ทําใหกฎหมายมีความทันสมัยอยูเสมอ24    

       แมวาคณะกรรมาธิการและศาลจะไมไดกําหนดคํานิยามของคําวา  Deceptive  

Practices ไวชัดเจนก็ตาม  แตองคกรก็ไดวางหลักเกณฑเบ้ืองตนอันเปนมาตรฐานในการพิจารณา

โดยการออก  Policy  Statement ในป ค.ศ. 1993  ซ่ึงเปนแนวทางพื้นฐานในการดําเนินการของ

คณะกรรมาธิการ มาตรฐานน้ีมีองคประกอบ 3 ขอ คือ25  

1)  ตองมีการแสดงออก  การละเวน  หรือการปฏิบัติอันนาจะทําใหผูบริโภคหลงผิด 

2)  การปฏิบัติจะตองพิจารณาจากความมีเหตุผลของผูบริโภคในสถานการณนั้น 

3)  การแสดงออก  การละเวน  หรือการปฏิบัติตองเปนสาระสําคัญ 

                  โดยคณะกรรมาธิการการคาแหงสหรัฐ หรือ The Federal Trade Commission 

ประกอบดวย ประธาน 1 คน และกรรมาธิการ 4 คน  ไดรับการแตงตั้งจากประธานาธิบดีโดย

คําแนะนําและยินยอมของสภาซีเนต  คณะกรรมาธิการการคาแหงสหรัฐฯ จะมีสํานักงาน (Bureau) 

เปนเคร่ืองมือในการดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมาธิการ สํานักงานท่ีสําคัญ

ไดแก  สํานักงานการแขงขัน  สํานักงานคุมครองผูบริโภค  สํานักงานเศรษฐกิจ  ซ่ึงแตละสํานักงาน  

ประกอบไปดวยพนักงานเจาหนาที่ ท่ีมีความรูความชํานาญเฉพาะดาน  ทําใหการทํางานของ

คณะกรรมาธิการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ26 

 
                 อํานาจของคณะกรรมาธิการการคาแหงสหรัฐฯ  อาจแบงแยกออกไดดังนี้27   

 
 (1) คณะกรรมาธิการเปนผูใชอํานาจภายใตมาตรา 5 แหง The Federal Trade 

Commission  

                                             
 24  แหลงเดิม. 

 25 George W. Spiro.  (1993) The Legal Environment of  Business : Principles and Case. P. 662.  

 26 Thomas W. Dunfee, Frand F. Gibson, John D. Black Burn, Douglas Whitman, F. William Mcearty 

and Bartley A. Brennan (อางถึงในสุทธิกรณ ลิบนอย,  2538 : 52) 

 27 แหลงเดิม  หนา 53-54. 
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 (2)  Act 1914 หรือ FTC Act ในการสอบสวนการปฏิบัติในทางธุรกิจอันไมเปนธรรม
หรือเปนการหลอกลวง กลาวคือ เม่ือมีการกระทําท่ีไมเปนธรรมหรือเปนการหลอกลวงขึ้น  
พนักงานเจาหนาท่ีของคณะกรรมาธิการจะทําการสอบสวน  หากมีมูลก็จะทําการเจรจาใหผูกระทํา
ดังกลาวยอมรับผิด (Administrative – Law Judge) เม่ือฟองคดีแลวศาลบริหารจะทําการพิจารณา
และตัดสินหากพนักงานเจาหนาท่ีหรือบริษัทไมพอใจก็สามารถอุทธรณตอคณะกรรมาธิการ  โดย
คณะกรรมาธิการจะทําการพิจารณาเต็มคณะ  คําตัดสินของคณะกรรมาธิการถึงท่ีสุดหากไมอุทธรณ
ตอศาลอุทธรณของสหรัฐอเมริกาภายใน 60 วัน  และเม่ือคําตัดสินถึงท่ีสุดคณะกรรมาธิการก็จะทํา
การออกคําส่ังใหหยุดและเลิกกระทําการดังกลาวได (Cease and Desist Orders)การใหคําปรึกษา 
(Advisory Opinion) เม่ือผูประกอบธุรกิจรองขอ  คณะกรรมาธิการจะใหคําปรึกษาแกผูท่ีมาขอ
ความเห็นได  แตคําปรึกษานี้ไมมีผลผูกพันคณะกรรมาธิการในอันท่ีจะกลับความเห็นอีก  แตตอง
เปนไปตามหลักกฎหมายปกครองวาดวยการกลับความเห็น 
 (3) การบัญญัติกฎเกณฑ (Rule Marking) มาตรา 18 แหง The Federal Trade 

Commission  Act  1914  ( แกไขเพิ่มเติม ค.ศ. 1975)  ใหอํานาจคณะกรรมาธิการที่จะประกาศ “กฎ”  

อันเกี่ยวกับการกระทําหรือการปฏิบัติท่ีไมเปนธรรมหรือเปนการหลอกลวงซ่ึงมีผลตอธุรกิจ

กฎหมายอาจเปนเร่ืองของการแปลความหมาย  หรือเปนนโยบายท่ัวไปอันเกี่ยวกับการกระทําหรือ

การปฏิบัติ  หรือกฎอาจกําหนดลักษณะเฉพาะวาการกระทําหรือการปฏิบัติชนิดใดท่ีจะตกอยูภายใน

บังคับของมาตรา 5 (a) 1 การละเมิดกฎเทากับเปนการกระทําหรือการปฏิบัติอันไมเปนธรรมหรือ

หลอกลวงภายในความหมายของมาตรา 5 (a) 1 เวนแตจะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 

(4) การตีความและการบังคับใชมาตรา 5 แหง  The Federal Trade Commission Act   

มาตรา 5  ถือไดวาเปนหัวใจของ FTC Act ท่ีถูกบัญญัติข้ึนเพื่อหามการกระทําหรือวิธีปฏิบัติในทาง

การคาท่ีไมเปนธรรมหรือเปนการหลอกลวง  การหามตามมาตราน้ีเปนการหามโดยท่ัวไปในทาง

การคาท่ีมีขอบเขตกวางขวาง  และโดยหลักแลวถือกันวาการกระทําเชนใดและอยางไร  เปนการไม

เปนธรรมหรือหลอกลวงหรือไมนั้นเปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมาธิการการคาท่ีจะตองตีความ  

และวางหลักตามท่ีเห็นสมควร  ความเห็นของคณะกรรมาธิการในแงนี้ไดรับการยอมรับจากศาล

เชนเดียวกับคดีปกครองอ่ืนๆ อยางไรก็ดี  คําวา “การกระทําหรือการปฏิบัติอันไมเปนธรรมหรือเปน

การหลอกลวง”  นั้นไมไดมีการกําหนดความหมายไวแนนอนตายตัว  ความหมายดังกลาวจะพัฒนา

ไปตามขอเท็จจริง  ซ่ึงการไมกําหนดนิยามความหมายไวชัดเจนเชนนี้จะเปนประโยชนแก
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คณะกรรมาธิการและศาลในการแปลความหมายใหครอบคลุมถึงการกระทําหรือขอเท็จจริงท่ีจะ

เกิดข้ึนในอนาคตดวยอันเปนการอุดชองวางของกฎหมาย 

 ในสวนของการลงโทษผูฝาฝนในมาตรา 5 นี้ กฎหมายไดกําหนดโทษไวหลายลักษณะ

ดวยเชนกัน  การลงโทษปรับในทางแพงแกผูละเมิดคําส่ังอันถึงท่ีสุดของคณะกรรมาธิการ  ตาม

มาตรา 5  (1)  หรือมาตรการการลงโทษทางแพงตามมาตรา 19 ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 1.  การลงโทษทางแพงตามมาตรา  5  (1)  และ (m) 

      การลงโทษตามมาตรา  5  (1)  คือ  การลงโทษปรับในทางแพงแกผูละเมิดคําส่ังอัน

ถึงท่ีสุดของคณะกรรมาธิการ  เม่ือมีการละเมิดคําส่ังเจาพนักงานจะนําคดีมาฟองตอศาลเพ่ือใหศาล

ส่ังปรับตามจํานวนท่ีศาลเห็นสมควรแตไมเกิน 10,000 ดอลลาร  ตอการกระทําผิดแตละคร้ัง  โดย

จําเลยตองเสียคาปรับในทางแพงใหแกรัฐ  และนอกจากมีอํานาจส่ังปรับจําเลยแลวศาลอาจมีคําส่ัง

หรือกําหนดวิธีการใดๆ  ท่ี เห็นสมควรในการท่ีจะทําใหอํานาจบังคับของคําส่ังท่ีออกโดย

คณะกรรมาธิการมีผลอยางแทจริง28  สวนการลงโทษตามมาตรา 5 (m) เปนกรณีการละเมิดกฎ 

(Rule)  หรือ  คําส่ัง (Order)  โดยรูสํานึก  มาตรา 205 ของ The Federal Trade Commission 

ImProvement Act of 1975  ไดขยายอํานาจบังคับใชกฎหมายของคณะกรรมาธิการในขอบเขตของ

การกระทํ าห รือการปฏิ บัติ ท่ี ไม เปนธรรมหรือหลอกลวงตามกฎหมายที่ แก ไขใหมนี้

คณะกรรมาธิการสามารถฟองคดีเพื่อใหศาลลงโทษในทางแพงแกบุคคล  หางหุนสวนหรือบริษัทท่ี

ละเมิดกฎท่ีออกตามมาตรา 5 (a) (1)  ของพระราชบัญญัติโดยรูสํานึก  การรูสํานึกในการละเมิด

อาจจะโดยชัดแจงหรือโดยปริยายก็ได  ผูละเมิดตองรับผิดสําหรับโทษปรับในทางแพงไมเกิน  

10,000 ดอลลาร นอกจากนี้บุคคลใดเขาไปเกี่ยวของในการกระทําหรือการปฏิบัติที่ถูกตัดสินวาไม

เปนธรรมและคณะกรรมาธิการไดมีคําส่ังอันถึงท่ีสุด  อาจถูกคณะกรรมาธิการฟองใหรับผิดทาง

แพงได29 

2. การลงโทษทางแพงตามมาตรา  19  แหง  FTC Act 

 มาตรการทางแพงตามมาตรา 19  เปนมาตรการเยียวยาแกผูท่ีไดรับความเสียหายจาก

การละเมิดกฎหรือคําส่ังอันถึงท่ีสุดของคณะกรรมาธิการ  ซ่ึงเปนกฎหรือคําส่ังท่ีเกี่ยวของกับการ

                                             
 28  Julian  O. Von Kalinowski (อางถึงในสุทธิกรณ ลิบนอย, 2538 : 51) 

29  แหลงเดิม.  หนา 51. 
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กระทําท่ีไมเปนธรรมหรือหลอกลวง  โดยกฎหมายใหอํานาจแกคณะกรรมาธิการท่ีจะฟองบุคคล  

หางหุนสวน  หรือบริษัทท่ีละเมิดกฎหรือคําส่ังอันถึงท่ีสุดตอศาล  เพื่อใหศาลมีคําส่ังเยียวยาตามท่ี

ศาลเห็นวาเปนการจําเปนในการแกไขความเสียหายท่ีผูบริโภคหรือบุคคลอ่ืนๆ ไดรับอันเปนผล

เนื่องมาจากการละเมิดกฎหรือการกระทําหรือการปฏิบัติอันไมเปนธรรมหรือหลอกลวงการเยียวยา

อาจเปนเร่ืองของการลบลางหรือการแกไขสัญญา  การคืนเงิน  การคืนทรัพย  การชดใชคาเสียหาย  

หรืออ่ืน ๆ ตามท่ีศาลเห็นสมควร3031 

 

ตัวอยางการดําเนินคดีโดย  FTC 

FTC  v.   JewelWay  International , Inc (JewelWay) 

 คณะกรรมาธิการการคาแหงสหรัฐ (The Federal Trade Commission – FTC ) ไดอางวา  

จําเลยไดดําเนินการแผนงานปรามิดผานทางโฮมเพจและกลุมตัวแทน  โดยไดตั้งขอหากับ บริษัท 

Jewel Way  และพนักงานในบริษัทอีก 6 คน  ในความผิดฐานฉอโกงประชาชนโดยการเรียกรับเงิน

โดยมิชอบ  การเรียกรองนี้ไดดึงดูดประชาชนประมาณ  150,000 คนใหเขารวมลงทุนเปนสมาชิกใน

แผนงานประเภทระบบการขายตรงแบบตลาดหลายช้ัน  (Multi Level Marketing) ท่ีผิดกฎหมาย  

โดยตองเสียเงินประมาณรายละ  1,000  ดอลลาร  จําเลยไดเสนอโอกาสในการไดรับรายไดถึง  

2,250  ดอลลารตอสัปดาห  และมีเงินโบนัสใหอีกตางหาก  โดยเพียงแคเขารวมในแผนงานนี้จะถูก

แจงใหทราบวา  จะตองหาตัวแทนรายใหมหรือสมาชิกใหมมาใหได  2  ราย เม่ือเดือนมิถุนายน 

2001 ท่ีผานมา  คณะกรรมาธิการการคาแหงสหรัฐฯ  ไดอางวา  ทางบริษัทไดจายคาคอมมิชช่ันโดย

พิจารณาจากการหาสมาชิกใหม  มิใชจากการขายสินคา  ดังนั้นจําเลยจึงไดดําเนินแผนงานปรามิดท่ี

ผิดกฎหมาย  ซ่ึงมิใชการขายตรงแบบตลาดหลายช้ันท่ีกระทําโดยทุจริต  แตเปนการแอบแฝงธุรกิจ

ดังกลาวเพื่อฉอโกงประชาชน  และเมื่อเดือนพฤศจิกายน  2001  คณะกรรมาธิการการคาแหง

สหรัฐฯ  ไดทําขอตกลงระงับขอพิพาทกับบริษัทและพนักงานในบริษัท  โดยทําเปนขอตกลงท่ี

กําหนดใหมีการจายคาชดเชยใหแกผูเสียหายเปนเงินจํานวน  5,000,000  ดอลลาร 

 

                                             
 30 แหลงเดิม.  หนา 52. 
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FTC v. Rocky Mountain International Silver and Gold, Inc. (RMI) 
 
 คณะกรรมาธิการการคาแหงสหรัฐฯ (The Federal Trade Commission – FTC ) ไดกลาว

อางวาแผนงานปรามิด (Pyramid Scheme)  ของบริษัทนี้  มีลักษณะของการปฏิบัติงานประเภท

ระบบขายตรงแบบตลาดหลายช้ัน  (Multi Level Marketing)  ซ่ึงประกอบธุรกิจการโฆษณาขาย

เหรียญเงินและเหรียญทอง  ผูซ้ือจะตองหาสมาชิกใหมมาซ้ือเหรียญเพ่ิม  จึงจะไดผลประโยชนตอบ

แทนจากเงินของผูท่ีมาซ้ือเหรียญนั้น  แตเดิมนั้นบริษัท  RMI  นี้ไดโฆษณาขายเหรียญและแผนการ

หาสมาชิกดังกลาวโดยทางไปรษณียโดยตรง  ตอมาจึงไดเลิกวิธีการนี้ไปใชวิธีการโฆษณาผานทาง

อินเตอรเน็ตแทนในระหวางท่ี  FTC  ไดยื่นคําฟอง  โดยไดมีการโฆษณาแผนงานดังกลาววา 

“เหรียญเงินเปนโอกาสทองของคุณ”  ทางบริษัทไดเช่ือมตอเว็บไซตของตนกับเว็บไซตโฆษณาเพื่อ

ความสะดวกแกผูท่ีสนใจเว็บไซตของตน  ซ่ึงมีหนาโฆษณาและอธิบายรายละเอียด  แนบใบสมัคร

และขอตกลงในการรวมธุรกิจเพื่อหาสมาชิกรายใหม  ตอมาคณะกรรมาธิการการคาแหงสหรัฐฯ 

(FTC)  ไดรับคําส่ังจากศาลใหดําเนินคําส่ังหามดําเนินกิจการเปนการช่ัวคราวและใหยึดและอายัด

ทรัพยสินบริษัท  RMI 

 สําหรับในสวนของกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาไดมีบทบัญญัติหามในเร่ืองของ

การประกอบธุรกิจท่ีมีลักษณะเปนแชรลูกโซและกําหนดโทษไวใน  United  States  Code  ในหลาย

มาตราดังตอไปนี้ 

 
 
Title  18 ,  United  States  Code   
 Section  130132   การนําเขามาหรือการขนสงต๋ัวเส่ียงโชค 

                                             
 32 Section  1301.   Importing  or  transporting  lottery  tickets 

    Whoever  brings  into  the  United  States  a  ticket,  gift  enterprise, or  similar  scheme  for  sale  
or  intestate  transfer ,  or  offers  prizes  dependent  on  chance,  or  any  advertisement  of  such  a scheme  
shall  be  fined  under  this  or  imprisoned  not  more  that  two  years,  or  both. 
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 ผูใดก็ตามนําเขามาซ่ึงต๋ัว  การแถมพก  หรือแผนงานขายหรือการโอนระหวางรัฐใดๆ ท่ี

เหมือนกัน  หรือเสนอรางวัลใดท่ีข้ึนอยูกับโชค  หรือการโฆษณาใดท่ีเกี่ยวกับแผนงานเชนวาตองรับ

โทษภายใตหมวดนี้  หรือถูกจําคุกไมเกิน  2  ป  หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 Section  130233   การสงต๋ัวเส่ียงโชคทางจดหมายหรือทางอ่ืนใดท่ีเกี่ยวของ 

 ผูใดเจตนาใสไวในจดหมาย  หรือสง  หรือนําสงทางจดหมาย  ซ่ึงจดหมายใด ๆ  หรือ

ส่ิงอ่ืนใดที่เกี่ยวของกับต๋ัวเส่ียงโชค  การแถมพก  หรือแผนงานท่ีเหมือนกัน  ท่ีเปนการเสนอรางวัล

ใดท่ีข้ึนอยูกับการเส่ียงโชค  ไมวาบางสวนหรือทั้งหมด  หรือการจายเงินใด ๆ เพื่อซ้ือต๋ัวเส่ียงโชค

หรือบางสวนของต๋ัว  ตองรับโทษปรับหรือจําคุกไมเกิน  2  ป  หรือท้ังจําท้ังปรับ  และการกระทํา

ความผิดท่ีตามอ่ืน ๆ ตองรับโทษจําคุกไมเกิน 5 ป 
34  Section  130335    หัวหนาท่ีทําการไปรษณียหรือเจาหนาท่ีไปรษณียในฐานะท่ีเปน
ตัวแทนต๋ัวเส่ียงโชค 

 เจาหนาท่ีผูใดของไปรษณียมีเจตนาที่จะนําสงจดหมายใดๆ  ท่ีโฆษณาตั๋วเส่ียงโชค  การ

แถมพก  หรือแผนงานใดท่ีเหมือนกัน  ตองไดรับโทษตามหมวดนี้  หรือถูกจําคุกไมเกิน  1  ป หรือ

ท้ังจําท้ังปรับ 

 
Title  39 ,  United  States  Code   
 

                                             
 33 Section  1302.  Mailing  lottery  tickets  or  related  matter 

    Whoever  knowingly  deposits  in  the  mail,  or  sends  or  delivers  by  mail  :  Any  letter  or  
such  concerning  any  lottery,  gift  enterprise,  or  similar  scheme  offering  prizes  dependent  in  whole  or  in  
part  upon  lot  or  chance  or  any  payment  for  the  purchase  of  any  ticket  or  part  thereof 
   Shall  be fined  or  imprisoned  not  more  than  two  year,  or both ; and  for  any  subsequent  
offense  shall  be  imprisoned  not  more  than  five  year. 
 

 35 Section  1303.  Postmaster or  employee  as  lottery  agent 

    Any  employee  of  the  Postal  Service  who  knowingly  delivers  any  letter  advertising  any  
lottery,  gift  enterprise,  or similar  scheme  shall be  fined  under  this  title  or  imprisoned  not  more  than  
one  year,  or both. 
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 Section  30053637  การแสดงขอความอันเปนเท็จ -  ตั๋วเส่ียงโชค 
 (เอ)  หากปรากฎหลักฐานวา  ผูใดมีสวนในการทําแผนงาน  หรือวิธีอ่ืนใด  เพื่อใหไดมา

ซ่ึงเงินโดยทางจดหมายดวยการแสดงขอความอันเปนเท็จ  หรือมีสวนในการกระทําท่ีเกี่ยวกับต๋ัว

เส่ียงโชค  การแถมพก  หรือแผนงานใดเพื่อแจกจายเงิน  การไปรษณียอาจจะออกคําส่ังได

ดังตอไปนี้ 

(1)  คําส่ังท่ีกําหนดใหหัวหนาท่ีทําการไปรษณียในทองท่ีซ่ึงจดหมายน้ัน 

มาถึง  ใหสงคืนจดหมายเชนวานั้นไปยังผูสง  โดยใหทําเคร่ืองหมายอยางเหมาะสมเพ่ือใหทราบวา

การกระทําดังกลาวเปนการละเมิดตอกฎหมายมาตรานี้ 

(2)  คําส่ังท่ีหามมิใหหัวหนาท่ีทําการไปรษณียจายเงินใหแกผูใดตามคําส่ัง 

ใหจายเงินหรือใบส่ังจายเงินทางไปรษณยีและใหนําสงคืนใหแกผูสงเงนินั้น 
          (3)  คําส่ังท่ีกําหนดใหบุคคลหรือตัวแทนหยุดหรือเลิกจากการมีสวนใดๆ  ใน

แผนงาน  เคร่ืองมือ  ตั๋วเส่ียงโชค  หรือการแถมพกนั้น 

         ในรัฐฟอริดา  ประเทศสหรัฐอเมริกา  ไดมีการพัฒนากฎหมายท่ีใชในการ

ปราบปรามการฉอโกงประชาชนในรัฐของตน  เนื่องจากพบวาผูเสียหายโดยเฉพาะผูสูงอายุท่ีถูก

ฉอโกงและหลอกลวงเงินมีเปนจํานวนมาก  ซ่ึงกระทําโดยอาชญากรท่ีมิไดใชความรุนแรง  จึงตรา

                                             
 36 Section  3005.   False  representation;  lotteries 

 (a)  Upon  evidence  that  any  person is engaged  in conducting  a  scheme  or  device  for  
obtaining  money  through  the  mail  by  means  of  false  representation,  or  is  engaged  in  conducting a 
lottery,  gift  enterprise,  or  scheme  for  the  distribution  of  money, the  Post  Service may  issue  an  order 
that : 
 (1)  direct  the postmaster  of  the  post  office  at  which  mail arrives,  to return  such  mail  to  
the  sender  appropriately  marked  as  in  violation  of  this  section, 
 (2)  forbids  the  payment  by  a  postmaster  to  the  person  of  any  money  order  or  postal  note  
and  provides  for  the  return  to  the  remitter;  and 
 (3)  requires  the  person  or  representative  to  cease  and  desist  form  engaging  in  any  such  
scheme,  device,  lottery,  or  gift  enterprise. 
37   
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กฎหมายของมลรัฐ  2001  SB 540 มีผลใชบังคับเม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2001  โดยกําหนดวาผูท่ี

กระทําความผิด  อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ จะตองถูกลงโทษตามท่ีกําหนดไวในกฎหมาย  มาตรา  

775.082  มาตรา  775.083  หรือ  มาตรา  775.084  แหงกฎหมายรัฐฟลอริดา  และหากการกระทํานั้น

ไดกระทําเพื่อใหตนไดรับหรืออาจไดรับเงินจํานวน  100,000  ดอลลารข้ึนไปและไดหลอกลวง

บุคคลดังตอไปนี้ 

- ผูสูงอายุ  10  คนข้ึนไป 

- บุคคลอ่ืน 20  คนข้ึนไป 

- หนวยงานของรัฐ  หรือหนวยงานทางการเมืองของรัฐ 

 ผูนั้นตองไดรับโทษเพิ่มจากโทษเดิมท่ีมีอยูตามกฎหมาย  คือตองจายคาปรับเปนเงิน   
500,000  ดอลลาร  หรือเปนเงินจํานวนสองเทาของเงินท่ีไดรับมาหรือจํานวนท่ีเสียไป  ตามแต

จํานวนใดจะมากกวากัน 

 นอกจากนั้นผูกระทําผิดจะตองรับผิดชอบในคาธรรมเนียมศาลทั้งหมด  และตองจายคา

คืนทรัพยใหแกผูเสียหายทุกราย  โดยไมคํานึงวาผูเสียหายจะมีช่ือในคําฟองอาญาหรือไม  และศาลก็

อาจจะออกคําส่ังใหภาคทัณฑแกจําเลยท่ีกระทําผิดภายใตมาตรานี้ไมเกิน 10 ป  หรือจนกวาจะจาย

คืนทรัพยใหแกผูเสียหายครบทุกคน 

 

 3.4.2 ประเทศญ่ีปุน 
        ญ่ีปุนเปนประเทศท่ีมีลักษณะเดนของกฎหมาย  2 ระบบ  อยางชัดเจน  ใน

ขณะเดียวกันญ่ีปุนก็ไดรับเอาระบบกฎหมายของอังกฤษซ่ึงเปนระบบคอมมอนลอวมาเปนแมแบบ

สําหรับกฎหมายอาญาและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาดวย เม่ือญ่ีปุนเขารวมในสงครามโลก

คร้ังท่ี 2 และเปนฝายแพสงครามทําใหญ่ีปุนตองปฏิรูประบบการเมือง ระบบราชการและระบบ

กฎหมายโดยใหมีรัฐธรรมนูญใหมและนําแนวคิดเร่ือง Due Process มาใชในระบบกฎหมาย ญ่ีปุน

จึงมีจุดเดนในแงท่ีนํากฎหมายท้ังระบบซีวิลลอวและระบบคอมมอนลอวรวมไวในประเทศเดียวกัน 

นอกจากนี้ขนบธรรมเนียมแนวคิดของประเทศในทวีปเอเชียเกี่ยวกับลักษณะการบังคับใชกฎหมาย

อาญา และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญายังแตกตางจากแนวคิดของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือ

ประเทศในทวีปยุโรป กลาวคือ ประเทศในทวีปเอเชียมักมีแนวคิดใหผูกระทําความผิดรับสารภาพ

ในส่ิงท่ีไดกระทํา แตอยางไรก็ตาม การรับสารภาพดังกลาวตองมิไดเกิดจากการบังคับ ยุยง สงเสริม
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หรือใหรางวัลดวยประการใด ๆ และยังมีแนวความคิดอีกวาจะไมมีการยุยงสงเสริมใหผูตองหาให

การปฏิเสธ แนวคิดนี้ตางจากแนวคิดของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศในทวีปยุโรปท่ีมักจะยุ

ยงใหประชาชนไมยอมรับสารภาพโดยใหมีการตอสูคดีโดยเทาเทียมกันอยางถึงท่ีสุด 

 กระบวนการยุติธรรมในประเทศญ่ีปุนมีกระทรวงยุติธรรมเปนองคกรหลักในการทํา

หนาท่ีบริหารงานยุติธรรมโดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมเปนบุคคลท่ีมีตําแหนงสูงสุดใน

กระทรวงยุติธรรม ตําแหนงรองลงมาคือ รัฐมนตรีชวยวาการฝายรัฐสภา (Parliamentary Vice-

Minister) และรัฐมนตรีชวยวาการฝายบริหาร (Administrative Vice-Minister) โดยรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีชวยวาการจะไดรับการคัดเลือกจากสมาชิกรัฐสภา ในขณะท่ีรัฐมนตรีชวยวาการฝาย

บริหารไดรับการคัดเลือกจากอัยการ โดยกระทรวงยุติธรรมจะมีองคกรตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการ

ดําเนินคดีแพงและคดีอาญารวม 7 กรม และมีสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี ยกเวนศาลซ่ึงอยูใน

สังกัดของกระทรวงยุติธรรมแตแยกออกเปนหนวยงานอิสระตามแนวคิดของการแบงแยกอํานาจ 

โครงสรางของกระทรวงยุติธรรมของประเทศญ่ีปุนจึงสามารถแสดงรายละเอียดได ดังน้ี38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             
 38 กิตติพงษ กิตยารักษ.  (2541, มิถุนายน).  โครงสรางกระทรวงยุติธรรมและงานอัยการของญี่ปุน.  
บทบัณฑิตย,   เลมท่ี 54 ตอน 2.  หนา 145 
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โครงสรางกระทรวงยุติธรรมของประเทศญี่ปุน 
 
 
 
รัฐมนตรีชวย    รัฐมนตรีชวย    สํานักงานอัยการสูงสุด 
ฝายบริหาร         ฝายรัฐสภา 
สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี 

                
 
 
 
 

ฝายระบบงานยุติธรรมและวิจัย 

 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานอัยการ 
รัฐมนตรี 

สํานักงานกิจการกฎหมาย...สาขา 
สํานักงานกิจการกฎหมายประจําจังหวัด...สาขา 

แผนกเลขานุการ 
แผนกบุคคล 
แผนกการเงิน 
แผนกกอสรางและบํารุงรักษา 
แผนกสวัสดิการ 

 สํานักงานอัยการอุทธรณ 
 สํานักงานอัยการอุทธรณสาขา 
 สํานักงานอัยการจังหวัด 
 สํานักงานอัยการจังหวัดสาขา 
 สํานักงานอัยการทองถ่ิน 

กรมกิจการแพง 
กรมกิจการอาญา 
กรมราชทัณฑ 

สํานักงานราชทัณฑเขต 
   เรือนจํา 
   เรือนจําเยาวชน 
   สถานคุมขัง 
   โรงเรียนฝกอบรมเยาวชน 
   บานจําแนกเยาวชน 
   บานแนะนําสตรี 

      คณะกรรมการพักการลงโทษเขต 
  สํานักงานคุมประพฤติ 
        สํานักงานคุมประพฤติสาขา 

สํานักงานตรวจคนเขาเมืองเขต 
สํานักงานตรวจคนเขาเมือง 
จังหวัด...สาขา 
สํานักงานสาขา 
ศูนยตรวจคนเขาเมือง 

กรมบําบัดฟนฟู 
กรมคดี 
กรมเสรีภาพพลเมือง 
กรมตรวจคนเขาเมือง 

สถาบันวิจัยและฝกอบรม 
     สถาบันสาขา 
สถาบันฝกอบรมเจาหนาที่ราชทัณฑ 
     สถาบันสาขา 

คณะกรรมการ 
-คณะกรรมการบําบัดฟนฟูผูกระทําความผิดแหงชาติ 
-คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานอาสาสมัครคุมประพฤติ 
-คณะกรรมการรางกฎหมายของกระทรวงยุติธรรม 
-คณะกรรมการราชทัณฑและบําบัดฟนฟู 
-คณะกรรมการบริการกิจการแพง 
-คณะกรรมการคัดเลือกอัยการผูชวย 
-คณะกรรมการคัดเลือกขอสอบพิเศษสําหรับอัยการ 
-คณะกรรมการคัดเลือกเจาพนักงานผูมีหนาที่รับรองเอกสาร 

องคกรภายนอก 
-คณะกรรมการบริหารการสอบเนติบัณฑิตแหงชาติ 
-คณะกรรมการตรวจสอบความมั่นคงสาธารณะ 
-สํานักงานสืบสวนความม่ันคงสาธารณะ 

 

สํานักงานสืบสวนความม่ันคงสาธารณะเขต 
สํานักงานสืบสวนความม่ันคงสาธารณะจังหวัด 
สถาบันฝกอบรมแหงสํานักงานสืบสวนความม่ันคงสาธารณะ 
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ในความเปนจริงแลว ระบบการสอบสวนในประเทศญ่ีปุนมีการแบงแยกประเภท

ความผิดในคดีอาญาโดยแบงเปนคดีอาญาท่ัวไปและคดีอาญาอันมีลักษณะเปนพิเศษ และมีการ

แบงแยกหนวยงานสอบสวนท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบโดยใหตํารวจมีหนาท่ีสอบสวนคดีอาญาท่ัวไป

และหนวยงานสอบสวนคดีพิเศษประจําสํานักงานอัยการมีหนาท่ีสอบสวนในคดีพิเศษ แตอยางไรก็

ตาม การแบงแยกดังกลาวเปนเพียงการแบงแยกโครงสรางของหนวยงานและประเภทคดีท่ีตอง

รับผิดชอบเทานั้น แมมิไดมีการกําหนดอํานาจหนาท่ีหรือเทคนิคในการสอบสวนใหแตกตางกัน

กลาวคือ การสอบสวนคดีอาญาท่ัวไปและคดีอาญาในลักษณะพิเศษตางก็ไมมีอํานาจใชเทคนิคใน

การสอบสวนโดยไมมีการใชการสอบสวนแบบลับ การสอดแนมหรือการใชเคร่ืองมือสอดแนม 

รวมท้ังการใช Immunity System ในอดีต Lockheed ก็ยังมีความคิดเห็นท่ีไมลงรอยกันวาจะนํามาใช

ไดหรือไม แมวาคําพิพากษาในคดีนี้จะตัดสินเปนเวลานานแลว แตปจจุบันประเทศญี่ปุนก็ยังไมมี

กฎหมายท่ีอนุวัติตามสัญญาของสหประชาชาติวาการตอตานอาชญากรรมขามชาติโดยขณะนี้ยังอยู

ในข้ันรางกฎหมายเทานั้น ดังนั้นจึงยังมีขอถกเถียงกันวาเทคนิคในการสอบสวนแบบ Immunity 

System นี้สามารถนํามาใชในการสอบสวนไดหรือไม 

ผูเขียนเห็นวา แมหนวยงานสอบสวนคดีพิเศษในประเทศญ่ีปุนจะมีผลงานในการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ก็ตาม แตหนวยงานสอบสวน

คดีพิเศษในประเทศญ่ีปุนก็ยังประสบปญหาในการรวบรวมพยานหลักฐานมาก โดยเฉพาะ

อาชญากรรมแชรลูกโซท่ีแฝงอยูในธุรกิจขายตรง  เนื่องจากหลักเกณฑทางกฎหมายโดยท่ัวไปของ

ประเทศญ่ีปุนตามท่ีผูเขียนไดกลาวไวพอสังเขปในตอนตนซ่ึงยังมีขอบกพรอง และจุดออนในเร่ือง

เกี่ยวกับอํานาจในการสอบสวน และการใชเทคนิคในการสอบสวน รวมท้ังการใช Immunity 

System ท่ีทําใหไมสามารถควบคุมอาชญากรรมแชรลูกโซท่ีแฝงในธุรกิจขายตรงไดอยางเต็มท่ี             

จะใชบังคับไดก็แตในเฉพาะคดีท่ีมีลักษณะเปนคดีอาญาท่ัวไป  ไมสามารถใชกับคดีอาญาท่ีมี

ลักษณะพิเศษ  ซ่ึงแชรลูกโซท่ีแฝงในธุรกิจขายตรงนั้นเปนคดีอาญาอันมีลักษณะพิเศษ ดังนั้น ควรที่

จะมีการพัฒนาเทคนิคในการสืบสวนสอบสวนแบบใหมเพื่อสามารถรวบรวมพยานหลักฐานและ

พิสูจนความผิดในการกระทําความผิดของผูตองหาได อีกท้ังการพัฒนาและฝกฝนเจาหนาท่ีท่ีมี

อํานาจสืบสวนและสวบสวนโดยการฝกใหมีการทํางานอยางเปนมืออาชีพและมีความเขาใจในการ

กระทําความผิดประกอบกับมีการสนับสนุนเปนพิเศษในเร่ืองงบประมาณและเครื่องมือในการ
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สอบสวนซ่ึงจะสงผลใหการสนับสนุนเปนพิเศษในเร่ืองงบประมาณและเครื่องมือในการสอบสวน

ซ่ึงจะสงผลใหการสอบสวนในคดีความผิดท่ีมีลักษณะพิเศษสามารถบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีตั้งไว

ได  ตลอดสรางหลักเกณฑทางกฎหมายมีผลใชควบคุมอาชญากรรมแชรลูกโซท่ีแฝงมากับธุรกิจขาย

ตรงใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน นอกจากนี้การประสานความรวมมือระหวางหนวยงานตางๆ ใน

กระบวนการยุติธรรมของญ่ีปุนควรมีแนวคิดท่ีสอดคลองไปในทางเดียวกันโดยพิจารณาจาก

พยานหลักฐานท่ีรวบรวมไดในการสอบสวนและการพิจารณาในช้ันศาลประกอบกับคําเบิกความ

ของบุคคลตาง ๆ ไมวาจะเปนการเบิกความในฐานะพยาน ผูเสียหาย ผูตองหาหรือจําเลยก็ตาม และ

ประการสุดทายการพิจารณาความผิดท่ีมีลักษณะพิเศษควรไดรับการพิจารณาโดยวิธีการพิเศษแยก

ออกจากการพิจารณาคดีอาญาท่ัวไป การปองกันและการปราบปรามการกระทําความผิดในลักษณะ

พิเศษจึงจะเกิดประโยชนสูงสุด 

 
3.5  เปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายและนโยบายของรัฐท่ีใชในการควบคุมอาชญากรรม   

        แชรลูกโซ  

 กระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยและกระบวนการยุติธรรมในสหรัฐอเมริกาและ

ประเทศญ่ีปุนมีโครงสรางทางกฎหมายท่ีมีลักษณะเดนและคลายคลึงกันมาก  คือ โครงสรางของ

กฏหมายเปนระบบกฏหมายแบบซีวิลลอวหรือระบบประมวลกฎหมาย  โดยไดรับอิทธิพลจาก

ประเทศในภาคพื้นยุโรป เชน ประเทศฝรั่งเศสและเยอรมัน ซ่ึงวิธีการดําเนินคดีอาญาจะใช                 

หลักไตสวน (Inquistorial System) แตในประเทศไทยและประเทศญ่ีปุนกลับใชแนวปฏิบัติวิธีการ

ดําเนินคดีอาญาในระบบการคนหาความจริงในการดําเนินคดีอาญาในระบบนี้ยืนอยูบนพื้นฐานท่ีวา 

คูความทั้งสองฝายมีฐานะเทาเทียมกันและคูความท้ังสองฝายตองตอสูกันอยางยุติธรรมตอหนาศาล

ซ่ึงวางตัวเปนกลางเพื่อคนหาและแสดงความจริงใหปรากฏ 

                  สําหรับในประเทศไทยดวยความไมเขาใจวาระบบกฎหมายของเราเปนระบบกฎหมาย

ใดจึงสงผลใหเกิดปญหาในการปฏิบัติงานซ่ึงอาจกอใหเกิดผลเสียตอกระบวนการยุติธรรมในการ

ประสิทธิประสาทความยุติธรรมใหแกผูท่ีเขามาเกี่ยวของในกระบวนการได กลาวคือ แมในประเทศ

ไทยจะมีโครงสรางระบบกฎหมายในระบบซีวิลลอว แตอัยการซ่ึงถือวาเปนผูเช่ียวชาญในการ

นําเสนอพยานหลักฐานตอศาลกลับไมมีอํานาจสอบสวนคดีอาญาโดยเฉพาะอยางยิ่งคดีอาญาท่ีมี
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ลักษณะพิเศษ และแมวาหนวยงานสอบสวนคดีพิเศษท่ีจัดต้ังข้ึนใหมในประเทศไทยซ่ึงถือวาเปน

หนวยงานท่ีรวบรวมผูท่ีมีความรูและความเช่ียวชาญในดานตาง ๆ เปนอยางดี มีพนักงานสอบสวน

คดีพิเศษซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทาพนักงานอัยการและผูพิพากษา โดยถือเปนบุคคลหลักท่ีมีอํานาจ

หนาท่ีในการสอบสวนคดีพิเศษ และบางคร้ังอาจมีผูท่ีมีความรูความเช่ียวชาญเฉพาะดานเปนพิเศษ

ทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาคดีพิเศษ แตอยางไรก็ตาม พนักงานอัยการกลับไมมีหนาท่ีในการสอบสวน

คดีพิเศษแตกลับมีหนาท่ีเพียงสอบสวนรวมกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือปฏิบัติหนาท่ีรวมกับ

พนักงานสอบสวนคดีพิเศษเพื่อใหคําแนะนําและตรวจสอบพยานหลักฐานต้ังแตช้ันเร่ิมการ

สอบสวนตามหลักเกณฑและวิธีการที่ กคพ. กําหนดซ่ึงตางจากหนวยงานสอบสวนคดีพิเศษใน

ประเทศญ่ีปุน แมวาโครงสรางระบบกฎหมายและวิธีการดําเนินคดีอาญาในญ่ีปุนจะเหมือนกับ

ประเทศไทย แตญ่ีปุนกลับกําหนดหนาท่ีขององคกรในกระบวนการอยางชัดเจน โดยเฉพาะอยางยิ่ง

การจัดต้ังหนวยงานสอบสวนคดีพิเศษไวในสํานักงานอัยการจังหวัด ทําหนาท่ีสืบสวนสอบสวนใน

คดีพิเศษก็คืออัยการ ซ่ึงถือวาเปนผูท่ีทําหนาท่ีในการพิสูจนความผิดของจําเลยและเปนผูเช่ียวชาญ

และมีความชํานาญประกอบประสบการณในการทํางานต้ังแต 4 ถึง 18 ป อันถือไดวาเปนคุณสมบัติ

ท่ีสําคัญของหนวยงานสอบสวนคดีพิเศษในประเทศญ่ีปุน 

ดังนั้น มาตรการทางกฎหมายและนโยบายของรัฐท่ีจะใชในการควบคุมอาชญากรรม

แชรลูกโซ  จึงมีความแตกตางจากมาตรการทางกฎหมายของสหรัฐอเมริกาและประเทศญ่ีปุน              

ซ่ึงสงผลใหแตปญหาในเรื่องการควบคุมอิทธิพลภายนอกหรือการใหหลักประกันความเปนอิสระ

ของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจากอํานาจทางการเมืองโดยพิจารณาเพียงวา ผูท่ีมีอํานาจสูงสุดใน

การบังคับบัญชาหรือการบริหารหนวยงานในความรับผิดชอบเปนขาราชการการเมืองนั้นยอมเปน

การพิจารณาปญหาไมถูกจุด เนื่องจากหากพิจารณาเพียงวาผูท่ีมีอํานาจในการบริหารงานภายใน

กระทรวง ทบวง กรม ไมควรเปนขาราชการการเมืองแลว การปฏิบัติงานภายในกระทรวง ทบวง 

กรมตาง ๆ ยอมไมสามารถดําเนินการได เพราะขาราชการการเมืองซ่ึงไดรับเลือกตั้งจากประชาชน

ตามการปกครองระบบประชาธิปไตยยอมเปนผูท่ีมีหนาท่ีในการควบคุม ดูแลการบริหารงานภายใน

หนวยงานที่ตนรับผิดชอบใหเปนไปโดยเรียบรอย ซ่ึงก็เปนนโยบายของรัฐท่ีเจตนาที่จะให

หนวยงานของรัฐเปนผูควบคุมหลักเกณฑตาง ๆ ท่ีจะใชควบคุมอาชญากรรมจากแชรลูกโซท่ีแฝงอยู

ในธุรกิจขายตรง   
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จากการศึกษา ผูเขียนเห็นวาประเทศไทยควรจะนําเอาเทคนิคและหลักเกณฑทาง

กฎหมายของสหรัฐอเมริกา และของประเทศญ่ีปุนมาปรับใช เพื่อปองกันการกออาชญากรรมทาง

ธุรกิจและเพื่อประโยชนในในการสืบสวนสอบสวนและการควบคุมอาชญากรรมแชรลูกโซท่ีแฝง

มากับธุรกิจขายตรงใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ   ซ่ึงในปจจุบันแชรลูกโซท่ีแฝงอยูในธุรกิจ       

ขายตรงน้ีเกิดข้ึนอยางมากมาย   

 

  

 
DPU



 

 

 
บทที่ 4 

วิเคราะหปญหาและอปุสรรคซึ่งสงผลกระทบตอนโยบายในการควบคุม
อาชญากรรมแชรลูกโซที่แฝงในธุรกิจขายตรงในประเทศไทย 

   
  

 ในปจจุบันระบบเศรษฐกิจของไทยไดมีการพัฒนาลักษณะยุงยากและซับซอนมากขึ้น 

และอาชญากรรมแชรลูกโซก็มักจะเกิดข้ึนในสภาวะท่ีเศรษฐกิจของประเทศไทยอยูในชวงเศรษฐกิจ

ขาลง เม่ือใดท่ีประเทศมีปญหาทางดานเศรษฐกิจ เม่ือนั้นจะเปนชวงเวลาของอาชญากรรมทาง

เศรษฐกิจประเภทนี้ เหตุผลก็คือ เม่ือรายไดของคนมีนอย ในขณะท่ีรายจายเพ่ิมข้ึน การพยายามหา

รายไดอ่ืนมาเสริมจึงเกิดข้ึน อาชญากรแชรลูกโซมีความรูความเขาใจในปญหานี้ดี รูปแบบการ

หลอกลวงท่ีหลากหลายจึงเกิดข้ึน และรูปแบบท่ีเห็นเปนรูปธรรมมากท่ีสุดก็คือ “แชรลูกโซ”  อาทิ

เชน แชรน้ํามัน แชรขาวสาร แชรกวยเต๋ียว แชรยางพารา แชรพวงมาลัย เปนตน แตในขณะท่ี

กฎหมายหรือกฎระเบียบตาง ๆ มักจะลาหลัง และไมไดรับการแกไขใหทันกับสภาพการของสังคม

ท่ีเปล่ียนแปลงไป นอกจากนี้ การหยอนประสิทธิภาพของเจาพนักงานของรัฐในการปฏิบัติหนาท่ี

ซ่ึงอาจเปนเพราะขาดความเขาใจในระบบธุรกิจสมัยใหมหรือวิทยาการทางวิทยาศาสตรสมัยใหมซ่ึง

ผูประกอบการนํามาใชในการประกอบธุรกิจและอาชญากรรมประเภทนี้ดวย อีกท้ังเจาหนาท่ีของรัฐ

มีการโยกยายตําแหนงเปล่ียนแปลงไปตามวิธีการทางราชการ ซ่ึงอาจทําใหผูมีความรูความชํานาญ

งานเฉพาะดานถูกโยกยายไปปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนทําใหมีการละเมิดกฎหมายมากข้ึน ท้ังหมดนี้เปน

ความบกพรองของกฎหมายและกลไกของรัฐในการดําเนินคดีอาญาทําใหเปดชองใหมีการกอ

อาชญากรรมแชรลูกโซซ่ึงเปนอาชญากรรมทางเศรษฐกิจซ่ึงผูกระทําความผิดมักเปนผูมีความรู

ความชํานาญพิเศษและอาศัยโอกาสในวิชาชีพของตนเองเขาดําเนินการ ท่ีสําคัญการกระทําความผิด

เกี่ยวกับอาชญากรรมแชรลูกโซคนหาพยานหลักฐานไดยากเพราะกวาจะมีพยานหลักฐานเพียงพอ

ผูกระทําความผิดก็รูตัวและหนีไปเสียกอน ท้ังนี้เพราะผูเสียหายไมยอมเขารองทุกขจนกวาจะรูวาตน

ไดรับความเสียหาย เหตุท่ีผูเสียหายไมรูนี้จึงเปนกรณีท่ีรัฐขาดการประชาสัมพันธเพื่อใหประชาชนรู

ถึงวิธีการ รูปแบบใหมของแชรลูกโซท่ีเกิดขึ้นและแปรเปล่ียนไปตามเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
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 ปญหาในการควบคุมและปราบปรามอาชญากรรม ความสลับซับซอนและทันสมัยลํ้า

ยุคของอาชญากรรมประกอบกับความมีสถานะภาพทางสังคมของผูกระทําความผิดทําใหการ

สืบสวนสอบสวน การฟองรองดําเนินคดี และการพิจารณาคดีอาชญากรรมประเภทน้ีเปนไปดวย

ความยากลําบาก บางคร้ังอาชญากรสามารถหลุดพนคดีไปไดเพราะความลาสมัยของกฎหมาย 

กฎหมายท่ีมีก็ไมอาจท่ีจะเอาผิดกับผูกระทําความผิดไดเพราะเหตุวากฎหมายรางไมครอบคลุมถึง

ความผิดท่ีกระทํา จึงยากท่ีจะบังคับใชกฎหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงปญหาและอุปสรรคใน

การดําเนินคดีเกี่ยวกับอาชญากรรมแชรลูกโซจึงมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

4.1 วิเคราะหปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับตัวผูเสียหาย 

 การรองทุกขกลาวโทษในคดีแชรลูกโซโดยท่ัวไปจะเกิดข้ึนภายหลังท่ีผูรวมลงทุน

ไมไดรับผลประโยชนตอบแทนตามท่ีโฆษณาชักชวน และปรากฏวาบริษัท ฯ ไดปดทําการไปแลว 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ก็หลบหนีไปพรอมกับเงินท่ีไดจากการหลอกลวง

ประชาชนใหไปรวมลงทุน  ทําใหยากตอการติดตามเงินและทรัพยสินมาคืนใหแกผูเสียหาย มูลคา

ความเสียหายในแตละคดีจึงมีเปนจํานวนมากกวาพันลานบาทข้ึนไป  ตราบใดท่ียังไมมีความ

เสียหายเกิดข้ึน ผูเสียหายก็จะยังไมเขารองทุกขกลาวโทษตอเจาหนาท่ีของรัฐ ฉะนั้น การดึง

ผูเสียหายใหเขามาพบเจาหนาท่ีของรัฐ เพื่อการเขาไปตัดลูกโซหรือเปนการตัดไฟแตตนลมเพื่อ

ยับยั้งความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตจึงเปนส่ิงท่ีกระทําไดยาก เนื่องจากยังไมปรากฏตัว

ผูเสียหายท่ีชัดเจน 

  

4.2  ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดจากการบังคับใชกฎหมาย ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา   

 เนื่องจากอาชญากรรมแชรลูกโซมีความสลับซับซอนและดําเนินการกันเปนเครือขาย

ดังท่ีไดอธิบายแลวขางตน ทําใหยากแกดําเนินคดี ปญหาหนึ่งก็คือ หนวยงานที่เกี่ยวของไมไดให

ความสนใจกับปญหาท่ีเกิดข้ึนโดยมองวาลักษณะท่ีเปนรูปธรรมภายนอกของอาชญากรรมประเภท

นี้ไมรายแรงเหมือนคดีอาญาโดยท่ัว ๆ ไป นอกจากนี้หนวยงานท่ีเกี่ยวของยังขาดการประสานงาน

ในหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมดวยกัน ในขณะท่ีอาชญากรทํางานกันเปนเครือขายเปนทีม 
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ประกอบกับอํานาจหนาท่ีท่ีกฎหมายมอบใหนั้นก็ไมชัดเจนพอท่ีจะหยุดยั้งอาชญากรรมประเภทน้ี

ได นอกจากนี้ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการยุติธรรมท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง ก็คือ 

 
 4.2.1 ปญหาและอุปสรรคทางดานกฎหมาย 

  4.2.1.1  ปญหาท่ีเกิดจากหลักเกณฑทางกฎหมาย โดยท่ีรูปแบบของอาชญากรรม

แชรลูกโซในปจจุบันแปรเปล่ียนไปตามเทคโนโลยีสมัยใหมและพัฒนาการของสังคมน้ันๆ ทําให

อาชญากรรมประเภทนี้มีความสลับซับซอนและดําเนินการกันเปนเครือขาย จนยากในการ

ดําเนินการบังคับใชกฎหมาย   

 การบัญญัติกฎหมาย เพื่อใหมีผลใชบังคับนั้นจะตองมีหลักเกณฑและหลักการที่จะ

สามารถนําไปใชบังคับไดจริงและเกิดประโยชนสูงสุด แตบางคร้ังก็ไมสามารถท่ีจะนําไปปรับใช

กับอาชญากรรมแชรลูกโซไดเพราะกฎหมายไมครอบคลุม หลักเกณฑทางกฎหมายยังไมชัดเจน 

ดังนั้น  ผูเขียนจึงเห็นวา ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดจากหลักเกณฑทางกฎมายท่ีสําคัญก็คือ การ

กําหนดหลักเกณฑทางกฎหมายไมครอบคลุมและตีความกฎหมายใหชัดแจง เพื่อใหสามารถปรับใช

กับขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนไดอยางสมเหตุสมผล  เนื่องจากขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนกับแชรลูกโซท่ีแฝงอยูใน

ธุรกิจขายตรงนั้น  สวนมากจะเปนขอเท็จจริงท่ีมีความซับซอน ลึกซ้ึงแยบยล  จนอาจจะทําใหปรับ

เขากับหลักเกณฑทางกฎหมายไดยาก  เพราะผูกระทําความผิดมักจะหาชองโวหรือชองวางของ

กฎหมาย  เพื่อจะกระทําความผิดจึงสงผลใหผูกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมแชรลูกโซท่ีแฝง

ในธุรกิจขายตรงหลุดพนจากบทลงโทษของกฎหมายไปได  หรือไมไดรับการจับกุมจากพนักงาน

เจาหนาท่ีและยังคงเพ่ิมปริมาณมากข้ึนทุกที 

 4.2.1.2  ปญหาทางกฎหมายในการรวบรวมและวิเคราะหพยานหลักฐาน ในคดี

ธรรมดา เจ าหน า ท่ีสามารถรวบรวมพยานวัต ถุ  เชน  ปน  มีด  ได ง ายกว าการรวบรวม

ขอมูลคอมพิวเตอร  หรือบัญชีธนาคาร  หรือจากเทปแถบแมเหล็กของคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

ในคดีอาชญากรรมธรรมดา  เจาหนาท่ีตํารวจมักพบหลักฐานสําคัญในสถานท่ีเกิดเหตุ  แตในทาง

ตรงกันขามเจาพนักงานสอบสวนอาจจะไมพบอะไรเลยท่ีเปนประโยชนตอคดีในตลาดหุน  บริษัท

แชร  หรือโตะทํางานของเจาหนาท่ีท่ีทุจริต  ฉอโกง  ฉอราษฎรบังหลวง  บอยคร้ังท่ีพยานหลักฐาน
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อยูในความครอบครองของบุคคลท่ีสาม  เชน  ธนาคาร  หรือผูรับเหมา  หรือผูใหสินบนซ่ึงไมอยาก

ใหความรวมมือ  หรือเขามาเกี่ยวของกับคดีแตอยางใด  หรือแมแตวาพนักงานสอบสวนสามารถ

รวบรวมพยานหลักฐานไดแลว  ลักษณะเนื้อหาของขอมูลคอมพิวเตอรหรือเทปแถบแมเหล็กอาจ

เปนปญหาในการวิเคราะหพยานหลักฐานตามกฏหมายและการยอมรับในช้ันพิจารณาคดีได  คดี

อาชญากรรมทางเศรษฐกิจมีความยุงยากซับซอน  มีการใชเทคโนโลยีช้ันสูงในการกระทําความผิด

เชนอาชญากรรมคอมพิวเตอร  ซ่ึงสงผลใหการแสวงหาพยานหลักฐานของรัฐของพนักงาน

สอบสวนทําไดยากลําบาก  ขณะเดียวกันบุคลากรที่ทําคดีประเภทนี้จํานวนไมนอยท่ีไมมีความ

เขาใจเกี่ยวกับลักษณะของความผิดประเภทน้ีดีพอ  บางคนอาจตองมีการศึกษาถึงกรรมวิธีในการ

กระทําความผิดพรอม ๆ กับการทําคดีก็มี  นอกจากน้ีกฎหมายท่ีสําคัญในการดําเนินคดี  คือ 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็เปนกฏหมายท่ีใชมานานแลว  บางกรณีไมเหมาะสมกับ

ลักษณะคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  ตัวอยางเชน  เร่ืองภาระการพิสูจน  ซ่ึงในคดีอาญาโจทก

จะตองนําสืบใหไดความอยางแนชัดวาจําเลยกระทําความผิดจริง ศาลจึงจะพิพากษาลงโทษ  แตการ

พิสูจนเชนนี้ทําไดยากมากในคดีอาชญากรรมแชรลูกโซ  เพราะขอเท็จจริงตาง ๆ  จําเลยผูกระทํา

ความผิดซ่ึงมีท้ังความชํานาญและประสบการณ  เปนผูครอบครองขอมูลเหลานั้น  จึงแทบจะเปนไป

ไมไดเลยท่ีโจทกจะพิสูจนใหศาลเห็นโดยอาศัยขอเท็จจริงท่ีตนมีอยูไดถึงขนาดน้ัน  ในหลาย

ประเทศไดกําหนดภาระการพิสูนตกแกจําเลย  กลาวคือโจทกเพียงแตพิสูจนใหเขาเง่ือนไขเทานั้น  

ตอจากน้ันจําเลยตองมีภาระการพิสูจนใหเห็นวา  จําเลยเปนผูบริสุทธ์ิ  ซ่ึงเรียกวา “Reverse Burden 

of Proof” 

 4.2.1.3  ปญหาอีกประการหนึ่งก็คือ พยานหลักฐานสวนใหญในคดีเกี่ยวกับ

อาชญากรรมแชรลูกโซซ่ึงถือเปนอาชญากรรมทางเศรษฐกิจอยางหนึ่งมีความสลับซับซอนและมัก

อยูกับผูตองหาหรือจําเลย  หรือบุคคลภายนอกซ่ึงไมอยากจะใหความรวมมือกับตํารวจเทาใดนัก เจา

พนักงานของรัฐจึงจําเปนตองใชเทคนิคและวิธีการสืบสวนสมัยใหม  เชน การดักฟงทางโทรศัพท 

(Wiretapping) ท้ังนี้เพราะการประกอบอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนั้นผูกระทําผิดไดอาศัยประโยชน

จากความกาวหนาทางเทคโนโลยีสมัยใหมประกอบอาชญากรรม และท่ีสําคัญมักจะรวมกันกระทํา

ความผิดท่ีมีความสลับซับซอน  ยากแกการที่เจาพนักงานของรัฐจะแสวงหาพยานหลักฐานมา
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พิสูจนความผิดได  หากใชวิธีการสืบสวนตามแบบปกติ  ซ่ึงการใชเทคนิคหรือวิธีการสืบสวน

สอบสวนสมัยใหม  อาจมีผลกระทบตอสิทธิ  เสรีภาพบางอยางของบุคคล 

  สําหรับประเทศไทย  เสรีภาพในการส่ือสารไดรับการรับรองคุมครองไว

โดยบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 36 ซ่ึงบัญญัติวา 

  “บุคคลยอมมีเสรีภาพในการส่ือสารถึงกันโดยทางท่ีชอบดวยกฎหมาย 

  การตรวจ การกัก หรือการเปดเผยส่ิงส่ือสารท่ีบุคคลมีติดตอถึงกัน รวมท้ัง

การกระทําดวยประการอ่ืนใด  เพื่อใหลวงรูถึงขอความในส่ิงส่ือสารท้ังหลายที่บุคคลมีติดตอถึงกัน           

จะกระทํามิได  เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฏหมายเฉพาะเพ่ือรักษาความม่ันคงของ

รัฐหรือเพ่ือรักษาความสงบเรียรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน” 

  อยางไรก็ตาม แมวรรคทายของรัฐธรรมนูญมาตราดังกลาว  จะเปดโอกาส

ใหมีการดักฟงทางโทรศัพท อันถือเปนการตรวจ การกักการส่ือสารโดยอาศัยบทบัญญัติแหง

กฎหมายเฉพาะเพ่ือรักษาความสงบเรียบรอย  หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  หรือเพ่ือรักษาความ

ม่ันคงของรัฐได  แตตามกฎหมายไทยก็ไมมีบทบัญญัติแหงกฎหมายใดท่ีใหอํานาจเจาพนักงานของ

รัฐในการดักฟงทางโทรศัพทเปนการเฉพาะ  แมจะเปนการกระทําเพื่อปองกัน  หรือสืบหา

อาชญากรรมอันเปนประโยชนตอสาธารณชนก็ตาม  ในทางตรงกันขามกลับมีกฎหมายท่ีบัญญัติเอา

โทษกับบุคคลใด (รวมท้ังเจาพนักงานดวย) ในการดักฟงทางโทรศัพท1 อันอาจเปนอุปสรรคในการ

ปฏิบัติงานของ  เจาพนักงานในการสืบสวนคดีอาญาโดยใชวิธีการดักฟงทางโทรศัพท  เพราะการ

ประกอบอาชญากรรมไดพัฒนาไปมาก  โดยมีการประกอบอาชญากรรมในลักษณะเปนองคกร 

(Organized Crime) เปนเครือขาย  จึงยากท่ีจะสืบสวนโดยใชวิธีการอื่นเพื่อใหไดมาซ่ึง

พยานหลักฐานหากกฎหมายในปจจุบันยังคงมีลักษณะท่ีไมเอ้ืออํานวยใหเจาพนักงานของรัฐทําการ

ดักฟงทางโทรศัพท  แมจะกระทําโดยมีเหตุผลเพียงพอ กลาวคือ เปนการกระทําเพื่อประโยชนใน

การปองกันและสืบหาอาชญากรรมอันเปนประโยชนตอสาธารณะก็ตาม  เจาพนักงานของรัฐ

ผูกระทําการดักฟงทางโทรศัพทอาจถูกฟองรองทางอาญาตามพระราชบัญญัติโทรเลขและโทรศัพท 

                                             
 1  พระราชบัญญัติโทรเลขและโทรศัพท  พ.ศ.2477 มาตรา 24 และประมวลกฎหมายอาญา                
มาตรา 163 
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พ.ศ.2477 และประมวลกฏหมายอาญา  มาตรา 163  และหากจะปลอยใหเจาพนักงานของรัฐทําการ

ดักฟงทางโทรศัพทโดยพลการโดยขาดหลักประกันทางกฎหมายดังกลาวนาจะกอใหเกิดผลเสียตอ

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเปนอยางมาก 

  จากท่ีกลาวมาแลวนี้  จะเห็นไดวาการสืบสวนสอบสวนอางพยานหลักฐาน

ท่ีเปนเทปจากการดักฟงโทรศัพท  กฎหมายไทยไมสามารถกระทําได  อีกท้ังพยานหลักฐานที่เปน

เทปจะมีปญหาในเร่ืองการพิสูจนความถูกตอง  น้ําหนักคําพยานคอนขางนอย  และปญหาท่ี

กฏหมายวิธีพิจารณาความของไทยจะตองสงตนฉบับ2  หรือในเร่ืองพยานบอกเลา  ดังนั้น เม่ือ

อาชญากรทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตนไดนําเอาเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหมมาใชประกอบ

อาชญากรรมทุกวิถีทาง  จึงทําใหเกิดปญหาและอุปสรรคตอกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในการ

บังคับใชกฎหมายในคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 

 4.2.1.4  ปญหาในการนําขอมูลจากส่ืออิเล็กทรอนิกสมาใชเปนพยานหลักฐานใน

คดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจประเภทแชรลูกโซ 

  1)  การกําหนดประเภทของส่ืออิเล็กทรอนิกสท่ีใชเปนพยานหลักฐาน 

กฎหมายพยานจําแนกพยานออกเปน 3 ประเภท คือ  พยานบุคคล  พยานเอกสาร  และพยานวัตถุ  

ในบางระบบรวมพยานผูเช่ียวชาญเขากับพยานบุคคล  บางระบบถือวาพยานผูเช่ียวชาญเปนพยาน

อีกประเภทหนึ่ง  กฏหมายกําหนดกฏเกณฑเกี่ยวกับอางอิง  และนําเสนอพยานหลักฐานตอศาล

แตกตางกันไปตามลักษณะของพยาน  ขอมูลจากส่ืออิเล็กทรอนิกสสรางปญหาข้ึนมาวาควรจะนํา

สืบส่ิงใด  เชน จะนําสืบตัวเคร่ือง (hardware) โปรแกรม (Software) แผนพิมพ (print out) หรือจะนํา

สืบบุคคลท่ีบันทึกขอมูลสรางโปรแกรมหรือท่ีพิมพ  printout ออกมา  หรือจะตองสืบส่ิงเหลานี้

ประกอบกัน หรือวาพยานหลักฐานเหลานี้มีลําดับความสําคัญท่ีกฎหมายกําหนดวาจะนําสืบส่ิงใด

กอนส่ิงใดหลัง  ทํานองเดียวกับหลัก Best Evidence Rule ของกฏหมายคอมมอนลอว ท่ีบังคับใหนํา

                                             
 2  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 238 ตนฉบับเอกสารเทาน้ันที่จะอางเปนพยาน
ได ถาหาตนฉบับไมได  สําเนาที่รับรองวาถูกตอง  หรือพยานบุคลที่รูขอความก็อางเปนพยานได  
    ถาอางหนังสือราชการเปนพยาน  แมตนฉบับยังมีอยูจะสงสําเนาท่ีเจาหนาที่รับรองวาถูกตองก็ได
เวนแตในหมายเรียกจะบงไวเปนอยางอื่น 
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ตนฉบับเอกสารมาสืบกอน  ถาไมมีจึงใชสําเนาสืบได  หากไมมีกฏหมายกําหนดไวชัด  ก็เปนท่ี

แนนอนวาจะตองนําสืบโดยพยานผูเช่ียวชาญ  เพราะไมวาจะนําส่ิงใดมาอางอิงเปนพยาน  เชน 

แผนดิสก  ก็ดี printout ก็ดี ลวนแลวแตตองการคําอธิบาย  และมิใชเปนเพียงคําอธิบายของพยานผูรู

เห็นความเปนมา  แตจะตองเปนคําอธิบายองผูเช่ียวชาญ ระยะแรกการนําสืบคอนขางจะใชเวลาและ

สรางความไมสะดวกและปญหามากพอสมควร  ตอมามีการหาทางออกวา printout  ท่ีไดจากเคร่ือง

นั้นเปนผลผลิตของการเลนซํ้า  ขอมูลเม่ือ input กับ output เหมือนกัน  การรับรองความถูกตอง

แทจริง จึงยอมกระทําไดโดยผูเกี่ยวของกับเอกสารนั้น  เม่ือสหรัฐปรับปรุงกฎหมายลักษณะพยานท่ี

ใชในศาลรัฐบาลกลาง  จึงไดมีการกําหนดไวในขอ 1001 แหง Federal Rules of Evidence (FRE) 

ยอมรับการอางสง printout เปนพยานหลักฐานตอศาลเพื่อพิสูจนเนื้อหาของขอมูลท่ีบันทึกไว  

ฉะนั้น ในการพิสูจนเนื้อหาของขอมูลจากส่ืออิเล็กทรานิกส  ส่ิงท่ีควรกําหนดใหคูความนํามาอางสง

ศาลในช้ันแรกคือ  printout หากตอมามีการโตเถียงถึงความถูกตองแทจริงของขอมูลใน printout 

นั้น  คูความก็ยอมมีสิทธินําพยานหลักฐานมาสืบพิสูจน เชน software หรือพยานบุคคลที่เกี่ยวของ

ท้ังท่ีเปนผูเช่ียวชาญและไมใชผูเช่ียวชาญ 

  ซ่ึงท่ีกลาวมานี้ยังไมมีหลักเกณฑกําหนดไวตายตัวในกฎหมายไทย                   

ซ่ึงลวนเปนปญหาและอุปสรรคในการบังคับใชกฎหมายตอคดีเศรษฐกิจ  ซ่ึงอาชญากรนําส่ือ

อิเล็กทรอนิกสมาใชประกอบอาชญากรรมเพ่ิมมากข้ึน 

  2) การรับรองความถูกตองแทจริง (Authentication) หลักในเร่ืองการ

รับรองความถูกตองแทจริงของพยานหลักฐานท่ีเปนเอกสารหรือวัตถุพยาน เปนหลักกฏหมายคอม

มอนลอวอันเกาแกท่ียังมีอิทธิพลตอกฏหมายของหลายประเทศในปจจุบันซ่ึงรวมท้ังประเทศไทย

ดวย  หลักนี้หมายความวาพยานหลักฐานท่ีจะอางสงตอศาลนั้นตองมีคุณสมบัติเบ้ืองตนในเร่ือง

ความถูกตองแทจริงเสียกอน3 เชน เม่ือจะอางสงพินัยกรรมเปนพยานหลักฐานตอศาลท่ีจะตองมี

พยานบุคคล  เชน ผูเขียน ผูพิมพ ผูราง พยานหรือบุคคลใดท่ีรูเห็นเกี่ยวของมาเบิกความรับรองถึง

ความถูกตองแทจริงแหงพินัยกรรมนั้น  ไมใชจะอางสงพินัยกรรมนั้นตอศาลลอยๆ ไดทันที 

                                             
 3  See Mc Cormick (ค.ศ.)  Mc Cormick on Evidence.  p. 402-403. 
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  ขอมูลจากส่ืออิเล็กทรอนิกสเม่ือนําเสนอตอศาลเปนพยานหลักฐานเพื่อ

พิสูจนเนื้อหาแหงขอมูลนั้น  จึงควรตองอยูในกฏของการรับรองความถูกตองแทจริงดวย  การเขียน

หรือพิมพดีดซ่ึงไมมีการเปล่ียนแปลงในการบันทึกขอมูล  การรับรองความถูกตองแทจริงใน

เอกสารท่ัวไปจึงจากเคร่ืองคอมพิวเตอรไมใชเปนการยอมรับวา printout นั้น ไดพิมพออกมาจาก

เคร่ือง  แตเปนการรับรองถึงความถูกตองแทจริงของระบบการบันทึกขอมูลโดยเคร่ืองและบางกรณี

ท่ีมีการประมวลผลก็ยอมเปนการรับรองถึงความถูกตองแทจริงของระบบการประมวลผลน้ันดวย  

ดังนั้น การท่ีเสมียนพิมพดีดจะเปนผูรับรองความถูกตองแทจริงของเอกสารท่ีพิมพข้ึนมา  ยอมทําได

โดยไมเกิดปญหาใดๆ  และเพียงพอแกความนาเช่ือถือในความถูกตองแทจริงแหงเอกสารนั้นแลว  

แตเสมียนท่ีพิมพ printout  ออกมาจากเครื่องคอมพิวเตอรจะเปนผูรับรองความถูกตองแทจริงของ 

printout  นั้นไดเพียงใด เม่ือมันไมไดเปนเพียงการรับรองวา printout นั้นพิมพออกมาจากเคร่ือง

เทานั้น  แตจะตองรับรองถึงความถูกตองแหงเนื้อหาของการบันทึกและประมวลผลนั้นดวย 

      ซ่ึงนานาประเทศก็ยังไม มีบทบัญญัติตายตัวในเ ร่ืองนี้ไว ชัดเจน                  

แตอยางใด  ซ่ึงยอมเปนปญหาสําหรับการดําเนินคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจดวยเชนกัน                   

ในการสืบถึงความถูกตองแทจริงของขอมูลท่ีไดจากเคร่ืองคอมพิวเตอรหรือส่ืออิเล็กทรอนิกส               

ซ่ึงเปนอุปสรรคในการบังคับใชกฎหมายในเร่ืองนี้สวนหนึ่งดวย 

  3)  ตนฉบับเอกสาร (Best Evidence Rule) กฏเกณฑวาดวยการสงตนฉบับ

เอกสารมีท่ีมาจากหลักกฏหมายคอมมอนลอวอันเกาแกดังท่ีไดกลาวมาแลว  ซ่ึงมีอิทธิพลตอ

กฏหมายลักษณะพยานของประเทศไทย  บทบัญญัติดังกลาวมีอยูในมาตรา 93 แหงประมวล

กฏหมายวิธีพิจารณาความแพง  และมาตรา 238 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

       ปญหาวาขอมูลท่ีไดจากส่ืออิเล็กทรอนิกส  อะไรคือตนฉบับ  อะไรคือ

สําเนา  คงตอบไดยากและการทําซํ้าซ่ึงขอมูลจากส่ือก็ทําไดตลอดเวลา printout ท่ีออกมาก็ไมอาจจะ

ระบุไดชัดเจนวาแผนใดเปนตนฉบับ บางคนอาจบอกวาตนฉบับอยูในเคร่ือง หรืออยูใน software 

ปญหามีข้ึนวาจะมีการเปล่ียนแปลงขอมูลใน Software นั้นโดยไมมีผูใดจับผิดไดหรือไม 

       จากลักษณะพิเศษของเอกสารจากคอมพิวเตอร  ซ่ึงเม่ือพิจารณาตาม

กฎหมายพยานหลักฐานท่ีดีท่ีสุด (Best Evidence Rule) ดังกลาวมาแลวเกิดความยากลําบากในการท่ี

DPU



81 
 

 
จะระบุวาสวนใดในระบบคอมพิวเตอรท่ีเปนตนฉบับเอกสาร  และเหตุผลในเร่ืองการปรับใช

กฎหมายใหสอดคลองกับเทคโนโลยี  เห็นวาไมมีหลักกฎหมายใดท่ีสามารถนํามาปรับใชในกรณีนี้

ได  โดยเฉพาะอยางยิ่งในบทบัญญัติประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 93 ของไทย  ไม

สามารถนํามาปรับใชได  เม่ือเกิดปญหาท่ีคูความท่ีเกี่ยวของทุกฝายไมยอมรับกันวาสําเนาเอกสาร

นั้นถูกตองตาม ป.วิ.แพง  มาตรา 93(1) และมิใชเปนกรณีท่ีตนฉบับเอกสารอยูในความอารักขา  

หรือความดูแลของทางราชการ  ซ่ึงกรณีของเอกสารจากคอมพิวเตอรหรือส่ืออิเล็กทรอนิกสนี้เปน

กรณีท่ีไมสามารถระบุลงไปแนชัดวาสวนใดเปนตนฉบับ   

  4) พยานบอกเลา  และ Hearsay ในกฏหมายไทยหลักเร่ืองพยานบอกเลา

บัญญัติไวในมาตรา 95 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  ซ่ึงมีหลักเชนเดียวกับกฎหมาย

คอมมอนลอววาดวยการหามนําเสนอพยานหลักฐานท่ีเปน Hearsay ซ่ึงหมายถึงพยานหลักฐานท่ี

เปนคํากลาวของบุคคลอื่น  นอกจากพยานบุคคลที่กําลังเบิกความตอศาล  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

พิสูจนความจริงของคํากลาวนั้น  ตัวอยางเชน  ก. เปนนักทองเท่ียวชาวญ่ีปุนถูก  ข. ลวงกระเปาแลว

วิ่งหนีไป  ก. บอกตํารวจวา ข. เปนคนราย ตํารวจบันทึกถึงถอยคําของ ก.ท่ีบอกตํารวจวา ข. เปน

คนราย  ถอยคํานี้เปน Hearsay และถึงแมจะบันทึกไวในกระดาษก็เปน Hearsay ดังนั้น เม่ือมา

บันทึกในคอมพิวเตอรก็หนีปญหา Hearsay ไปไมได 

       ขอมูลท่ีบันทึกไวในส่ืออิเล็กทรอนิกสไมใช Hearsay เสมอไป  จะเปน 

Hearsay เฉพาะเม่ือเปนการบันทึกขอมูลเดิมไวแลวนําขอมูลนั้นมาแสดงใหม  แตถาหากขอมูลนั้น

เกิดข้ึนจากเคร่ืองเอง  เชน  ขอมูลบันทึกธุรกรรมตาง ๆ อันเปนนิติกรรมสัญญา เชน การส่ังซ้ือขาย

หุนหรือสินคา  การฝากเงินโอนเงินหรือถอนเงิน เปนตน  และขอมูลท่ีเกิดจากการประมวลผล เชน

การคํานวณดอกเบ้ียก็ไมใช Hearsay ซ่ึงในประเทศตางๆ ผอนคลายหลักกฏหมายในการรับฟง

พยานบอกเลาหรือ Hearsay ไปมาก  แตประเทศไทยยังยึดหลักเดิมอยูไมมีการปรับปรุงมาตรา 95 

แตอยางใด 

  5) การสืบพยานบุคคลเปล่ียนแปลงแกไขพยานเอกสารตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 94  ซ่ึงมีปญหาในเร่ือง printout จากส่ืออิเล็กทรอนิกสไมใช

เอกสารในความหมายของพยานเอกสารจึงไมควรอยูในบังคับของประมวลกฏหมายวิธีพิจารณา
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ความแพงมาตรา 94 ตัวอยางเชน ก.สงขอมูลเพื่อส่ังซ้ือขายหุนผิดพลาดโดยปอนคําส่ังเสนอซ้ือหุน

ผิดราคาจากเจตนาท่ีตั้งไวคือ 220 บาท แทนท่ีจะเปน 210 บาท ก.ยอมมีสิทธิท่ีจะสืบพยานใหเห็นถึง

เจตนาที่แทจริงของตนได  อยางไรก็ตาม  มีวิธีปฏิบัติในปจจุบันท่ีพึ่งพา printout ออกมาเชนนี้ถือวา

เปนพยานเอกสารและอยูในบังคับของประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความแพง  มาตรา 94 และ

แมแตในกรณีมีการใช printout ควบคูกันไปกับการทําธุรกรรมทางส่ืออิเล็กทรอนิกส  ฉะนั้นถึงแม

เอกสารท่ี printout ออกมาถูกตองทุกอยาง  หากแตเจตนาของผูประมวลหรือปอนขอมูลเปนอีกอยาง

หนึ่งซ่ึงผิดพลาดไป  ก็ควรจะสามารถสืบพยานบุคคลแกไขได 

  จากท่ีกลาวมาแลว  จะเห็นไดวาการแสวงหาพยานหลักฐานและการรับฟง

พยานหลักฐานท่ีเปนอิเล็กทรอนิกสหรือคอมพิวเตอร  กฏหมายไทยยังไมมีกฏหมายลักษณะพยาน

ระบุชัดเจน  ยังชองวางบางประการอยูดังท่ีกลาวมาแลวนี้  ซ่ึงอาชญากรทางเศรษฐกิจอาจใชชองวาง

เหลานี้หลบหลีกใหหลุดพนจากการบังคับใชกฎหมายของเจาหนาท่ีในกระบวนการยุติธรรมทาง

อาญาไปได 

 4.2.1.5  ความลาชาในการบัญญัติกฎหมาย  ซ่ึงจะเห็นไดวากฎหมายจะออกมา

บังคับใชหลังจากอาชญากรรมทางเศรษฐกิจไดเกิดข้ึนมาแลว  สรางความเสียหายอยางมากมาย

มหาศาลแลว  เนื่องจากไมมีการวิเคราะหและติดตามปญหาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง

และจริงจัง จึงทําใหอาชญากรรมทางเศรษฐกิจสรางความเสียหายเปนอยางมาก  เชน  พ.ร.ก. การ

กูยืมเงินอันเปนการฉอโกงประชาชน  ไดออกมาใชบังคับภายหลังจากคดีแชรน้ํามันของนางชมอย 

ทิพยโส  หรือคดีราชาเงินทุน เกิดข้ึนแลว  ซ่ึงกวากฏหมายจะออกมาและมีผลบังคับใช ก็เปนการ

ลาชาหรือลาหลังในการบัญญัติกฏหมายเกี่ยวกับคดีเศรษฐกิจ  ซ่ึงเปนปญหาและอุปสรรคอยางหน่ึง

ในการบังคับใชกฎหมายเชนกัน 

 4.2.1.6 มาตรการในการลงโทษอาชญากรทางเศรษฐกิจประเภทแชรลูกโซนี้ยังมี

ความเหมาะสมไมเพียงพอกับความเสียหายท่ีอาชญากรกอข้ึนโดยเฉพาะโทษจําคุกและปรับ               

ซ่ึงสวนใหญคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  จะลงโทษจําคุกและปรับไมสูง  เม่ือเทียบกับความ

เสียหายท่ีเกิดข้ึนจากอาชญากรรมท่ีคนรายกอข้ึนมา ซ่ึงยอดความเสียหายนับพันลาน ทําใหอาชญา

กรไมเกรงกลัวกฏหมาย   หรือมองขามความผิดตามกฎหมายไปและกออาชญากรรมเปน
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กระบวนการขึ้นมาเสมอ ๆ  โดยเฉพาะอาชญากรรมทางเศรษฐกิจมีวัตถุประสงคคือ  การแสวงหา

ผลประโยชนหรือเงินจํานวนมากจากธุรกิจท่ีผิดกฏหมาย  มาตรการลงโทษท่ีนาเกรงกลัวมากท่ีสุด

ของเหลาอาชญากร ก็คือ การริบทรัพยและกฏหมายควบคุมการฟอกเงิน 

 ฉะนั้น  มาตรการการลงโทษ  จึงควรทํากับตัวทรัพยท่ีไดนอกเหนือจากโทษจําคุก

และปรับ  ซ่ึงมักจะมีอัตราโทษไมสูง โดยนํามาตรการริบทรัพย  และสกัดการฟอกเงินมาใช  เพื่อ

เปนการลงโทษอาชญากรคดีเศรษฐกิจและเปนการปองกันอาชญากรนําเงินหรือทรัพยสินท่ีไดไป  

กออาชญากรรมอ่ืนหรือสรางสถานภาพทางสังคมหรืออิทธิพลของตนข้ึนมาเปนปญหาและ

อุปสรรคในการบังคับใชกฏหมายตอไป 

 
4.3  ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดจากนโยบายของรัฐในการบังคับใชกฎหมาย 

  โดยปจจุบันภาครัฐยังไมใหความสําคัญเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการกระทํา

ความผิดในลักษณะของแชรลูกโซท่ีแฝงอยูในรูปของธุรกิจขายตรงอยางจริงจัง  เนื่องจากธุรกิจแชร

ลูกโซท่ีมีอยูในประเทศไทยไดแตกออกและขยายผลออกไปอีกหลายรูปแบบ  อันกอใหเกิดความ

เสียหายตอระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเปนอยางมาก  อีกท้ังสรางความเดือดรอนใหกับ

ประชาชนเปนจํานวนมาก  สงผลตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

    ดังนั้น ภาครัฐจึงไดบัญญัติกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการเลนแชร ไดแก พระราช

กําหนดการกูยืมเงินท่ีเปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ.2527 แกไขเพิ่มเติมใน พ.ศ.2534 เพ่ือปองกัน

และปราบปรามการจัดใหมีการเลนแชรนอกระบบประเภทตาง ๆ  และเพื่อคุมครองผลประโยชน

ของประชาชนท่ีอาจจะได รับความเสียหายจากการถูกหลอกลวงดวยวิ ธีดังกลาว  และ

พระราชบัญญัติการเลนแชร พ.ศ.2534  เพื่อใชบังคับใหการเลนแชรอยูในวงจํากัด นโยบายและ

มาตรการกํากับดูแลของคณะกรรมการขายตรง และตลาดแบบตรง นายทะเบียน และสํานักงาน

คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค รัฐไดเล็งเห็นความสําคัญของธุรกิจขายตรงในสังคมไทย อันเปนท่ี

ยอมรับกันวาสังคมมีความเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว สังคมในอดีตมีการแขงขันนอย การประกอบ

อาชีพ ในภาครัฐ และภาคเอกชนจึงแยกกันอยางเห็นไดชัดปจจุบันสังคมไดพัฒนาไปสูยุคสมัยของ

เทคโนโลยีเปนผลของการแสวงหาประโยชน และการแขงขัน ซ่ึงรวมไปถึงการประกอบอาชีพดวย 
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อาชีพซ่ึงเคยเปนของภาคเอกชนถูกนํามาเสริมรายไดใหกับผูประกอบอาชีพภาครัฐ ในขณะเดียวกัน

อาชีพซ่ึงเปนของภาคเอกชน ก็ไดพัฒนาไปอยางไมหยุดยั้ง ประมาณสองทศวรรษท่ีผานมา ธุรกิจ

ประเภทหนึ่งซ่ึงได  เกิดข้ึนมาและไดขยายตัวอยางรวดเร็ว โดยไดสรางรายไดจํานวนมหาศาลแก

สังคม คือ “ธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง” นอกจากนี้รัฐยังไดวางนโยบายในการดําเนินการตาม

ยุทธศาสตรการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี 94 (พ.ศ.2545-พ.ศ.2549)  

โดยจําเปนตองใหความสําคัญกับการแกไขปญหาเรงดวนของประเทศ  ซ่ึงตองพ้ืนฟูเศรษฐกิจให

แข็งแกรงม่ันคง  และปรับฐานเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถขยายตัวตอเนื่องในอนาคตไดอยาง

มีคุณภาพ  โดยมีแนวทางการพัฒนาท่ีสําคัญดังตอไปนี้คือ 

  (1)  การเรงพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  เพื่อกระตุนเศรษฐกิจใหฟนตัวอยาง

รวดเร็วและมีเสถียรภาพ  โดยดําเนินนโยบายเรงรัดการคลังดานการใชจายของภาครัฐ  นโยบายภาษี  

และนโยบายการเงินระยะส้ันท่ีเนนการดูแลสภาพคลองใหเพียงพอ  และรักษาเสถียรภาพดานราคา

และอัตราแลกเปล่ียนไมใหผันผวนเกินไป   ชะลอการไหลออกนอกประเทศของเงินทุน  และ

รักษาการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดไมใหลดลงมาก  รวมตลอดท้ังการแกไขปญหาและกระตุนการ

ขยายตัวของภาคการผลิต  โดยเฉพาะการสงออก  การทองเท่ียว  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  

การกอสรางและอสังหาริมทรัพยและธุรกิจอ่ืน ๆ  ท่ีมีศักยภาพ  ควบคูกับการฝก   อบรมทักษะฝมือ

แรงงานใหสามารถสนับสนุนการเปล่ียนแปลงทางโครงสรางการผลิต  และตลาดแรงงาน  เพื่อเพิ่ม

การจางงานและขีดความสามารถในการหารายได เงินตราตางประเทศ 

  (2) การสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจรากฐาน  เนนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยการ

สงเสริมการระดมทุนในลักษณะกองทุนหมุนเวียน  เพื่อการดําเนินธุรกิจควบคูไปกับการขยาย

โครงการสินเช่ือรายยอยเพื่อบรรเทาปญหาสภาพคลอง   ใหความสําคัญกับการสรางผลิตภัณฑและ

บริการท่ีมีการพัฒนารูปแบบ  และคุณภาพใหไดมาตรฐาน  มีเอกลักษณเฉพาะ  รวมท้ังพัฒนาขอมูล

ขาวสารใหเขาถึงชุมชนเพื่อการแปรรูป   ผลผลิตตลอดจนเสริมสรางประสิทธิภาพดานการตลาด

                                             
 4  วงศกร  ภูทอง  และ อลงกต  ศรีเสน.  (2545).  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี 9   
หนา 72 
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และการกระจายผลผลิตท่ีเช่ือมโยงระหวางตลาดทองถ่ิน ไปสูตลาดระดับภูมิภาค ระดับประเทศ 

และตางประเทศตอไป  

       จากการศึกษาผูเขียนเห็นวา  ภาครัฐไดใหความสําคัญและไดวางนโยบายตาง ๆ 

เพื่อท่ีจะแกปญหาเศรษฐกิจและความตองการของประชาชน  โดยเฉพาะการวางนโยบายท่ีพยายาม

จะแกปญหาแชรลูกโซท่ีแฝงมากับธุรกิจขายตรงซ่ึงกําลังขยายตัวอยางรวดเร็ว  ส่ิงท่ีเปนปญหาและ

อุปสรรคสําคัญท่ีเกิดจากนโยบายของรัฐก็คือ  การที่รัฐไมสามารถเขาถึงประชาชนในระดับ                

รากหญา  เพราะเยื่อของอาชญากรรมแชรลูกโซท่ีแฝงในธุรกิจขายตรงสวนใหญก็คือชาวบานท่ีไมมี

ความรูความเขาใจในเร่ืองของธุรกิจขายตรง ประกอบกับการดําเนินงานของรัฐในการบริหาร

ประเทศใหเปนไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาตินั้น เปนไปไดยากลําบาก  เนื่องจาก

กฎหมายท่ีมีอยูไมสามารถจะเอาผิดกับผูกระทําความผิดประเภทนี้ไดอยางแทจริง เพราะกฎหมายท่ี

ใชบังคับอยู นอกจากจะบัญญัติมาเพ่ือปองกันและปราบปรามผูกระทําผิดลักษณะนี้โดยเฉพาะ              

แตก็ยังไมครอบคลุม จึงเปนปจจัยท่ีทําใหอาชญากรรมแชรลูกโซท่ีแฝงในธุรกิจขายตรงยังคงมีอยู

ในปจจุบันและทวีความรุนแรงแผกระจายออกไปในวงกวางมากข้ึน 

  โดยสรุปจะเห็นไดวารัฐมุงนโยบายในการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจประเภท

แชรลูกโซมาโดยตลอดอันจะเห็นไดจากแผนภูมิดังตอไปนี้5 

                                             
 5  วีระพงษ  บุญโญภาส.  (2551).  ฬ. สาสน จุฬาฯ วิชาการ.  หนา 6. 
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ตารางท่ี 4.1  นโยบายที่รัฐใชในการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจประเภทแชรลูกโซ 

 

ป พ.ศ.  แชร/วิธีการ นโยบายท่ีรัฐนํามาใช 

2520 แชร แมชม อย  โดยระดม เ งินจาก

ประชาชนในรูปการเลนแชรนํ้ามัน 

รัฐใชประมวลกฎหมายอาญาฐานฉอโกงตาม

มาตรา 341 และฐานฉอโกงประชาชนมาตรา 343  

2527 แชรเสมาฟาคราม โดยระดมเงินจาก

ประช าชนโดยก า รออกหุ น แช ร

โครงการหมูบานเสมาฟาคราม และตก

ลงจายดอกเบี้ยอยางสูงใหแกผูลงทุน 

เปนแชรที่อาศัยรูปแบบการเก็งกําไร

อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 

รัฐใชพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกง

ประชาชน พ.ศ. 2527 ซึ่งเปนกฎหมายท่ีกําหนดให

มีการวางมาตรการเพ่ือคุมครองประชาชน โดยให

เจาหนาที่รัฐเปนผูกําหนดมาตรการดังกลาว โดย

กําหนดใหความผิดตามพระราชกําหนดดังกลาว

ไมใชความผิดตอสวนตัว (ไมใชความผิดที่ยอม

ความกันได) เจาหนาที่รัฐจึงมีอํานาจฟองคดีได แม

ผูเสียหายจะไมรองทุกขก็ตาม และอัยการสามารถ

เรียกใหผูกระทําความผิดคืนตนเงินพรอมดอกเบี้ย

ใหแกผูเสียหายไดเลย 

2534  รัฐไดมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดการกูยืม

เงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. 2527  พ.ศ. 

2534 โดยมีการแกไขนิยามคําวา กูยืมเงินให

ครอบคลุมถึงกรณีการหลอกลวงใหประชาชนเอา

เ งิ นม าล ง ทุน ใน ธุ ร กิ จ ก า รซื้ อ ข า ย เ งิ นตร า

ต างประ เทศ  และไดมีการแกไขนิยามคํ าว า

ผลประโยชนตอบแทนเพิ่มเติมขึ้นดวย 

2536 แชรบ ลิส เชอร  โดยระดมเ งินจาก

ประชาชนโดยจายคาตอบแทนใน

รูปแบบการจัดสรรวันพักผอนหรือที่

พักใหแกสมาชิก 
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2540 แชรนากหญ า  โดยระดมทุนจาก

ประชาชนโดยการหลอกลวงเกษตรกร

ใหเพาะเลี้ยวนากหญา โดยอางวาเปนที่

ตองการของตางประเทศโดยจะตองซื้อ

พอพันธุ แม พันธุ ในราคาแพงและ

บริษัทจะรับซื้อคืนเมื่อบริษัทรับซื้อ

นากหญาแลวจะนําไปขายใหกับผูเล้ียง

รายใหมในลักษณะแชรลูกโซ 

ไดมีพระราชบัญญั ติแก ไข เ พ่ิม เ ติมพระราช

กําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน 

พ.ศ. 2527 พ.ศ. 2545 โดยมีการแกไขบทบัญญัติใน

สวนพฤติการณการจายผลตอบแทนท่ีเปนการกูยืม

เงินที่เปนการฉอโกงประชาชน รางวัลเงินสินบน

นําจับ ความรับผิดของนิติบุคคล การเพ่ิมโทษใน

กรณีกระทําความผิดซ้ํา และการเนรเทศจําเลยที่

เปนตางดาว 

2543 แชรชมรมปฏิวัติเขียว เปนโครงการให

เกษตรกรทั่วประเทศเขาลงทุนเปน

ตัวแทนขายปุ ยและเครื่ องจักรกล

ก า ร เ กษตร  โดยว า ง เ ง่ื อนไข ให

เกษตรกรตองซื้อปุยจากโครงการหรือ

หากไมมีเงินลงทุนก็ตองไปหาสมาชิก

ใหมมาสมัครเปนสมาชิกตามจํานวนที่

กําหนด  โดยจะไดคาตอบแทนตาม

อัตราที่กําหนด 

 

2548 แชรบริษัท พาวเวอรซัคเซส อินเตอร

เนชั่นแนล จํากัด โดยจดทะเบียนเปน

บริษัทขายตรงไดทําการหลอกลวง

ประชาชนโดยชักชวนใหประชาชนเขา

มาสมัครเปนสมาชิกของบริษัท แลว

เข าแผนการ รับผลประโยชนโดย

ผูสมัครจะตองเสียคาสมัครเปนสมาชิก 

สมาชิกจะตองไปหาผูสมัครมาอีก 2 

คน ผูสมัครตอแตละคนจะตองเสียคา

สมัครและคาสินคา 
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2550 แชรข าวสาร  ใช วิธีการโฆษณาตอ

ประชาชนวาเปนการประกอบธุรกิจ

ขายขาวสารและชักชวนใหประชาชน

ทั่วไปเขารวมลงทุนในลักษณะการขาย

หุน 

แชรกวยเ ต๋ียวบางกอก  โดยบริษัท

สยามฟูดซฯ มาเชิญชวนใหรวมลงทุน

เปนเจาของรานกวยเตี๋ยวบางกอกโดย

เปดใหลงทุนโดยบริษัทรับประกัน

รายไดทุกเดือน 

แชรรถเชา โดยประกาศโฆษณารับเชา

รถยนตและชักชวนประชาชนทั่วไปวา 

บริษัทประกอบธุรกิจเชารถยนตสภาพ

ใ ห ม จ า ก บุ ค ค ล ทั่ ว ไ ป  โ ด ย ใ ห

คาตอบแทนเปนคาเชาในอัตราสูง 

แชรเว็บไซต โดยเปนการรวมลงทุน

ผานเวปไซด “โคโลน่ีอันเวส” พบวามี

กระบวนการไฮเทคหลอกลวงใหนัก

ลงทุนคาเงินตราตางประเทศผานเวบ

ไซดกอนที่จะปดเวบไซดหลบหนี

ลอยนวล 

แชรทองคํา โดยหลอกลวงเก็งกําไร

จากการซื้อขายทองคํารูปพรรณ อางวา

สามารถซื้อทองคํารูปพรรณไดในราคา

ถูกกวาทั่วไป และไมตองเสียคากํา

เหน็ดหากนําไปขายก็จะไดกําไร 

ชักชวนใหคนมาลงทุนซื้อขายทองคํา

รูปพรรณกับตนแตตองจายเปนเงินสด  
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ป พ.ศ.  แชร/วิธีการ นโยบายท่ีรัฐนํามาใช 

 แลวใชวิธีการเอาเงินจากผูสั่งซื้อราย

เกามาหมุนเวียนซื้อทอง       รูปพรรณ

ใหกับลูกคารายใหม 

แชรเอ็นจีโอ โดยแอบอางกับประชาชน

ในเขตจังหวัดราชบุรี สมุทรสงคราม 

และเพชรบุรีวาสามารถนําเงินกองทุน

เพ่ือชนกลุมนอยซึ่งเปนเงินกองทุนจาก

ต างประเทศเข ามาแจกจ ายให กับ

ประชาชนเปนจํานวนเงินหลายหมื่น

ลานบาท โดยมีเง่ือนไขวาผูที่ตองการ

รับ เ งินชวย เหลือจากต างประเทศ

จะตองรวมลงทุน 10,000 บาท 

แชรจานดาวเทียม  โดยหลอกลวง

ประชาชนใหนําเงินไปรวมลงทุนทํา

ธุรกิจขายจานดาวเทียม 

 

 

    กลาวโดยสรุปจากที่กลาวมาทั้งหมดน้ีแสดงใหเห็นวาวิวัฒนาการของรูปแบบแชรลูกโซต้ังแตอดีต

จนถึงปจจุบันไดมีการเปลี่ยนแปลงไป มีความสลับซับซอนมากขึ้นและมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใช 

ผูเสียหายก็มีจํานวนมากขึ้น ยอมเปนตัวบงช้ีสะทอนใหเห็นไดวานโยบายของรัฐและกฎหมายที่มีอยูยังไมอาจ

ปราบปรามอาชญากรรมประเภทน้ีไดอยางเปนรูปธรรมและครอบคลุมถึง 

ตารางท่ี 4.1 (ตอ)  DPU



 
 

บทที่ 5 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
5.1 บทสรุป 

 การประกอบธุรกิจแชรลูกโซไดมีการพัฒนารูปแบบไปจากการระดมทุนท่ีมีลักษณะ

เปนการจัดคิวเงิน หรือกิจการเงินตอเงินในรูปแบบท่ีเขาใจงาย ไมซับซอนมาเปนธุรกิจแชรลูกโซท่ี

มีลักษณะซับซอนมากข้ึน โดยวิธีการพัฒนารูปแบบไดเปล่ียนไปตามความเจริญทางเศรษฐกิจ 

เทคโนโลยีหรือเปล่ียนไปตามกลุมเปาหมาย เร่ิมจากประยุกตไปเปนการลงทุนในรูปของบริษัท เชน 

การลงทุนของบริษัท เสมาฟาคราม จํากัด เจาของหมูบานจัดสรรเสมาฟาครามซ่ึงระดมทุนโดยวิธี

ออกหุนแชรของหมูบานเสมาฟาครามใหแกประชาชนท่ีสนใจ โดยออกเปนหนังสือสัญญาจะซ้ือจะ

ขาย หรือหนังสือสัญญาโอนหุนของบริษัทแลวแตกรณีและมีการจายผลประโยชนตอบแทนเปนราย

เดือนไป หลังจากนั้นไดมีการระดมทุนลักษณะใหมโดยบริษัท บลิสเซอรอินเตอรกรุฟ จํากัด ซ่ึง

ตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงคในการใหบริการแกสมาชิกในรูปแบบของการจัดสรรวันพักผอน (Time 

Sharing) แตแทจริงเปนการระดมทุนโดยการหาสมาชิก โดยสัญญาวาจะจายผลประโยชนแกบุคคล

ท่ีหาสมาชิกใหมได และนําเงินจากสมาชิกใหมมาหมุนเวียนจายเปนผลประโยชนตอบแทนใหแก

สมาชิกใหมตอเนื่องเปนลูกโซ 

 คดีแชรลูกโซ เปนคดีความผิดทางอาญาท่ีมีผลกระทบอยางรุนแรงตอความสงบ

เรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมท้ังระบบเศรษฐกิจและการคลังของประเทศ ดวยเหตุ

ลักษณะคดีดังกลาว มีผูเสียหายท่ีถูกหลอกลวงเปนจํานวนมาก บางคดีมีผูเสียหายเปนจํานวนนับพัน

คนและบางคดีอาจมีผูเสียหายนับหม่ืนคนขึ้นไปก็มี  แตผูเสียหายท่ีเปนนักธุรกิจหรือคหบดีรวมท้ัง

ขาราชการและนักวิชาการที่มีช่ือเสียงเปนท่ีรูจักในสังคม ไมคอยกลาเขาแจงความรองทุกข

กลาวโทษตอเจาหนาท่ีของรัฐ สวนหน่ึงอาจเปนเพราะดวยความอับอายท่ีถูกหลอกลวง บางสวน

อาจไดรับผลตอบแทนไปบางแลวจึงไมติดใจดําเนินคดี และบางสวนท่ีเปนแมขายซ่ึงอาจมีสวนรวม

ในการกระทําความผิดดวยยิ่งไมกลาเขาพบเจาหนาท่ีของรัฐ  จากการประเมินมูลคาความเสียหายท่ี

เกิดข้ึนในขณะนี้แลวเปนจํานวนหลายหมื่นลานบาท มีผูเสียหายเปนจํานวนนับแสนคน ในการ
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ดําเนินคดีแชรลูกโซกับผูกระทําความผิดจึงตองอาศัยกฎหมายท่ีเด็ดขาด รวดเร็ว และทันสมัยเพื่อให

ทันการกอนท่ีผูกระทําความผิดจะไหวตัวทันและหลบหนีไปพรอมกับเงินจํานวนมหาศาล 

  ในปจจุบันพบวาท่ีเปนปญหาอยางมากคือรูปแบบของธุรกิจแชรลูกโซท่ีแอบแฝง

ในธุรกิจบางประเภท เชน ธุรกิจการคาสินคาเกษตรลวงหนา ท่ีแทจริงแลวมิไดมีการดําเนินธุรกิจ

จริงตามท่ีกลาวอาง ธุรกิจการขายตรงท่ีนํามาขายตรงแบบตลาดหลายช้ันมาเปนรูปแบบในการ

ฉอโกงโดยการหาสมาชิก และท่ีกําลังแพรระบาดในขณะน้ี คือ ธุรกิจแชรลูกโซในลักษณะเก็งกําไร

ซ้ือขายอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ท่ีอางวาบริษัทของตนไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจ

ประเภทนี้โดยถูกตองตามกฎหมาย และนอกจากนั้นยังไดพัฒนาไปเปนแชรลูกโซทางอินเตอรเน็ต 

ซ่ึงกระทําโดยเว็บไซดตางประเทศ เชน www.skybiz2000 จากประเทศสหรัฐอเมริกา และ 

www.successforever.com จากประเทศไตหวัน จะเห็นวาพัฒนาการของรูปแบบตาง ๆ ดังท่ีกลาว

มามีความสลับซับซอนมากข้ึน ประกอบกับการดําเนินธุรกิจประเภทนี้ไดใชความโลภของมนุษย

เปนฐานหลอกลวงโดยใชผลประโยชนตาง ๆ เปนเคร่ืองลอใจ 

  สําหรับกฎหมายท่ีใชบังคับกับเร่ืองนี้นั้น แตเดิมมีบทบัญญัติแหงประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 341 ในความผิดฐานฉอโกง และมาตรา 343 ในความผิดฐานฉอโกง

ประชาชนใชบังคับ แตบทบัญญัติดังกลาวมีจุดออนอยูหลายประการท่ีทําใหการบังคับใชมาตรา 341 

และมาตรา 343  กับการประกอบธุรกิจระดมทุนนอกระบบที่มีลักษณะเปนการกูยืมเงินท่ีเปนการ

ฉอโกงประชาชนขาดประสิทธิภาพ เชน มีอัตราโทษตํ่า การดําเนินการตามวิธีพิจารณานั้นมีข้ันตอน

ท่ียุงยากและมีคาใชจายสูง การประกอบธุรกิจแชรลูกโซมีลักษณะการฉอโกงท่ียากแกการนําสืบให

เปนท่ีประจักษตอศาล และท่ีสําคัญความผิดประเภทน้ีมีผูเสียหายเปนจํานวนมากและไดทรัพยสิน

ไปในลักษณะท่ีเปนตัวเงิน จึงตองมีมาตรการเพ่ือคุมครองประโยชนของประชาชน ดวยเหตุนี้รัฐจึง

ไดประกาศใชพระราชกําหนดการกูยืมเงินท่ีเปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. 2527 เพื่อปราบปราม

ความผิดดังกลาว โดยเรียกการกระทําในลักษณะท่ีเปนแชรลูกโซวา “การกูยืมเงินท่ีเปนการฉอโกง

ประชาชน” และไดมีการแกไขเพิ่มเติมในป พ.ศ. 2534  โดยเพ่ิมนิยามความหมายของคําวา             

“กูยืมเงิน” ใหมีความหมายรวมถึงการหาสมาชิกดวย  ซ่ึงพระราชกําหนดฯ ฉบับนี้ได เพิ่ม

สาระสําคัญโดยกําหนดองคประกอบความผิดฐานกูยืมเงินท่ีเปนการฉอโกงประชาชน (มาตรา 4) 

โดยใหมีขอบเขตการบังคับใชกับกิจการท่ีมีลักษณะเปนการกูยืมเงินโดยการโฆษณา หรือประกาศ
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ใหปรากฏตอประชาชน หรือกระทําการใด ๆ ใหปรากฏแกบุคคลต้ังแต 10 คนข้ึนไป และผูกูยืมเงิน

จายผลประโยชนตอบแทนใหแกผูใหยืมเงินในอัตราท่ีสูงกวาอัตราดอกเบ้ียสูงสุดท่ีสถาบันการเงิน

จะพึงจายไดในขณะน้ัน และไดนําเงินดังกลาวมาจายหมุนเวียนเปนผลประโยชนตอบแทนใหแก

ผูใหกูยืมรายนั้นหรือรายอ่ืน หรือรูหรือควรรูวาตนไมสามารถประกอบกิจการใด ๆ โดยชอบดวย

กฎหมายท่ีจะใหผลประโยชนตอบแทนพอเพียงท่ีจะนํามาจายในอัตรานั้นได นอกจากนี้ยังกําหนด

นิยามของคําวา “กูยืมเงิน” (มาตรา 3) อันเปนองคประกอบความผิดตามมาตรา 4 โดยใหหมายความ

วา รับเงิน ทรัพยสิน หรือผลประโยชนอ่ืนใด  ไมวาในลักษณะของการรับฝาก การกู การยืม การ

จําหนายบัตรหรือส่ิงอ่ืนใด การรับเขาเปนสมาชิก การรับเขารวมลงทุน การรับเขารวมกระทําการ

อยางใดอยางหน่ึง หรือในลักษณะอ่ืนใด โดยผูกูยืมเงินหรือบุคคลอ่ืนจายผลประโยชนตอบแทน 

หรือตกลงวาจะจายผลประโยชนตอบแทนแกผูใหกูยืมเงิน ท้ังนี้ไมวาจะเปนการรับเพ่ือตนเองหรือ

รับในฐานะตัวแทนหรือลูกจางของผูกูยืมเงินหรือของผูใหกูยืมเงิน หรือในฐานะอ่ืนใดและไมวาการ

รับหรือจายเงิน ทรัพยสิน ผลประโยชนอ่ืนใด หรือผลประโยชนตอบแทนนั้นจะกระทําดวยวิธีการ

ใด ๆ รวมท้ังกําหนดขอสันนิษฐานความผิด (มาตรา 5) สําหรับกิจการบางอยางท่ีอาจพัฒนาไปเปน

การประกอบธุรกิจแชรลูกโซได โดยใหสันนิษฐานวาบุคคลใดท่ีกระทําการเขาลักษณะตามมาตร 5 

ใหถือวาบุคคลนั้นกระทําความผิดฐานกูยืมเงินท่ีเปนการฉอโกงประชาชนดวย กิจการในลักษณะ

ดังกลาวไดแก การกูยืมเงินท่ีมีการโฆษณาหรือประกาศแกบุคคลท่ัวไป หรือโดยการแพรขาวดวย

วิธีการใด ๆ หรือดําเนินการกูยืมเงินเปนปกติธุระ หรือจัดใหมีผูรับเงินในการกูยืมเงินในแหลงตาง 

ๆ หรือจัดใหมีบุคคลตั้งแตหาคนข้ึนไปไปชักชวนบุคคลตาง ๆ เพื่อใหมีการกูยืมเงิน หรือไดกูยืมเงิน

จากผูใหกูยืมเงินเกินสิบคน และมีจํานวนเงินกูยืมรวมกันต้ังแตหาลานบาทข้ึนไปโดยกิจการ

ดังกลาวไดมีการจาย หรือโฆษณา ประกาศ แพรขาว หรือตกลงวาจะจายผลประโยชนตอบแทน

ใหแกผูกูยืมเงิน ในอัตราที่สูงกวาอัตราดอกเบ้ียสูงสุดท่ีสถาบันการเงินจะพึงจายไดในขณะน้ัน 

หรือไมยอมปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา 7 (1) (2) หรือ (3) แหงพระราช

กําหนดฯ 

  (1)  ใหอํานาจพนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชกําหนดมีอํานาจในการรวบรวม

พยานหลักฐาน (มาตรา 7) โดยในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลใดไดกระทําความผิดตามพระ

ราชกําหนดฯ ใหมีอํานาจในการออกหนังสือเรียกเพื่อมาไตสวนหรือมาใหถอยคํา (มาตรา 7 (1)) 
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หรือการส่ังใหบุคคลนั้นรายงานสภาพกิจการตลอดจนสินทรัพยและหนี้สิน (มาตรา 7 (2)) หรือ การ

ส่ังใหบุคคลนั้นนําบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอ่ืนอันเกี่ยวกับการกูยืมเงินมาตรวจสอบ (มาตรา 7 

(3)) หรือสามารถเขาไปตรวจสอบหรือคนได (มาตรา 7 (4)) รวมทั้งใหมีอํานาจในการยึดเอกสาร

ตาง ๆ เพื่อมาตรวจสอบได 

  (2)  ใหอํานาจในการยึดหรืออายัดทรัพยสิน (มาตรา 8) เพื่อคุมครองประโยชนของ

ประชาชนผูใหกูยืมเงิน หากพนักงานเจาหนาท่ีมีเหตุอันควรเชื่อวา ผูกูยืมเงินผูใดท่ีตกเปนผูตองหา

วาไดกระทําความผิดตามพระราชกําหนดฯ มีหนี้สินลนพนตัวตามกฎหมายวาดวยการลมละลาย

หรือมีสินทรัพยไมพอชําระหนี้สิน 

  (3)   ให อํานาจพนักงานในการฟองคดีอาญาและเรียกเ งินตนคืน  รวมท้ัง

ผลประโยชนตอบแทนโดยชอบดวยกฎหมายใหแกผูใหกูยืมเงินท่ีรองขอ (มาตรา 9) 

  (4)  ใหอํานาจพนักงานอัยการดําเนินการฟองคดีลมละลายแกผูตองหาวากระทํา

ความผิดตามมาตรา 4 หรือมาตรา 5 โดยไมตองคํานึงวามีการยื่นฟองคดีอาญาไปแลวหรือยัง และไม

ตองคํานึงวาผูใหกูยืมรองขอมาแลวหรือไม (มาตรา 10) 

  (5)  กําหนดโทษสําหรับบุคคลใดท่ีกระทําความผิดตามมาตรา 4 หรือมาตรา 5 

(มาตรา 12) โทษสําหรับบุคคลท่ีขัดขวางไมปฏิบัติ หรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงาน

เจาหนาท่ีท่ีเขาไปตรวจสอบหรือคน หรือทําการยึดหรืออายัดทรัพยสิน (มาตรา 13) โทษสําหรับ

บุคคลท่ีไมปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาท่ีตาม มาตรา 7 (1) (2) หรือ (3) (มาตรา 14) 

รวมท้ังกําหนดโทษไวสําหรับกรรมการ หรือผูจัดการ หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงาน

ของนิติบุคคลนั้น ในกรณีนิติบุคคลกระทําความผิดดวย (มาตรา 15) 

  แตอยางไรก็ตามกฎหมายดังกลาวก็ยังมีขอขัดของบางประการในการบังคับใชกับ

ธุรกิจแชรลูกโซในรูปแบบท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันดังตอไปนี้ 

 
ปญหาดานกฎหมาย 

  1)  ปญหาการวินิจฉัยองคประกอบความผิด จากการศึกษาพบวาการตีความ

ลักษณะของการดําเนินการธุรกิจแชรลูกโซใหเขาตามความหมายของคําวา “กูยืมเงิน” และ 

“ผลประโยชนตอบแทน” ตามนิยามในมาตรา 3 แหงพระราชกําหนดฯ นี้ อาจจะเกิดข้ึนไดกับการ
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ประกอบธุรกิจแชรลูกโซรูปแบบใหม ๆ ท่ีอาศัยชองวางของกฎหมายในการหลีกเล่ียงความผิด เชน

ในกรณีแชร ลูกโซในรูปของธุรกิจการเก็งกําไรอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ  ท่ี

ผูประกอบการมิไดรับวาตนจะจายผลประโยชนให แตผูลงทุนตองแสวงหาผลประโยชนเอง และไม

ชัดเจนวาผลประโยชนดังกลาวมาจากการกูยืมเงินหรือไม 

  2)  ปญหาความไมชัดเจนของกฎหมาย เนื่องจากระเบียบกระทรวงการคลังท่ี

เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามพระราชกําหนดฯ บางประการยังไมสอดคลองกับทางปฏิบัติในปจจุบัน 

  3)  ปญหาการวินิจฉัยความผิดในมาตรา 5 และมาตรา 14 เร่ืองการไมปฏิบัติตาม

คําส่ังของพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา 7 (1) (2) หรือ (3) 

  4)  ปญหาในเร่ืองบทกําหนดโทษ ในเร่ืองของมาตรการลงโทษกรณีนิติบุคคล

กระทําความผิด และความไมสอดคลองกันของบทบัญญัติในมาตรา 12 และมาตรา 14 เร่ืองโทษ

สําหรับนิติบุคคลและสภาพบังคับท่ีใชไดจริง และอัตราโทษปรับท่ีใชบังคับตํ่าเกินไป เม่ือเทียบกับ

มูลคาความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 

  5)  ปญหาความครอบคลุมของกฎหมาย ทําใหกฎหมายท่ีออกมาบังคับใชไมทัน

กับเหตุการณท่ีเกิดข้ึน กอปรกับกฎหมายท่ีออกมาไมสามารถครอบคลุมลักษณะการกระทําธุรกิจ

แชรลูกโซในรูปแบบใหม ๆ ไดท้ังหมด 

  6)  ประเด็นในเร่ืองจัดการทรัพยสินตามพระราชกําหนดฯ กับพระราชบัญญัติ

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ท่ีมีความขัดแยงกันในตัวของบทบัญญัติ เนื่องจาก

กฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินใหทรัพยสินท่ีทําการยึดอายัดมาตกเปนของแผนดิน

โดยเจาของมีสิทธิรองขอคืนทรัพยสินได แตตามพระราชกําหนดฯ ไดกําหนดใหนําทรัพยสินมา

เฉล่ียคืนใหแกผูเสียหาย ซ่ึงจะมีปญหาในทางปฏิบัติเฉพาะกรณีทรัพยสินท่ีเปนตัวเงิน เนื่องจาก

ทรัพยสินดังกลาวเมื่อไดตกเปนของผูใดแลวก็จะตกเปนกรรมสิทธ์ิของผูนั้น การจะรองขอคืน

ทรัพยสินจึงเปนการยากในการนําสืบถึงความเสียหายท่ีเกิดข้ึน เพราะความผิดทางเศรษฐกิจประเภท

นี้การหลอกลวงมีระยะเวลานาน มีการรับและจายผลประโยชนอยูตลอดเวลา 
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ปญหาการดําเนินคดี 

  1)  ปญหาดานการรวบรวมพยานหลักฐาน เปนปญหาท่ีพบมากท่ีสุดในคดีประเภท

นี้ ในการรวบรวมพยานหลักฐานประเภทตาง ๆ ท้ังพยานบุคคล พยานเอกสาร และพยานวัตถุมี

ประเด็นปญหาดังนี้ 

       (1)  ปญหาดานความรวมมือจากประชาชนผูเสียหาย เนื่องจากผูเสียหายมักกลัว

วาตนจะไมไดเงินตนและรับผลประโยชนของตนคืนจากการรวมลงทุนในธุรกิจแชรลูกโซ จึงไมให

ความรวมมือดานขอมูลตาง ๆ แกเจาหนาท่ีตํารวจ กอปรกับตัวผูเสียหายเองก็อาจเปนผูกระทํา

ความผิดดวยในกรณีท่ีเปนธุรกิจท่ีเนนการหาสมาชิก จึงไมกลาเขาแจงความตอพนักงานเจาหนาท่ี

เพราะกลัววาตนจะตกอยูในขายของผูตองหาวากระทําความผิดดวย 

       (2)  คดีประเภทนี้เกี่ยวของกับเอกสารจํานวนมาก โดยเฉพาะเอกสารทางบัญชี 

ตองใชเวลานานในการตรวจพิสูจน ทําใหการดําเนินคดีลาชา และในความผิดประเภทน้ีพยาน

เอกสารท่ีสําคัญ ๆ จะอยูในความครอบครองของผูเสียหาย การเคล่ือนยายและทําลายเอกสารจึง

สามารถทําไดงายและรวดเร็ว 

       (3)  มีการใชเทคโนโลยีทางส่ืออิเล็กทรอนิกสในการกระทําความผิดมากข้ึน 

เชน อาจมีการโฆษณาประกาศ ชักชวน หรือหาสมาชิกทางอินเตอรเน็ต การสมัครสมาชิกผานทาง

จดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) หรือโทรสาร (fax) ซ่ึงจะมีปญหาเร่ืองการรับฟงพยานหลักฐาน

ประเภทนี้และปญหาเร่ืองเอกสารตนฉบับ 

       (4)  ปจจุบันผูกระทําผิดมักเชาสถานท่ีและเคร่ืองใชสํานักงาน เพื่อเปดดําเนิน

กิจการเปนการช่ัวคราว เม่ือหลอกลวงผูเสียหายไดจํานวนหนึ่งก็จะปดกิจการหนีไป เม่ือมีความ

เสียหายเกิดข้ึนและไดยึดหรืออายัดทรัพยสินไป เจาของทรัพยสินท่ีใหเชาโดยสุจริตสามารถรองขอ

คืนทรัพยสินได ทําใหกองทรัพยสินท่ีตองเฉล่ียคืนแกผูเสียหายลดนอย    ลงไป 

  2)  ปญหาเร่ืองการบริหารและการจัดการทรัพยท่ีไดยึดหรืออายัดมาได เนื่องจาก

ปจจุบันยังไมมีระเบียบออกมาเปนแนวปฏิบัติในเร่ืองดังกลาว  การจะดําเนินการตอทรัพยสินบาง

ประเภทตองขออนุญาตตอศาลท่ีพิจารณาเพ่ือขอจัดการกับทรัพยสินตาง ๆ ท่ียึดหรืออายัดไว ทําให

การดําเนินการกับทรัพยสินดังกลาวยุงยากและลาชา ทําใหเกิดความเสียหายไดและรัฐอาจตองเสีย

งบประมาณบางสวนไปโดยไมจําเปน 
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ปญหาดานพนักงานเจาหนาท่ี 

1)  ปญหาดานความรูความชํานาญเฉพาะดาน เชน ดานการดําเนินคดีทางเศรษฐกิจ 

ซ่ึงจะตองใชความรูและประสบการณกระทําดวยความรอบคอบและรัดกุม และความรูดานท่ี

เกี่ยวของ เชน การบัญชี ภาษาอังกฤษ ซ่ึงจําเปนอยางมากในการตรวจสอบเอกสารท่ีเกี่ยวของ 

2)  ปญหาความลาชาในการปฏิบัติหนาท่ี ในกรณีมาตรา ๗ ไดกําหนดขอจํากัดการ

ใชอํานาจในการรวบรวมพยานหลักฐาน ตาม (๑) (๒) หรือ (๓) วาตองมีการแจงลวงหนาตอบุคคล

นั้นไมนอยกวาเจ็ดวัน ทําใหผูกระทําผิดอาจยักยาย หรือแกไขเปล่ียนแปลงเอกสารได รวมท้ังมี

โอกาสหาชองทางในการหลบหลีกใหพนจากการตรวจคนของพนักงานเจาหนาท่ีดวย 

3)  ปญหาในการใชอํานาจของพนักงานเจาหนาที่ในการรวบรวมพยานหลักฐาน 

ตามมาตรา 7 และมาตรา 8 กลาวคือ ในมาตรา 7 ไดใหอํานาจในการใชดุลพินิจอยางเด็ดขาดในกรณี

มีเหตุอันควรสงสัยวา บุคคลนั้นไดกระทําความผิดฐานกูยืมเงินท่ีเปนการฉอโกงประชาชน โดยให

อํานาจในการออกหนังสือเรียกบุคคลนั้นมาใหถอยคํา การสั่งใหรายงานสภาพกิจการ    การส่ังให

นําเอกสารตางๆท่ีเกี่ยวของมาตรวจสอบ และใหอํานาจในการเขาไปคนและตรวจสอบ รวมท้ังยึด

เอกสารตาง ๆ มาตรวจสอบได และในมาตรา 8 ใหอํานาจการใชดุลพินิจในกรณีท่ีมี   เหตุอันควร

เชื่อวา ผูท่ีตกเปนผูตองหาวากระทําความผิดมีหนี้สินลนพนตัวตามกฎหมายวาดวยลมละลาย ให

อํานาจในการยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูนั้นไว เพื่อคุมครองประโยชนของประชาชน จะเห็นวา

การใชอํานาจดังกลาวอาจไปกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญได หาก

พนักงานเจาหนาท่ีไมใชวิจารณญาณในการใชดุลพินิจดังกลาว หรือใชดุลพินิจตามอําเภอใจหรือใช

ดุลพินิจโดยไมสุจริต 

 
ปญหาประชาชนขาดความรูความสนใจในภยันตรายจากอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 

  สืบเนื่องมาจากลักษณะของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนั้น ไมมีความรุนแรงท่ีเห็น

ไดชัดเจนเหมือนอาชญากรรมธรรมดา ทําใหประชาชนสวนใหญมองวาเปนเร่ืองไกลตัว จึงไมให

ความสนใจและไมมีความต่ืนตัวในการติดตามความเคล่ือนไหวของธุรกิจแชรลูกโซในรูปแบบ

ใหมๆท่ีมีการใชธุรกิจตาง ๆ บังหนา ทําใหหลงตกเปนเหยื่อไดงาย ประกอบกับประชาชนยังขาด

ความรูความเขาใจอยางถองแทเกี่ยวกับธุรกิจแชรลูกโซ  อีกท้ังพวกเหลาอาชกรยังใชกลอุบายอยาง
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แยบยลเพื่อจะใหประชาชนหลงเช่ือ ในผลกําไรหรือผลตอบแทนจํานวนมาก สงผลใหธุรกิจแชร

ลูกโซขยายเปนวงกวางข้ึนเร่ือย ๆ   

 
5.2  ขอเสนอแนะ 

     จากปญหาและอุปสรรคดังท่ีกลาวแลว ผูเขียนเห็นวานโยบายสําคัญในการบังคับใช

กฎหมายตออาชญากรรมทางเศรษฐกิจประเภทแชรลูกโซ คือ ท้ังปองกันและปราบปราม 

      5.2.1  นโยบายในการปองกัน ก็คือการทําใหประชาชนไดรับทราบขอมูลไวกอนจะไดไมถูก

หลอกลวงใหหลงเช่ือ เชน  

    5.2.1.1  การสรางเวปไซดเตือนภัย  

    5.2.1.2  เนื่องจากในปจจุบันอาชญากรมักจะพัฒนาชองทางหลีกเล่ียงกฎหมายโดยการ

ดําเนินธุรกิจแชรลูกโซในลักษณะใหม ๆ หรือโดยการแอบแฝงกับธุรกิจบางประเภท ท้ังนี้เพื่อ

แกปญหาดังกลาวหนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของควรเสริมสรางความรูความเชี่ยวชาญใหแกพนักงาน

เจาหนาท่ี โดยสนับสนุนใหมีการวิเคราะหรวบรวมขอมูลและติดตามวิวัฒนาการความเคล่ือนไหว

ของรูปแบบและลักษณะการหลอกลวงของธุรกิจแชรลูกโซมีแนวโนมไปในทางใด ท้ังนี้อาจศึกษา

จากรูปแบบการฉอโกงในตางประเทศเพราะมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจกาวไกลกวาตางประเทศ เชน 

แชรลูกโซ อินเตอรเน็ต รวมทั้งควรเสริมสรางทักษะในการปฏิบัติหนาท่ีและการดําเนินคดีกูยืมเงิน

ท่ีเปนการฉอโกงประชาชนใหแกเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ 

     5.2.1.3  ควรที่จะมีการประชาสัมพันธ คือตองเรงดําเนินการประชาสัมพันธแจงเตือนให

ประชาชนไดรูถึงอาชญากรรมทางเศรษฐกิจท่ีจะเกิดข้ึนในชวงของเศรษฐกิจขาลง โดยเฉพาะการ

ประชาสัมพันธใหประชาชนไดรูถึงกลเม็ดและรูปแบบของการหลอกลวงตาง ๆ นานา  กลุม

ประชาชนสวนใหญไมรูถึงเลหเหล่ียมการหลอกลวงท่ีมีมาในหลากหลายรูปแบบ จําเปนตองใชการ

ประชาสัมพันธเปนส่ือกลางถายทอดไปยังประชาชน โดยใชสํานวนและภาษาท่ีงายตอการทําความ

เขาใจ และตองประชาสัมพันธเขาไปถึงระดับหมูบาน โดยขอความรวมมือจากสถานีวิทยุชุมชนให

ชวยประชาสัมพันธแจงเตือนประชาชนในหมูบานใหรู เทาทันระมัดระวังการหลอกลวงใน

หลากหลายรูปแบบท่ีอาจเกิดข้ึนในชวงเวลาของเศรษฐกิจขาลง  และควรใหประชาชนทราบขอมูล

ของธุรกิจแชรลูกโซประเภทตาง ๆ อยางสมํ่าเสมอ โดยใหมีการเปดเผยขอมูลรายชื่อบริษัทท่ี
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ทางการรับทราบขอมูลมา พรอมกับสถานท่ีตั้งโดยละเอียด เพื่อใหประชาชนรับทราบขอมูลและ

ความเคล่ือนไหวของธุรกิจประเภทนี้อยางตอเนื่อง 

    5.2.1.4  ควรกําหนดใหเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของสนธิกําลังกันในลักษณะบูรณาการคือ

ประสานงานกันกับเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของทุกฝาย 

    5.2.1.5 ปลูกฝงจิตสํานึกของประชาชนใหนอมนํากระแสพระราชดํารัส ฯ “หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง” ไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน ซ่ึงเปนปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว ฯ ทรงมีพระราชดํารัสช้ีแนะแนวทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด

นานกวา ๒๕ ป ตั้งแตกอนเกิดวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ และในเวลาตอ ๆ มาไดทรงเนนย้ําแนว

ทางการแกไขเพื่อใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยางม่ันคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัฒน

และความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ “ความพอเพียง” หมายถึง ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  การ

สรางภูมิคุมกันท่ีดีในตัวพอสมควรตอการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงท้ังภายนอก

และภายใน ทุกคนจะตองรอบรู รอบคอบ และระมัดระวัง อีกท้ังตองมีความซ่ือสัตยสุจริต  ดําเนิน

ชีวิตไปในทางสายกลางดวยความอดทน ความเพียร และมีสติปญญา  ซ่ึงหากทําไดดังกลาวแลว 

ชีวิตก็จะมีความสมดุล ม่ังค่ัง และยั่งยืน  ซ่ึงอาชญากรรมทางดานเศรษฐกิจ “แชรลูกโซ” ท่ีเกิดข้ึน

ในทุกวันนี้ ลวนเปนเร่ืองของความโลภท้ังส้ิน ไมวาจะเปนผูเสียหาย หรืออาชญากรก็ตาม ลวนมี

ความโลภอยูดวยกันท้ังนั้น  หากทุกคนทุกฝายนอมนําพระราชดํารัสตอนหนึ่งใน “หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง” ท่ีทรงพระราชทานไววา “ ... คนเราถาพอในความตองการ ก็มีความโลภนอย 

เม่ือมีความโลภนอย  ก็เบียดเบียนคนอ่ืนนอย ...”  ฉะนั้น  หากประชาชนทุกคนโดยเฉพาะหัวหนา

ครอบครัวตางดําเนินชีวิตไปในทางสายกลางดวยความอดทนและมีความพากเพียร และใช

สติปญญาในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะหากจําเปนตองลงทุนในธุรกิจใด ๆ ก็ตาม ขอใหใช

วิจารณญาณอยางรอบรู รอบคอบ และระมัดระวัง  หากทําไดเชนนี้ เช่ือเปนอยางยิ่งวา ชีวิตของ

ประชาชนชาวไทยจะมีความสมดุล ม่ังค่ัง และย่ังยืนตลอดไป และท่ีแนนอนพวกอาชญากรที่คอย

หาชองทางในการประกอบอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในชวงของเศรษฐกิจขาลงเชนนี้  

ก็ไมสามารถกระทําการหลอกลวงประชาชนไดสําเร็จ และเช่ือวาคดี “แชรลูกโซ” จะคอย ๆ หมดไป

จากสังคมไทย  ซ่ึงกระแสพระราชดํารัสในเร่ือง “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” จะตองเปนสวน

หนึ่งของการประชาสัมพันธดวยทุกคร้ัง เปนตน  
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       5.2.2  นโยบายในการปราบปราม 

     5.2.2.1  แมวาในปจจุบันจะไดมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดการกูยืมเงินท่ีเปนการ

ฉอโกงประชาชน พ.ศ.2527 โดยแกไขในประเด็นท่ีเกี่ยวกับองคประกอบของการกระทําความผิด

และกําหนดการประมาณการอัตราผลประโยชนตอบแทนจากการใหกูยืมเงินในกรณีท่ีไมสามารถ

คํานวณผลประโยชนตอบแทนเปนจํานวนเงินท่ีแนนอนได และยังกําหนดใหผูตรวจคนหรือจับกุม

ผูกระทําความผิดมีสิทธิไดรับรางวัลจากคาปรับท่ีไดชําระตอศาลเมื่อคดีถึงท่ีสุด และกําหนดความ

รับผิดพนักงานหรือลูกจางของนิติบุคคลซ่ึงมีพฤติกรรมเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติ

บุคคล ใหตองรับโทษในความผิดฐานกูยืมเงินท่ีเปนการฉอโกงประชาชนอยางเดียวกับกรรมการ

และผูจัดการของนิติบุคคล เวนแตพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดตลอดจนการ 

เพิ่มโทษในกรณีท่ีมีการกระทําความผิดซํ้า แตก็ยังไมสามารถท่ีจะปราบปรามอาชญากรรมแชร

ลูกโซท่ีแฝงในธุรกิจขายตรงไดอยางเปนรูปธรรม 

    เนื่องจากการประกอบธุรกิจแชรลูกโซในปจจุบันผูประกอบธุรกิจมักจะ

ดําเนินการเปนการช่ัวคราว โดยใชวิธีเชาอาคารสถานท่ีและเคร่ืองใชสํานักงานเพ่ือเปดบริษัท เม่ือ

ประกอบกิจการไดระยะหนึ่งก็จะปดกิจการหนีไป แลวจึงไปเชาสถานท่ีแหงใหมเพื่อเปดดําเนิน

กิจการในลักษณะเดิม และโทษสําหรับผูใหเชาสถานท่ีตามพระราชกําหนดฯ เปนเพียงความผิดฐาน

ผูสนับสนุนชวยเหลือในการกระทําความผิด โดยตองรับโทษตามมาตรา 12 ของพระราชกําหนดฯ 

และมาตรา 86 ของประมวลกฎหมายอาญา ซ่ึงมีอาญาโทษเพียง 2 ใน 3 ของความผิดเทานั้น ท้ังนี้

เพื่อประสิทธิภาพในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมประเภทน้ี จึงเห็นควรใหแกไขเพิ่มเติม

พระราชกําหนดฯ โดยการบัญญัติเพ่ิมขอสันนิษฐานความผิดในกรณีผูใหเชาสถานท่ีท่ีมีสวนรูเห็น

ในการกระทําความผิดใหตองรับผิดเทาตัวการกระทําความผิด เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวน

ในการกระทําความผิดนั้น 

     5.2.2.2  เนื่องจากการประกอบธุรกิจแชรลูกโซสวนใหญแลวผูเสียหายมักจะเปนบุคคลท่ี

ทราบเร่ืองและใกลชิดกับพฤติกรรมหลอกหลวงมากท่ีสุด จึงควรเพิ่มบทบัญญัติใหมีการจายรางวัล

ใหแกประชาชนผูช้ีเบาะแสดวย โดยกําหนดวาจะจายใหตอเม่ือคดีถึงท่ีสุด  นอกจากน้ันหากมีการ

กําหนดเร่ืองการส่ังจายรางวัลดังกลาวแลว ก็ควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการรองขอ
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หรือการส่ังจายเงินรางวัลไวในระเบียบซ่ึงออกตามพระราชกําหนดฯ ดวยเพื่อใหมีหลักเกณฑท่ี

ชัดเจนในทางปฏิบัติ 

     5.2.2.3  ในสวนของอัตราโทษปรับตามท่ีกําหนดไวในพระราชกําหนดฯ นั้น พบวายังไม

เหมาะสมกับความเสียหายท่ีผูกระทําความผิดไดกอข้ึน จึงควรพิจารณาเพิ่มอัตราโทษปรับใหมี

ความเหมาะสมตามฐานะทางการเงินของผูกระทําความผิด โดยใชการลงโทษปรับแบบ Relative 

คือ ปรับโดยไมมีอัตราข้ันสูง และปรับในอัตราท่ีใกลเคียงกับประโยชนท่ีผูกระทําความผิดไดรับ

จากกระทําความผิด ท้ังนี้เพื่อมิใหผูกระทําความผิดไดรับผลประโยชนจากการกระทําของตน 

นอกจากนั้นควรพิจารณานําการกําหนดโทษปรับแบบระบบวันปรับ (Day – Fine System) มาปรับ

ใช คือเปนการกําหนดอัตราโทษปรับจากปจจัย 2 ประการ คือ ปริมาณเงินซ่ึงจะแปรไปตามสภาพ

เศรษฐกิจของผูกระทําความผิดโดยคํานวณจาการรายไดตอวันและปริมาณวันปรับซ่ึงกําหนดตาม

ความหนักเบาของความผิดท่ีไดกระทํา ซ่ึงการกําหนดโทษปรับใหไดสัดสวนยอมทําใหมีผลเปน

การยับยั้งการประกอบอาชญากรรมประเภทนี้ไดอีกทางหน่ึง สําหรับการลงโทษปรับแบบระบบวัน

ปรับนั้น ควรจะเร่ิมใชกับกรณีนิติบุคคลกระทําความผิด เนื่องจากนิติบุคคลสามารถคํานวณรายได

งายกวากรณีบุคคลธรรมดา เพราะมีหลักฐานเอกสารทางการเงินท่ีแนนอน แตอยางไรก็การกําหนด

โทษปรับตองเปนไปตามหลักในเร่ืองการกําหนดโทษและตองเปนไปตามวัตถุประสงคของการ

ลงโทษดวย ซ่ึงผูเขียนไดกลาวไวแลวในบทท่ี 4 ของวิทยานิพนธฉบับนี้ 

     5.2.2.4  ตองกําหนดโทษสําหรับความผิดเกี่ยวกับแชรลูกโซใหสูงข้ึนกวาเดิม 

     5.2.2.5  เพื่อใหเกิดความชัดเจนของกฎหมาย ควรแกไขระเบียบกระทรวงการคลังท่ี

เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามพระราชกําหนดการกูยืมท่ีเปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ.2527 ให

สอดคลองกันในทางปฏิบัติ เชน ไมควรกําหนดใหการสืบสวน สอบสวน การตรวจสอบหรือคน

ตองทําเปนราชการลับ เพื่อใหประชาชนสามารถรับรูความเคล่ือนไหวของธุรกิจประเภทนี้ได

ตลอดเวลา หรือแกไขเร่ืองการออกคําส่ังยึดทรัพยสิน โดยกําหนดใหออกคําส่ังไปพรอมกับคําส่ัง

แตงต้ังพนักงานเจาหนาที่ใหยึดทรัพยสิน หรือกําหนดผูท่ีออกคําส่ังอายัดทรัพยสินตองไดรับอนุมัติ

จากรัฐมนตรีฯ แตท้ังนี้ตองกําหนดวาผูนั้นตองเปนพนักงานเจาหนาท่ีท่ีไดรับการแตงตั้งใหอายัด

ทรัพยสิน ซ่ึงหากมีการแกไขดังกลาวแลวจะทําใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน 

DPU



 

 

         101

     5.2.2.6  เพื่อแกไขปญหาเร่ืองการบริหารจัดการทรัพยสินท่ียึดหรืออายัดไว ท้ังในช้ัน

ระหวางอํานาจของพนักงานเจาหนาท่ีและในช้ันหลังจากคําพิพากษาศาล ซ่ึงมีข้ันตอนท่ียุงยากและ

ลาชา เนื่องจากตองรองขอตอศาลในศาลมีคําส่ังใหบริหารจัดการทรัพยสินดังกลาว จนอาจทําให

เกิดความเสียหายแตทรัพยสินและรัฐอาจตองเสียงบประมาณบางสวนไปโดยไมจําเปน จึงเห็นควร

ใหมีการออกระเบียบกระทรวงการคลังเร่ืองการบริหารและจัดการทรัพยสินดังกลาว จนอาจทําให

เกิดความเสียหายแกทรัพยสินและรัฐอาจตองเสียงบประมาณบางสวนไปโดยไมจําเปน จึงเห็นควร

ใหมีการออกระเบียบกระทรวงการคลังเร่ืองการบริหารและจัดการทรัพยสินท่ีไดยึดหรืออายัดไว

เพื่อใหเกิดประโยชนแกกองทรัพยสินท่ีใชสําหรับเฉล่ียคืนแตผูเสียหายและเพื่อมิใหรัฐตองแบก

รับภาระในการดูแลทรัพยสิน เชน การกําหนดสถานท่ีเก็บรักษาทรัพยสิน การจัดพนักงานรักษา

ความปลอดภัย (ร.ป.ภ.) ดูแลทรัพยสิน การเปลี่ยนบัญชีเงินฝากออมทรัพยใหเปนบัญชีฝากประจํา 

การใหนําทรัพยสินท่ีเส่ือมสภาพงายออกขายทอดตลาดและการใหนําทรัพยสินท่ีเปนอาคาร

สํานักงานออกใหบุคคลภายนอกเชา 

      5.2.2.7  เพื่อแกปญหากรณีนิติบุคคล ผูเขียนขอเสนอมาตรการท่ีสามารถนํามาใชกับการ

ลงโทษนิติบุคคลไดอยางเหมาะสม 2 มาตรการ ดังนี้ 

        มาตรการแรก คือวิธีการเพ่ือความปลอดภัยประเภทการหามประกอบอาชีพ

บางอยางตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 50 เพื่อเปนการตัดความสัมพันธทางธุรกิจของนิติ

บุคคลเพ่ือมิใหหวนกลับไปกระทําความผิดอีกและเพื่อคุมครองสังคมใหไดรับความปลอดภัย โดย

ควรปรับปรุงมาตรา 50 ใหรวมไปถึงการท่ีศาลไมลงโทษแตมีพฤติการณท่ีนาเช่ือไดวาจะกระทํา

ความผิดจากการประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพ ดวย 

        มาตรการท่ีสอง คือการนํามาตรการคุมประพฤตินิติบุคคล (Probation Juristic 

Person) มาใช โดยอาจกําหนดใหนิติบุคคลรายงานสภาพกิจการของตนเปนระยะตอพนักงานคุม

ประพฤติ หรือต้ังพนักงานคุมประพฤติท่ีมีความรูดานการบัญชีเขาไปควบคุมและตรวจสอบการ

ดําเนินของนิติบุคคลเปนระยะเวลาหนึ่ง เพื่อปองกันการดําเนินงานโดยมิชอบของนิติบุคคลและ

เพื่อใหนิติบุคคลนั้นไดแกไขปรับปรุงการดําเนินงานของตน 

     5.2.2.8  เนื่องจากในปจจุบันอาชญากรรมทางเศรษฐกิจไดพัฒนารูปแบบไป มีการใชส่ือ

อิเล็กทรอนิกสตาง ๆ ในการกระทําความผิด จึงควรปรับปรุงกฎหมายลักษณะพยานหลักฐานใหมี
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บทบัญญัติรับรองการอางขอมูลจากส่ิงอิเล็คทรอนิกสเปนพยานในศาลได โดยบทบัญญัติรับรอง

การอางขอมูลจากส่ืออิเล็คทรอนิกสเปนพยานในศาลได โดยบทบัญญัติดังกลาวควรจะมีหลักเกณฑ 

ดังนี้ 

  1 )   ควรกํ าหนดประเภทของ ส่ืออิ เ ล็คทรอนิกส ท่ีสามารถนํ ามาใช เปน

พยานหลักฐานในศาลได โดยใหความสําคัญแก printout 

  2)  ควรกําหนดใหชัดเจนในเร่ืองการนําสืบความถูกตองแทจริงของขอมูลท่ีมาจาก

ส่ืออิเล็คทรอนิกส โดยการใชพยานบุคคลนําสืบประกอบ เพื่อใหมีน้ําหนักแหงความนาเช่ือถือและ

เปดโอกาสใหคูความอีกฝายไดมีโอกาสถามคานเพื่อพิสูจนความถูกตองแทจริงของขอมูลนั้น 

  3)  ควรมีการแกไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๙๓ เร่ือง

เอกสารตนฉบับ ใหมีการยอมรับขอมูลจากส่ืออิเล็คทรอนิกสในฐานะเปนเอกสารตนฉบับไดและ

เปดโอกาสใหพยานบุคคลนําสืบเปล่ียนแปลงแกไขขอความในขอมูลจากส่ืออิเล็คทรอนิกสได 
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พระราชกําหนด 

การกูยืมเงินท่ีเปนการฉอโกงประชาชน 

พ.ศ. ๒๕๒๗ 
   

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๗ 

เปนปท่ี ๓๙ ในรัชกาลปจจบัุน 

 

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลา ฯ ใหประกาศวา 

  โดยท่ีเปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการกูยืมเงินท่ีเปนการฉอโกงประชาชน 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จึง
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชกําหนดข้ึนไว ดังตอไปนี้ 
  มาตรา ๑  พระราชกําหนดนี้เรียกวา “พระราชกําหนดการกูยืมเงินท่ีเปนการฉอโกง
ประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗” 
  มาตรา ๒1  พระราชกําหนดนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป 

  มาตรา ๓  ในพระราชกําหนดนี ้
  “กูยืมเงิน”2 หมายความวา  รับเงิน ทรัพยสิน หรือผลประโยชนอ่ืนใดไมวาใน
ลักษณะของการรับฝาก การกู การยืม การจําหนายบัตรหรือส่ิงอ่ืนใด การรับเขาเปนสมาชิก การ
รับเขารวมลงทุน การรับเขารวมกระทําการอยางใดอยางหน่ึง หรือในลักษณะอ่ืนใด โดยผูกูยืมเงิน
หรือบุคคลอ่ืนจายผลประโยชนตอบแทน หรือตกลงวาจะจายผลประโยชนตอบแทนแกผูใหกูยืมเงิน  

ท้ังนี้ ไมวาจะเปนการรับเพื่อตนเองหรือรับในฐานะตัวแทนหรือลูกจางของผูกูยืมเงิน หรือของผูให
กูยืมเงิน หรือในฐานะอื่นใด และไมวาการรับหรือจายเงิน ทรัพยสินผลประโยชนอ่ืนใด หรือ
ผลประโยชนตอบแทนนั้น จะกระทําดวยวิธีการใด ๆ  “ผลประโยชนตอบแทน ”3 

                                                 
 1 รก. ๒๕๒๗/๑๖๔/๑พ/๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๗ 
 2 มาตรา ๓ นิยามคําวา “กูยืมเงิน” แกไขโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่
เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗  พ.ศ. ๒๕๓๔ 

 3 มาตรา ๓ นิยามคําวา “ผลประโยชนตอบแทน” แกไขโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมพระราช
กําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗  พ.ศ. ๒๕๓๔ 
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หมายความวา  เงิน ทรัพยสิน หรือผลประโยชนอ่ืนใดที่ผูกูยืมเงิน หรือบุคคลอ่ืนจายหรือจะจาย
ใหแกผูใหกูยืมเงินเพื่อการกูยืมเงิน  ท้ังนี ้ไมวาจะจายในลักษณะดอกเบ้ีย เงินปนผล หรือลักษณะอ่ืน
ใด 

  “ผูกูยืมเงิน” หมายความวา  บุคคลผูทําการกูยืมเงนิ และในกรณีท่ีผูกูยืมเงินเปนนิติ
บุคคล ใหหมายความรวมถึงผูซ่ึงลงนามในสัญญาหรือตราสารการกูยืมเงินในฐานะผูแทนของนิติ
บุคคลนั้นดวย 

  “ผูใหกูยืมเงิน” หมายความรวมถึง บุคคลซ่ึงผูใหกูยืมเงินระบุใหเปนบุคคลท่ีไดรับ
ตนเงินหรือผลประโยชนตอบแทนจากผูกูยืมเงิน 

  “พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา  ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติการตามพระ
ราชกําหนดนี ้
  “รัฐมนตรี” หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกําหนดนี ้
  มาตรา ๔4  ผูใดโฆษณาหรือประกาศใหปรากฏตอประชาชนหรือกระทําดวย
ประการใด ๆ ใหปรากฏแกบุคคลต้ังแตสิบคนข้ึนไปวา ในการกูยืมเงิน ตนหรือบุคคลใดจะจายหรือ
อาจจายผลประโยชนตอบแทนใหตามพฤติการณแหงการกูยืมเงิน ในอัตราท่ีสูงกวาอัตราดอกเบ้ีย
สูงสุดท่ีสถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยดอกเบ้ียเงินใหกูยืมของสถาบันการเงินจะพึงจายได โดย
ท่ีตนรูหรือควรรูอยูแลววาตนหรือบุคคลนั้นจะนําเงินจากผูใหกูยืมเงินรายนั้นหรือรายอ่ืนมาจาย
หมุนเวียนใหแกผูใหกูยืมเงิน หรือโดยท่ีตนรูหรือควรรูอยูแลววา ตนหรือบุคคลนั้นไมสามารถ
ประกอบกิจการใด ๆ โดยชอบดวยกฎหมายท่ีจะใหผลประโยชนตอบแทนพอเพียงท่ีจะนํามาจายใน
อัตรานั้นได และในการนั้นเปนเหตุใหตนหรือบุคคลใดไดกูยืมเงินไปผูนั้นกระทําความผิดฐานกูยืม
เงินท่ีเปนการฉอโกงประชาชน 

  ผูใดไมมีใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปจจัยชําระเงินตางประเทศตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมการแลกเปล่ียนเงิน ดําเนินการ หรือใหพนักงาน ลูกจาง หรือบุคคลใด
ดําเนินการโฆษณาประกาศหรือชักชวนประชาชนใหลงทุน โดย 

  (๑)  ซ้ือหรือขายเงินตราสกุลใดสกุลหนึ่งหรือหลายสกุล หรือ 

  (๒)  เก็งกําไรหรืออาจจะไดรับผลประโยชนจากการเปล่ียนแปลงของอัตรา
แลกเปล่ียนเงินใหถือวาผูนั้นกระทําความผิดฐานกูยืมเงินท่ีเปนการฉอโกงประชาชนดวย 

  มาตรา ๕  ผูใดกระทําการดังตอไปนี ้
  (๑) ในการกูยมืเงินหรือจะกูยืมเงิน 

                                                 
 4 มาตรา ๔ แกไขโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกง
ประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
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  (ก) มีการโฆษณาหรือประกาศแกบุคคลท่ัวไป หรือโดยการแพรขาวดวยวิธีอ่ืนใด 

หรือ 

  (ข) ดําเนินกิจการกูยืมเงินเปนปกติธุระ หรือ 

  (ค) จัดใหมีผูรับเงินในการกูยืมเงินในแหลงตาง ๆ หรือ 

  (ง) จัดใหมีบุคคลต้ังแตหาคนข้ึนไป ไปชักชวนบุคคลตาง ๆ เพื่อใหมีการใหกูยืม
เงิน หรือ 

  (จ) ไดกูยืมเงินจากผูใหกูยืมเงินเกินสิบคนซ่ึงมีจํานวนเงินกูยืมรวมกันต้ังแตหาลาน
บาทข้ึนไป อันมิใชการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยดอกเบ้ียเงินใหกูยืมของ
สถาบันการเงิน และ 

  (๒) ผูนั้น 

  (ก) จาย หรือโฆษณา ประกาศ แพรขาว หรือตกลงวาจะจายผลประโยชนตอบแทน 

ใหแกผูใหกูยืมเงิน ในอัตราท่ีสูงกวาอัตราดอกเบ้ียสูงสุดท่ีสถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวย
ดอกเบ้ียเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน จะพึงจายได หรือ 

  (ข) ไมยอมปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา ๗ (๑) 

  (๒) หรือ (๓) หรือกิจการของผูนั้นตามท่ีผูนั้นไดใหขอเท็จจริงตอพนักงาน
เจาหนาท่ีตามมาตรา ๗ ไมปรากฏหลักฐานพอท่ีจะเช่ือไดวา เปนกิจการท่ีใหผลประโยชนตอบแทน
พอเพียงท่ีจะนํามาจายใหแกผูใหกูยืมเงินท้ังหลาย 

  ผูนั้นตองระวางโทษเชนเดียวกับผูกระทําความผิดฐานกูยืมเงินท่ีเปนการฉอโกง
ประชาชนตามมาตรา ๔ ท้ังนี ้เวนแตผูนั้นจะสามารถพิสูจนไดวา กิจการของตนหรือของบุคคลท่ีตน
อางถึงนั้น เปนกิจการท่ีใหผลประโยชนตอบแทนพอเพียงท่ีจะนํามาจายตามท่ีตนไดกลาวอาง หรือ
หากกิจการดังกลาวไมอาจใหผลประโยชนตอบแทนพอเพียง ก็จะตองพิสูจนไดวากรณีดังกลาวได
เกิดข้ึนเนื่องจากสภาวะการณทางเศรษฐกิจท่ีผิดปกติอันไมอาจคาดหมายไดหรือมีเหตุอันสมควร
อยางอ่ืน 

  มาตรา ๖  เพื่อประโยชนในการคํานวณอัตราผลประโยชนตอบแทนตามมาตรา ๔ 

และมาตรา ๕ ในกรณีท่ีผูกูยืมเงินไดจายหรือจะจายผลประโยชนตอบแทนท่ีมิใชเปนตัวเงิน ให
คํานวณมูลคาของผลประโยชนตอบแทนดังกลาวออกเปนจํานวนเงิน 
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  ในกรณีท่ีพฤติการณแหงการกูยืมเงินไมเปดชองใหคํานวณผลประโยชนตอบแทน
เปนจํานวนเงินแนนอนได ใหประมาณการจากอัตราผลประโยชนตอบแทนข้ันตํ่าท่ีคาดวาผูใหกูยืม
เงินจะไดรับ หากจะมีการจายผลประโยชนตอบแทนนั้น5 

 

  มาตรา ๗  ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวา ผูใดไดกระทําความผิดตามมาตรา ๔ 

หรือกระทําการตามมาตรา ๕ (๑) หรือ (๒) (ก) ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจดังตอไปนี ้
  (๑) มีหนังสือเรียกใหผูนั้นหรือบุคคลใดท่ีพนักงานเจาหนาท่ีเห็นวาจะเปน
ประโยชนแกการตรวจสอบถึงการกูยืมเงิน มาใหถอยคํา 

  (๒) ส่ังใหบุคคลดังกลาวตาม (๑) รายงานสภาพกิจการของตนตลอดจนสินทรัพย
และหนี้สินท้ังหมดของตน 

  (๓) ส่ังใหบุคคลดังกลาวตาม (๑) นําบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอ่ืนอันเกี่ยวกับการ
กูยืมเงินมาตรวจสอบ 

  (๔) เขาไปในสถานท่ีใด ๆ ในเวลาระหวางพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตกหรือใน
เวลาทําการของสถานท่ีนั้น เพื่อทําการตรวจสอบหรือคนบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอ่ืนของบุคคล
ดังกลาวตาม (๑) ในการนี้ ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจส่ังบุคคลท่ีอยูในสถานท่ีนั้นใหปฏิบัติการ
เทาท่ีจําเปนเพื่อประโยชนในการตรวจสอบหรือคน ตามควรแกเร่ือง และใหมีอํานาจยึดบัญชี 

เอกสาร หรือหลักฐานเหลานั้นมาตรวจสอบได 
  การเรียกหรือการส่ังตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ตองแจงลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันนับ
แตวันไดรับหนังสือเรียกหรือคําส่ัง เวนแตในกรณีจําเปนเรงดวน 

เม่ือไดเขาไปและลงมือทําการตรวจสอบหรือคนตาม (๔) แลวถายังดําเนินการไมเสร็จ จะกระทําการ
ตอไปในเวลากลางคืนก็ได 
  มาตรา ๘  ถาพนักงานเจาหนาท่ีมีเหตุอันควรเช่ือวา ผูกูยืมเงินผูใดท่ีเปนผูตองหาวา
กระทําความผิดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕  มีหนี้สินลนพนตัวตามกฎหมายวาดวยการลมละลาย 

หรือมีสินทรัพยไมพอชําระหนี้สินและเห็นสมควรใหมีการดําเนินการยึดหรืออายัดทรัพยสินของผู
นั้นไวกอนเพื่อคุมครองประโยชนของประชาชนผูใหกูยืมเงิน ใหพนักงานเจาหนาท่ีโดยอนุมัติของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีอํานาจส่ังยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูนั้นไวกอนได แตจะยึด
หรืออายัดทรัพยสินไวเกินกวาเกาสิบวันไมได เวนแตในกรณีมีการฟองคดีตอศาลตามมาตรา ๙ หรือ
มาตรา ๑๐ ใหคําส่ังยึดหรืออายัดดังกลาวยังคงมีผลตอไปจนกวาศาลจะส่ังเปนอยางอ่ืน 

                                                 
 5 มาตรา ๖ วรรคสอง เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการ
ฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

DPU



114 
 

  เม่ือไดมีการยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูใดไวตามวรรคหน่ึง หรือเม่ือพนักงาน
เจาหนาท่ีมีเหตุอันควรเช่ือวาผูกูยืมเงินท่ีเปนผูตองหาวากระทําความผิดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ 

มีหนี้สินลนพนตัวตามกฎหมายวาดวยการลมละลาย หรือมีสินทรัพยไมพอชําระหนี้สิน แตยังไม
สมควรส่ังยึดหรืออายัดทรัพยสินตามวรรคหน่ึงใหพนักงานเจาหนาท่ีสงเร่ืองใหพนักงานอัยการเพื่อ
พิจารณาดําเนินคดีลมละลายตอไปตามมาตรา ๑๐  

  การยึดหรืออายัดทรัพยสินตามวรรคหน่ึง ใหนําบทบัญญัติตามประมวลรัษฎากรที่
เกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสินมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

  มาตรา ๙  เม่ือพนักงานอัยการไดฟองคดีอาญาแกผูใดในความผิดตามมาตรา ๔ 

หรือมาตรา ๕ ถาผูใหกูยืมเงินรองขอ ใหพนักงานอัยการมีอํานาจเรียกตนเงินคืนใหแกผูนั้นไดและ
จะเรียกผลประโยชนตอบแทนท่ีเปนสิทธิอันชอบดวยกฎหมายใหแกผูนั้นดวยก็ได ในการนี้ใหนํา
บทบัญญัติวาดวยการฟองคดีแพงท่ีเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญามาใชบังคับโดยอนุโลม 

  มาตรา ๑๐  เพื่อคุมครองประโยชนของประชาชนผูใหกูยืมเงิน ใหพนักงานอัยการ
มีอํานาจฟองผูกูยืมเงินท่ีเปนผูตองหาวากระทําความผิดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ เปนบุคคล
ลมละลายได เม่ือ 

  (๑) เปนผูมีหนีสิ้นลนพนตัว หรือมีสินทรัพยไมพอชําระหนี้สินได 
  (๒) เปนหนี้ผูใหกูยืมเงินรายหนึ่งหรือหลายรายเปนจํานวนไมนอยกวาหนึ่งแสน
บาท และ 

  (๓) หนี้นั้นอาจกําหนดจํานวนไดโดยแนนอน ไมวาหนี้นัน้จะถึงกําหนดชําระโดย
พลันหรือในอนาคตก็ตามการฟองคดีลมละลายตามวรรคหน่ึง ใหดําเนินกระบวนพจิารณาไปตาม
กฎหมายวาดวยการลมละลาย โดยใหถือวาพนักงานอัยการมีฐานะ และสิทธิหนาท่ีเสมือนเจาหนี้ผู
เปนโจทกและใหไดรับยกเวนคาธรรมเนียม คาฤชาธรรมเนียม หรือการตองวางเงินประกันตาง ๆ 

ตามกฎหมายดังกลาว 

  ในการพิจารณาคดีลมละลาย ถาศาลพิจารณาไดความจริงตามวรรคหน่ึง ใหศาลมี
คําส่ังพิทักษทรัพยลูกหนี้เด็ดขาด 

  ในการพิพากษาคดีลมละลายตามมาตราน้ี ใหศาลมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ
เกี่ยวกับสวนแบงทรัพยสินของเจาหนี้ในลําดับ (๘) ของมาตรา ๑๓๐ แหงพระราชบัญญัติลมละลาย 

พุทธศักราช ๒๔๘๓ เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกเจาหนี้ท้ังหลาย โดยใหคํานึงถึงผลประโยชนตอบ
แทนท่ีเจาหนี้ผูใหกูยืมเงินแตละรายไดรับมาแลวกอนมีการดําเนินคดีลมละลายประกอบดวย 
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  มาตรา ๑๑  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชกําหนดนี้ ใหพนักงานเจาหนาท่ีเปน
เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

  ในการปฏิบัติหนาท่ี พนักงานเจาหนาท่ีตองแสดงบัตรประจําตัวตอบุคคลท่ี
เกี่ยวของ 

  บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาท่ี ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

  มาตรา ๑๑/๑6 ในกรณีท่ีมีการจับกุมผูกระทําความผิดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ 

ใหผูแจงเบาะแสการกระทําความผิดมีสิทธิไดรับเงินสินบนและใหเจาพนักงานผูตรวจคนหรือ
จับกุมผูกระทําความผิดมีสิทธิไดรับเงินรางวัล โดยใหพนักงานอัยการรองขอตอศาลส่ังจายเงิน
สินบนและเงินรางวัลจากคาปรับท่ีผูกระทําความผิดไดชําระตอศาลเม่ือคดีถึงท่ีสุด 

  การจายเงินสินบนและเงินรางวัลใหจายเปนจํานวนรวมกันแลวรอยละยี่สิบหาของ
คาปรับท่ีไดชําระตอศาล 

  หลักเกณฑและวิธีการขอรับเงินสินบนและเงินรางวัล การกําหนดสวนแบงใน
ระหวางผูมีสิทธิหลายราย และการจายเงินสินบนและเงินรางวัลใหเปนไปตามระเบียบท่ี
กระทรวงการคลังกําหนด 

  มาตรา ๑๒  ผูใดกระทําความผิดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ ตองระวางโทษจําคุก
ตั้งแตหาปถึงสิบป และปรับต้ังแตหาแสนบาทถึงหนึ่งลานบาท และปรับอีกไมเกินวันละหนึ่งหม่ืน
บาทตลอดเวลาท่ียังฝาฝนอยู 
  มาตรา ๑๓  ผูใดขัดขวาง ไมปฏิบัติตามคําส่ัง หรือไมอํานวยความสะดวกแก
พนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา ๗ (๔) หรือมาตรา ๘  ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หนึ่งป และปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท 

  มาตรา ๑๔  ผูใดโดยไมมีเหตุอันสมควร ไมปฏิบัติตามหนังสือเรียกหรือคําส่ังของ
พนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา ๗ (๑) (๒) หรือ (๓) หรือไมยอมตอบคําถามเม่ือซักถาม ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินสามเดือน และปรับไมเกินสามหม่ืนบาท 

                                                 
 6 มาตรา ๑๑/๑  เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกง
ประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
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  มาตรา ๑๕7  ในกรณีท่ีผูกระทําความผิดตามพระราชกําหนดนี้เปนนิติบุคคล
กรรมการ ผูจัดการหรือบุคคลอ่ืนใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษ
ตามท่ีบัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทํา
ความผิดของนิติบุคคลนั้น 

  ความในวรรคหนึ่งใหใชบังคับแกพนักงานหรือลูกจางของนิติบุคคล ซ่ึงปรากฏ
พยานหลักฐานวามีพฤติกรรมเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลดวย 

  มาตรา ๑๕/๑8 ผูใดตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหลงโทษตามมาตรา ๔ หรือมาตรา๕ 

ถาไดกระทําความผิดนั้นซํ้าอีกในระหวางรอการลงโทษหรือรอการกําหนดโทษอยูก็ด ี หรือภายใน
เวลาหาปนับแตวันพนโทษก็ดี หากศาลจะพิพากษาลงโทษคร้ังหลังก็ใหเพิ่มโทษท่ีจะลงแกผูนั้นอีก
หนึ่งเทาของโทษท่ีศาลกําหนดสําหรับความผิดคร้ังหลัง 

  มาตรา ๑๕/๒9  ในกรณีคนตางดาวตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวากระทําความผิดตาม
มาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ ใหเนรเทศผูนั้นออกนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยการเนรเทศ ถาผู
นั้นจะตองรับโทษก็ใหรับโทษกอน 

  มาตรา ๑๖  ในกรณีท่ีพนักงานเจาหนาท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวาผูใดไดกระทํา
ความผิดตามมาตรา ๓๔๓ แหงประมวลกฎหมายอาญากอนวันท่ีพระราชกําหนดนี้ใชบังคับ และ
การกระทําของผูนั้นมีลักษณะเขาองคประกอบความผิดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ ใหพนักงาน
เจาหนาท่ีมีอํานาจตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘ และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ 

มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ มาใชบังคับ 

  มาตรา ๑๗  การกูยืมเงินท่ีมีลักษณะเขาองคประกอบความผิดตามมาตรา ๔ หรือ
มาตรา ๕ ซ่ึงมีสัญญาหรือขอตกลงการกูยืมเงินท่ีไดกระทําไวกอนวันท่ีพระราชกําหนดนี้ใชบังคับ 

ใหสัญญาหรือขอตกลงดังกลาวเทาท่ีมีผลผูกพันไดโดยชอบดวยกฎหมายยังคงมีผลใชไดตอไปตาม
เง่ือนไขดังตอไปนี ้
  (๑) ถาสัญญาหรือขอตกลงดังกลาวไมมีระยะเวลาส้ินสุด ใหสัญญาหรือขอตกลง
นั้นมีผลผูกพันไดตอไป และใหส้ินสุดลงเม่ือครบหน่ึงปนับแตวันท่ีพระราชกําหนดนี้ใชบังคับ เวน

                                                 
 7 มาตรา ๑๕ แกไขโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกง
ประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 8 มาตรา ๑๕/๑  เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกง
ประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 9 มาตรา ๑๕/๒  เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกง
ประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
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แตคูสัญญาจะตกลงกันใหสัญญาหรือขอตกลงดังกลาวส้ินสุดลงกอนกําหนดนั้น หรือคูสัญญาฝาย
ใดฝายหนึ่งจะใชสิทธิเรียกใหชําระหนี้หรือชําระหนี้หรือบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง ตามสิทธิของ
ตนกอนกําหนดนั้น 

  (๒) ถาสัญญาหรือขอตกลงดังกลาวมีระยะเวลาส้ินสุดภายในหนึ่งปนับแตวันท่ี
พระราชกําหนดนี้ใชบังคับ ใหสัญญาหรือขอตกลงนั้นส้ินสุดลงตามท่ีไดสัญญาหรือตกลงไวนั้น 

เวนแตคูสัญญาจะตกลงกันใหสัญญาหรือขอตกลงดังกลาวส้ินสุดลงกอนกําหนดนั้น หรือคูสัญญา
ฝายใดฝายหนึ่งจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง ตามสิทธิของตนกอนกําหนดนั้น 

  (๓) ถาสัญญาหรือขอตกลงดังกลาวมีระยะเวลาส้ินสุดภายหลังหนึ่งปนับแตวันท่ี
พระราชกําหนดนี้ใชบังคับ ใหสัญญาหรือขอตกลงดังกลาวส้ินสุดลงเม่ือครบกําหนดหน่ึงปนับแต
วันท่ีพระราชกําหนดน้ีใชบังคับ เวนแตคูสัญญาจะมาจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ีตามวรรค
สอง ภายในกําหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ีพระราชกําหนดนี้ใชบังคับก็ใหขอสัญญาหรือขอตกลงนั้น
ส้ินสุดลงตามท่ีไดจดทะเบียนไว อยางไรก็ตามไมเปนการตัดสิทธิคูสัญญาท่ีจะตกลงกันใหสัญญา 

หรือขอตกลงดังกลาวส้ินสุดลงกอนกําหนดนั้นหรือคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งจะใชสิทธิบอกเลิก
สัญญาหรือขอตกลงตามสิทธิของตนกอนกําหนดนั้น 

  หลักเกณฑและวิธีการจดทะเบียนสัญญาหรือขอตกลงตาม (๓) ของวรรคหน่ึง ให
เปนไปตามท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และในกรณีท่ีมีการยื่นคําขอจด
ทะเบียนโดยคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งแตเพียงฝายเดียว พนักงานเจาหนาท่ีจะจดทะเบียนใหไดตอเม่ือ
ไดมีหนังสือสอบถามไปยังคูสัญญาอีกฝายหนึ่งและคูสัญญาอีกฝายหน่ึงนั้นไดใหความยินยอมและ
ยอมรับขอความในสัญญาหรือขอตกลงท่ีนํามาขอจดทะเบียนนั้นแลว 

  ในการรับจดทะเบียน ถาพนักงานเจาหนาท่ีเห็นวาสัญญาหรือขอตกลงใดกระทํา
ข้ึนหลังวันท่ีพระราชกําหนดนี้ใชบังคับ ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจส่ังปฏิเสธการจดทะเบียน
พรอมท้ังใหเหตุผลตอผูขอจดทะเบียน ถาผูขอจดทะเบียนไมเห็นดวย ใหมีสิทธิไปรองขอตอศาล
ภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับทราบคําส่ังของพนักงานเจาหนาท่ี เพื่อใหศาลมีคําวินิจฉัย
แสดงวาสัญญาหรือขอตกลงน้ันไดกระทําข้ึนกอนวันท่ีพระราชกําหนดนี้ใชบังคับและใหนํา
บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม 

  บทบัญญัติมาตราน้ี มีผลใชบังคับในทางแพงและไมมีผลเปนการลบลางความผิด
อาญาแตอยางใด 
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  มาตรา ๑๘  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกําหนดนี้ และใหมีอํานาจแตงต้ังพนักงานเจาหนาท่ีเพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชกําหนดนี ้
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

 พลเอก ประจวบ สุนทรางกูร 

     รองนายกรัฐมนตรี DPU
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หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ เนื่องจากขณะน้ีปรากฏวา มีการ
กูยืมเงินหรือรับฝากเงินจากประชาชนท่ัวไป โดยมีการจายดอกเบี้ยหรือผลประโยชนอยางอ่ืนตอบ
แทนใหสูงเกินกวาประโยชนท่ีผูกูยืมเงินหรือผูรับฝากเงินจะพึงหามาไดจากการประกอบธุรกิจ
ตามปกติ โดยผูกระทําไดลวงประชาชนท่ีหวังจะไดดอกเบ้ียในอัตราสูงใหนําเงินมาเก็บไวกับตน
ดวยการใชวิธีการจายดอกเบ้ียในอัตราสูงเปนเคร่ืองลอใจ แลวนําเงินท่ีไดมาจากการกูยืมหรือรับฝาก
เงินรายอ่ืน ๆ มาจายเปนดอกเบ้ียหรือผลประโยชนใหแกผูใหกูยืมเงินหรือผูฝากเงินรายกอน ๆ ใน
ลักษณะตอเนื่องกัน ซ่ึงการกระทําดังกลาวเปนการฉอโกงประชาชน เพราะเปนท่ีแนนอนอยูแลววา 

ในท่ีสุดจะตองมีประชาชนจํานวนมากไมสามารถไดรับตนเงินกลับคืนได และผูกูยืมเงินหรือผูรับ
ฝากเงินกับผูท่ีรวมกระทําการดังกลาวจะไดรับประโยชนจากเงินท่ีตนไดรับมาเพราะผูใหกูยืมเงิน
หรือผูฝากเงินไมสามารถบังคับหรือติดตามใหมีการชําระหนี้ได อนึ่ง กิจการดังกลาวนี้มีแนวโนมจะ
ขยายตัวแพรหลายออกไปอยางรวดเร็ว หากปลอยใหมีการดําเนินการตอไปยอมจะกอใหเกิดผลราย
แกประชาชนท่ัวไป และจะเปนอันตรายอยางรายแรงตอเศรษฐกิจของประเทศ สมควรท่ีจะมี
กฎหมายเพ่ือปราบปรามการกระทําดังกลาว กับสมควรวางมาตรการเพ่ือคุมครองประโยชนของ
ประชาชนท่ีอาจไดรับความเสียหายจากการถูกหลอกลวง และโดยท่ีเปนกรณีฉุกเฉินท่ีมีความจําเปน
รีบดวนในอันจะรักษาความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ  จึงจําเปนตองตราพระราชกําหนดนี้ 
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พระราชบัญญัต ิ
การเลนแชร 
พ.ศ. ๒๕๓๔ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันท่ี ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ 

เปนปท่ี ๔๖ ในรัชกาลปจจบัุน 
 

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯ  ใหประกาศวา 
  โดยท่ีเปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการเลนแชร 
  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ
ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้ 
  มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการเลนแชร พ.ศ. ๒๕๓๔” 
  มาตรา ๒1   พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป 
  มาตรา ๓  บรรดาบทกฎหมาย กฎ ขอบังคับ และประกาศอ่ืนในสวนท่ีบัญญัติไว
แลวในพระราชบัญญัตินี้ หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้
แทน 
  มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
  “การเลนแชร” หมายความวา การท่ีบุคคลตั้งแตสามคนข้ึนไปตกลงกันเปนสมาชิก
วงแชร โดยแตละคนมีภาระท่ีจะสงเงินหรือทรัพยสินอ่ืนใด รวมเขาเปนทุนกองกลางเปนงวด ๆ 
เพื่อใหสมาชิกวงแชรหมุนเวียนกันรับทุนกองกลางแตละงวดนั้นไปโดยการประมูลหรือโดยวิธีอ่ืน
ใด และใหหมายความรวมถึงการรวมทุนในลักษณะอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงดวย 
  “นิติบุคคล” หมายความรวมถึงหางหุนสวนสามัญท่ีมิไดจดทะเบียนดวย 
  “พนักงานเจาหนาท่ี”หมายความวา ผู ซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
  “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

                                                 
 1 รก.๒๕๓๔/๑๒๙/๑พ/๒๔ กรกฎาคม ๒๕๓๔ 
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  มาตรา ๕  หามมิใหนิติบุคคลเปนนายวงแชรหรือจัดใหมีการเลนแชร 
  มาตรา ๖  หามมิใหบุคคลธรรมดาเปนนายวงแชรหรือจัดใหมีการเลนแชรท่ีมี
ลักษณะอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 
  (๑) เปนนายวงแชรหรือจัดใหมีการเลนแชรมีจํานวนวงแชรรวมกันมากกวาสามวง 
  (๒) มีจํานวนสมาชิกวงแชรรวมกันทุกวงมากกวาสามสิบคน 
  (๓) มีทุนกองกลางตอหนึ่งงวดรวมกันทุกวงเปนมูลคามากกวาจํานวนท่ีกําหนดไว
ในกฎกระทรวง 
  (๔) นายวงแชรหรือผูจัดใหมีการเลนแชรนั้นไดรับประโยชนตอบแทนอยางอ่ืน
นอกจากสิทธิท่ีจะไดรับทุนกองกลางในการเขารวมเลนแชรในงวดหน่ึงงวดใดไดโดยไมตองเสีย
ดอกเบ้ีย 
เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้ ใหถือวาผูท่ีสัญญาวาจะใชเงินหรือทรัพยสินอ่ืนใดแทนนายวงแชรหรือ
ผูจัดใหมีการเลนแชร เปนนายวงแชรหรือผูจัดใหมีการเลนแชรดวย 
  มาตรา ๗  บทบัญญัติในมาตรา ๖ ไมกระทบกระเทือนถึงการท่ีสมาชิกวงแชรจะ
ฟองคดีหรือใชสิทธิเรียกรองเอากับนายวงแชรหรือผูจัดใหมีการเลนแชร 
  มาตรา ๘  หามมิใหนิติบุคคลสัญญาวาจะใชเงินหรือทรัพยสินอ่ืนใดแทนนายวง
แชรหรือผูจัดใหมีการเลนแชรหรือสมาชิกวงแชร 
  มาตรา ๙  หามมิใหผูใดโฆษณาช้ีชวนใหประชาชนท่ัวไปเขารวมในการเลนแชร 
  มาตรา ๑๐  หามมิใหผูใดใชช่ือหรือคําแสดงช่ือในธุรกิจท่ีมีคําวา “แชร” หรือคําอ่ืน
ใดท่ีมีความหมายเชนเดียวกันและรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ในกรณีท่ีมีประกาศของรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง ใหผูท่ีใชช่ือหรือคําแสดงช่ือในธุรกิจท่ีมีคําท่ี
รัฐมนตรีประกาศอยูแลวในวันท่ีประกาศดังกลาวใชบังคับ ใชช่ือหรือคําแสดงชื่อดังกลาวตอไปได
ไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวันท่ีประกาศดังกลาวใชบังคับ เวนแตผูท่ีอาจดําเนินกิจการตอไป
ไดตามพระราชบัญญัตินี้ 
  มาตรา ๑๑  ในกรณีท่ีมีกฎกระทรวงซ่ึงออกตามมาตรา ๔ กําหนดใหการรวมทุน
ในลักษณะอ่ืนเปนการเลนแชรตามพระราชบัญญัตินี้ และการเลนแชรดังกลาวมีลักษณะตองหาม
ตามมาตรา ๕ หรือมาตรา ๖ ผูท่ีเปนนายวงแชร หรือจัดใหมีการเลนแชรนั้นอยูแลวในวันท่ี
กฎกระทรวงดังกลาวใชบังคับ อาจดําเนินกิจการดังกลาวเฉพาะวงแชรท่ียังคางอยูตอไปไดจนกวา
จะเสร็จแตตองไมเกินสองปนับแตวันท่ีกฎกระทรวงดังกลาวใชบังคับ 
  ในกรณีท่ีผูดําเนินกิจการตามวรรคหนึ่งเปนนิติบุคคล และประสงคจะดําเนินการ
เปนนายวงแชรหรือจัดใหมีการเลนแชรเฉพาะวงแชรท่ียังคางอยูตอไป ใหยื่นรายงานเก่ียวกับกิจการ
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การเลนแชรตามแบบท่ีรัฐมนตรีกําหนดตอพนักงานเจาหนาท่ีภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ี
กฎกระทรวงดังกลาวใชบังคับ 
  นิติบุคคลใดมีวัตถุประสงคเปนนายวงแชรหรือเปนผูจัดใหมีการรวมทุนใน
ลักษณะอ่ืนซ่ึงมีกฎกระทรวงกําหนดใหเปนการเลนแชรตามพระราชบัญญัตินี้อยูแลวในวันท่ี
กฎกระทรวงดังกลาวใชบังคับ ใหนิติบุคคลนั้นดําเนินการยกเลิกวัตถุประสงคดังกลาวโดยยื่นคําขอ
ตอนายทะเบียนตามกฎหมายท่ีเกี่ยวกับนิติบุคคลนั้นภายในหน่ึงรอยแปดสิบวันนับแตวันท่ี
กฎกระทรวงดังกลาวใชบังคับ เวนแตนิติบุคคลนั้นจะเปนนิติบุคคลท่ีอาจดําเนินกิจการตอไปไดตาม
วรรคหนึ่ง ใหนิติบุคคลน้ันดําเนินการยกเลิกวัตถุประสงคดังกลาวโดยยื่นคําขอตอนายทะเบียนตาม
กฎหมายท่ีเกี่ยวกับนิติบุคคลนั้นอยางชาตองไมเกินสองปนับแตวันท่ีกฎกระทรวงดังกลาวใชบังคับ 
  ในกรณีท่ีนิติบุคคลใดละเลยไมดําเนินการตามวรรคสาม ใหนายทะเบียนตาม
กฎหมายท่ีเกี่ยวกับนิติบุคคลน้ันมีอํานาจขีดวัตถุประสงคดังกลาวออกจากทะเบียนได แตการใช
อํานาจของนายทะเบียนไมเปนเหตุใหนิติบุคคลดังกลาวพนความรับผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
  มาตรา ๑๒  ในการปฏิบัติหนาท่ี ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจ ดังตอไปนี้ 
  (๑) เขาไปในสถานท่ีใดท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ในเวลาระหวางพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการของสถานท่ี
นั้นเพ่ือตรวจสอบได 
  (๒) ยึดหรืออายัดบัญชี เอกสาร หลักฐาน หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีเกี่ยวของหรือมีเหตุอัน
ควรสงสัยวาเกี่ยวของกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อประโยชนในการตรวจสอบ
หรือดําเนินคดี 
  (๓) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคําหรือส่ังใหสงบัญชีเอกสาร
หลักฐานหรือส่ิงอ่ืนใดท่ีจําเปนมาประกอบการพิจารณาได ท้ังนี้ โดยใหเวลาบุคคลนั้นตามสมควร 
  มาตรา ๑๓  ในการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา ๑๒ ใหบุคคล
ซ่ึงเกี่ยวของอํานวยความสะดวกตามสมควร 
  มาตรา ๑๔  ในการปฏิบัติหนาท่ี พนักงานเจาหนาท่ีตองแสดงบัตรประจําตัวตอ
บุคคล  ซ่ึงเกี่ยวของ 
  บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาท่ีใหเปนไปตามแบบท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
  มาตรา ๑๕  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาท่ีเปนเจา
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
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  มาตรา ๑๖  นิติบุคคลใดฝาฝนมาตรา ๕  ตองระวางโทษปรับต้ังแตหนึ่งเทาถึงสาม
เทาของทุนกองกลางแตละงวดของทุกวงแชร แตตองไมต่ํากวาสองแสนบาท และใหศาลส่ังใหนิติ
บุคคลนั้นหยุดดําเนินการเปนนายวงแชรหรือการจัดใหมีการเลนแชร 
  มาตรา ๑๗  ผูใดฝาฝนมาตรา ๖  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไม
เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
  มาตรา ๑๘  นิติบุคคลใดฝาฝนมาตรา ๘  ตองระวางโทษปรับไมเกินสองแสนบาท 
  มาตรา ๑๙  ผูใดฝาฝนมาตรา ๙  ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท 
  มาตรา ๒๐  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๐  ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหม่ืนบาท และ
ปรับอีกไมเกินวันละหารอยบาทตลอดเวลาท่ียังฝาฝนอยู 
  มาตรา ๒๑  นิติบุคคลใดไมยื่นรายงานตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง หรือยื่นรายงาน
อันเปนเท็จ  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท และปรับอีกไมเกินวันละหนึ่งพันบาทจนกวา
จะไดปฏิบัติใหถูกตอง 
  มาตรา ๒๒  นิติบุคคลใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ วรรคสาม ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินสองหม่ืนบาท และปรับอีกไมเกินวันละหารอยบาทจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง 
 
  มาตรา ๒๓  ผูใดขัดขวางพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงปฏิบัติการตามหนาท่ีตามมาตรา 
๑๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
  มาตรา ๒๔  ผูใดโดยไมมีเหตุอันสมควรไมปฏิบัติตามคําส่ังหรือหนังสือเรียกของ
พนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา ๑๒ หรือไมยอมตอบคําถามเม่ือซักถาม  ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
  มาตรา ๒๕  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๓  ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 
  มาตรา ๒๖  ในกรณีท่ีนิติบุคคลใดกระทําความผิดตามมาตรา ๕ หรือมาตรา ๘ 
กรรมการผูจัดการ หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการจัดการหรือบริหารงานของนิติบุคคลนั้น ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินสามแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ เวนแตจะพิสูจนได
วาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้นดวย 
  มาตรา ๒๗  นิติบุคคลซ่ึงเปนนายวงแชรหรือจัดใหมีการเลนแชรอยูแลวในวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ หรือบุคคลธรรมดาซ่ึงเปนนายวงแชรหรือจัดใหมีการเลนแชรท่ีมี
ลักษณะตองหามตามมาตรา ๖ อยูแลวในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ อาจดําเนินกิจการดังกลาว
เฉพาะวงแชรท่ียังคางอยูตอไปไดจนกวาจะเสร็จ แตตองไมเกินสองปนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ 
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  ในกรณีท่ีผูดําเนินกิจการตามวรรคหนึ่งเปนนิติบุคคลและประสงคจะดําเนินการ
เปนนายวงแชรหรือจัดใหมีการเลนแชรเฉพาะวงแชรท่ียังคางอยูตอไป ใหยื่นรายงานเก่ียวกับกิจการ
การเลนแชรตามแบบท่ีรัฐมนตรีกําหนดตอพนักงานเจาหนาท่ีภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
  นิติบุคคลใดมีวัตถุประสงคเปนนายวงแชรหรือจัดใหมีการเลนแชรอยูแลวในวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหนิติบุคคลนั้นดําเนินการยกเลิกวัตถุประสงคดังกลาวโดยยื่นคําขอตอ
นายทะเบียนตามกฎหมายท่ีเกี่ยวกับนิติบุคคลนั้นภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เวนแตนิติบุคคลนั้นจะเปนนิติบุคคลท่ีอาจดําเนินกิจการตอไปไดตาม
วรรคหนึ่ง ใหนิติบุคคลน้ันดําเนินการยกเลิกวัตถุประสงคดังกลาวโดยยื่นคําขอตอนายทะเบียนตาม
กฎหมายท่ีเกี่ยวกับนิติบุคคลนั้น อยางชาตองไมเกินสองปนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
  ในกรณีท่ีนิติบุคคลใดละเลยไมดําเนินการตามวรรคสาม ใหนายทะเบียนตาม
กฎหมายท่ีเกี่ยวกับนิติบุคคลนั้นมีอํานาจขีดวัตถุประสงคดังกลาวออกจากทะเบียนได  แตการใช
อํานาจของนายทะเบียนไมเปนเหตุใหนิติบุคคลดังกลาวพนความรับผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
  นิติบุคคลใดไมยื่นรายงานตามวรรคสอง หรือยื่นรายงานอันเปนเท็จ หรือไม
ปฏิบัติตามวรรคสาม  ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๒ แลวแตกรณี 
  มาตรา ๒๘  บทบัญญัติในมาตรา ๘ ไมกระทบกระเทือนถึงสัญญาท่ีนิติบุคคลได
กระทําไวแลวกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 
  มาตรา ๒๙  ใหผูซ่ึงใชช่ือหรือคําแสดงช่ือในธุรกิจท่ีมีคําวา “แชร” อยูแลวในวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใชช่ือหรือคําแสดงช่ือดังกลาวตอไปไดไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับ
แตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เวนแตเปนผูท่ีอาจดําเนินกิจการตอไปไดตามมาตรา ๒๗ 
  มาตรา  ๓๐  ให รัฐมนตรีว าการกระทรวงการคลั งและ รัฐมนตรีว าการ
กระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีเพ่ือ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีอํานาจออกกฎกระทรวงและประกาศ  ท้ังนี้ 
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
      อานันท ปนยารชุน 
        นายกรัฐมนตรี 
  

DPU



125 
 

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เนื่องจากในปจจุบันไดมีผูประกอบ
ธุรกิจเปนนายวงแชรหรือจัดใหมีการเลนแชรกันอยางกวางขวาง การประกอบธุรกิจดังกลาว
นอกจากจะเปนอันตรายตอประชาชนแลวยังกระทบตอการระดมเงินออมของสถาบันการเงินท่ีทาง
ราชการสนับสนุนและรับผิดชอบ และสงผลกระทบไปถึงระบบเศรษฐกิจโดยสวนรวมอีกดวย  
นอกจากนี้ยังปรากฏวาผูประกอบธุรกิจดังกลาวหลายรายไดพยายามดําเนินการใหใกลเคียงกับการ
ประกอบธุรกิจเงินทุนซ่ึงมีกฎหมายควบคุมอยูแลว ในการนี้สมควรหามประกอบธุรกิจประเภทน้ี  
สวนการเลนแชรของประชาชนท่ัวไปที่มิไดดําเนินการเปนธุรกิจนั้นยังใหกระทําตอไปไดจึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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พระราชบัญญัต ิ

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เปนปท่ี ๕๔ ในรัชกาลปจจบัุน 

 

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯ ใหประกาศวา 

  โดยท่ีเปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

  พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย 

  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ
ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
  มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒” 

  มาตรา ๒1 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

  มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี ้
  “ความผิดมูลฐาน” หมายความวา 

  (๑) ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามยา
เสพติดหรือกฎหมายวาดวยมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

  (๒) ความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะท่ีเกี่ยวกับการเปนธุระ
จัดหา ลอไป หรือพาไปเพื่อการอนาจารหญิงและเด็ก เพื่อสนองความใครของผูอ่ืนและความผิดฐาน
พรากเด็กและผูเยาว ความผิดตามกฎหมายวาดวยมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคา

                                                 
 1 รก.๒๕๔๒/๒๙ก/๔๕/๒๑ เมษายน ๒๕๔๒ 
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หญิงและเด็ก หรือความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคาประเวณี เฉพาะท่ี
เกี่ยวกับการเปนธุระจัดหา ลอไปหรือชักพาไปเพื่อใหบุคคลนั้นกระทําการคาประเวณี หรือความผิด
เกี่ยวกับการเปนเจาของกิจการการคาประเวณี ผูดูแลหรือผูจัดการกิจการคาประเวณี หรือสถาน
การคาประเวณี หรือเปนผูควบคุมผูกระทําการคาประเวณีในสถานการคาประเวณ ี

  (๓) ความผิดเกี่ยวกับการฉอโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาหรือ
ความผิดตามกฎหมายวาดวยการกูยืมเงินท่ีเปนการฉอโกงประชาชน 

  (๔) ความผิดเกี่ยวกับการยักยอกหรือฉอโกงหรือประทุษรายตอทรัพยหรือกระทํา
โดยทุจริตตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย กฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจ
หลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร หรือกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซ่ึง
กระทําโดย กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใด ซ่ึงรับผิดชอบหรือมีประโยชนเกี่ยวของในการ
ดําเนินงานของสถาบันการเงิน นั้น 

  (๕) ความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ หรือความผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการ
ยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายวาดวยความผิดของพนักงานในองคการ
หรือหนวยงานของรัฐ หรือความผิดตอตําแหนงหนาท่ีหรือทุจริตตอหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืน 

  (๖) ความผิดเกี่ยวกับการกรรโชก หรือรีดเอาทรัพยท่ีกระทําโดยอางอํานาจอ้ังยี่ 
หรือซองโจรตามประมวลกฎหมายอาญา 

  (๗) ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายวาดวยศุลกากร 

  (๘)2 ความผิดเกี่ยวกับการกอการรายตามประมวลกฎหมายอาญา 

  “ธุรกรรม” หมายความวา กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทํานิติกรรม สัญญาหรือการ
ดําเนินการใด ๆ กับผูอ่ืน ทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสิน 

  “ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย” หมายความวา ธุรกรรมท่ีมีความซับซอนผิดไปจาก
การทําธุรกรรมในลักษณะเดียวกันท่ีทํากันอยูตามปกติ ธุรกรรมท่ีขาดความเปนไปไดในเชิง
เศรษฐกิจ ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรเชื่อไดวากระทําข้ึนเพื่อหลีกเล่ียงมิใหตองตกอยูภายใตบังคับแหง
พระราชบัญญัตินี้ หรือธุรกรรมที่เกี่ยวของหรืออาจเกี่ยวของกับการกระทําความผิดมูลฐาน ท้ังนี้ ไม
วาจะเปนการทําธุรกรรมเพียงคร้ังเดียวหรือหลายคร้ัง 

  “ทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิด” หมายความวา 

  (๑) เงินหรือทรัพยสินท่ีไดมาจากการกระทําซ่ึงเปนความผิดมูลฐานหรือจากการ
สนับสนุนหรือชวยเหลือการกระทําซ่ึงเปนความผิดมูลฐาน 

                                                 
 2 มาตรา ๓  เพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอก
เงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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  (๒) เงินหรือทรัพยสินท่ีไดมาจากการจําหนาย จาย โอนดวยประการใด ๆ ซ่ึงเงิน
หรือทรัพยสินตาม (๑) หรือ 

  (๓) ดอกผลของเงินหรือทรัพยสินตาม (๑) หรือ (๒) 

  ท้ังนี้ ไมวาทรัพยสินตาม (๑) (๒) หรือ (๓) จะมีการจําหนาย จาย โอน หรือเปล่ียน
สภาพไปกี่คร้ังและไมวาจะอยูในความครอบครองของบุคคลใด โอนไปเปนของบุคคลใด หรือ
ปรากฏหลักฐานทางทะเบียนวาเปนของบุคคลใด 

  “สถาบันการเงิน” หมายความวา 

  (๑) ธนาคารแหงประเทศไทยตามกฎหมายวาดวยธนาคารแหงประเทศไทย 
ธนาคารพาณิชยตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย และธนาคารตามท่ีไดมีกฎหมายจัดต้ังข้ึน
โดยเฉพาะ 

  (๒) บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอรตามกฎหมายวาดวยการประกอบ
ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร และบริษัทหลักทรัพยตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
  (๓) บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยตามกฎหมายวาดวยบรรษัท
เงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดยอมตามกฎหมายวา
ดวยบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดยอม 

  (๔) บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวยการประกันชีวิต และบริษัทประกัน
วินาศภัยตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย 

  (๕) สหกรณออมทรัพยตามกฎหมายวาดวยสหกรณ หรือ 

  (๖) นิติบุคคลท่ีดําเนินธุรกิจอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับการเงินตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

  “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

  “กรรมการ” หมายความวา กรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และให
หมายความรวมถึงประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินดวย 

  “พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวาผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
  “เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน 

  “รองเลขาธิการ” หมายความวา รองเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 

  “สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
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  “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
  มาตรา ๔  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจ
แตงต้ังพนักงานเจาหนาท่ีกับออกกฎกระทรวง  ระเบียบ  และประกาศเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
  กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศน้ัน เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว
ใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 

บทท่ัวไป 

   
 

  มาตรา ๕  ผูใด 

  (๑) โอน รับโอน หรือเปล่ียนสภาพทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิดเพ่ือซุก
ซอนหรือปกปดแหลงท่ีมาของทรัพยสินนั้น หรือเพ่ือชวยเหลือผูอ่ืนไมวากอน ขณะหรือหลังการ
กระทําความผิด มิใหตองรับโทษหรือรับโทษนอยลงในความผิดมูลฐาน หรือ 

  (๒) กระทําดวยประการใด ๆ เพ่ือปกปดหรืออําพรางลักษณะท่ีแทจริงการไดมา
แหลงท่ีตั้ง การจําหนาย การโอน การไดสิทธิใด ๆ ซ่ึงทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิด 

  ผูนั้นกระทําความผิดฐานฟอกเงิน 

  มาตรา ๖  ผูใดกระทําความผิดฐานฟอกเงิน แมจะกระทํานอกราชอาณาจักรผูนั้น
จะตองรับโทษในราชอาณาจักรตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ ถาปรากฏวา 

  (๑) ผูกระทําความผิดหรือผูรวมกระทําความผิดคนใดคนหนึ่งเปนคนไทยหรือมีถ่ิน
ท่ีอยูในประเทศไทย 

  (๒) ผูกระทําความผิดเปนคนตางดาว และไดกระทําโดยประสงคใหความผิด
เกิดข้ึนในราชอาณาจักร หรือรัฐบาลไทยเปนผูเสียหาย หรือ 

  (๓) ผูกระทําความผิดเปนคนตางดาว และการกระทํานั้นเปนความผิดตามกฎหมาย
ของรัฐท่ีการกระทําเกิดข้ึนในเขตอํานาจของรัฐนั้น หากผูนั้นไดปรากฏตัวอยูในราชอาณาจักรและ
มิไดมีการสงตัวผูนั้นออกไปตามกฎหมายวาดวยการสงผูรายขามแดน 

  ท้ังนี้ ใหนํามาตรา ๑๐ แหงประมวลกฎหมายอาญามาใชบังคับโดยอนุโลม 

  มาตรา ๗  ในความผิดฐานฟอกเงิน ผูใดกระทําการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
ตองระวางโทษเชนเดียวกับตัวการในความผิดนั้น 
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  (๑) สนับสนุนการกระทําความผิดหรือชวยเหลือผูกระทําความผิดกอนหรือขณะ
กระทําความผิด 

  (๒) จัดหาหรือใหเงินหรือทรัพยสิน ยานพาหนะ สถานที่ หรือวัตถุใด ๆ หรือ
กระทําการใด ๆ เพื่อชวยใหผูกระทําความผิดหลบหนีหรือเพ่ือมิใหผูกระทําความผิดถูกลงโทษ หรือ
เพื่อใหไดรับประโยชนในการกระทําความผิด 

  ผูใดจัดหาหรือใหเงินหรือทรัพยสิน ท่ีพํานัก หรือท่ีซอนเรน เพ่ือชวยบิดา มารดา
บุตร สามี หรือภริยาของตนใหพนจากการถูกจับกุม ศาลจะไมลงโทษผูนั้นหรือลงโทษผูนั้นนอย
กวาท่ีกฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได 
  มาตรา ๘  ผูใดพยายามกระทําความผิดฐานฟอกเงิน ตองระวางโทษตามท่ีกําหนด
ไวสําหรับความผิดนั้นเชนเดียวกับผูกระทําความผิดสําเร็จ 

  มาตรา ๙  ผูใดสมคบโดยการตกลงกันต้ังแตสองคนข้ึนไปเพื่อกระทําความผิดฐาน
ฟอกเงิน ตองระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษท่ีกําหนดไวสําหรับความผิดนั้น 

  ถาไดมีการกระทําความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุท่ีไดมีการสมคบกันตามวรรค
หนึ่ง ผูสมคบกันนั้นตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวสําหรับความผิดนั้น 

  ในกรณีท่ีความผิดไดกระทําถึงข้ันลงมือกระทําความผิด แตเนื่องจากการเขา
ขัดขวางของผูสมคบทําใหการกระทํานั้นกระทําไปไมตลอดหรือกระทําไปตลอดแลวแตการกระทํา
นั้นไมบรรลุผลผูสมคบท่ีกระทําการขัดขวางนั้น คงรับโทษตามท่ีกําหนดไวในวรรคหนึ่งเทานั้น 

  ถาผูกระทําความผิดตามวรรคหน่ึงกลับใจใหความจริงแหงการสมคบตอพนักงาน
เจาหนาท่ีกอนท่ีจะมีการกระทําความผิดตามท่ีไดสมคบกัน ศาลจะไมลงโทษผูนั้นหรือลงโทษผูนั้น
นอยกวาท่ีกฎหมายกําหนดไวเพียงใดก็ได 
  มาตรา ๑๐  เจาพนักงาน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภา
ทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ิน ขาราชการ พนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พนักงานองคการหรือ
หนวยงานของรัฐ กรรมการหรือผูบริหารหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคล
ใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของสถาบันการเงิน หรือกรรมการขององคกรตาง ๆ ตาม
รัฐธรรมนูญ ผูใดกระทําความผิดตามหมวดนี้ตองระวางโทษเปนสองเทาของโทษท่ีกําหนดไว
สําหรับความผิดนั้น 

  กรรมการ อนุกรรมการ กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ รองเลขาธิการ หรือพนักงาน
เจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ผูใดกระทําความผิดตามหมวดนี้ ตองระวางโทษเปนสามเทาของ
โทษท่ีกําหนดไวสําหรับความผิดนั้น 
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  มาตรา ๑๑  กรรมการ อนุกรรมการ กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ รองเลขาธิการ
พนักงานเจาหนาท่ี เจาพนักงาน หรือขาราชการผูใดกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ หรือ
กระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรมตามท่ีบัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญา อัน
เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดตามหมวดนี้ ตองระวางโทษเปนสามเทาของโทษท่ีกําหนดไว
สําหรับความผิดนั้น 

  มาตรา ๑๒  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการ อนุกรรมการ
กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ รองเลขาธิการ และพนักงานเจาหนาท่ีเปนเจาพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา 

 
 
 

หมวด ๒ 

การรายงานและการแสดงตน 

   
 

 

  มาตรา ๑๓  เม่ือมีการทําธุรกรรมกับสถาบันการเงิน ใหสถาบันการเงินมีหนาท่ี
ตองรายงานการทําธุรกรรมนั้นตอสํานักงาน เม่ือปรากฏวาธุรกรรมดังกลาวเปน 

  (๑) ธุรกรรมท่ีใชเงินสดมีจํานวนเกินกวาท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

  (๒) ธุรกรรมท่ีเกี่ยวกับทรัพยสินท่ีมีมูลคาเกินกวาท่ีกําหนดในกฎกระทรวง หรือ 

  (๓) ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย ท้ังนี้ ไมวาจะเปนธุรกรรมตาม (๑) หรือ (๒)

หรือไมก็ตาม 

  ในกรณีท่ีปรากฏวามีขอเท็จจริงใดที่เกี่ยวของหรืออาจจะเปนประโยชนในการ
ยืนยันหรือยกเลิกขอเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมท่ีสถาบันการเงินไดรายงานไปแลว ใหสถาบันการเงิน
รายงานขอเท็จจริงนั้นใหสํานักงานทราบโดยไมชักชา 

  มาตรา ๑๔  ในกรณีท่ีปรากฏในภายหลังวามีเหตุอันควรเช่ือไดวาธุรกรรมใดท่ีได
กระทําไปแลว โดยมิไดมีการรายงานตามมาตรา ๑๓ เปนธุรกรรมท่ีสถาบันการเงินตองรายงานตาม
มาตรา ๑๓ ใหสถาบันการเงินรายงานใหสํานักงานทราบโดยไมชักชา 

  มาตรา ๑๕  ใหสํานักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สํานักงานท่ีดินจังหวัด สํานักงาน
ท่ีดินสาขา และสํานักงานท่ีดินอําเภอ มีหนาท่ีตองรายงานตอสํานักงาน เม่ือปรากฏวามีการขอจด
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ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยท่ีสถาบันการเงินมิไดเปนคูกรณีและท่ีมีลักษณะ
ดังตอไปนี ้
  (๑) เม่ือมีการชําระดวยเงินสดเปนจํานวนเกินกวาท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

  (๒) เม่ืออสังหาริมทรัพยมีมูลคาตามราคาประเมินเพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกินกวาท่ีกําหนดในกฎกระทรวง เวนแตเปนการโอนในทางมรดกใหแก
ทายาทโดยธรรม หรือ 

  (๓) เม่ือเปนธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย 

  มาตรา ๑๖  ใหผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดําเนินการ หรือใหคําแนะนําในการทํา
ธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคล่ือนยายเงินทุน มีหนาท่ีตองรายงานตอสํานักงานในกรณีท่ี
มีเหตุอันควรเช่ือไดวาการทําธุรกรรมนั้นเกี่ยวของกับทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิด หรือ
เปนธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย 

  ในกรณีท่ีปรากฏวามีขอเท็จจริงใดที่เกี่ยวของหรืออาจจะเปนประโยชนในการ
ยืนยันหรือยกเลิกขอเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมท่ีไดรายงานไปตามวรรคหน่ึงแลว ใหบุคคลดังกลาว
รายงานขอเท็จจริงนั้นใหสํานักงานทราบโดยไมชักชา 

  มาตรา ๑๗  การรายงานตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ ให
เปนไปตามแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

  มาตรา ๑๘  ธุรกรรมใดท่ีรัฐมนตรีเห็นสมควรใหไดรับยกเวนไมตองรายงานตาม
มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 

  มาตรา ๑๙  การรายงานตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ ซ่ึง
ผูรายงานกระทําโดยสุจริต หากกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลใดผูรายงานไมตองรับผิด 

  มาตรา ๒๐  ใหสถาบันการเงินจัดใหลูกคาแสดงตนทุกคร้ังกอนการทําธุรกรรม
ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง เวนแตลูกคาไดแสดงตนไวกอนแลว 

การแสดงตนตามวรรคหน่ึงใหเปนไปตามวิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 

  มาตรา ๒๑  การทําธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ ใหสถาบันการเงินจัดใหลูกคาบันทึก
ขอเท็จจริงตาง ๆ เกี่ยวกับธุรกรรมดังกลาวดวย 

  ในกรณีท่ีลูกคาปฏิเสธท่ีจะทําบันทึกขอเท็จจริงตามวรรคหน่ึง ใหสถาบันการเงิน
จัดทําบันทึกขอเท็จจริงเอง แลวแจงใหสํานักงานทราบทันที 

  บันทึกขอเท็จจริงตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเปนไปตามแบบ รายการ
หลักเกณฑ และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
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  มาตรา ๒๒  ใหสถาบันการเงินเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงตนตาม
มาตรา ๒๐ และบันทึกขอเท็จจริงตามมาตรา ๒๑ เปนเวลาหาปนับแตวันท่ีมีการปดบัญชีหรือยุติ
ความสัมพันธกับลูกคา หรือนับแตไดมีการทําธุรกรรมนั้น แลวแตวากําหนดระยะเวลาใดจะยาวกวา 
เวนแตจะไดรับแจงเปนหนังสือจากพนักงานเจาหนาท่ีใหปฏิบัติเปนอยางอ่ืน 

  มาตรา ๒๓  บทบัญญัติในหมวดนี้มิใหใชบังคับแกธนาคารแหงประเทศไทยตาม
กฎหมายวาดวยธนาคารแหงประเทศไทย 

หมวด ๓ 

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

   
 

  มาตรา ๒๔  ใหมีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินคณะหนึ่ง
ประกอบดวย นายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเปนรอง
ประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงยุติธรรม อัยการสูงสุด ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เลขาธิการ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง อธิบดี
กรมการประกนัภัย อธิบดีกรมท่ีดิน อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรมสรรพากร อธิบดีกรมสนธิสัญญา
และกฎหมาย ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย ประธานสมาคมธนาคารไทย เลขาธิการสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและผูทรงคุณวุฒิจํานวนเกาคน  ซ่ึง
คณะรัฐมนตรีแตงต้ังจากบุคคลซ่ึงมีความเชี่ยวชาญในทางเศรษฐศาสตร การเงิน การคลัง กฎหมาย
หรือสาขาใดสาขาหนึ่งท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้ โดยความเห็นชอบ
ของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาตามลําดับเปนกรรมการ และเลขาธิการเปนกรรมการและ
เลขานุการ 

  ใหคณะกรรมการแตงตั้งขาราชการในสํานักงานจํานวนไมเกินสองคนเปน
ผูชวยเลขานุการ 

  ในกรณีประธานกรรมการหรือกรรมการโดยตําแหนงตามวรรคหน่ึงมีความจําเปน
ไมอาจมาประชุมกรรมการคร้ังใด จะมอบหมายใหผูดํารงตําแหนงรองท่ีมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาท่ีในคณะกรรมการมาประชุมแทนเฉพาะคร้ังนั้นก็ได 
  มาตรา ๒๕  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี ้
  (๑) เสนอมาตรการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินตอคณะรัฐมนตรี 

  (๒) พิจารณาใหความเห็นตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และ
ประกาศเพ่ือดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี ้
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  (๓) วางระเบียบเก่ียวกับการเก็บรักษา การนําทรัพยสินออกขายทอดตลาดการนํา
ทรัพยสินไปใชประโยชน และการประเมินคาเสียหายและคาเส่ือมสภาพตามมาตรา ๕๗ 

  (๔) สงเสริมความรวมมือของประชาชน เกี่ยวกับการใหขอมูลขาวสารเพื่อปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน 

  (๕) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี ้
  (๖) ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน 

  มาตรา ๒๖  กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระการดํารง
ตําแหนงส่ีปนับแตวันแตงต้ัง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว 

  มาตรา ๒๗  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๒๖ กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ังพนจากตําแหนงเม่ือ 

  (๑) ตาย 

  (๒) ลาออก 

  (๓) คณะรัฐมนตรีใหออกโดยความเห็นชอบของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา
ตามลําดับ 

  (๔) เปนบุคคลลมละลาย 

  (๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

  (๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก 

  ในกรณีท่ีมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในระหวางท่ีกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ซ่ึงแตงต้ังไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนงไมวาจะเปนการแตงต้ังเพิ่มข้ึนหรือแตงต้ังซอม ใหผูไดรับ
แตงต้ังนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงแตงต้ังไวแลว 

  มาตรา ๒๘  ในกรณีท่ีกรรมการผูทรงคุณวุฒิดํารงตําแหนงครบวาระแลวแตยัง
มิไดมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงตาม
วาระปฏิบัติหนาท่ีไปพลางกอนจนกวาจะมีการแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม 
  มาตรา ๒๙  การประชุมของคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

  ใหประธานกรรมการเปนประธานในท่ีประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมมา
ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในท่ีประชุม หากรอง
ประธานไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหกรรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึง
เปนประธานในท่ีประชุม 
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  การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหน่ึงใหมีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงช้ีขาด เวนแตการวินิจฉัยช้ีขาดตามมาตรา ๔๙ วรรคสาม ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองใน
สามของจํานวนกรรมการทั้งหมดเทาท่ีมีอยู 
  มาตรา ๓๐  คณะกรรมการจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง หรือปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ไดและใหนํา
มาตรา ๒๙ มาใชบังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

  มาตรา ๓๑  ใหกรรมการและอนุกรรมการไดรับคาตอบแทนตามท่ีคณะรัฐมนตรี
กําหนด 

 

หมวด ๔ 

คณะกรรมการธุรกรรม 

   
 

  มาตรา ๓๒  ใหมีคณะกรรมการธุรกรรมคณะหนึ่ง ประกอบดวยเลขาธิการเปน
ประธานกรรมการและผูซ่ึงคณะกรรมการแตงต้ังจํานวนส่ีคนเปนกรรมการ 

  คุณสมบัติและลักษณะตองหามของคณะกรรมการธุรกรรมใหเปนไปตามท่ี
รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

  กรรมการธุรกรรมซ่ึงคณะกรรมการแตงต้ังมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป
กรรมการธุรกรรมท่ีพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงต้ังอีกได และใหนํามาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘ 
มาใชบังคับโดยอนุโลม เวนแตการพนจากตําแหนงตามมาตรา ๒๗ (๓) ใหกรรมการธุรกรรมซ่ึง
คณะกรรมการแตงต้ังพนจากตําแหนงเม่ือคณะกรรมการใหออก 

  มาตรา ๓๓  การประชุมของคณะกรรมการธุรกรรมใหนํามาตรา ๒๙ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม 

  มาตรา ๓๔  ใหคณะกรรมการธุรกรรมมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปน้ี 

  (๑) ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิด 

  (๒) ส่ังยับยั้งการทําธุรกรรมตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ 

  (๓) ดําเนินการตามมาตรา ๔๘ 

  (๔) เสนอรายงานผลการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ตอคณะกรรมการ 

  (๕) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
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  มาตรา ๓๕  ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวาธุรกรรมใดเก่ียวของหรืออาจเกี่ยวของ
กับการกระทําความผิดฐานฟอกเงิน ใหคณะกรรมการธุรกรรมมีอํานาจส่ังเปนหนังสือยับยั้งการทํา
ธุรกรรมนั้นไวกอนได ภายในเวลาท่ีกําหนดแตไมเกินสามวันทําการ 

ในกรณีจําเปนหรือเรงดวน เลขาธิการจะส่ังยับยั้งการทําธุรกรรมตามวรรคหน่ึงไปกอน แลวรายงาน
ตอคณะกรรมการธุรกรรม 

  มาตรา ๓๖  ในกรณีท่ีมีหลักฐานเปนท่ีเช่ือไดวาธุรกรรมใดเกี่ยวของหรืออาจ
เกี่ยวของกับการกระทําความผิดฐานฟอกเงิน ใหคณะกรรมการธุรกรรมมีอํานาจส่ังเปนหนังสือ
ยับยั้งการทําธุรกรรมนั้นไวช่ัวคราวภายในเวลาท่ีกําหนดแตไมเกินสิบวันทําการ 

  มาตรา ๓๗  เม่ือคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แลวแตกรณี ส่ังยับยั้งการ
ทําธุรกรรมตามมาตรา  ๓๕  หรือมาตรา  ๓๖  แลว  ใหคณะกรรมการธุรกรรมรายงานตอ
คณะกรรมการ 

  มาตรา ๓๘  เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการ
ธุรกรรม เลขาธิการ และพนักงานเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากเลขาธิการมีอํานาจ
ดังตอไปนี ้
  (๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกใหสถาบันการเงิน สวนราชการ องคการ หรือ
หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ แลวแตกรณี สงเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของมาเพื่อใหถอยคําสงคําช้ีแจง
เปนหนังสือ หรือสงบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ มาเพ่ือตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการ
พิจารณา 

  (๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใด ๆ มาเพ่ือใหถอยคํา สงคําช้ีแจงเปน
หนังสือ หรือสงบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ มาเพื่อตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

  (๓) เขาไปในเคหสถาน สถานท่ี หรือยานพาหนะใด ๆ ท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวามี
การซุกซอนหรือเก็บรักษาทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิด หรือพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวกับการ
กระทําความผิดฐานฟอกเงิน เพ่ือตรวจคนหรือเพื่อประโยชนในการติดตาม ตรวจสอบ หรือยึดหรือ
อายัดทรัพยสิน หรือพยานหลักฐาน เม่ือมีเหตุอันควรเช่ือไดวาหากเนิ่นชากวาจะเอาหมายคนมาได 
ทรัพยสินหรือพยานหลักฐานดังกลาวนั้นจะถูกยักยาย ซุกซอน ทําลาย หรือทําใหเปล่ียนสภาพไป
จากเดิม 

  ในการปฏิบัติหนาท่ีตาม (๓) ใหพนักงานเจาหนาท่ีผูท่ีไดรับมอบหมายตามวรรค
หนึ่งแสดงเอกสารมอบหมายและบัตรประจําตัวตอบุคคลท่ีเกี่ยวของ 

  บัตรประจําตัวตามวรรคสองใหเปนไปตามแบบท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 
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  บรรดาขอมูลท่ีไดมาจากการใหถอยคํา คําช้ีแจงเปนหนังสือ บัญชี เอกสาร หรือ
หลักฐานใด ๆ ท่ีมีลักษณะเปนขอมูลเฉพาะของบุคคล สถาบันการเงิน สวนราชการ องคการหรือ
หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ใหเลขาธิการเปนผูรับผิดชอบในการจัดเก็บรักษาและใช
ประโยชนจากขอมูลนั้น 

  มาตรา ๓๙  ใหกรรมการธุรกรรมไดรับคาตอบแทนตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

 

หมวด ๕ 

สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

   
 

  มาตรา ๔๐  ใหจัดต้ังสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินข้ึนในสํานัก
นายกรัฐมนตรี มีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี ้
  (๑) ดําเนินการใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการและคณะกรรมการธุรกรรม
และปฏิบัติงานธุรการอ่ืน 

  (๒) รับรายงานการทําธุรกรรมท่ีสงใหตามหมวด ๒ และแจงตอบการรับรายงาน 

  (๓) เก็บรวบรวม ติดตาม ตรวจสอบ ศึกษา และวิเคราะหรายงานและขอมูลตาง ๆ
เกี่ยวกับการทําธุรกรรม 

  (๔) เก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
  (๕) จัดใหมีโครงการที่เกี่ยวกับการเผยแพรความรู การใหการศึกษา และฝกอบรม
ในดานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือชวยเหลือ หรือสนับสนุนท้ัง
ภาครัฐและภาคเอกชนใหมีการจัดโครงการดังกลาว 

  (๖) ปฏิบัติการอ่ืนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอ่ืน 

  มาตรา ๔๑  ใหมีเลขาธิการ มีหนาท่ีควบคุมดูแลโดยท่ัวไปซ่ึงราชการของ
สํานักงานข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี และเปนผูบังคับบัญชาขาราชการในสํานักงาน และใหมีรอง
เลขาธิการเปนผูชวยส่ังและปฏิบัติราชการ 

  มาตรา ๔๒  ใหเลขาธิการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ ซ่ึงทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ แตงตั้งข้ึนตามคําแนะนําของคณะรัฐมนตรี โดยไดรับความเห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎร
และวุฒิสภาตามลําดับ 

  มาตรา ๔๓  เลขาธิการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี ้
  (๑) มีความรูความเช่ียวชาญในทางเศรษฐศาสตร การเงิน การคลัง หรือกฎหมาย 
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  (๒) รับราชการในตําแหนงรองเลขาธิการหรือเปนขาราชการพลเรือนสามัญระดับ
ไมต่ํากวาอธิบดีหรือเทียบเทา 

  (๓) ไมเปนกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือกิจการอ่ืนของรัฐ 

  (๔) ไมเปนกรรมการ ผูจัดการ ท่ีปรึกษา หรือดํารงตําแหนงอ่ืนใดท่ีมีลักษณะงาน
คลายกันหรือมีผลประโยชนเกี่ยวของในหางหุนสวน บริษัท สถาบันการเงินหรือประกอบอาชีพ 
หรือวิชาชีพอยางอ่ืน หรือประกอบการใด ๆ อันขัดตอการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี ้
  มาตรา ๔๔  เลขาธิการมีวาระการดํารงตําแหนงส่ีปนับแตวันท่ีพระมหากษัตริย
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ังและใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว 

เลขาธิการซ่ึงพนจากตําแหนงแลวจะแตงต้ังใหดํารงตําแหนงอีกไมได 
  มาตรา ๔๕  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระในมาตรา ๔๔ แลว เลขาธิการ
พนจากตําแหนงเม่ือ 

  (๑) ตาย 

  (๒) ลาออก 

  (๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๓ 

  (๔) ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหออก ตามคําแนะนําของคณะรัฐมนตรีโดยความ
เห็นชอบของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาตามลําดับ 

  มาตรา ๔๖  ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรเช่ือถือไดวาบัญชีลูกคาของสถาบันการเงิน
เคร่ืองมือหรืออุปกรณในการส่ือสาร หรือเครื่องคอมพิวเตอรใด ถูกใชหรืออาจถูกใชเพื่อประโยชน
ในการกระทําความผิดฐานฟอกเงิน พนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงเลขาธิการมอบหมายเปนหนังสือจะยื่นคํา
ขอฝายเดียวตอศาลแพง เพ่ือมีคําส่ังอนุญาตใหพนักงานเจาหนาท่ีเขาถึงบัญชี ขอมูลทางการส่ือสาร 
หรือขอมูลคอมพิวเตอรเพื่อใหไดมาซ่ึงขอมูลดังกลาวนั้นก็ได 
  ในกรณีตามวรรคหนึ่ง  ศาลจะส่ังอนุญาตใหพนักงานเจาหนาท่ีผูยื่นคําขอ
ดําเนินการโดยใชเคร่ืองมือหรืออุปกรณใด ๆ ตามท่ีเห็นสมควรก็ได แตท้ังนี้ใหอนุญาตไดคราวละ
ไมเกินเกาสิบวัน 

  เม่ือศาลไดส่ังอนุญาตตามความในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแลว ผูเกี่ยวของกับ
บัญชีขอมูลทางการส่ือสาร หรือขอมูลคอมพิวเตอรตามคําส่ังดังกลาว จะตองใหความรวมมือเพื่อให
เปนไปตามความในมาตราน้ี 

  มาตรา ๔๗  ใหสํานักงานจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปเสนอตอ
คณะรัฐมนตรี รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปอยางนอยใหมีสาระสําคัญ ดังตอไปนี้ 
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  (๑) รายงานผลการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินและการดําเนินการอ่ืนตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
  (๒) ปญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน 

  (๓) รายงานขอเท็จจริงหรือขอสังเกตจากการปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ีพรอมท้ัง
ความเห็นและขอเสนอแนะ 

  ใหคณะรัฐมนตรีเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปตามวรรคหน่ึง พรอมดวย
ขอสังเกตของคณะรัฐมนตรีตอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา 

 

หมวด ๖ 

การดําเนนิการเกี่ยวกับทรัพยสิน 

   
 

  มาตรา ๔๘  ในการตรวจสอบรายงานและขอมูลเกี่ยวกับการทําธุรกรรม หากมีเหตุ
อันควรเช่ือไดวาอาจมีการโอน จําหนาย ยักยาย ปกปด หรือซอนเรนทรัพยสินใดท่ีเปนทรัพยสินท่ี
เกี่ยวกับการกระทําความผิด ใหคณะกรรมการธุรกรรมมีอํานาจส่ังยึดหรืออายัดทรัพยสินนั้นไว
ช่ัวคราวมีกําหนดไมเกินเกาสิบวัน 

  ในกรณีจําเปนหรือเรงดวน เลขาธิการจะส่ังยึดหรืออายัดทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง
ไปกอนแลวรายงานตอคณะกรรมการธุรกรรม 

  การตรวจสอบรายงานและขอมูลเกี่ยวกับการทําธุรกรรมตามวรรคหน่ึง ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

  ผูทําธุรกรรมซ่ึงถูกส่ังยึดหรืออายัดทรัพยสิน หรือผูมีสวนไดเสียในทรัพยสินจะ
แสดงหลักฐานวาเงินหรือทรัพยสินในการทําธุรกรรมนั้นมิใชทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทํา
ความผิดเพ่ือใหมีคําส่ังเพิกถอนการยึดหรืออายัดก็ได ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

  เม่ือคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แลวแตกรณี ส่ังยึดหรืออายัดทรัพยสิน
หรือส่ังเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพยสินนั้นแลว  ใหคณะกรรมการธุรกรรมรายงานตอ
คณะกรรมการ 

  มาตรา ๔๙  ภายใตบังคับมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง ในกรณีท่ีปรากฏหลักฐานเปนท่ี
เช่ือไดวาทรัพยสินใดเปนทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิด ใหเลขาธิการสงเร่ืองใหพนักงาน
อัยการพิจารณาเพื่อยื่นคํารองขอใหศาลมีคําส่ังใหทรัพยสินนั้นตกเปนของแผนดินโดยเร็ว 
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  ในกรณีท่ีพนักงานอัยการเห็นวาเร่ืองดังกลาวยังไมสมบูรณพอท่ีจะยื่นคํารองขอให
ศาลมีคําส่ังใหทรัพยสินนั้นท้ังหมดหรือบางสวนตกเปนของแผนดินได ใหพนักงานอัยการรีบแจง
ใหเลขาธิการทราบเพื่อดําเนินการตอไป โดยใหระบุขอท่ีไมสมบูรณนั้นใหครบถวนในคราว
เดยีวกัน 

  ใหเลขาธิการรีบดําเนินการตามวรรคสองแลวสงเร่ืองเพิ่มเติมไปใหพนักงาน
อัยการพิจารณาอีกคร้ังหนึ่ง หากพนักงานอัยการยังเห็นวาไมมีเหตุพอท่ีจะยื่นคํารองขอใหศาลมี
คําส่ังใหทรัพยสินนั้นท้ังหมดหรือบางสวนตกเปนของแผนดิน ใหพนักงานอัยการรีบแจงให
เลขาธิการทราบเพ่ือสงเร่ืองใหคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดใหคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด
ภายในกําหนดสามสิบวันนับแตไดรับเร่ืองจากเลขาธิการ และเม่ือคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดเปน
ประการใดใหพนักงานอัยการและเลขาธิการปฏิบัติตามนั้น หากคณะกรรมการมิไดวินิจฉัยช้ีขาด
ภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหปฏิบัติตามความเห็นของพนักงานอัยการ 

  เม่ือคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยช้ีขาดไมใหยื่นคํารองหรือไมวินิจฉัยช้ีขาดภายใน
กําหนดระยะเวลาและไดปฏิบัติตามความเห็นของพนักงานอัยการตามวรรคสามแลว ใหเร่ืองนั้น
เปนท่ีสุด และหามมิใหมีการดําเนินการเกี่ยวกับบุคคลนั้นในทรัพยสินเดียวกันนั้นอีก เวนแตจะได
พยานหลักฐานใหมอันสําคัญ ซ่ึงนาจะทําใหศาลมีคําส่ังใหทรัพยสินของบุคคลนั้นตกเปนของ
แผนดินได 
  เม่ือศาลรับคํารองท่ีพนักงานอัยการยื่นตอศาลแลว ใหศาลส่ังใหปดประกาศไวท่ี
ศาลนั้น และประกาศอยางนอยสองวันติดตอกันในหนังสือพิมพท่ีมีจําหนายแพรหลายในทองถ่ิน
เพื่อใหผูซ่ึงอาจอางวาเปนเจาของหรือมีสวนไดเสียในทรัพยสินมายื่นคํารองขอกอนศาลมีคําส่ังกับ
ใหศาลส่ังใหสงสําเนาประกาศไปยังเลขาธิการเพื่อปดประกาศไวท่ีสํานักงานและสถานีตํารวจ
ทองท่ีท่ีทรัพยสินนั้นต้ังอยูและถามีหลักฐานแสดงวาผูใดอาจอางวาเปนเจาของหรือมีสวนไดเสียใน
ทรัพยสิน ก็ใหเลขาธิการมีหนังสือแจงใหผูนั้นทราบ เพื่อใชสิทธิดังกลาว การแจงนั้นใหแจงโดย
ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับตามท่ีอยูคร้ังหลังสุดของผูนั้นเทาท่ีปรากฏในหลักฐาน 

  ในกรณีตามวรรคหน่ึงถามีเหตุสมควรท่ีจะดําเนินการเพ่ือคุมครองสิทธิของ
ผูเสียหายในความผิดมูลฐาน ใหเลขาธิการสงเร่ืองใหพนักงานเจาหนาท่ีตามกฎหมายท่ีกําหนด
ความผิดฐานนั้นดําเนินการตามกฎหมายดังกลาวเพื่อคุมครองสิทธิของผูเสียหายกอน 

  มาตรา ๕๐  ผูซ่ึงอางวาเปนเจาของทรัพยสินท่ีพนักงานอัยการรองขอใหตกเปน
ของแผนดินตามมาตรา ๔๙ อาจยื่นคํารองกอนศาลมีคําส่ังตามมาตรา ๕๑ โดยแสดงใหศาลเห็นวา 

  (๑) ตนเปนเจาของท่ีแทจริง และทรัพยสินนั้นไมใชทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทํา
ความผิด หรือ 
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  (๒) ตนเปนผูรับโอนโดยสุจริตและมีคาตอบแทน หรือไดมาโดยสุจริตและตาม
สมควรในทางศีลธรรมอันดีหรือในทางกุศลสาธารณะ 

  ผูซ่ึงอางวาเปนผูรับประโยชนในทรัพยสินท่ีพนักงานอัยการรองขอใหตกเปนของ
แผนดินตามมาตรา ๔๙ อาจยื่นคํารองขอคุมครองสิทธิของตนกอนศาลมีคําส่ัง โดยแสดงใหศาลเห็น
วาตนเปนผูรับประโยชนโดยสุจริตและมีคาตอบแทน หรือไดมาซ่ึงประโยชนโดยสุจริตและตาม
สมควรในทางศีลธรรมอันดี หรือในทางกุศลสาธารณะ 

  มาตรา ๕๑  เม่ือศาลทําการไตสวนคํารองของพนักงานอัยการตามมาตรา ๔๙ แลว 
หากศาลเช่ือวาทรัพยสินตามคํารองเปนทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิด และคํารองของผูซ่ึง
อางวาเปนเจาของทรัพยสินหรือผูรับโอนทรัพยสินตามมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง ฟงไมข้ึน ใหศาลมี
คําส่ังใหทรัพยสินนั้นตกเปนของแผนดิน 

  เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้ หากผูอางวาเปนเจาของหรือผูรับโอนทรัพยสินตาม
มาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง เปนผูซ่ึงเกี่ยวของหรือเคยเกี่ยวของสัมพันธกับผูกระทําความผิดมูลฐานหรือ
ความผิดฐานฟอกเงินมากอน ใหสันนิษฐานไวกอนวาบรรดาทรัพยสินดังกลาว เปนทรัพยสินท่ี
เกี่ยวกับการกระทําความผิดหรือไดรับโอนมาโดยไมสุจริต แลวแตกรณ ี

  มาตรา ๕๒  ในกรณีท่ีศาลส่ังใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินตามมาตรา ๕๑ ถา
ศาลทําการไตสวนคํารองของผูซ่ึงอางวาเปนผูรับประโยชนตามมาตรา ๕๐ วรรคสอง แลวเห็นวาฟง
ข้ึน ใหศาลมีคําส่ังคุมครองสิทธิของผูรับประโยชนโดยจะกําหนดเง่ือนไขดวยก็ได 
  เพื่อประโยชนแหงมาตราน้ี หากผูท่ีอางวาเปนผูรับประโยชนตามมาตรา ๕๐ วรรค
สอง เปนผูซ่ึงเกี่ยวของหรือเคยเกี่ยวของสัมพันธกับผูกระทําความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอก
เงินมากอน ใหสันนิษฐานไวกอนวาผลประโยชนดังกลาวเปนผลประโยชนท่ีมีอยูหรือไดมาโดยไม
สุจริต 

  มาตรา ๕๓  ในกรณีท่ีศาลส่ังใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินตามมาตรา ๕๑ หาก
ปรากฏในภายหลังโดยคํารองของเจาของ ผูรับโอน หรือผูรับประโยชนทรัพยสินนั้น ถาศาลไตสวน
แลวเห็นวากรณีตองดวยบทบัญญัติของมาตรา ๕๐ ใหศาลส่ังคืนทรัพยสินนั้นหรือกําหนดเงื่อนไข
ในการคุมครองสิทธิของผูรับประโยชน หากไมสามารถคืนทรัพยสินหรือคุมครองสิทธิไดใหใช
ราคาหรือคาเสียหายแทน  แลวแตกรณ ี

  คํารองตามวรรคหนึ่งจะตองยื่นภายในหนึ่งปนับแตคําส่ังศาลใหทรัพยสินตกเปน
ของแผนดินถึงท่ีสุด และผูรองตองพิสูจนใหเห็นวา ไมสามารถยื่นคํารองคัดคานตามมาตรา ๕๐ ได 
เพราะไมทราบถึงประกาศหรือหนังสือแจงของเลขาธิการหรือมีเหตุขัดของอันสมควรประการอ่ืน 
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  กอนศาลมีคําส่ังตามวรรคหน่ึง ใหศาลแจงใหเลขาธิการทราบถึงคํารองดังกลาว
และใหโอกาสพนักงานอัยการเขามาโตแยงคํารองนั้นได 
  มาตรา ๕๔  ในกรณีท่ีศาลมีคําส่ังใหทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิดตก
เปนของแผนดินตามมาตรา ๕๑ หากปรากฏวามีทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิดเพิ่มข้ึนอีก ก็
ใหพนักงานอัยการยื่นคํารองขอใหศาลมีคําส่ังใหทรัพยสินนั้นตกเปนของแผนดินได และใหนํา
ความในหมวดนี้มาใชบังคับโดยอนุโลม 

  มาตรา ๕๕  หลังจากท่ีพนักงานอัยการไดยื่นคํารองตามมาตรา ๔๙ หากมีเหตุอัน
ควรเชื่อไดวาอาจมีการโอน จําหนาย หรือยักยายไปเสียซ่ึงทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิด 
เลขาธิการจะสงเร่ืองใหพนักงานอัยการยื่นคําขอฝายเดียวรองขอใหศาลมีคําส่ังยึดหรืออายัด
ทรัพยสินนั้นไวช่ัวคราวกอนมีคําส่ังตามมาตรา ๕๑ ก็ได เม่ือไดรับคําขอดังกลาวแลวใหศาล
พิจารณาคําขอเปนการดวน ถามีหลักฐานเปนท่ีเช่ือไดวาคําขอน้ันมีเหตุอันสมควร ใหศาลมีคําส่ัง
ตามท่ีขอโดยไมชักชา 

  มาตรา ๕๖  เม่ือคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แลวแตกรณี ไดมีคําส่ังให
ยึดหรืออายัดทรัพยสินใดตามมาตรา ๔๘ แลว ใหพนักงานเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายดําเนินการ
ยึดหรืออายัดทรัพยสินตามคําส่ัง แลวรายงานใหทราบพรอมท้ังประเมินราคาทรัพยสินนั้นโดยเร็ว 

  การยึดหรืออายัดทรัพยสินและการประเมินราคาทรัพยสินท่ียึดหรืออายัดไวให
เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

  ท้ังนี้ ใหนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม 

  มาตรา ๕๗  การเก็บรักษาและการจัดการทรัพยสินท่ีคณะกรรมการธุรกรรมหรือ
เลขาธิการ แลวแตกรณี ไดมีคําส่ังยึดหรืออายัดไว ใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 

  ในกรณีท่ีทรัพยสินตามวรรคหน่ึงไมเหมาะสมท่ีจะเก็บรักษาไว หรือหากเก็บรักษา
ไวจะเปนภาระแกทางราชการมากกวาการนําไปใชประโยชนอยางอ่ืน เลขาธิการอาจส่ังใหผูมีสวน
ไดเสียรับทรัพยสินนั้นไปดูแลและใชประโยชนโดยมีประกันหรือหลักประกันหรือใหนําทรัพยสิน
นั้นออกขายทอดตลาด หรือนําไปใชเพื่อประโยชนของทางราชการแลวรายงานใหคณะกรรมการ
ทราบก็ได 
  การใหผูมีสวนไดเสียรับทรัพยสินไปดูแลและใชประโยชน การนําทรัพยสินออก
ขายทอดตลาดหรือการนําทรัพยสินไปใชประโยชนของทางราชการตามวรรคสอง ใหเปนไปตาม
ระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 

  ถาความปรากฏในภายหลังวา ทรัพยสินท่ีนําออกขายทอดตลาดหรือท่ีนําไปใชเพื่อ
ประโยชนของทางราชการตามวรรคสอง มิใชทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิดใหคืน
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ทรัพยสินนั้นพรอมท้ังชดใชคาเสียหายและคาเส่ือมสภาพตามจํานวนที่คณะกรรมการกําหนด ใหแก
เจาของหรือผูครอบครอง ถาไมอาจคืนทรัพยสินได ใหชดใชราคาทรัพยสินนั้นตามราคาท่ีประเมิน
ไดในวันท่ียึดหรืออายัดทรัพยสิน หรือตามราคาท่ีไดจากการขายทอดตลาดทรัพยสินนั้น แลวแต
กรณี ท้ังนี้ ใหเจาของหรือผูครอบครองไดรับดอกเบ้ียในอัตราสูงสุดของดอกเบ้ียเงินฝากประเภท
ฝากประจําของธนาคารออมสินในจํานวนเงินท่ีไดรับคืนหรือชดใชราคา แลวแตกรณี 
  การประเมินคาเสียหายและคาเส่ือมสภาพตามวรรคส่ี ใหเปนไปตามระเบียบท่ี
คณะกรรมการกําหนด 

  มาตรา ๕๘  ในกรณีท่ีทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิดใด เปนทรัพยสินท่ี
สามารถดําเนินการตามกฎหมายอ่ืนไดอยูแลว แตยังไมมีการดําเนินการกับทรัพยสินนั้นตาม
กฎหมายดังกลาว หรือดําเนินการตามกฎหมายดังกลาวแลวแตไมเปนผล หรือการดําเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้จะกอใหเกิดประโยชนแกทางราชการมากกวา ก็ใหดําเนินการกับทรัพยสินนั้น
ตอไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
  มาตรา ๕๙  การดําเนินการทางศาลตามหมวดน้ี ใหยื่นตอศาลแพงและใหนํา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในการนี้ใหพนักงานอัยการไดรับการยกเวนคาฤชาธรรมเนียมท้ังปวง 

 

หมวด ๗ 

บทกําหนดโทษ 

   
 

  มาตรา ๖๐  ผูใดกระทําความผิดฐานฟอกเงิน ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหนึ่งปถึง
สิบป หรือปรับต้ังแตสองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

  มาตรา ๖๑  นิติบุคคลใดกระทําความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๗ มาตรา ๘ หรือ
มาตรา ๙ ตองระวางโทษปรับต้ังแตสองแสนบาทถึงหนึ่งลานบาท 

  กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคล
ตามวรรคหนึ่ง กระทําความผิดตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหนึ่งปถึงสิบป หรือปรับตั้งแตสองหม่ืน
บาทถึงสองแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิด
ของนิติบุคคลนั้น 

  มาตรา ๖๒  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๖ มาตรา 
๒๐ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ ตองระวางโทษปรับไมเกินสามแสนบาท 
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  มาตรา ๖๓  ผูใดรายงานหรือแจงตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๖ หรือมาตรา 
๒๑ วรรคสอง โดยแสดงขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดความจริงท่ีตองแจงใหพนักงานเจาหนาท่ี
ทราบ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับตั้งแตหาหม่ืนบาทถึงหาแสนบาท หรือท้ังจําท้ัง
ปรับ 

  มาตรา ๖๔  ผูใดไมมาใหถอยคํา ไมสงคําช้ีแจงเปนหนังสือ หรือไมสงบัญชี
เอกสารหรือหลักฐานตามมาตรา ๓๘ (๑) หรือ (๒) หรือขัดขวางหรือไมใหความสะดวกตามมาตรา 
๓๘ (๓) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

  ผูใดกระทําการใด ๆ ใหบุคคลอ่ืนลวงรูขอมูลท่ีเก็บรักษาไวตามมาตรา ๓๘ วรรคส่ี 
เวนแตการปฏิบัติการตามอํานาจหนาท่ีหรือตามกฎหมาย ตองระวางโทษตามวรรคหน่ึง 

  มาตรา ๖๕  ผูใดยักยาย ทําใหเสียหาย ทําลาย ซอนเรน เอาไปเสีย ทําใหสูญหาย
หรือทําใหไรประโยชนซ่ึงเอกสารหรือบันทึก ขอมูล หรือทรัพยสินท่ีเจาพนักงานยึดหรืออายัดไว
หรือท่ีตนรูหรือควรรูวาจะตกเปนของแผนดินตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
สามป หรือปรับไมเกินสามแสนบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ 

  มาตรา ๖๖  ผูใดรูหรืออาจรูความลับในราชการเกี่ยวกับการดําเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้ กระทําดวยประการใด ๆ ใหผูอ่ืนรูหรืออาจรูความลับดังกลาว เวนแตเปนการ
ปฏิบัติการตามหนาท่ีหรือตามกฎหมาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสน
บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

 ชวน หลีกภยั 

             นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปจจุบันผูประกอบ
อาชญากรรมซ่ึงกระทําความผิดกฎหมายบางประเภท ไดนําเงินหรือทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทํา
ความผิดนั้นมากระทําการในรูปแบบตาง ๆ อันเปนการฟอกเงิน เพื่อนําเงินหรือทรัพยสินนั้นไปใช
เปนประโยชนในการกระทําความผิดตอไปไดอีก ทําใหยากแกการปราบปรามการกระทําความผิด
กฎหมายเหลานั้น และโดยท่ีกฎหมายท่ีมีอยูก็ไมสามารถปราบปรามการฟอกเงินหรือดําเนินการกับ
เงินหรือทรัพยสินนั้นไดเทาท่ีควร ดังนั้น เพื่อเปนการตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมดังกลาว 
สมควรกําหนดมาตรการตาง ๆ ใหสามารถดําเนินการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้
 
 

พระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
พ.ศ. ๒๕๔๖3 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายอาญากําหนดความผิดเกี่ยวกับการกอการรายและเนื่องจากการสนับสนุนทาง
การเงินแกการกอการรายเปนปจจัยท่ีชวยสนับสนุนทําใหการกอการรายรุนแรงยิ่งข้ึน อันเปนการ
กระทบตอความมั่นคงของประเทศ ซ่ึงคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติไดขอใหทุก
ประเทศรวมมือดําเนินการปองกันและปราบปรามการกระทําท่ีเปนการกอการราย รวมถึงการ
สนับสนุนทางทรัพยสินหรือกรณีอ่ืนใดท่ีมีวัตถุประสงคจะนําไปใชดําเนินการกอการรายเพ่ือแกไข
ปญหาใหการกอการรายยุติลงดวย สมควรกําหนดใหความผิดฐานกอการรายเปนความผิดมูลฐาน
ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อนํามาตรการตาม
กฎหมายดังกลาวมาใชควบคูกัน ซ่ึงจะทําใหการบังคับใชประมวลกฎหมายอาญาในเร่ืองนี้เปนไป
อยางไดผล โดยท่ีเปนกรณีฉุกเฉินท่ีมีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจหลีกเล่ียงได ในอันท่ีจะรักษา
ความปลอดภัยของประเทศและความปลอดภัยสาธารณะ จึงจําเปนตองตราพระราชกําหนดนี้ 
 

                                                 
 3 รก.๒๕๔๖/๗๖ก/๔/๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๖ 
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พระราชบัญญัต ิ
ขายตรงและตลาดแบบตรง 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันท่ี ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕ 
เปนปท่ี ๕๗ ในรัชกาลปจจบัุน 

 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลา ฯ ใหประกาศวา 
  โดยท่ีเปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการขายตรงและตลาดแบบตรง 
  พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติให
กระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ
ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
  มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง 
พ.ศ. ๒๕๔๕” 
  มาตรา ๒1 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวัน
ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
  มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
  “ขายตรง” หมายความวา การทําตลาดสินคาหรือบริการในลักษณะของการ
นําเสนอขายตอผูบริโภคโดยตรง ณ ท่ีอยูอาศัยหรือสถานท่ีทํางานของผูบริโภคหรือของผูอ่ืน หรือ
สถานท่ีอ่ืนที่มิใชสถานท่ีประกอบการคาเปนปกติธุระ โดยผานตัวแทนขายตรงหรือผูจําหนายอิสระ
ช้ันเดียวหรือหลายช้ันแตไมรวมถึงนิติกรรมตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
  “ตลาดแบบตรง” หมายความวา การทําตลาดสินคาหรือบริการในลักษณะของการ
ส่ือสารขอมูลเพื่อเสนอขายสินคาหรือบริการโดยตรงตอผูบริโภคซึ่งอยูหางโดยระยะทางและ

                                                 
 1 รก.๒๕๔๕/๔๐ก/๑/๓๐ เมษายน ๒๕๔๕ 
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มุงหวังใหผูบริโภคแตละรายตอบกลับเพ่ือซ้ือสินคาหรือบริการจากผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
นั้น 
  “ผูบริโภค” หมายความวา ผูซ้ือหรือผูไดรับบริการจากผูจําหนายอิสระ ตัวแทนขาย
ตรง ผูประกอบธุรกิจขายตรง หรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง หรือผูซ่ึงไดรับการเสนอหรือการ
ชักชวนจากผูจําหนายอิสระ ตัวแทนขายตรง ผูประกอบธุรกิจขายตรงหรือผูประกอบธุรกิจตลาด
แบบตรงเพ่ือใหซ้ือสินคาหรือรับบริการ 
  “ผูจําหนายอิสระ” หมายความวา บุคคลท่ีไดรับโอนกรรมสิทธ์ิในสินคาหรือ
บริการจากผูประกอบธุรกิจขายตรงและนําสินคาหรือบริการดังกลาวไปเสนอขายตรงตอผูบริโภค 
  “ตัวแทนขายตรง” หมายความวา บุคคลซ่ึงไดรับมอบอํานาจจากผูประกอบธุรกิจ
ขายตรงใหนําสินคาหรือบริการไปเสนอขายตรงตอผูบริโภค 
  “ซ้ือ” หมายความรวมถึง เชา เชาซ้ือ หรือไดมาไมวาดวยประการใด ๆ โดยให
คาตอบแทนเปนเงินหรือผลประโยชนอยางอ่ืน 
  “ขาย” หมายความรวมถึง ใหเชา ใหเชาซ้ือ หรือจัดหาใหไมวาดวยประการใด ๆ
โดยเรียกคาตอบแทนเปนเงินหรือผลประโยชนอยางอ่ืน ตลอดจนการเสนอหรือการชักชวนเพื่อการ
ดังกลาวดวย 
  “สินคา” หมายความวา ส่ิงของท่ีผลิตหรือมีไวเพื่อขาย 
  “บริการ” หมายความวา การรับจัดทําการงาน การใหสิทธิใด ๆ หรือการใหใชหรือ
ใหประโยชนในทรัพยสินหรือกิจการใด ๆ โดยเรียกคาตอบแทนเปนเงินหรือผลประโยชนอ่ืน แต
ไมรวมถึงการจางแรงงานตามกฎหมายแรงงาน 
  “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง 
  “กรรมการ” หมายความวา กรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง 
  “นายทะเบียน” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
  “พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวาผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
  “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  มาตรา ๔ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงต้ัง
พนักงานเจาหนาท่ีและออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้นเม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
  มาตรา ๕ ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจ
ดังตอไปนี้ 
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  (๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา แจงขอเท็จจริง หรือทําคําช้ีแจงเปน
หนังสือ หรือใหสงบัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบหรือประกอบการ
พิจารณา 
  (๒) เขาไปในสถานท่ีทําการของผูประกอบธุรกิจขายตรง หรือผูประกอบธุรกิจ
ตลาดแบบตรงในระหวางเวลาทําการของสถานท่ีนั้น เพื่อสอบถามขอเท็จจริงหรือตรวจดูเอกสาร 
หรือหลักฐานเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  (๓) เก็บหรือนําสินคาในปริมาณพอสมควรไปเปนตัวอยาง เพื่อตรวจสอบหรือ
วิเคราะหโดยไมตองชําระราคาสินคานั้น ท้ังนี้ การเก็บหรือนําสินคาตัวอยางไปและการใหคืนสินคา
ตัวอยางตามความประสงคของเจาของใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
  การใชอํานาจตามวรรคหน่ึง (๒) ตองปฏิบัติตามระเบียบท่ีเลขาธิการ
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคกําหนด ระเบียบดังกลาวอยางนอยตองกําหนดถึงการแสดงความ
บริสุทธ์ิกอนการเขาไป การมอบบันทึกเหตุผลในการเขาไปใหแกผูครอบครองสถานท่ี และการ
รายงานผลการปฏิบัติหนาท่ีตอผูบังคับบัญชา 
  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามวรรคหน่ึง ใหผูท่ีเกี่ยวของอํานวยความสะดวกตามสมควร 
  มาตรา ๖ ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจาหนาท่ีตองแสดง
บัตรประจําตัวของพนักงานเจาหนาท่ี 
บัตรประจําตัวของพนักงานเจาหนาท่ี ใหเปนไปตามแบบท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
  มาตรา ๗ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการ อนุกรรมการ นาย
ทะเบียนและพนักงานเจาหนาท่ีเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง 

   
 
  มาตรา ๘ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการขายตรงและตลาด
แบบตรง” ประกอบดวย 
  (๑) ประธานกรรมการหนึ่งคน ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูซ่ึงมีความรูความ
เช่ียวชาญเกี่ยวกับการขายตรงและการตลาดแบบตรง 
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  (๒) กรรมการโดยตําแหนง ไดแก อธิบดีกรมการคาภายใน อธิบดีกรมสงเสริม
อุตสาหกรรม ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
  (๓) กรรมการซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูแทนสมาคมท่ีมีวัตถุประสงคเกี่ยวกับ
ธุรกิจขายตรงจํานวนหน่ึงคน ผูแทนสมาคมท่ีมีวัตถุประสงคเกี่ยวกับธุรกิจตลาดแบบตรง จํานวน
หนึ่งคน และผูแทนสมาคมหรือมูลนิธิท่ีมีวัตถุประสงคเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค จํานวนสอง
คน 
  (๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนส่ีคน ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูซ่ึงมีความรู
ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการขายตรงหรือการตลาดแบบตรง ท้ังนี้ ตองแตงต้ังจากผูทรงคุณวุฒิ
ภาคเอกชนไมนอยกวากึ่งหนึ่ง 
  ใหเลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเปนกรรมการและเลขานุการ 
  ในการแตงตั้งกรรมการตามวรรคหน่ึง (๓) ใหบรรดาสมาคมท่ีมีวัตถุประสงค
เกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สมาคมท่ีมีวัตถุประสงคเกี่ยวกับธุรกิจตลาดแบบตรง หรือสมาคมหรือมูลนิธิ
ท่ีมีวัตถุประสงคเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค แลวแตกรณี เสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นสมควรตอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแตงตั้ง สําหรับหลักเกณฑและวิธีการเสนอช่ือบุคคลใหเปนไปตาม
ระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนด 
  มาตรา ๙ ประธานกรรมการตองไมดํารงตําแหนง หรือเปนหุนสวนหรือเปนผูถือ
หุนเกินจํานวนรอยละสิบ ในหางหุนสวนหรือบริษัทท่ีประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง 
ในระยะหนึ่งปกอนดํารงตําแหนงหรือระหวางดํารงตําแหนงประธานกรรมการ 
  มาตรา ๑๐ ใหกรรมการตามมาตรา ๘ (๑) (๓) และ (๔) มีวาระดํารงตําแหนงคราว
ละ สามป กรรมการซ่ึงพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงต้ังอีกไดแตไมเกินสองวาระติดตอกัน 
  เม่ือครบกําหนดตามวาระดังกลาวในวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการแตงต้ังกรรมการ
ข้ึนใหมใหกรรมการซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไป จนกวา
กรรมการซ่ึงไดรับแตงต้ังใหมเขารับหนาท่ี 
  มาตรา ๑๑ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๐ กรรมการซ่ึง
คณะรัฐมนตรีแตงต้ังพนจากตําแหนงเม่ือ 
  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออก 
  (๓) เปนบุคคลลมละลาย 
  (๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
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  (๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (๖) คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรอง ไมสุจริตตอหนาท่ี มีความประพฤติเส่ือม
เสียหรือหยอนความสามารถ 
  ในกรณีท่ีกรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจแตงตั้งผูอ่ืนเปน
กรรมการแทนไดและใหผูท่ีไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยู
ของกรรมการซ่ึงตนแทน 
  ในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการเพิ่มข้ึนในระหวางท่ีกรรมการซ่ึงแตงตั้ง
ไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหผูท่ีไดรับแตงต้ังใหเปนกรรมการเพิ่มข้ึนอยูในตําแหนงเทากับ
วาระท่ีเหลืออยูของกรรมการท่ีไดรับแตงต้ังไวแลว 
  มาตรา ๑๒ ในการประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมมาประชุม 
หรือไมอยูในท่ีประชุมใหกรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในท่ีประชุม 
  การประชุมคณะกรรมการทุกคราวตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหน่ึงใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน 
ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด 
  มาตรา ๑๓ คณะกรรมการมีอํานาจและหนาท่ีดังตอไปนี้ 
  (๑) พิจารณาเร่ืองรองทุกขจากผูบริโภคที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายอัน
เนื่องมาจากการกระทําของผูจําหนายอิสระ ตัวแทนขายตรง ผูประกอบธุรกิจขายตรงหรือผูประกอบ
ธุรกิจตลาดแบบตรง 
  (๒) แจงหรือโฆษณาขาวสารเกี่ยวกับสินคาหรือบริการท่ีอาจกอใหเกิดความ
เสียหายหรือเส่ือมเสียแกสิทธิของผูบริโภค ในการน้ี จะระบุช่ือสินคาหรือบริการ หรือช่ือของผู
จําหนายอิสระ ตัวแทนขายตรง ผูประกอบธุรกิจขายตรง หรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงดวย ก็
ได 
  (๓) กํากับดูแลผูประกอบธุรกิจขายตรงและผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง รวมท้ัง
ติดตามสอดสองพฤติการณในการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง 
  (๔) วางระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  (๕) พิจารณาวินิจฉัยการอุทธรณคําส่ังของนายทะเบียน 
  (๖) เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการในการกํากับ
ดูแล รวมท้ังสงเสริมสนับสนุนการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง และพิจารณาให
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ความเห็นในเร่ืองตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงตามท่ีคณะรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรีมอบหมาย 
  (๗) สอดสองเรงรัดพนักงานเจาหนาท่ี สวนราชการ หรือหนวยงานอื่นของรัฐให
ปฏิบัติการตามอํานาจและหนาท่ีท่ีกฎหมายกําหนด ตลอดจนเรงรัดพนักงานเจาหนาท่ีใหดําเนินคดี
ในความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
  (๘) เสนอแนะในการออกกฎกระทรวง ตามพระราชบัญญัตินี้ 
  (๙) เร่ืองอ่ืนตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมาย 
  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามมาตราน้ี คณะกรรมการอาจมอบหมายใหสํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเปนผูปฏิบัติการหรือเตรียมขอเสนอมายังคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาดําเนินการตอไปได 
  มาตรา ๑๔ คณะกรรมการจะแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ
อยางหนึ่งอยางใดแทนคณะกรรมการก็ได 
  มาตรา ๑๕ การประชุมของคณะอนุกรรมการใหนํามาตรา ๑๒ มาใชบังคับโดย
อนุโลม 
  มาตรา ๑๖ ในการปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ คณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการมีอํานาจส่ังใหบุคคลหน่ึงบุคคลใดมาใหขอเท็จจริง คําอธิบาย คําแนะนําหรือ
ความเห็นหรือสงเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของหรือส่ิงอ่ืนใดมาเพื่อประกอบการพิจารณาได 
  มาตรา ๑๗ ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการตองให
โอกาสแกผูถูกกลาวหาหรือสงสัยวากระทําการอันเปนการขัดตอพระราชบัญญัตินี้ เพื่อชี้แจง
ขอเท็จจริงและแสดงความคิดเห็นตามสมควร เวนแตในกรณีท่ีจําเปนและเรงดวนหากปลอยใหเนิ่น
ชาไปจะกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกผูหนึ่งผูใด หรือจะกระทบตอประโยชนสาธารณะ 
  การกําหนดหรือการออกคําส่ังในเร่ืองใดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการ
คํานึงถึงความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนแกผูบริโภค ผูจําหนายอิสระ ตัวแทนขายตรง ผูประกอบธุรกิจ
ขายตรงและผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง และในกรณีท่ีเห็นสมควรคณะกรรมการจะกําหนด
เง่ือนไข หรือวิธีการชั่วคราวในการบังคับใหเปนไปตามการกําหนดหรือการออกคําส่ังนั้นก็ได 
  มาตรา ๑๘ ใหสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคตามกฎหมายวาดวยการ
คุมครองผูบริโภครับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการและมีหนาท่ีรับคําขอจดทะเบียนการ
ประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง ติดตามสอดสองพฤติการณในการประกอบธุรกิจขายตรง
และตลาดแบบตรงและปฏิบัติงานใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
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หมวด ๒ 
การประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง 

   
 
  มาตรา ๑๙ หามมิใหผูประกอบธุรกิจขายตรงและผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
ดําเนินกิจการในลักษณะที่เปนการชักชวนใหบุคคลเขารวมเปนเครือขายในการประกอบธุรกิจขาย
ตรงหรือในการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง โดยตกลงวาจะใหผลประโยชนตอบแทนจากการหา
ผูเขารวมเครือขายดังกลาวซ่ึงคํานวณจากจํานวนผูเขารวมเครือขายท่ีเพิ่มข้ึน 
 

สวนท่ี ๑ 
การประกอบธุรกิจขายตรง 

   
 
  มาตรา ๒๐ หามมิใหผูใดประกอบธุรกิจขายตรง เวนแตจะไดจดทะเบียนการ
ประกอบธุรกิจขายตรงตามพระราชบัญญัตินี้ 
  มาตรา ๒๑ ผูประกอบธุรกิจขายตรงตองดําเนินกิจการใหเปนไปตามแผนการจาย
ผลตอบแทนของตนท่ีไดยื่นตอนายทะเบียนตามมาตรา ๓๘ 
  แผนการจายผลตอบแทนตองมีลักษณะดังตอไปนี้ 
  (๑) ตองไมกําหนดใหผูจําหนายอิสระหรือตัวแทนขายตรงท่ีไมใชลูกจางไดรับ
ผลตอบแทนท่ีเปนรายไดหลักจากการรับสมัครบุคคลหรือแนะนําผูจําหนายอิสระหรือตัวแทนขาย
ตรงท่ีไมใชลูกจางอ่ืนเขารวมเปนเครือขายในการประกอบธุรกิจขายตรง 
  (๒) ผลตอบแทนท่ีเปนรายไดหลักของผูจําหนายอิสระหรือตัวแทนขายตรงท่ี
ไมใชลูกจางข้ึนอยูกับการขายสินคาหรือบริการแกผูบริโภค รวมไปถึงการซ้ือเพื่อการใชหรือ
บริโภคเอง 
  (๓) ตองไมบังคับใหผูจําหนายอิสระซ้ือสินคา 
  (๔) ตองไมชักจูงใหผูจําหนายอิสระซ้ือสินคาในปริมาณมากเกินไปอยางไมสม
เหตุผล 
  (๕) ตองแสดงวิธีการคิดคํานวณการจายผลตอบแทนที่ตรงตอความเปนจริง หรือ
เปนไปไดจริงและอยางเปดเผยชัดเจน 
  (๖) ลักษณะอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 
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  แผนการจายผลตอบแทนใดท่ีมีลักษณะแตกตางไปจากท่ีกําหนดไวในวรรคสอง
ใหมีผลบังคับใชเทาท่ีเปนธรรมแกผูจําหนายอิสระหรือตัวแทนขายตรงท่ีไมใชลูกจาง 
  มาตรา ๒๒ หามมิใหผูประกอบธุรกิจขายตรงเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสมัครเขา
เปนสมาชิก คาฝกอบรม คาวัสดุอุปกรณสงเสริมการขาย หรือคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับ
การเขารวมเปนเครือขายในการประกอบธุรกิจขายตรงจากผูจําหนายอิสระหรือตัวแทนขายตรงท่ี
ไมใชลูกจางในอัตราสูงกวาท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
  มาตรา ๒๓ สัญญาระหวางผูจําหนายอิสระกับผูประกอบธุรกิจขายตรง ใหทําเปน
หนังสือซ่ึงอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
  (๑) เง่ือนไขท่ีชัดเจนเกี่ยวกับการจายผลตอบแทนตามแผนการจายผลตอบแทน 
  (๒) เง่ือนไขท่ีชัดเจนเกี่ยวกับคาธรรมเนียมการสมัคร คาฝกอบรม คาวัสดุอุปกรณ
สงเสริมการขาย หรือคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ 
  (๓) เง่ือนไขที่ชัดเจนเกี่ยวกับการท่ีผูประกอบธุรกิจขายตรงจะรับซ้ือสินคา วัสดุ
อุปกรณสงเสริมการขาย ชุดคูมือ หรืออุปกรณสงเสริมธุรกิจคืนจากผูจําหนายอิสระ ตลอดจน
กําหนดระยะเวลาท่ีผูจําหนายอิสระสามารถใชสิทธิดังกลาว 
  ความในวรรคหน่ึง (๑) และ (๒) ใหนํามาใชบังคับแกตัวแทนขายตรงท่ีไมใช
ลูกจางดวย 
  มาตรา ๒๔ ในการนําสินคาหรือบริการไปเสนอขายตรงตอผูบริโภค ผูจําหนาย
อิสระตองดําเนินการตามเง่ือนไขและแผนการขายท่ีผูประกอบธุรกิจขายตรงกําหนด 
  มาตรา ๒๕ เม่ือผูจําหนายอิสระใชสิทธิคืนสินคา วัสดุอุปกรณสงเสริมการขาย ชุด
คูมือหรืออุปกรณสงเสริมธุรกิจท่ีซ้ือไปจากผูประกอบธุรกิจขายตรง ใหผูประกอบธุรกิจขายตรงซ้ือ
คืนตามราคาท่ีผูจําหนายอิสระไดจาย ภายในระยะเวลาสิบหาวันนับแตวันท่ีผูจําหนายอิสระใชสิทธิ
คืน แตในการใชสิทธิคืนกรณีท่ีสัญญาตามมาตรา ๒๓ ส้ินสุดลง ผูประกอบธุรกิจขายตรงมีสิทธิหัก
คาดําเนินการไดไมเกินอัตราท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด และมีสิทธิหักกลบลบหนี้ใด ๆ อัน
เกี่ยวกับสัญญาตามมาตรา ๒๓ ท่ีผูจําหนายอิสระจะตองชําระได 
 
  มาตรา ๒๖ ในการเขาไปติดตอเพื่อเสนอขายสินคาใหแกผูบริโภคโดยตรง ณ ท่ีอยู
อาศัยหรือสถานท่ีทํางานของผูบริโภคหรือของผูอ่ืน หรือสถานท่ีอ่ืนท่ีมิใชสถานท่ีประกอบการคา
เปนปกติธุระผูจําหนายอิสระหรือตัวแทนขายตรงจะตองไดรับอนุญาตจากผูบริโภคหรือผู
ครอบครองสถานท่ีนั้นกอนและตองไมกระทําการอันเปนการรบกวนหรือกอใหเกิดความรําคาญแก
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บุคคลดังกลาว ในการนี้ผูจําหนายอิสระหรือตัวแทนขายตรงตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชนและ
บัตรประจําตัวผูจําหนายอิสระหรือตัวแทนขายตรงซ่ึงออกโดยผูประกอบธุรกิจขายตรงดวย 
 

สวนท่ี ๒ 
การประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง 

   
 
  มาตรา ๒๗ หามมิใหผูใดประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง เวนแตจะไดจดทะเบียน
การประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงตามพระราชบัญญัตินี้ 
  มาตรา ๒๘ ขอความในการส่ือสารขอมูลเพื่อเสนอขายสินคาหรือบริการของผู
ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
  มาตรา ๒๙ ใหนําบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค ในสวนท่ี
เกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคดานการโฆษณามาใชบังคับแกการสื่อสารขอมูล เพ่ือเสนอขายสินคา
หรือบริการของผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงโดยอนุโลม โดยใหถือวาอํานาจหนาท่ีของ
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเปนอํานาจหนาท่ีของรัฐมนตรี และใหถือวาอํานาจหนาท่ีของ
คณะกรรมการวาดวยการโฆษณาเปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ 

 
หมวด ๓ 

การคุมครองผูบริโภค 
   

 
  มาตรา ๓๐ ผูจําหนายอิสระ ตัวแทนขายตรงหรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงมี
หนาท่ีสงมอบเอกสารการซ้ือขายสินคาหรือบริการแกผูบริโภค 
  เอกสารการซ้ือขายตามวรรคหนึ่งตองมีขอความภาษาไทยท่ีอานเขาใจงาย โดย
ระบุช่ือผูซ้ือและผูขาย วันท่ีซ้ือขายและวันท่ีสงมอบสินคาหรือบริการ รวมท้ังสิทธิของผูบริโภคใน
การเลิกสัญญาซ่ึงสิทธิเลิกสัญญาดังกลาวตองกําหนดดวยตัวอักษรท่ีเห็นเดนชัดกวาขอความท่ัวไป 
 
  มาตรา ๓๑ คณะกรรมการมีอํานาจกําหนดรายละเอียดในเอกสารการซ้ือขายสินคา
หรือบริการท่ีใชวิธีการขายตรงหรือตลาดแบบตรง โดยถือเอาราคาสินคาหรือบริการที่ผูบริโภค
ไดรับการคุมครองและประเภทสินคาหรือบริการเปนสําคัญ 
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  เอกสารการซ้ือขายตามวรรคหน่ึง อยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้ 
  (๑) รายละเอียดตามมาตรา ๓๐ 
  (๒) กําหนดเวลา สถานท่ี และวิธีการในการชําระหนี้ 
  (๓) สถานท่ี และวิธีการในการสงมอบสินคาหรือบริการ 
  (๔) วิธีการเลิกสัญญา 
  (๕) วิธีการคืนสินคา 
  (๖) การรับประกันสินคา 
  (๗)การเปล่ียนสินคาในกรณีมีความชํารุดบกพรอง 
  ประกาศกําหนดรายละเอียดในเอกสารการซ้ือขายใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  มาตรา ๓๒ การซ้ือขายสินคาหรือบริการใดท่ีผูจําหนายอิสระ ตัวแทนขายตรงหรือ
ผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ไมไดจัดใหมีเอกสารการซ้ือขายท่ีมีรายละเอียดตามมาตรา ๓๐ หรือ
มาตรา ๓๑ ยอมไมมีผลผูกพันผูบริโภค 
  มาตรา ๓๓ ในการซ้ือสินคาหรือบริการจากการขายตรงหรือจากการขายผานตลาด
แบบตรงผูบริโภคมีสิทธิเลิกสัญญาโดยการสงหนังสือแสดงเจตนาภายในเวลาเจ็ดวันนับแตวันท่ี
ไดรับสินคาหรือบริการ ไปยังผูประกอบธุรกิจขายตรงหรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงสําหรับ
ธุรกิจขายตรงผูบริโภคจะแจงไปยังผูจําหนายอิสระหรือตัวแทนขายตรงท่ีเกี่ยวของก็ได 
  บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งไมใชบังคับกับประเภท ราคาหรือชนิดของสินคาหรือ
บริการตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
  มาตรา ๓๔ ผูบริโภคที่ใชสิทธิเลิกสัญญาตามมาตรา ๓๓ ตองเลือกปฏิบัติอยางใด
อยางหนึ่ง ดังตอไปน้ี 
  (๑) สงคืนสินคาไปยังผูจําหนายอิสระ ตัวแทนขายตรง หรือผูประกอบธุรกิจขาย
ตรง ในกรณีการขายตรง หรือสงคืนสินคาไปยังผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ในกรณีตลาดแบบ
ตรง 
  (๒) เก็บรักษาสินคาไวตามสมควรภายในระยะเวลายี่สิบเอ็ดวันนับแตวันท่ีใชสิทธิ
เลิกสัญญาเวนแตสินคานั้นเปนของเสียงายโดยสภาพไมอาจเก็บรักษาไดภายในระยะเวลาดังกลาว 
ใหเก็บรักษาตามเวลาและวิธีการอันควรแกสภาพ เม่ือพนกําหนดนั้นแลว ผูบริโภคจะเก็บรักษา
สินคานั้นไวหรือไมก็ได 
  ผูบริโภคท่ีเลือกปฏิบัติตามวรรคหน่ึง (๒) มีหนาท่ีตองสงคืนสินคาใหผูจําหนาย
อิสระ ตัวแทนขายตรง ผูประกอบธุรกิจขายตรง หรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง แลวแตกรณี 
มารับคืน ณ ภูมิลําเนาของผูบริโภค แตถาผูประกอบธุรกิจขายตรงหรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบ
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ตรง ขอใหผูบริโภคสงคืนสินคาทางไปรษณียโดยเรียกเก็บเงินปลายทาง ภายในระยะเวลาตามวรรค
หนึ่ง (๒) ผูบริโภคตองสงคืนสินคานั้นตามคําขอของผูประกอบธุรกิจดังกลาว 
  ถาสินคาเปนของใชส้ินเปลือง ผูบริโภคมีหนาท่ีคืนเฉพาะสวนท่ีเหลือจากการใช
กอนใชสิทธิเลิกสัญญา 
  หลักเกณฑและวิธีการในการคืนสินคาและบริการใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 
  ผูบริโภคมีสิทธิท่ีจะยึดหนวงสินคาไวไดจนกวาจะไดรับคืนเงินท่ีผูบริโภคจายไป
ในการซ้ือสินคานั้น 
  มาตรา ๓๕ ภายใตบังคับมาตรา ๓๔ หากสินคาหรือบริการนั้นบุบสลาย หรือสูญ
หายเพราะความผิดของผูบริโภค หรือผูบริโภคไดทําใหการคืนสินคาหรือบริการกลายเปนพนวิสัย 
ใหผูบริโภคชดใชคาเสียหายใหแกผูจําหนายอิสระ ตัวแทนขายตรง ผูประกอบธุรกิจขายตรงหรือผู
ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง แลวแตกรณี เวนแตเปนความเสียหายท่ีเกิดข้ึนตามปกติจากการเปด
การประกอบหรือการผสมเพื่อใชสินคาหรือบริการ 
  มาตรา ๓๖ เม่ือผูบริโภคใชสิทธิเลิกสัญญาตามมาตรา ๓๓ ใหผูจําหนายอิสระ 
ตัวแทนขายตรง ผูประกอบธุรกิจขายตรง หรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงคืนเงินเต็มจํานวนท่ี
ผูบริโภคจายไปเพื่อการซ้ือสินคาหรือบริการนั้นภายในกําหนดเวลาสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับ
หนังสือแสดงเจตนาเลิกสัญญา 
  ในกรณีท่ีผูจําหนายอิสระ ตัวแทนขายตรง ผูประกอบธุรกิจขายตรงหรือผูประกอบ
ธุรกิจตลาดแบบตรงใดไมคืนเงินตามจํานวนและภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ใหผู
จําหนายอิสระ ตัวแทนขายตรง ผูประกอบธุรกิจขายตรงหรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงน้ัน
ชําระเบี้ยปรับตามอัตราท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนดใหแกผูบริโภค 
  มาตรา ๓๗ คํารับประกันสินคาหรือบริการใหจัดเปนภาษาไทยและระบุถึงสิทธิ
ของผูบริโภคในการเรียกรองสิทธิตามคํารับประกันท่ีชัดเจนและสามารถเขาใจไดถึงเง่ือนไขท่ี  ระบุ
ไว 
  รายละเอียดเกี่ยวกับคํารับประกันสินคาหรือบริการตามวรรคหน่ึงใหเปนไปตามท่ี
คณะกรรมการประกาศกําหนด 
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หมวด ๔ 
การจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง 

   
 
  มาตรา ๓๘ บุคคลใดประสงคจะประกอบธุรกิจขายตรงหรือประกอบธุรกิจตลาด
แบบตรงใหยื่นคําขอตอนายทะเบียนตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
  สําหรับผูประกอบธุรกิจขายตรง ใหยื่นแผนการจายผลตอบแทนพรอมกับคําขอ
ตามวรรคหน่ึงดวย 
  ในกรณีจะแกไขเปล่ียนแปลงแผนการจายผลตอบแทน ผูประกอบธุรกิจขายตรง
ตองแจงการเปล่ียนแปลงใหนายทะเบียนทราบกอนจึงจะนําไปปฏิบัติได 
  มาตรา ๓๙ คําขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและการประกอบธุรกิจ
ตลาดแบบตรงใหเปนไปตามแบบที่คณะกรรมการประกาศกําหนด ซ่ึงอยางนอยตองมีรายการ
ดังตอไปนี้ 
  (๑) ช่ือของผูประกอบธุรกิจขายตรงหรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง 
  (๒) ภูมิลําเนาของผูประกอบธุรกิจขายตรงหรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง 
  (๓) ประเภทหรือชนิดของสินคาหรือบริการ 
  (๔) วิธีการขายสินคาหรือบริการ 
 
 

หมวด ๕ 
นายทะเบียน 

   
 
  มาตรา ๔๐ ในการปฏิบัติหนาท่ีของนายทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนาย
ทะเบียนมีอํานาจเรียกบุคคลท่ีเกี่ยวของมาใหคําช้ีแจง หรือใหสงเอกสารและหลักฐานท่ีจําเปนมา
เพื่อประกอบการพิจารณาหรือตรวจสอบได 
  มาตรา ๔๑ เม่ือไดรับคําขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบ
ตรง ใหนายทะเบียนพิจารณาและตรวจสอบในเร่ืองดังตอไปนี้ 
  (๑) แผนการจายผลตอบแทนตองไมขัดตอกฎหมายหรือขัดตอความสงบเรียบรอย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
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  (๒) สินคาหรือบริการมีลักษณะตรงตามท่ีไดมีการส่ือสารขอมูลเพื่อเสนอขาย 
  (๓) สัญญามีรายการถูกตองและครบถวนตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
  ในกรณีท่ีนายทะเบียนเห็นวา การยื่นคําขอน้ันถูกตองตามมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง
และมาตรา ๓๙ ใหนายทะเบียนรับจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง และ
แจงเปนหนังสือใหผูยื่นคําขอทราบภายในส่ีสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับคําขอจดทะเบียนการ
ประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง 
  ในกรณีท่ีนายทะเบียนเห็นวา การยื่นคําขอนั้นไมถูกตองตามมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง 
และมาตรา ๓๙ ใหมีคําส่ังใหผูยื่นคําขอแกไขหรือเปล่ียนแปลงใหถูกตองภายในเวลาอันสมควร เม่ือ
ผูยื่นคําขอไดแกไขหรือเปล่ียนแปลงถูกตองแลว ใหนายทะเบียนรับจดทะเบียนการประกอบธุรกิจ
ขายตรงหรือตลาดแบบตรงและแจงเปนหนังสือใหผูยื่นคําขอทราบภายในสามสิบวันนับแตวันท่ี
ไดรับเอกสารดังกลาว 
  ในกรณีท่ีผูยื่นคําขอไมปฏิบัติตามคําส่ังท่ีใหแกไขหรือเปล่ียนแปลงภายในเวลาท่ี
กําหนด ใหนายทะเบียนมีคําส่ังไมรับจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง และ
ใหนายทะเบียนแจงเปนหนังสือพรอมท้ังเหตุผลใหผูยื่นคําขอทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันส้ิน
กําหนดเวลาใหปฏิบัติตามคําส่ัง 
  มาตรา ๔๒ กรณีปรากฏแกนายทะเบียนในภายหลังวาผูประกอบธุรกิจขายตรง
หรือผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงรายใดประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรงไมเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหนายทะเบียนมีอํานาจเพิกถอนการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือ
ตลาดแบบตรง และแจงเปนหนังสือพรอมท้ังเหตุผลใหผูประกอบธุรกิจขายตรงหรือผูประกอบ
ธุรกิจตลาดแบบตรงทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีมีคําส่ังเพิกถอน 
 

หมวด ๖ 
การอุทธรณ 

   
 
  มาตรา ๔๓ ในกรณีท่ีนายทะเบียนมีคําส่ังไมรับจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขาย
ตรงหรือตลาดแบบตรงตามมาตรา ๔๑ หรือมีคําส่ังเพิกถอนการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขาย
ตรงหรือตลาดแบบตรงตามมาตรา ๔๒ ใหผูยื่นคําขอ ผูประกอบธุรกิจขายตรง หรือผูประกอบธุรกิจ
ตลาดแบบตรง แลวแตกรณี มีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต
วันท่ีไดรับหนังสือแจงคําส่ังไมรับจดทะเบียนหรือหนังสือแจงคําส่ังเพิกถอนของนายทะเบียน 
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  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนท่ีสุด 
  มาตรา ๔๔ หลักเกณฑและวิธีการยื่นอุทธรณ และวิธีพิจารณาอุทธรณ ใหเปนไป
ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 

หมวด ๗ 
บทกําหนดโทษ 
   

 
  มาตรา ๔๕ ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตาม
มาตรา ๑๖ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
  มาตรา ๔๖ ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๙ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปและปรับไมเกิน
หาแสนบาท 
  มาตรา ๔๗ ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๐ หรือมาตรา ๒๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หนึ่งปหรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และปรับอีกวันละไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท 
ตลอดเวลาท่ียังฝาฝนอยู 
  มาตรา ๔๘ ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๑ วรรคหน่ึง ตองระวางโทษปรับไมเกินสามแสน
บาท 
  มาตรา ๔๙ ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๒๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหก
เดือนหรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
  มาตรา ๕๐ ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๓ หรือมาตรา ๒๕ ตองระวางโทษปรับไมเกินหา
หม่ืนบาท 
  มาตรา ๕๑ ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๖ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๓๗ ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินสามหม่ืนบาท 
  มาตรา ๕๒ ผูประกอบธุรกิจขายตรงใดไมแจงการเปล่ียนแปลงแผนการจาย
ผลตอบแทนใหนายทะเบียนทราบตามมาตรา ๓๘ วรรคสาม ตองระวางโทษปรับไมเกินสามแสน
บาท 
  มาตรา ๕๓ ผูใดกระทําความผิดตองระวางโทษตามพระราชบัญญัตินี้ เม่ือพนโทษ
แลวยังไมครบกําหนดหาป กระทําความผิดตอพระราชบัญญัตินี้อีก ตองระวางโทษเปนสองเทาของ
โทษท่ีกําหนดไวสําหรับความผิดนั้น 
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  มาตรา ๕๔ ในกรณีท่ีผูกระทําความผิดซ่ึงตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปน
นิติบุคคลใหกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคล
นั้น ตองรับโทษตามท่ีกฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแต จะพิสูจนไดวาตนมิได
มีสวนในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น 
  มาตรา ๕๕ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแตกรณีตามมาตรา ๔๖ ให
คณะกรรมการมีอํานาจเปรียบเทียบได และในการน้ี ใหคณะกรรมการมีอํานาจมอบหมายให
คณะอนุกรรมการ พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจาหนาท่ีดําเนินการเปรียบเทียบได โดยจะ
กําหนดหลักเกณฑในการเปรียบเทียบหรือเงื่อนไขประการใด ๆ ใหแกผูไดรับมอบหมายตามท่ี
เห็นสมควรก็ได 
  ภายใตบังคับของบทบัญญัติตามวรรคหน่ึง ในการสอบสวน ถาพนักงานสอบสวน
พบวาบุคคลใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ และบุคคลนั้นยินยอมใหเปรียบเทียบ ให
พนักงานสอบสวนสงเร่ืองมายังคณะกรรมการหรือผูซ่ึงคณะกรรมการมอบหมายใหมีอํานาจ
เปรียบเทียบตามวรรคหน่ึงภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีผูนั้นแสดงความยินยอมใหเปรียบเทียบ 
  เม่ือผูกระทําความผิดไดเสียคาปรับตามท่ีเปรียบเทียบแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
  มาตรา ๕๖ ใหผูประกอบธุรกิจขายตรงและผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงท่ี
ประกอบธุรกิจดังกลาวอยูแลวในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ดําเนินการจดทะเบียนการ
ประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรงภายในหน่ึงรอยยี่สิบวันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตํารวจโท ทักษิณ   ชินวัตร 
 นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีการประกอบธุรกิจจําหนาย
สินคาหรือบริการในปจจุบันไดใชวิธีการทําตลาดในลักษณะท่ีเขาถึงผูบริโภค โดยการเสนอขาย
สินคาหรือบริการแกผูบริโภคโดยตรง ณ ท่ีอยูอาศัย หรือสถานท่ีทํางานของผูบริโภคหรือของบุคคล
อ่ืน หรือสถานท่ีอ่ืนท่ีไมใชสถานท่ีประกอบการคาเปนปกติธุระโดยการอธิบายหรือการสาธิตสินคา
ผานผูจําหนายอิสระหรือตัวแทนขายตรง การเสนอขายสินคาหรือบริการในลักษณะดังกลาวทําให
ผูบริโภคอยูในสภาวการณท่ีไมอาจตัดสินใจตกลงซ้ือสินคาหรือรับบริการไดอยางอิสระและ
รอบคอบนอกจากน้ี ยังมีการประกอบธุรกิจจําหนายสินคาหรือบริการในลักษณะของการส่ือสาร
ขอมูลเพื่อเสนอขายสินคาหรือบริการโดยตรงตอผูบริโภค เชน โดยอาศัยส่ือส่ิงพิมพและส่ือ
อิเลคทรอนิกส โดยมุงหวังใหผูบริโภคซ่ึงอยูหางโดยระยะทางแสดงเจตนาตอบกลับเพื่อซ้ือสินคา
หรือบริการดังกลาวนั้น ซ่ึงในกรณีนี้สินคาหรือบริการดังกลาวอาจไมตรงกับคํากลาวอางตามท่ีได
โฆษณาไว อีกท้ังการทําตลาดขายตรงและตลาดแบบตรงในปจจุบันไดมีการใชวิธีการชักชวนและ
จัดใหประชาชนท่ัวไปเขารวมเปนเครือขายในธุรกิจดังกลาว โดยตกลงจะใหผลประโยชนตอบแทน
จากการหาผูเขารวมเครือขายดังกลาว ซ่ึงคํานวณจากจํานวนผูเขารวมเครือขายท่ีเพิ่มข้ึน อันมี
ลักษณะเปนการหลอกลวงประชาชน การทําตลาดสินคาหรือบริการในลักษณะของการขายแบบเชิง
รุกดังกลาว ทําใหประชาชนโดยทั่วไปในฐานะผูบริโภคตกอยูในฐานะท่ีเสียเปรียบและกอใหเกิด
ความไมเปนธรรมและไมสงบสุขในสังคม ประกอบกับบทบัญญัติของกฎหมายท่ีใชบังคับอยูใน
ปจจุ บันยังไมสามารถใหความคุมครองแก ผูบริโภคไดอยางเพียงพอ  จึงจํา เปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
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พระราชบัญญัต ิ
คุมครองผูบริโภค 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันท่ี ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๒๒ 

เปนปท่ี ๓๔ ในรัชกาลปจจบัุน 
 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลา ฯ ใหประกาศวา 
  โดยท่ีเปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค 
  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ
ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาท่ีรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
  มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.
๒๕๒๒” 
  มาตรา ๒1  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป 
  มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
  “ซ้ือ” หมายความรวมถึง เชา เชาซ้ือ หรือไดมาไมวาดวยประการใดๆ โดยให
คาตอบแทนเปนเงินหรือผลประโยชนอยางอ่ืน 
  “ขาย” หมายความรวมถึง ใหเชา ใหเชาซ้ือ หรือจัดหาใหไมวาดวยประการใดๆ 
โดยเรียกคาตอบแทนเปนเงินหรือผลประโยชนอยางอ่ืน ตลอดจนการเสนอหรือการชักชวนเพื่อการ
ดังกลาวดวย 
  “สินคา” หมายความวา  ส่ิงของท่ีผลิตหรือมีไวเพื่อขาย 
  “บริการ” หมายความวา  การรับจัดทําการงาน การใหสิทธิใดๆ หรือการใหใชหรือ
ใหประโยชนในทรัพยสินหรือกิจการใดๆ โดยเรียกคาตอบแทนเปนเงินหรือผลประโยชนอ่ืนแตไม
รวมถึงการจางแรงงานตามกฎหมายแรงงาน 

                                                 
 1 รก.๒๕๒๒/๗๒/๒๐พ/๔ พฤษภาคม ๒๕๒๒   
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  “ผลิต” หมายความวา  ทํา ผสม ปรุง ประกอบ ประดิษฐ หรือแปรสภาพและ
หมายความรวมถึงการเปล่ียนรูป การดัดแปลง การคัดเลือก หรือการแบงบรรจุ 
  “ผูบริโภค”2 หมายความวา ผูซ้ือหรือผูไดรับบริการจากผูประกอบธุรกิจหรือผูซ่ึง
ไดรับการเสนอหรือการชักชวนจากผูประกอบธุรกิจเพื่อใหซ้ือสินคาหรือรับบริการ และหมายความ
รวมถึงผูใชสินคาหรือผูไดรับบริการจากผูประกอบธุรกิจโดยชอบ แมมิไดเปนผูเสียคาตอบแทนก็
ตาม” 
  “ผูประกอบธุรกิจ” หมายความวา  ผูขาย ผูผลิตเพื่อขาย ผูส่ังหรือนําเขามาใน
ราชอาณาจักรเพื่อขายหรือผูซ้ือเพื่อขายตอซ่ึงสินคา หรือผูใหบริการ และหมายความรวมถึงผู
ประกอบกิจการโฆษณาดวย 
  “ขอความ” หมายความรวมถึงการกระทําใหปรากฏดวยตัวอักษร ภาพ ภาพยนตร 
แสง เสียง เคร่ืองหมายหรือการกระทําอยางใดๆ ท่ีทําใหบุคคลท่ัวไปสามารถเขาใจความหมายได 
  “โฆษณา” หมายความถึงกระทําการไมวาโดยวิธีใดๆ ใหประชาชนเห็นหรือทราบ
ขอความ เพื่อประโยชนในทางการคา 
  “ส่ือโฆษณา” หมายความวา  ส่ิงท่ีใชเปนส่ือในการโฆษณา เชนหนังสือพิมพ
ส่ิงพิมพ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ไปรษณียโทรเลขโทรศัพท หรือปาย 
  “ฉลาก” หมายความวา  รูป รอยประดิษฐ กระดาษหรือส่ิงอ่ืนใดท่ีทําใหปรากฏ
ขอความเกี่ยวกับสินคาซ่ึงแสดงไวท่ีสินคาหรือภาชนะบรรจุหรือหีบหอบรรจุสินคา หรือสอดแทรก
หรือรวมไวกับสินคาหรือภาชนะบรรจุหรือหีบหอบรรจุสินคาและหมายความรวมถึงเอกสารหรือ
คูมือสําหรับใชประกอบกับสินคา ปายท่ีติดต้ังหรือแสดงไวท่ีสินคาหรือภาชนะบรรจุหรือหีบหอ
บรรจุสินคานั้น 
  “สัญญา”3 หมายความวา ความตกลงกันระหวางผูบริโภคและผูประกอบธุรกิจเพื่อ
ซ้ือและขายสินคาหรือใหและรับบริการ 
  “คณะกรรมการ” หมายความวา  คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
  “กรรมการ” หมายความวา  กรรมการคุมครองผูบริโภค 
  “พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวาผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

                                                 
 2 มาตรา ๓ บทนิยามคําวา “ผูบริโภค” แกไขโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๑ 
 3 มาตรา ๓ บทนิยามคําวา “สัญญา” เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๑ 
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  “รัฐมนตรี” หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  มาตรา ๔  ผูบริโภคมีสิทธิไดรับความคุมครองดังตอไปนี้ 
  (๑) สิทธิท่ีจะไดรับขาวสารรวมท้ังคําพรรณาคุณภาพท่ีถูกตองและเพียงพอเกี่ยวกับ
สินคาหรือบริการ 
  (๒) สิทธิท่ีจะมีอิสระในการเลือกหาสินคาหรือบริการ 
  (๓) สิทธิท่ีจะไดรับความปลอดภัยจากการใชสินคาหรือบริการ 
  (๓ ทวิ)4 สิทธิท่ีจะไดรับความเปนธรรมในการทําสัญญา 
  (๔) สิทธิท่ีจะไดรับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย 
ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายวาดวยการนั้นๆ หรือพระราชบัญญัตินี้บัญญัติไว 
  มาตรา ๕  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาท่ีมี
อํานาจดังตอไปนี้ 
  (๑) นับ ช่ัง ตวง วัด ตรวจสินคา และเก็บหรือนําสินคาในปริมาณพอสมควรไป
เปนตัวอยางเพ่ือทําการทดสอบโดยไมตองชําระราคาสินคานั้น  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑท่ี
คณะกรรมการกําหนด 
  (๒) คน ยึด หรืออายัดสินคา ภาชนะหรือหีบหอบรรจุสินคาฉลากหรือเอกสารอ่ืน
ท่ีไมเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้เพื่อประโยชนในการดําเนินคดีในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวามี
การกระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
  (๓) เขาไปในสถานท่ีหรือยานพาหนะใดๆ เพื่อตรวจสอบการผลิตสินคา การขาย
สินคาหรือบริการ รวมท้ังตรวจสอบสมุดบัญชี เอกสารและอุปกรณท่ีเกี่ยวของของผูประกอบธุรกิจ
ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
  (๔) มีหนังสือเรียกใหบุคคลใดๆ มาใหถอยคํา หรือสงเอกสารและหลักฐานท่ี
จําเปนเพื่อประกอบการพิจารณาของพนักงานเจาหนาท่ี 
  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามวรรคหน่ึง ใหผูท่ีเกี่ยวของอํานวยความสะดวกตามสมควร 
  มาตรา ๖  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา ๕ (๓) ถาไมเปนการเรงดวนใหพนักงาน
เจาหนาท่ีแจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองสถานท่ีหรือยานพาหนะนั้นทราบลวงหนา
ตามสมควรกอน และใหกระทําการตอหนาผูครอบครองสถานท่ีหรือยานพาหนะ หรือถาเจาของ
หรือผูครอบครองไมอยูในท่ีนั้น ก็ใหกระทําตอหนาบุคคลอ่ืนอยางนอยสองคนซ่ึงพนักงาน
เจาหนาท่ีไดรองขอมาเปนพยาน 

                                                 
 4 มาตรา ๔ (๓ ทวิ) เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
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  การคนตามมาตรา ๕ (๒) ใหพนักงานเจาหนาท่ีกระทําไดเฉพาะเวลาระหวางพระ
อาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตก 
  มาตรา ๗  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจาหนาท่ีตองแสดง
บัตรประจําตัวเมื่อผูท่ีเกี่ยวของรองขอ 
 บัตรประจําตัวของพนักงานเจาหนาท่ี ใหเปนไปตามแบบท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
  มาตรา ๘  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจ
แตงต้ังพนักงานเจาหนาท่ี และออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  กฎกระทรวงนั้น เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 

   
 
  มาตรา ๙5  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค” 
ประกอบดวยนายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปลัดกระทรวงพาณิชย ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปลัดกระทรวงคมนาคม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และ
ผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินแปดคนซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ังเปนกรรมการ และเลขาธิการคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค เปนกรรมการและเลขานุการ 
  มาตรา ๑๐  คณะกรรมการมีอํานาจและหนาท่ีดังตอไปนี้ 
  (๑) พิจารณาเร่ืองราวรองทุกขจากผูบริโภคท่ีไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายอัน
เนื่องมาจากการกระทําของผูประกอบธุรกิจ 
  (๒) ดําเนินการเกี่ยวกับสินคาท่ีอาจเปนอันตรายแกผูบริโภคตามมาตรา ๓๖ 
  (๓) แจงหรือโฆษณาขาวสารเกี่ยวกับสินคาหรือบริการท่ีอาจกอใหเกิดความ
เสียหายหรือเส่ือมเสียแกสิทธิของผูบริโภค ในการนี้จะระบุช่ือสินคาหรือบริการ หรือช่ือของผู
ประกอบธุรกิจดวยก็ได 
  (๔) ใหคําปรึกษาและแนะนําแกคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง และพิจารณาวินิจฉัย
การอุทธรณคําส่ังของคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง 

                                                 
 5 มาตรา ๙ แกไขโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
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  (๕) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองและ
คณะอนุกรรมการ 
  (๖) สอดสองเรงรัดพนักงานเจาหนาท่ี สวนราชการ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐให
ปฏิบัติการตามอํานาจและหนาท่ีท่ีกฎหมายกําหนด ตลอดจนเรงรัดพนักงานเจาหนาท่ีใหดําเนินคดี
ในความผิดเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผูบริโภค 
  (๗) ดําเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผูบริโภคที่คณะกรรมการเห็นสมควร
หรือมีผูรองขอตามมาตรา ๓๙ 
  (๘) รับรองสมาคมตามมาตรา ๔๐ 
  (๙) เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการในการคุมครอง
ผูบริโภค และพิจารณาใหความเห็นในเร่ืองใด ๆ ท่ีเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคตามท่ี
คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมาย 
  (๑๐) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีมีกฎหมายกําหนดไวใหเปนอํานาจและหนาท่ีของ
คณะกรรมการ 
  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามมาตราน้ี คณะกรรมการอาจมอบหมายใหสํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเปนผูปฏิบัติการหรือเตรียมขอเสนอมายังคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาดําเนินการตอไปได 
  มาตรา ๑๑  ใหกรรมการซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง  อยูในตําแหนงคราวละสามป
กรรมการท่ีพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงต้ังอีกได 
  มาตรา ๑๒  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๑ กรรมการซ่ึง
คณะรัฐมนตรีแตงต้ังพนจากตําแหนง เม่ือ 
  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออก 
  (๓) คณะรัฐมนตรีใหออก 
  (๔) เปนบุคคลลมละลาย 
  (๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
  (๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  ในกรณีท่ีกรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจแตงต้ังผูอ่ืนเปน
กรรมการแทนไดและใหผูท่ีไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยู
ของกรรมการซ่ึงตนแทน 
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  ในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการเพิ่มข้ึนในระหวางท่ีกรรมการซ่ึงแตงตั้ง
ไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหผูท่ีไดรับแตงต้ังใหเปนกรรมการเพ่ิมข้ึนอยูในตําแหนงเทากับ
วาระท่ีเหลืออยูของกรรมการท่ีไดรับแตงต้ังไวแลว 
  มาตรา ๑๓  ในการประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมมาประชุม
หรือไมอยูในท่ีประชุม ใหกรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในท่ีประชุม 
  การประชุมคณะกรรมการทุกคราวตองมีกรรมการมาประชุมไมต่ํากวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
  การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหน่ึงใหมีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงช้ีขาด 
  มาตรา ๑๔  ใหมีคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง ดังตอไปนี้ 
  (๑) คณะกรรมการวาดวยการโฆษณา 
  (๒) คณะกรรมการวาดวยฉลาก 
  (๓)6 คณะกรรมการวาดวยสัญญา 
  คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง ประกอบดวยกรรมการผูทรงคุณวุฒิในเร่ืองท่ีเกี่ยวของ
ตามท่ีคณะกรรมการแตงต้ังข้ึน มีจํานวนไมนอยกวาเจ็ดคนแตไมเกินสิบสามคน 
  กรรมการเฉพาะเร่ือง อยูในตําแหนงคราวละสองป และใหนํามาตรา ๑๑ วรรคสอง 
และมาตรา ๑๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
  คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง มีอํานาจและหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติ
นี้และตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
  มาตรา ๑๕  คณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง จะแตงต้ัง
คณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหน่ึงอยางใดตามที่คณะกรรมการหรือ
คณะกรรมการเฉพาะเร่ืองมอบหมายก็ได 
  มาตรา ๑๖ การประชุมของคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองและคณะอนุกรรมการใหนํา
มาตรา ๑๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
  มาตรา ๑๗  คณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองมีอํานาจส่ังใหบุคคลหน่ึง
บุคคลใดสงเอกสารหรือขอมูลท่ีเกี่ยวกับเร่ืองท่ีมีผูรองทุกขหรือเร่ืองอ่ืนใดท่ีเกี่ยวกับการคุมครอง
สิทธิของผูบริโภคมาพิจารณาได ในการนี้จะเรียกบุคคลท่ีเกี่ยวของมาช้ีแจงดวยก็ได 

                                                 
 6 มาตรา ๑๔ (๓) เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
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  มาตรา ๑๘  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการหรือ
คณะกรรมการเฉพาะเร่ืองตองใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาหรือสงสัยวากระทําการอันเปนการละเมิด
สิทธิของผูบริโภค เพื่อช้ีแจงขอเท็จจริงและแสดงความคิดเห็นตามสมควร เวนแตในกรณีท่ีจําเปน
และเรงดวน 
  การกําหนดหรือการออกคําส่ังในเร่ืองใดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการ
หรือคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองคํานึงถึงความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนแกท้ังผูบริโภคและผูประกอบ
ธุรกิจ และในกรณีท่ีเห็นสมควรคณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองจะกําหนดเง่ือนไข
หรือวิธีการชั่วคราวในการบังคับใหเปนไปตามการกําหนดหรือการออกคําส่ังนั้นก็ได 
  มาตรา ๑๙7  ใหจัดต้ังสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคข้ึนในสํานัก
นายกรัฐมนตรี 
  ใหมีเลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมีอํานาจหนาท่ีควบคุมดูแล
โดยท่ัวไปและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค และ
จะใหมีรองเลขาธิการและผูชวยเลขาธิการเปนผูชวยปฏิบัติราชการดวยก็ได 
  มาตรา ๒๐  ใหสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมีอํานาจและหนาท่ี
ดังตอไปนี้ 
  (๑) รับเร่ืองราวรองทุกขจากผูบริโภคท่ีไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายอัน
เนื่องมาจากการกระทําของผูประกอบธุรกิจ เพื่อเสนอตอคณะกรรมการ 
  (๒) ติดตามและสอดสองพฤติการณของผูประกอบธุรกิจ ซ่ึงกระทําการใดๆ อันมี
ลักษณะเปนการละเมิดสิทธิของผูบริโภค และจัดใหมีการทดสอบหรือพิสูจนสินคาหรือบริการใดๆ 
ตามท่ีเห็นสมควรและจําเปนเพื่อคุมครองสิทธิของผูบริโภค 
  (๓) สนับสนุนหรือทําการศึกษาและวิจัยปญหาเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค
รวมกับสถาบันการศึกษาและหนวยงานอ่ืน 
  (๔) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการศึกษาแกผูบริโภคในทุกระดับการศึกษา
เกี่ยวกับความปลอดภัยและอันตรายท่ีอาจไดรับจากสินคาหรือบริการ 
  (๕) ดําเนินการเผยแพรวิชาการ และใหความรูและการศึกษาแกผูบริโภคเพ่ือสราง
นิสัยในการบริโภคที่เปนการสงเสริมพลานามัย ประหยัด และใชทรัพยากรของชาติใหเปน
ประโยชนมากท่ีสุด 
  (๖) ประสานงานกับสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐท่ีมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับ
การควบคุม สงเสริม หรือกําหนดมาตรฐานของสินคาหรือบริการ 
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  (๗) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง
มอบหมาย 
 

หมวด ๒ 
การคุมครองผูบริโภค 

   
 
  มาตรา ๒๑8  ในกรณีท่ีกฎหมายวาดวยการใดไดบัญญัติเร่ืองใดไวโดยเฉพาะแลว
ใหบังคับตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการน้ัน และใหนําบทบัญญัติในหมวดนี้ไปใชบังคับได
เทาท่ีไมซํ้าหรือขัดกับบทบัญญัติดังกลาว เวนแต 
  (๑) ในกรณีท่ีมีความจําเปนเพื่อประโยชนแกผูบริโภคเปนสวนรวม หากปรากฏวา
เจาหนาท่ีผูมีอํานาจตามกฎหมายดังกลาวยังมิไดมีการดําเนินการหรือดําเนินการยังไมครบข้ันตอน
ตามกฎหมายวาดวยการนั้น และมิไดออกคําส่ังเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคตามกฎหมายดังกลาว
ภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงจากคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองหรือคณะกรรมการ ให
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องหรือคณะกรรมการเสนอเร่ืองใหนายกรัฐมนตรีพิจารณาออกคําส่ังตาม
ความในหมวดนี้ได 
  (๒) ในกรณีตาม (๑) ถามีความจําเปนเรงดวนอันมิอาจปลอยใหเนิ่นชาตอไปไดให
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องหรือคณะกรรมการเสนอเร่ืองใหนายกรัฐมนตรีพิจารณาออกคําส่ังตาม
ความในหมวดนี้ไดโดยไมตองมีหนังสือแจงหรือรอใหครบกําหนดเกาสิบวันตามเง่ือนไขใน (๑) 
  ในกรณีที่กฎหมายดังกลาวมิไดมีบทบัญญัติใหอํานาจแกเจาหนาท่ีผูมีอํานาจตาม
กฎหมายออกคําส่ังเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคตามท่ีบัญญัติในหมวดนี้ ใหคณะกรรมการเฉพาะ
เร่ืองมีอํานาจออกคําส่ังตามความในหมวดน้ี เวนแตในกรณีท่ีกฎหมายดังกลาวมีเจาหนาท่ีผูมีอํานาจ
ตามกฎหมายอยูแลวคณะกรรมการอาจมอบอํานาจใหเจาหนาท่ีผูมีอํานาจตามกฎหมายวาดวยการ
นั้นๆ ใชอํานาจตามพระราชบัญญัตินี้แทนคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองได 
  การมอบอํานาจใหเจาหนาท่ีผูมีอํานาจตามกฎหมายวาดวยการนั้นๆ ตามวรรคสอง 
ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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สวนท่ี ๑ 
การคุมครองผูบริโภคในดานการโฆษณา 

   
 
  มาตรา ๒๒  การโฆษณาจะตองไมใชขอความท่ีเปนการไมเปนธรรมตอผูบริโภค
หรือใชขอความท่ีอาจกอใหเกิดผลเสียตอสังคมเปนสวนรวม  ท้ังนี้ ไมวาขอความดังกลาวนั้นจะเปน
ขอความท่ีเกี่ยวกับแหลงกําเนิด สภาพ คุณภาพหรือลักษณะของสินคาหรือบริการ ตลอดจนการสง
มอบ การจัดหา หรือการใชสินคาหรือบริการ 
  ขอความดังตอไปนี้ ถือวาเปนขอความท่ีเปนการไมเปนธรรมตอผูบริโภคหรือเปน
ขอความท่ีอาจกอใหเกิดผลเสียตอสังคมเปนสวนรวม 
  (๑) ขอความท่ีเปนเท็จหรือเกินความจริง 
  (๒) ขอความท่ีจะกอใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับสินคาหรือบริการ
ไมวาจะกระทําโดยใชหรืออางอิงรายงานทางวิชาการสถิติ หรือส่ิงใดส่ิงหนึ่งอันไมเปนความจริง
หรือเกินความจริง หรือไมก็ตาม 
  (๓) ขอความท่ีเปนการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยออมใหมีการกระทําผิดกฎหมาย
หรือศีลธรรม หรือนําไปสูความเส่ือมเสียในวัฒนธรรมของชาติ 
  (๔) ขอความที่จะทําใหเกิดความแตกแยกหรือเส่ือมเสียความสามัคคีในหมู
ประชาชน 
  (๕) ขอความอยางอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
  ขอความท่ีใชในการโฆษณาท่ีบุคคลท่ัวไปสามารถรูไดวาเปนขอความท่ีไมอาจ
เปนความจริงไดโดยแนแท  ไมเปนขอความท่ีตองหามในการโฆษณาตาม (๑) 
  มาตรา ๒๓  การโฆษณาจะตองไมกระทําดวยวิธีการอันอาจเปนอันตรายตอ
สุขภาพ รางกายหรือจิตใจ หรืออันอาจกอใหเกิดความรําคาญแกผูบริโภค ท้ังนี้ ตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 
  มาตรา ๒๔  ในกรณีท่ีคณะกรรมการวาดวยการโฆษณาเห็นวาสินคาใดอาจเปน
อันตรายแกผูบริโภคและคณะกรรมการวาดวยฉลากไดกําหนดใหสินคานั้นเปนสินคาท่ีควบคุม
ฉลากตามมาตรา ๓๐ ใหคณะกรรมการวาดวยการโฆษณามีอํานาจออกคําส่ังดังตอไปนี้ 
  (๑) กําหนดใหการโฆษณานั้นตองกระทําไปพรอมกับคําแนะนําหรือคําเตือน
เกี่ยวกับวิธีใชหรืออันตราย ตามเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการวาดวยการโฆษณากําหนด  ท้ังนี้ โดย
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คณะกรรมการวาดวยการโฆษณาจะกําหนดเงื่อนไขใหแตกตางกันสําหรับการโฆษณาท่ีใชส่ือ
โฆษณาตางกันก็ได 
  (๒) จํากัดการใชส่ือโฆษณาสําหรับสินคานั้น 
  (๓) หามการโฆษณาสินคานั้น 
  ความใน (๒) และ (๓) ใหนํามาใชบังคับแกการโฆษณาท่ีคณะกรรมการวาดวยการ
โฆษณาเห็นวาการใชหรือประโยชนของสินคานั้นขัดตอนโยบายทางสังคมศีลธรรมหรือวัฒนธรรม
ของชาติดวย 
  มาตรา ๒๕  ในกรณีท่ีคณะกรรมการวาดวยการโฆษณาเห็นวาสินคาหรือบริการ
ใดผูบริโภคจําเปนตองทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพ ฐานะ และรายละเอียดอยางอ่ืนเกี่ยวกับผู
ประกอบธุรกิจดวย คณะกรรมการวาดวยการโฆษณามีอํานาจกําหนดใหการโฆษณาสินคาหรือ
บริการนั้นตองใหขอเท็จจริงดังกลาวตามท่ีคณะกรรมการวาดวยการโฆษณากําหนดได 
 
  มาตรา ๒๖  ในกรณีท่ีคณะกรรมการวาดวยการโฆษณาเห็นวาขอความในการ
โฆษณาโดยทางส่ือโฆษณาใด สมควรแจงใหผูบริโภคทราบวาขอความน้ันเปนขอความท่ีมีความมุง
หมายเพื่อการโฆษณา คณะกรรมการวาดวยการโฆษณามีอํานาจกําหนดใหการโฆษณาโดยทางส่ือ
โฆษณานั้นตองมีถอยคําช้ีแจงกํากับใหประชาชนทราบวาขอความดังกลาวเปนการโฆษณาได  ท้ังนี้ 
คณะกรรมการวาดวยการโฆษณาจะกําหนดเง่ือนไขอยางใดใหตองปฏิบัติดวยก็ได 
  มาตรา ๒๗  ในกรณีท่ีคณะกรรมการวาดวยการโฆษณาเห็นวาการโฆษณาใดฝา
ฝนมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ (๑) หรือมาตรา ๒๕ ใหคณะกรรมการวาดวยการโฆษณามี
อํานาจออกคําส่ังอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปนี้ 
  (๑) ใหแกไขขอความหรือวิธีการในการโฆษณา 
  (๒) หามการใชขอความบางอยางท่ีปรากฏในการโฆษณา 
  (๓) หามการโฆษณาหรือหามใชวิธีการนั้นในการโฆษณา 
  (๔) ใหโฆษณาเพื่อแกไขความเขาใจผิดของผูบริโภคท่ีอาจเกิดข้ึนแลวตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการวาดวยการโฆษณากําหนด 
  ในการออกคําส่ังตาม (๔) ใหคณะกรรมการวาดวยการโฆษณากําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการ โดยคํานึงถึงประโยชนของผูบริโภคประกอบกับความสุจริตใจในการกระทําของ
ผูกระทําการโฆษณา 
  มาตรา ๒๘  ในกรณีท่ีคณะกรรมการวาดวยการโฆษณามีเหตุอันควรสงสัยวา
ขอความใดท่ีใชในการโฆษณาเปนเท็จหรือเกินความจริงตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง (๑) ให
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คณะกรรมการวาดวยการโฆษณามีอํานาจออกคําส่ังใหผูกระทําการโฆษณาพิสูจนเพ่ือแสดงความ
จริงได 
  ในกรณีท่ีผูกระทําการโฆษณาอางรายงานทางวิชาการ ผลการวิจัย สถิติการรับรอง
ของสถาบันหรือบุคคลอ่ืนใด หรือยืนยันขอเท็จจริงอันใดอันหนึ่งในการโฆษณา ถาผูกระทําการ
โฆษณาไมสามารถพิสูจนไดวาขอความท่ีใชในการโฆษณาเปนความจริงตามท่ีกลาวอาง ให
คณะกรรมการวาดวยการโฆษณามีอํานาจออกคําส่ังตามมาตรา ๒๗ ได และใหถือวาผูกระทําการ
โฆษณารูหรือควรไดรูวาขอความนั้นเปนความเท็จ 
  มาตรา ๒๙  ผูประกอบธุรกิจผูใดสงสัยวาการโฆษณาของตนจะเปนการฝาฝน
หรือไมเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ผูประกอบธุรกิจผูนั้นอาจขอใหคณะกรรมการวาดวยการ
โฆษณาพิจารณาใหความเห็นในเร่ืองนั้นกอนทําการโฆษณาได ในกรณีนี้คณะกรรมการวาดวยการ
โฆษณาจะตองใหความเห็นและแจงใหผูขอทราบภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีคณะกรรมการวา
ดวยการโฆษณาไดรับคําขอ ถาไมแจงภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว ใหถือวาคณะกรรมการวา
ดวยการโฆษณาใหความเห็นชอบแลว 
  การขอความเห็นและคาปวยการในการใหความเห็นใหเปนไปตามระเบียบท่ี
คณะกรรมการวาดวยการโฆษณากําหนด คาปวยการที่ไดรับใหนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน 
  การใหความเห็นของคณะกรรมการวาดวยการโฆษณาตามวรรคหน่ึง ไมถือวาเปน
การตัดอํานาจของคณะกรรมการวาดวยการโฆษณาท่ีจะพิจารณาวินิจฉัยใหมเปนอยางอ่ืนเม่ือมีเหตุ
อันสมควร 
  การใดท่ีไดกระทําไปตามความเห็นของคณะกรรมการวาดวยการโฆษณาที่ใหตาม
วรรคหนึ่ง มิใหถือวาการกระทํานั้นเปนความผิดทางอาญา 
 

สวนท่ี ๒ 
การคุมครองผูบริโภคในดานฉลาก 

   
 
  มาตรา ๓๐9  ใหสินคาท่ีผลิตเพื่อขายโดยโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานและ
สินคาท่ีส่ังหรือนําเขามาในราชอาณาจักรเพื่อขายเปนสินคาท่ีควบคุมฉลาก  
  ความในวรรคหน่ึงไมใชบังคับกับสินคาท่ีคณะกรรมการวาดวยฉลากกําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

                                                 
 9 มาตรา ๓๐ แกไขโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
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  ในกรณีท่ีปรากฏวามีสินคาท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายแกสุขภาพ รางกาย หรือจิตใจ 
เนื่องในการใชสินคาหรือโดยสภาพของสินคานั้น หรือมีสินคาท่ีประชาชนท่ัวไปใชเปนประจํา ซ่ึง
การกําหนดฉลากของสินคานั้นจะเปนประโยชนแกผูบริโภคในการท่ีจะทราบขอเท็จจริงใน
สาระสําคัญเกี่ยวกับสินคานั้นแตสินคาดังกลาวไมเปนสินคาท่ีควบคุมฉลากตามวรรคหน่ึง ให
คณะกรรมการวาดวยฉลากมีอํานาจกําหนดใหสินคานั้นเปนสินคาท่ีควบคุมฉลากได โดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 
  มาตรา ๓๑10  ฉลากของสินคาท่ีควบคุมฉลาก จะตองมีลักษณะดังตอไปนี้ 
  (๑) ใชขอความท่ีตรงตอความจริงและไมมีขอความท่ีอาจกอใหเกิดความเขาใจผิด
ในสาระสําคัญเกี่ยวกับสินคา 
  (๒) ตองระบุขอความดังตอไปนี้ 
       (ก) ช่ือหรือเคร่ืองหมายการคาของผูผลิตหรือของผูนําเขาเพื่อขายแลวแตกรณี 
       (ข) สถานท่ีผลิตหรือสถานท่ีประกอบธุรกิจนําเขา แลวแตกรณี  
        (ค) ระบุขอความที่แสดงใหเขาใจไดวาสินคานั้นคืออะไร ในกรณีท่ีเปนสินคา
นําเขาใหระบุช่ือประเทศท่ีผลิตดวย 
  (๓) ตองระบุขอความอันจําเปน ไดแก ราคา ปริมาณ วิธีใช ขอแนะนํา คําเตือน วัน 
เดือน ปท่ีหมดอายุในกรณีเปนสินคาท่ีหมดอายุได หรือกรณีอ่ืน เพ่ือคุมครองสิทธิของผูบริโภค 
ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการวาดวยฉลากกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา  
  ใหผูประกอบธุรกิจซ่ึงเปนผูผลิตเพื่อขายหรือผูส่ังหรือผูนําเขามาในราชอาณาจักร 
เพื่อขายซ่ึงสินคาท่ีควบคุมฉลาก แลวแตกรณี เปนผูจัดทําฉลากกอนขายและฉลากนั้นตองมีขอความ
ดังกลาวในวรรคหน่ึง ในการนี้ ขอความตามวรรคหน่ึง (๒) และ (๓) ตองจัดทําตามหลักเกณฑและ
วิธีการท่ีคณะกรรมการวาดวยฉลากกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  มาตรา ๓๒  การกําหนดขอความของฉลากตามมาตรา ๓๐ ตองไมเปนการบังคับ
ใหผูประกอบธุรกิจตองเปดเผยความลับทางการผลิต เวนแตขอความดังกลาวจะเปนส่ิงจําเปนท่ี
เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูบริโภค 
  มาตรา ๓๓  เม่ือคณะกรรมการวาดวยฉลากเห็นวาฉลากใดไมเปนไปตามมาตรา 
๓๑ คณะกรรมการวาดวยฉลากมีอํานาจส่ังใหผูประกอบธุรกิจเลิกใชฉลากดังกลาวหรือดําเนินการ
แกไขฉลากน้ันใหถูกตอง 

                                                 
 10 มาตรา ๓๑ แกไขโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
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  มาตรา ๓๔  ผูประกอบธุรกิจผูใดสงสัยวาฉลากของตนจะเปนการฝาฝนหรือไม
เปนไปตามมาตรา ๓๑ ผูประกอบธุรกิจผูนั้นอาจขอใหคณะกรรมการวาดวยฉลากพิจารณาให
ความเห็นในฉลากนั้นกอนได ในกรณีนี้ใหนํามาตรา ๒๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
  มาตรา ๓๕  เพื่อประโยชนในการควบคุมและการตรวจสอบการประกอบธุรกิจ
เกี่ยวกับสินคาท่ีควบคุมฉลาก รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดใหผูประกอบ
ธุรกิจในสินคาดังกลาวตองจัดทําและเก็บรักษาบัญชีเอกสารและหลักฐานเพ่ือใหนักงานเจาหนาท่ี
ทําการตรวจสอบได 
  วิธีจัดทําและเก็บรักษาบัญชี เอกสารและหลักฐานตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง 
 

สวนท่ี ๒ ทวิ11 
การคุมครองผูบริโภคในดานสัญญา 

   
 
  มาตรา ๓๕ ทวิ ในการประกอบธุรกิจขายสินคาหรือใหบริการใด ถาสัญญาซ้ือขาย
หรือสัญญาใหบริการนั้นมีกฎหมายกําหนดใหตองทําเปนหนังสือ หรือท่ีตามปกติประเพณีทําเปน
หนังสือ คณะกรรมการวาดวยสัญญามีอํานาจกําหนดใหการประกอบธุรกิจขายสินคาหรือใหบริการ
นั้นเปนธุรกิจท่ีควบคุมสัญญาได 
  ในการประกอบธุรกิจท่ีควบคุมสัญญา สัญญาท่ีผูประกอบธุรกิจทํากับผูบริโภค
จะตองมีลักษณะดังตอไปนี้ 
  (๑) ใชขอสัญญาท่ีจําเปนซ่ึงหากมิไดใชขอสัญญาเชนนั้น จะทําใหผูบริโภค
เสียเปรียบผูประกอบธุรกิจเกินสมควร 
  (๒) หามใชขอสัญญาท่ีไมเปนธรรมตอผูบริโภค 
  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และรายละเอียดท่ีคณะกรรมการวาดวยสัญญา
กําหนด และเพื่อประโยชนของผูบริโภคเปนสวนรวม คณะกรรมการวาดวยสัญญาจะใหผูประกอบ
ธุรกิจจัดทําสัญญาตามแบบท่ีคณะกรรมการวาดวยสัญญากําหนดก็ได 
  การกําหนดตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี
กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

                                                 
 11 สวนที่ ๒ ทวิ การคุมครองผูบริโภคในดานสัญญา มาตรา ๓๕ ทวิ ถึงมาตรา ๓๕ นว เพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
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  มาตรา ๓๕ ตรี  เม่ือคณะกรรมการวาดวยสัญญากําหนดใหสัญญาของการ
ประกอบธุรกิจท่ีควบคุมสัญญาตองใชขอสัญญาใด หรือตองใชขอสัญญาใดโดยมีเง่ือนไขในการใช
ขอสัญญานั้นดวยตามมาตรา ๓๕ ทวิ แลว ถาสัญญานั้นไมใชขอสัญญาดังกลาวหรือใชขอสัญญา
ดังกลาวแตไมเปนไปตามเง่ือนไข ใหถือวาสัญญานั้นใชขอสัญญาดังกลาวหรือใชขอสัญญาดังกลาว
ตามเง่ือนไขนั้น แลวแตกรณี 
  มาตรา ๓๕ จัตวา  เม่ือคณะกรรมการวาดวยสัญญากําหนดใหสัญญาของการ
ประกอบธุรกิจท่ีควบคุมสัญญาตองไมใชขอสัญญาใดตามมาตรา ๓๕ ทวิ แลว ถาสัญญานั้นใชขอ
สัญญาดังกลาว ใหถือวาสัญญานั้นไมมีขอสัญญาเชนวานั้น 
  มาตรา ๓๕ เบญจ  คณะกรรมการวาดวยสัญญามีอํานาจกําหนดใหการประกอบ
ธุรกิจขายสินคาหรือใหบริการอยางใดอยางหน่ึง เปนธุรกิจท่ีควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน
ได 
  ในการประกอบธุรกิจท่ีควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน หลักฐานการรับเงิน
จะตองมีลักษณะ ดังตอไปนี้ 
  (๑) มีรายการและใชขอความที่จําเปน ซ่ึงหากมิไดมีรายการหรือมิไดใชขอความ
เชนนั้นจะทําใหผูบริโภคเสียเปรียบผูประกอบธุรกิจเกินสมควร 
  (๒) หามใชขอความท่ีไมเปนธรรมตอผูบริโภค 
  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และรายละเอียดท่ีคณะกรรมการวาดวยสัญญา
กําหนด 
  การกําหนดตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี
กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
  มาตรา ๓๕ ฉ  เม่ือคณะกรรมการวาดวยสัญญากําหนดใหหลักฐานการรับเงินของ
การประกอบธุรกิจท่ีควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินตองใชขอความใด หรือตองใชขอความ
ใด โดยมีเง่ือนไขในการใชขอความนั้นดวย หรือตองไมใชขอความใดตามมาตรา ๓๕ เบญจ แลว 
ใหนํามาตรา ๓๕ ตรี และมาตรา ๓๕ จัตวา มาใชบังคับแกหลักฐานการรับเงินดังกลาวโดยอนุโลม 
  มาตรา ๓๕ สัตต  ในกรณีท่ีผูประกอบธุรกิจขายสินคาหรือใหบริการโดยใหคําม่ัน
วาจะทําสัญญารับประกันใหไวแกผูบริโภค สัญญาดังกลาวตองทําเปนหนังสือลงลายมือช่ือของผู
ประกอบธุรกิจหรือผูแทน และตองสงมอบสัญญาน้ันแกผูบริโภคพรอมกับการสงมอบสินคาหรือ
ใหบริการ 
  ถาสัญญาตามวรรคหน่ึงทําเปนภาษาตางประเทศตองมีคําแปลภาษาไทยกํากับไว
ดวย 
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  มาตรา ๓๕ อัฏฐ  ผูประกอบธุรกิจมีหนาท่ีสงมอบสัญญาท่ีมีขอสัญญาหรือมีขอ
สัญญาและแบบถูกตองตามมาตรา ๓๕ ทวิ หรือสงมอบหลักฐานการรับเงินท่ีมีรายการและขอความ
ถูกตองตามมาตรา ๓๕ เบญจ ใหแกผูบริโภคภายในระยะเวลาท่ีเปนทางปฏิบัติตามปกติสําหรับการ
ประกอบธุรกิจประเภทนั้น ๆ หรือภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการวาดวยสัญญากําหนด โดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาสุดแตระยะเวลาใดจะถึงกอน 
  มาตรา ๓๕ นว  ผูประกอบธุรกิจผูใดสงสัยวาแบบสัญญาหรือแบบหลักฐานการ
รับเงินของตนจะเปนการฝาฝนหรือไมเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ผูประกอบธุรกิจผูนั้นอาจขอให
คณะกรรมการวาดวยสัญญาใหความเห็นในแบบสัญญาหรือแบบหลักฐานการรับเงินนั้นกอนได ใน
กรณีนี้ใหนํามาตรา ๒๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 

สวนท่ี ๓ 
การคุมครองผูบริโภคโดยประการอ่ืน 

   
 
  มาตรา ๓๖  เม่ือมีเหตุอันควรสงสัยวาสินคาใด อาจเปนอันตรายแกผูบริโภค 
คณะกรรมการอาจส่ังใหผูประกอบธุรกิจดําเนินการทดสอบหรือพิสูจนสินคานั้นได ถาผูประกอบ
ธุรกิจไมดําเนินการทดสอบหรือพิสูจนสินคาหรือดําเนินการลาชาโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
คณะกรรมการจะจัดใหมีการพิสูจนโดยผูประกอบธุรกิจเปนผูเสียคาใชจายก็ได 
  ถาผลจากการทดสอบหรือพิสูจนปรากฏวาสินคานั้นอาจเปนอันตรายแกผูบริโภค 
และกรณีไมอาจปองกันอันตรายท่ีจะเกิดจากสินคานั้นไดโดยการกําหนดฉลากตามมาตรา ๓๐ หรือ
ตามกฎหมายอ่ืน ใหคณะกรรมการมีอํานาจส่ังหามขายสินคานั้น และถาเห็นสมควรจะส่ังใหผู
ประกอบธุรกิจเปล่ียนแปลงสินคานั้นภายใตเง่ือนไขตามท่ีคณะกรรมการกําหนดก็ได ในกรณีท่ี
สินคานั้นไมสามารถเปล่ียนแปลงไดหรือเปนท่ีสงสัยวาผูประกอบธุรกิจจะเก็บสินคานั้นไวเพื่อขาย
ตอไป คณะกรรมการมีอํานาจส่ังใหผูประกอบธุรกิจทําลายหรือจะจัดใหมีการทําลายโดยผูประกอบ
ธุรกิจเปนผูเสียคาใชจายก็ได 
  ในกรณีจําเปนและเรงดวน ถาคณะกรรมการมีเหตุท่ีนาเช่ือวาสินคาใดอาจเปน
อันตรายแกผูบริโภค ใหคณะกรรมการมีอํานาจส่ังหามขายสินคานั้นเปนการช่ัวคราวจนกวาจะไดมี
การทดสอบหรือพิสูจนสินคาตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง 
  การส่ังหามขายสินคาตามวรรคสองและวรรคสาม ใหประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 
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  มาตรา ๓๗12 
  มาตรา ๓๘13   
  มาตรา ๓๙  ในกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรเขาดําเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิด
สิทธิของผูบริโภค หรือเม่ือไดรับคํารองขอจากผูบริโภคท่ีถูกละเมิดสิทธิ ซ่ึงคณะกรรมการเห็นวา
การดําเนินคดีนั้นจะเปนประโยชนแกผูบริโภคเปนสวนรวม คณะกรรมการมีอํานาจแตงต้ังพนักงาน
อัยการโดยความเห็นชอบของอธิบดีกรมอัยการ หรือขาราชการในสํานักงานคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภคซ่ึงมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางนิติศาสตร เปนเจาหนาท่ีคุมครองผูบริโภคเพื่อใหมี
หนาท่ีดําเนินคดีแพงและคดีอาญาแกผูกระทําการละเมิดสิทธิของผูบริโภคในศาล และเม่ือ
คณะกรรมการไดแจงไปยังกระทรวงยุติธรรมเพื่อแจงใหศาลทราบแลว ใหเจาหนาท่ีคุมครอง
ผูบริโภคมีอํานาจดําเนินคดีตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายได 
  ในการดําเนินคดีในศาล ใหเจาหนาท่ีคุมครองผูบริโภคมีอํานาจฟองเรียกทรัพยสิน 
หรือคาเสียหายใหแกผูบริโภคท่ีรองขอไดดวย และในการนี้ใหไดรับยกเวนคาฤชาธรรมเนียมท้ัง
ปวง 
  มาตรา ๔๐  สมาคมใดมีวัตถุประสงคในการคุมครองผูบริโภคหรือตอตานการ
แขงขันอันไมเปนธรรมทางการคา และขอบังคับของสมาคมดังกลาวในสวนท่ีเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ สมาชิก และวิธีการดําเนินการของสมาคมเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง สมาคมนั้นอาจย่ืนคําขอใหคณะกรรมการรับรองเพื่อใหสมาคมนั้นมีสิทธิและอํานาจ
ฟองตามมาตรา ๔๑ ได 
  การยื่นคําขอตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 
  การรับรองสมาคมตามวรรคหน่ึง ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  มาตรา ๔๑  ในการดําเนินคดีท่ีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผูบริโภคใหสมาคมท่ี
คณะกรรมการรับรองตามมาตรา ๔๐ มีสิทธิในการฟองคดีแพง คดีอาญาหรือดําเนินกระบวน
พิจารณาใดๆ ในคดีเพื่อคุมครองผูบริโภคได และใหมีอํานาจฟองเรียกคาเสียหายแทนสมาชิกของ
สมาคมได ถามีหนังสือมอบหมายใหเรียกคาเสียหายแทนจากสมาชิกของสมาคม 
  ในการดําเนินคดีตามวรรคหนึ่ง มิใหสมาคมถอนฟอง เวนแตศาลจะอนุญาตเม่ือ
ศาลเห็นวาการถอนฟองนั้นไมเปนผลเสียตอการคุมครองผูบริโภคเปนสวนรวมสําหรับคดีแพง
เกี่ยวกับการเรียกคาเสียหายแทนสมาชิกของสมาคมการถอนฟองหรือการพิพากษาในกรณีท่ีคูความ

                                                 
 12 มาตรา ๓๗ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 13 มาตรา ๓๘ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
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ตกลงหรือประนีประนอมยอมความกัน จะตองมีหนังสือแสดงความยินยอมของสมาชิกผูมอบหมาย
ใหเรียกคาเสียหายแทนมาแสดงตอศาลดวย 
  มาตรา ๔๒  นอกจากตองปฏิบัติตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยและกฎหมายอ่ืนแลว สมาคมท่ีคณะกรรมการรับรองตามมาตรา ๔๐ ตองปฏิบัติตามระเบียบ
ท่ีคณะกรรมการกําหนด 
  เม่ือปรากฏวาสมาคมท่ีคณะกรรมการรับรองตามมาตรา ๔๐ สมาคมใดไมปฏิบัติ
ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด หรือเม่ือมีพฤติการณปรากฏวาสมาคมน้ันดําเนินการเพื่อฟอง
คดีโดยไมสุจริต ใหคณะกรรมการมีอํานาจเพิกถอนการรับรองสมาคมน้ันได 
  การเพิกถอนการรับรองสมาคมใดตามมาตราน้ี ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  ในกรณีท่ีสมาคมซ่ึงถูกเพิกถอนการรับรองตามมาตราน้ีไดฟองคดีใดไวตอศาล
และคดีนั้นยังคางอยูในการพิจารณาของศาล ใหศาลส่ังจําหนายคดีนั้นเสีย 
 

หมวด ๓ 
การอุทธรณ 

   
 
  มาตรา ๔๓  ในกรณีท่ีผูไดรับคําส่ังของคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองตามมาตรา ๒๗ 
หรือมาตรา ๒๘ วรรคสอง ไมพอใจคําส่ังดังกลาว ใหมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการได 
  มาตรา ๔๔  การอุทธรณตามมาตรา ๔๓ ใหยื่นตอคณะกรรมการภายในสิบวันนับ
แตวันท่ีผูอุทธรณไดรับทราบคําส่ังของคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง 
  หลักเกณฑและวิธีการยื่นอุทธรณ และวิธีพิจารณาอุทธรณ ใหเปนไปตามท่ีกําหนด
ในกฎกระทรวง 
  การอุทธรณคําส่ังตามวรรคหน่ึง ยอมไมเปนการทุเลาการบังคับตามคําส่ังของ
คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง เวนแตคณะกรรมการจะส่ังเปนอยางอ่ืนเปนการช่ัวคราวกอนการวินิจฉัย
อุทธรณ 
  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนท่ีสุด 
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หมวด ๔ 
บทกําหนดโทษ 
   

 
  มาตรา ๔๕  ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวก ไมใหถอยคํา หรือไมสง
เอกสาร หรือหลักฐานแกพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงปฏิบัติการตามมาตรา ๕ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
  มาตรา ๔๖  ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการหรือคณะกรรมการเฉพาะ
เร่ืองตามมาตรา ๑๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ัง
จําท้ังปรับ 
  มาตรา ๔๗14  ผูใดโดยเจตนากอใหเกิดความเขาใจผิดในแหลงกําเนิด สภาพ 
คุณภาพ ปริมาณ หรือสาระสําคัญประการอ่ืนอันเกี่ยวกับสินคาหรือบริการ ไมวาจะเปนของตนเอง
หรือผูอ่ืน โฆษณาหรือใชฉลากท่ีมีขอความอันเปนเท็จ หรือขอความที่รูหรือควรรูอยูแลววาอาจ
กอใหเกิดความเขาใจผิดเชนวานั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหม่ืน
บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
  ถาผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งกระทําผิดซํ้าอีก ผูกระทําตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
  มาตรา ๔๘15  ผูใดโฆษณาโดยใชขอความตามมาตรา ๒๒ (๓) หรือ (๔) หรือ
ขอความตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๒๒ (๕) หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๒๖  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือ
ปรับไมเกินสามหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
  มาตรา ๔๙  ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการวาดวยการโฆษณาซ่ึงส่ัง
ตามมาตรา ๒๗ หรือมาตรา ๒๘ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกิน
หาหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
  มาตรา ๕๐  ถาการกระทําตามมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ หรือมาตรา ๔๙ เปนการ
กระทําของเจาของส่ือโฆษณา หรือผูประกอบกิจการโฆษณา ผูกระทําตองระวางโทษเพียงกึ่งหนึ่ง
ของโทษท่ีบัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น 

                                                 
 14 มาตรา ๔๗ แกไขโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 15 มาตรา ๔๘ แกไขโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
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  มาตรา ๕๑16  ถาการกระทําความผิดตามมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ หรือ
มาตรา ๕๐ เปนความผิดตอเนื่อง ผูกระทําตองระวางโทษปรับวันละไมเกินหนึ่งหม่ืนบาทหรือไม
เกินสองเทาของคาใชจายท่ีใชสําหรับการโฆษณานั้น ตลอดระยะเวลาที่ยังฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม 
  มาตรา ๕๒17  ผูใดขายสินคาท่ีควบคุมฉลากตามมาตรา ๓๐ โดยไมมีฉลากหรือมี
ฉลากแตฉลากหรือการแสดงฉลากนั้นไมถูกตอง หรือขายสินคาท่ีมีฉลากท่ีคณะกรรมการวาดวย
ฉลากส่ังเลิกใชตามมาตรา ๓๓  ท้ังนี้ โดยรูหรือควรรูอยูแลววาการไมมีฉลากหรือการแสดงฉลาก
ดังกลาวนั้นไมถูกตองตามกฎหมาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหม่ืน
บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ   
  ถาการกระทําตามวรรคหน่ึงเปนการกระทําของผูผลิตเพื่อขาย หรือผูส่ังหรือนําเขา
มาในราชอาณาจักรเพื่อขาย ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสน
บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๕๓  ผูประกอบธุรกิจผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการวาดวย
ฉลากซ่ึงส่ังตามมาตรา ๓๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหม่ืนบาท หรือ
ท้ังจําท้ังปรับ 
  มาตรา ๕๔18  ผูใดรับจางทําฉลากท่ีไมถูกตองตามกฎหมาย หรือรับจางติดตรึง
ฉลากท่ีไมถูกตองตามกฎหมายกับสินคา โดยรูหรือควรรูอยูแลววาฉลากดังกลาวนั้นไมถูกตองตาม
กฎหมาย ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหม่ืนบาท 
  มาตรา ๕๕  ผูประกอบธุรกิจผูใดไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๓๕  
ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท 
  มาตรา ๕๖  ผูประกอบธุรกิจผูใด ขายสินคาท่ีคณะกรรมการส่ังหามขายเพราะ
สินคานั้นอาจเปนอันตรายแกผูบริโภคตามมาตรา ๓๖ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือ
ปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
  ถา ผูประกอบธุรกิจนั้น เปนผูผลิตเพื่อขายหรือเปนผู ส่ังหรือนํา เข ามาใน
ราชอาณาจักรเพื่อขาย ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือ
ท้ังจําท้ังปรับ 

                                                 
 16 มาตรา ๕๑ แกไขโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 17 มาตรา ๕๒ แกไขโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 18 มาตรา ๕๔ แกไขโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
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  มาตรา ๕๗19  ผูประกอบธุรกิจผูใดไมสงมอบสัญญาท่ีมีขอสัญญาหรือมีขอสัญญา
และแบบถูกตองตามมาตรา ๓๕ ทวิ หรือไมสงมอบหลักฐานการรับเงินท่ีมีรายการและขอความ
ถูกตองตามมาตรา ๓๕ เบญจ ใหแกผูบริโภคภายในระยะเวลาตามมาตรา ๓๕ อัฏฐ ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
  ผูประกอบธุรกิจผูใด สงมอบหลักฐานการรับเงิน โดยลงจํานวนเงินมากกวาท่ี
ผูบริโภคจะตองชําระและไดรับเงินจํานวนนั้นไปจากผูบริโภคแลวตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่ง
เดือน หรือปรับต้ังแตหารอยบาทถึงหนึ่งหม่ืนบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ เวนแตจะพิสูจนไดวาตนไดใช
ความระมัดระวังตามสมควรในการประกอบธุรกิจเชนนั้นแลว 
  มาตรา ๕๗ ทวิ20  ผูประกอบธุรกิจผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๕ สัตต 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
  มาตรา ๕๘  ผูใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ภายในสถานท่ีประกอบ
ธุรกิจของผูประกอบธุรกิจและการกระทํานั้นเปนไปเพ่ือประโยชนของผูประกอบธุรกิจ ให
สันนิษฐานวาผูประกอบธุรกิจเปนผูกระทําผิดรวมดวยเวนแตจะพิสูจนไดวาตนไมสามารถ
คาดหมายไดวาบุคคลน้ันจะกระทําความผิดแมจะใชความระมัดระวังตามสมควรแลว 
  มาตรา ๕๙  ในกรณีท่ีผูกระทําความผิดซ่ึงตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปน
นิติบุคคล กรรมการหรือผูจัดการหรือผูรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลนั้นตองรับโทษ
ตามท่ีกฎหมายกําหนดสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวยเวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทํา
ความผิดของนิติบุคคลนั้น 
  มาตรา ๖๐  ผูใดโดยเจตนาทุจริต ใช จาง วาน ยุยง หรือดําเนินการใหสมาคมท่ี
คณะกรรมการรับรองตามมาตรา ๔๐ ฟองรองผูประกอบธุรกิจคนใดเปนคดีแพงหรือคดีอาญาตอ
ศาล เพื่อกล่ันแกลงผูประกอบธุรกิจนั้นใหไดรับความเสียหาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน 
หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
  มาตรา ๖๑  ผูใดเปดเผยขอเท็จจริงใดเกี่ยวกับกิจการของผูประกอบธุรกิจอันเปน
ขอเท็จจริงท่ีตามปกติวิสัยของผูประกอบธุรกิจจะพึงสงวนไวไมเปดเผย ซ่ึงตนไดมาหรือลวงรู
เนื่องจากการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกิน
หนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ เวนแตเปนการเปดเผยในการปฏิบัติราชการหรือเพื่อประโยชนใน
การสอบสวน หรือการพิจารณาคดี 

                                                 
 19 มาตรา ๕๗ วรรคหน่ึง แกไขโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 20 มาตรา ๕๗ ทวิ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
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  ผูใดไดมาหรือลวงรูขอเท็จจริงใดจากบุคคลตามวรรคหน่ึงเนื่องในการปฏิบัติ
ราชการหรือการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี แลวเปดเผยขอเท็จจริงนั้นในประการที่นาจะเสียหาย
แกผูหนึ่งผูใดตองระวางโทษเชนเดียวกัน 
  มาตรา ๖๒  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการมีอํานาจ
เปรียบเทียบได และในการนี้ใหคณะกรรมการมีอํานาจมอบหมายใหคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองหรือ
คณะอนุกรรมการพนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจาหนาท่ี ดําเนินการเปรียบเทียบไดโดยจะ
กําหนดหลักเกณฑในการเปรียบเทียบหรือเง่ือนไขประการใดๆ ใหแกผูไดรับมอบหมายตามท่ี
เห็นสมควรดวยก็ได 
  ภายใตบังคับของบทบัญญัติตามวรรคหนึ่งในการสอบสวนถาพนักงานสอบสวน
พบวาบุคคลใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ และบุคคลนั้นยินยอมใหเปรียบเทียบ ให
พนักงานสอบสวนสงเร่ืองมายังคณะกรรมการหรือผูซ่ึงคณะกรรมการมอบหมายใหมีอํานาจ
เปรียบเทียบตามวรรคหน่ึงภายในเจ็ดวัน นับแตวันท่ีผูนั้นแสดงความยินยอมใหเปรียบเทียบ 
  เม่ือผูกระทําความผิดไดเสียคาปรับตามท่ีเปรียบเทียบแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 ส. โหตระกิตย 
          รองนายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปจจุบันนี้การเสนอสินคา
และบริการตาง ๆ ตอประชาชนนับวันแตจะเพิ่มมากข้ึนผูประกอบธุรกิจการคาและผูท่ีประกอบ
ธุรกิจโฆษณาไดนําวิชาการในทางการตลาดและทางการโฆษณามาใชในการสงเสริมการขายสินคา
และบริการ ซ่ึงการกระทําดังกลาวทําใหผูบริโภคตกอยูในฐานะท่ีเสียเปรียบ เพราะผูบริโภคไมอยู
ในฐานะท่ีทราบภาวะตลาด และความจริงท่ีเกี่ยวกับคุณภาพและราคาของสินคาและบริการตางๆ ได
อยางถูกตองทันทวงที นอกจากนั้นในบางกรณีแมจะมีกฎหมายใหความคุมครองสิทธิของผูบริโภค
โดยการกําหนดคุณภาพและราคาของสินคาและบริการอยูแลวก็ตาม แตการที่ผูบริโภคแตละรายจะ
ไปฟองรองดําเนินคดีกับผูประกอบธุรกิจการคาหรือผูประกอบธุรกิจโฆษณาเม่ือมีการละเมิดสิทธิ
ของผูบริโภค ยอมจะเสียเวลาและคาใชจายเปนการไมคุมคา และผูบริโภคจํานวนมากไมอยูในฐานะ
ท่ีจะสละเวลาและเสียคาใชจายในการดําเนินคดีได และในบางกรณีก็ไมอาจระงับหรือยับยั้งการ
กระทําท่ีจะเกิดความเสียหายแกผูบริโภคไดทันทวงที  สมควรมีกฎหมายใหความคุมครองสิทธิของ
ผูบริโภคเปนการท่ัวไป โดยกําหนดหนาท่ีของผูประกอบธุรกิจการคาและผูประกอบธุรกิจโฆษณา
ตอผูบริโภค เพ่ือใหความเปนธรรมตามสมควรแกผูบริโภค  ตลอดจนจัดใหมีองคกรของรัฐท่ี
เหมาะสมเพ่ือตรวจตรา ดูแล และประสานงานการปฏิบัติงานของสวนราชการตาง ๆ ในการให
ความคุมครองผูบริโภค  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน 
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คําพิพากษาฎกีาท่ี 3447/2530   นางมณ ีประสงคชัยกุล.   โจทก 
    นางชมอย ทิพยโส กับพวก.  จําเลย 
ประมวลกฎหมายอาญา  
มาตรา 209, 210, 212, 215, 340, 343.  
พระราชกําหนดการกูยืมเงินท่ีเปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. 2527  
ยอส้ัน  
         ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน มิใชกระทําโดยเฉพาะเจาะจงแกบุคคลใด
เปนสวนตัว รัฐเทานั้นเปนผูเสียหาย โดยตรง  
          พระราชกําหนดการกูยืมเงินท่ีเปนการฉอโกงประชาชน เปนบทบัญญัติท่ีมีลักษณะ
พิเศษแตกตางไปจากความผิดฐานฉอโกง ตามประมวลกฎหมายอาญาดังจะเห็นไดวาบทบัญญัติและ
เจตนารมณของพระราชกําหนดนี้ ตาม มาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 7 และมาตรา 8 บัญญัติถึงวิธีการ
และลักษณะของการกูยืมในกรณีเชนนี้ไว และบัญญัติ ถึงการท่ีจะปราบปรามการกระทําท่ีเปนการ
ฉอโกงประชาชนกับวางมาตรการเพื่อคุมครองประโยชนของประชาชนท่ีไดรับความเสียหายจาก
การถูกหลอกลวง และรักษาความม่ันคงทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยไดกําหนดมาตรการตาง ๆ 
ไว เพื่อคุมครองประชาชนเปนสวนรวม และใหพนักงานเจาหนาท่ีของรัฐเทานั้นมีอํานาจใช
มาตรการดังกลาวนั้นได ท้ังนี้เพื่อใหกรณีเสร็จเด็ดขาดไปทันทีดังนั้น ความผิดตามพระราชกําหนด
นี้ รัฐเทานั้นเปนผูมีอํานาจฟองคดีได.  
          (วรรคสองวินิจฉัยโดยท่ีประชุมใหญคร้ังท่ี5/2530)  
 ยอยาว  
         โจทกฟองวา จําเลยกับพวกรวมกันฉอโกงโจทกและประชาชนวาจําเลยกับพวก
ประกอบกิจการคาน้ํามันเช้ือเพลิง ชักชวนใหเลนแชรน้ํามันในวงเงิน 160,500 บาท จะไดรับ
ผลประโยชนตอบแทนเดือนละ 10,200 บาท โจทกหลงเช่ือไดเลนแชรกับจําเลยเปนเงิน 1,768,500 
บาท และมีประชาชนเลนแชรกับจําเลยอีกหลายพันลานบาท ตอมาจําเลยกับพวกไมคืนเงิน และไม
ยอมชําระดอกผลใหโจทกและประชาชน และหลบหนีไป โจทกและประชาชนไดรับความเสียหาย
การกระทําของจําเลยกับพวกเปนการโฆษณาใหปรากฏตอประชาชนในการกูยืมเงิน และจาย
ผลตอบแทนสูงกวาอัตราดอกเบ้ียสูงสุดท่ีสถาบันการเงินตามกฎหมายจะพึงจายได โดยรูอยูแลววา
ไมสามารถประกอบกิจการใด ๆ โดยชอบดวยกฎหมายท่ีจะให ผลประโยชนตอบแทนพอจะนํามา
จายใหประชาชนได และเปนสมาชิกของคณะบุคคลซ่ึงปกปดวิธีดําเนินการมุงหมายเพื่อฉอโกง
ประชาชนและเพ่ือหลีกเล่ียงภาษี ขอใหลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 341, 343, 209, 
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210, 212, 215, 357, 83, 90, 91 พระราชกําหนดการกูยืมเงินท่ีเปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. 2527 
มาตรา 4, 12  
          ศาลชั้นตนมีคําส่ังใหนัดไตสวนมูลฟองเฉพาะขอหาฉอโกง และฉอโกงประชาชน สวน
ขอหาอ่ืนใหยกฟอง  
          โจทกอุทธรณ  
          ศาลอุทธรณพิพากษายืน  
          โจทกฎีกา  
          ศาลฎีกาวินิจฉัยวา ความผิดฐานเปนอ้ังยี่ ซองโจร และม่ัวสุมหรือใชกําลังกายหรือขูเข็ญ
วาจะใชกําลังประทุษราย หรือกระทําใหเกิดการวุนวายข้ึนในบานเมือง ตาม ประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 209, 210, 212 และ 215 นั้นมิใชกระทําโดยเฉพาะเจาะจงแกบุคคลใดเปนสวนตัว รัฐเทานั้น
ท่ีเปนผูเสียหายโดยตรง โจทกจึงไมใชผูเสียหายท่ีมีอํานาจฟองรองจําเลยได สวนปญหาท่ีวา โจทกมี
อํานาจฟองจําเลยในความผิดตามพระราชกําหนดการกูยืมเงินท่ีเปนการฉอโกงประชาชนหรือไม
นั้นศาลฎีกาโดยท่ีประชุมใหญเห็นวา พระราชกําหนดการกูยืมเงินท่ีเปนการฉอโกงประชาชน เปน
บทบัญญัติท่ีมีลักษณะพิเศษแตกตางไปจากความผิดฐานฉอโกงตามประมวลกฎหมายอาญา ดังจะ
เห็นไดวาบทบัญญัติและเจตนารมณของพระราชกําหนดนี้ ตามมาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 7 และ
มาตรา 8 บัญญัติถึงวิธีการและลักษณะของการกูยืมในกรณีเชนนี้ไว และบัญญัติถึงการท่ีจะ
ปราบปรามการกระทําท่ีเปนการฉอโกงประชาชน กับวางมาตรการเพ่ือคุมครองประโยชนของ
ประชาชนท่ีไดรับความเสียหายจากการถูกหลอกลวง และรักษาความมั่งคงทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยไดกําหนดมาตรการตาง ๆ ไวเพื่อคุมครองประชาชนเปนสวนรวม และใหพนักงาน
เจาหนาที่ของรัฐเทานั้นมีอํานาจใชมาตรการดังกลาวนั้นไดท้ังนี้เพื่อใหกรณีเสร็จเด็ดขาดไปทันที 
ดังนั้นความผิดตามพระราชกําหนดนี้รัฐเทานั้นเปนผูมีอํานาจฟองคดีได  
          พิพากษายืน.  
         ( สมศักดิ์ เกิดลาภผล - สาระ เสาวมล - สุนทร จันทรศักดิ์ ) 
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ประวัติผูเขียน 
   
ช่ือ-นามสกุล           นางสาวสายฝน  รัตนภิรมย 
 
วัน-เดือน-ปเกิด       30 มิถุนายน 2520 
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