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Due to the progress of technology, the electronic payments extremely have 
an important role to economic system and daily routines. The situation of the 
electronic card counterfeiting tends to grow worse and spread wide as the criminal 
network. Seeing that the revolving money in the electronic payments system is 
tremendous value, the offenders often use stunts and high technology to commit by 
transfering and altering money or assets in order to conceal illicit origin of the assets 
that called “money laundering which dramatically affect to financial system, 
economy, society, security of state and foreign countries. 

The problem of counterfeit of electronic card is considered a threatening 
danger which could not be acquiesced. The enforcement of anti-money laundering 
must be effectively enforced, along with appropriated legal measures depending on 
situations. Further, banks, financial institutions, and electronic card operators must 
put in place measures in relation to safety of electronic card in order to be enforced 
in the same direction as well as to promote the development of experienced 
personnels in relation to the counterfeit of electronic card and anti – money 
laundering law. They must also promote the cooperation from every segments, both 
locally and internationally in order to effectively and sustainably eliminate the 
problem of money laundering in relation to the counterfeit of electronic card. 
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บทที่ 1 
บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ด๎วยวิทยาการและเทคโนโลยีการสื่อสารที่พัฒนาอยํางรุดหน๎าในปัจจุบัน กอปรกับความเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจของสังคมโลก ทําให๎การสื่อสารรวมถึงการดําเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เข๎ามามีบทบาทสําคัญ

อยํางยิ่งในระบบเศรษฐกิจและ ชีวิตประจําวัน เหตุนี้อาชญากรทางเศรษฐกิจในคดีปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์จึงมี

การแสวงหาผลประโยชน์โดยอาศัยชํองวํางทางกฎหมาย,การขาดประสิทธิภาพในการบังคับใช๎กฎหมายของ

เจ๎าหน๎าที่,ความรู๎เรื่องเทคโนโลยีของเจ๎าหน๎าที่และผู๎เสียหายที่มักล๎าหลังมิเทําทันอาชญากร ซึ่งยิ่งสํงผลให๎

อาชญากรรมปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์พัฒนาเป็นองค์กรอาชญากรรมข๎ามชาติที่มีเครือขํายกว๎างขวางเชื่อมโยง

ทั่วโลก และมีมูลคําความเสียหายทางเศรษฐกิจอยํางมหาศาล 

 ดังนั้น เพ่ือให๎สอดรับกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาเทคโนโลยีแบบก๎าวกระโดด   

การดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จึงยอมรับเอาเทคโนโลยีสมัยใหมํเข๎ามาใช๎เพ่ือ

ผลประโยชน์ตอบแทนทางเศรษฐกิจในด๎านตํางๆ และเอ้ืออํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวันอยํางแทบจะ

แยกกันไมํออก ทั้งเป็นการประหยัดเวลาและลดภาระของบุคลากรได๎สํวนหนึ่ง ซึ่งเป็นกระบวนวิธีที่ทั่วโลกนิยม

ปฏิบัติเป็นสากล เชํนเดียวกับการดําเนินธุรกรรมทางการเงิน ที่เดิมมีเพียงการชําระเงินด๎วยเหรียญ หรือ ธนบัตร 

เทํานั้น แตํตํอมาได๎มีการพัฒนาเพ่ิมการชําระเงินด๎วยเช็ค ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช๎เงินระบบบาทเนต การชําระ

เงินผํานบัตรอิเล็กทรอนิกส์ตําง ๆ  เชํน บัตรเครดิต บัตรเดบิต บัตรแลกเงิน  รวมถึงบัตรสมาร์ทการ์ดอ่ืน ๆ  รํวม

ด๎วย ทั้งนี้ เพ่ือให๎ทันกับความต๎องการทางเศรษฐกิจของประชาชนในปัจจุบัน  และเป็นการเสนอชํองทางการ

ชําระเงินที่หลากหลายมากขึ้นให๎แกํลูกค๎าหรือผู๎บริโภคในภาวะที่แนวโน๎มทางเศรษฐกิจมีอัตราการขยายตัวเพ่ิม

สูงขึ้น ประกอบกับการแขํงขันชํวงชิงความได๎เปรียบทางธุรกิจของบริษัทพาณิชย์และสถาบันการเงินตําง ๆ   การ

นํานโยบายการใช๎จํายเงินผํานบัตรอิเล็กทรอนิกส์ จึงถูกหยิบยกมาเป็นทางเลือกให๎แกํลูกค๎าหรือผู๎บริโภค 

เนื่องจากการใช๎จํายเงินรูปแบบนี้หาได๎จํากัดอยูํแตํเพียงในประเทศไมํ แตํยังสามารถแลกเปลี่ยนและใช๎จํายเงินได๎

กว๎างขวางทั่วโลกผํานระบบเครือขํายตําง ๆ  ที่มีการยอมรับ เชํน Visa , Master, American Express เป็นต๎น อีก

ทั้งการประชาสัมพันธ์ถึงความสะดวกรวดเร็วรวมถึงการให๎บริการลดแลกแจกแถม ทั้งการลดคําธรรมเนียมบัตร 

หรือกรณีการสะสมคะแนนแลกสิทธิตําง ๆ เพ่ือกระตุ๎นให๎กลุํมลูกค๎าหรือผู๎บริโภคหันมาใช๎จํายผํานระบบการ
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ชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้นนั้น ยิ่งทําให๎กระแสการใช๎จํายเงินผํานระบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ได๎รับความ

นิยมอยํางรวดเร็ว และสร๎างมูลคําทางเศรษฐกิจอเนกอนันต์ 

 อยํางไรก็ดี แม๎วําระบบการชําระเงินผํานบัตรอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นเครื่องมืออํานวยความสะดวกด๎าน

การเงิน และสร๎างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอยํางมหาศาล แตํในขณะเดียวกันผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเหลํานี้ก็เป็น

สิ่งลํอใจให๎อาชญากรประยุกต์กลวิธีตําง ๆ รวมถึงการนําเทคโนโลยีสมัยใหมํมาใช๎ในการกํออาชญากรรมสร๎าง

ความเสียหายให๎กับเศรษฐกิจภาพรวม ทั้งการทํองเที่ยว,ความเชื่อมั่นของสถาบันการเงิน และภาพลักษณ์ของ

ประเทศ ที่กําลังเป็นปัญหาขยายวงกว๎างไปทั่วโลก อาจกลําวได๎วําอาชญากรรมปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์นั้น เป็น

อาชญากรรมประเภทหนึ่งที่กํอให๎เกิดความสูญเสียตํอระบบเศรษฐกิจไมํยิ่งหยํอนไปกวําอาชญากรรมทาง

เศรษฐกิจประเภทอ่ืน ๆ โดยอาชญากรรมทุจริตบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่สําคัญและพบการกระทําผิดบํอยที่สุดใน

ปัจจุบัน  ได๎แกํ การปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ โดยแอบอ๎างเป็นผู๎ถือบัตรจริงนั่นเอง ซึ่งมีการพัฒนาวิธี

หลากหลายรูปแบบ ตัวอยํางดังตํอไปนี้ 

1. สกิมม่ิง (Skimming) คือ การคัดลอกข๎อมูลจากบัตรด๎วยวิธีติดตั้งเครื่องอําน 

ข๎อมูลบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ชํองเสียบบัตร หรือ ติดตั้งกล๎องหรือเครื่องบันทึกข๎อมูลที่แปูนกดรหัส หรือ

ด๎วยวิธีแอบดูรหัสบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 

2. สแกนนิ่ง (Scanning) คือ การขโมยข๎อมูลจากบัตรอิเล็กทรอนิกส์ด๎วยวิธีนําบัตรมารูด 

กับเครื่องอํานข๎อมูลจากแถบแมํเหล็ก (Scanner) โดยอาชญากรสามารถนําข๎อมูลขากบัตรไปใช๎ประโยชน์ในทาง 

มิชอบ 

3. ฟิชชิ่ง (Phishing) คือ การหลอกลวงในรูปแบบของการปลอมแปลงอีเมลล์หรือเว็บไซต์  

เพ่ือให๎ผู๎ เสียหายเปิดเผยข๎อมูลทางการเงินหรือข๎อมูลสํวนบุคคลอ่ืน เพ่ือประโยชน์ในการปลอมบัตร

อิเล็กทรอนิกส์ 

4. การแท็ปสายโทรศัพท์ คือ การดักฟังข๎อมูลตําง  ๆ

5. วิธีอ่ืน ๆ  เชํน การหลอกลวงทางโทรศัพท์,การหลอกลวงจําหนํายสินค๎าและบริการผําน
เว็บไซต์ที่ผิดกฎหมาย,การใช๎ประโยชน์จากข๎อมูลใบเสร็จบัตร (Slip),การรับจ๎างเปิดบัญชีเงินฝาก เป็นต๎น 

 ด๎วยวิธีตําง ๆ  ดังกลําวข๎างต๎น ทําให๎อาชญากรสามารถเข๎าถึงข๎อมูลสํวนบุคคลของผู๎ถือบัตรอิเล็กทรอนิกส์

ได๎โดยงําย ซึ่งบางกรณีผู๎เสียหายมิทันระวังตัว หรือ กวําจะรู๎ตัววํามีการกระทําความผิดเกิดขึ้นก็ลํวงเลย
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ระยะเวลามาพอสมควรแล๎ว ทําให๎อาชญากรประเภทนี้ไหวตัวทัน หรือบางกรณีหลักฐานเกี่ยวกับการกระทํา

ความผิดก็ถูกทําลายหรือมิอาจสืบหาเบาะแสโยงไปถึงตัวอาชญากรได๎ 

 แม๎วําในปัจจุบันพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556  

จะได๎เพ่ิมเติมความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ตามประมวลกฎหมายอาญาอันมี

ลักษณะเป็นปกติธุระหรือเพ่ือการค๎าไว๎ในอนุมาตรา 14 แตํแนวทางและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการนํา

กฎหมายฟอกเงินมาใช๎บังคับยังไมํปรากฏผลชัดเจน รวมถึงยังไมํสามารถปูองกันและปราบปรามการ

กระทําความผิดได๎เทําที่ควร และแม๎วําผู๎ประกอบธุรกิจบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สถาบันการเงินตําง ๆ 

รวมถึงหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องจะได๎มีความพยายามปรับปรุงระบบความปลอดภัยในการทําธุรกรรม

ทางการเงินผํานระบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งกําหนดมาตรการและเพ่ิมงบประมาณติดตั้งเครื่องมือ

ปูองกันควบคุมการทุจริตที่เกิดข้ึน  แตํอาชญากรทางเศรษฐกิจประเภทนี้ก็ใช๎เทคโนโลยีรวมทั้งความรู๎

เฉพาะตัวแขนงอ่ืน ๆ มาประยุกต์ใช๎ในการกระทําความผิดนําหน๎ากฎหมายที่ใช๎บังคับอยูํเสมอ 

 ในสํวนของสถาบันการเงินซึ่งมีบทบาทสําคัญในการดําเนินธุรกรรมทางการเงินนั้น พบวําสถาบัน

การเงินตําง ๆ ยอมรับเอาหลักเกณฑ์การพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค๎า หรือ  KYC (Know Your Customer) 

และ CDD (Customer Due Diligence) มาใช๎ปฏิบัติ แตํปัจจุบันประเทศไทยยังไมํมีการบัญญัติ

กฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับ  KYC (Know Your Customer) และ CDD (Customer Due Diligence) มาใช๎

บังคับให๎เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เป็นแตํเพียงการแสดงออกถึงความรํวมมือเพ่ือปกปูองผลประโยชน์

ทางธุรกิจของตนเป็นหลัก และใช๎วิธีการแก๎ปัญหาในรูปแบบหรือทิศทางที่ตนกําหนดเทํานั้น โดย

คํานึงถึงความเสียหายที่ตนต๎องชดใช๎ และต๎องการรักษาฐานลูกค๎าเป็นสําคัญ แตํความเสี ยหายที่เกิด

จากการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์กลับไมํได๎รับความสนใจเทําที่ควร เนื่องจากสถาบันการเงิน และผู๎

ประกอบธุรกิจบัตรอิเล็กทรอนิกส์สํวนหนึ่งเห็นวําความเสียหายที่เกิดขึ้นจะได๎รับการชดใช๎จากบริษัท

ประกันภัยอยูํแล๎วนั่นเอง 

 สาเหตุที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ ปัญหาเรื่องบุคลากรทั้งในสํวนของผู๎ประกอบการ

เจ๎าหน๎าที่ธนาคาร และบุคลากรในกระบวนยุติธรรมขาดความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องการปลอมบัตร

อิเล็กทรอนิกส์ เพราะอาชญากรรมประเภทนี้จักต๎องอาศัยความรู๎ความชํานาญในการพิสูจน์อัตลักษณ์ 

รวมถึงต๎องมีประสบการณ์และความรู๎เทคนิคและวิธีการใหมํ เพ่ือใช๎ในการพิสูจน์ตัวบุคคล และ
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แสวงหาพยานหลักฐานในการกระทําความผิดที่มีลักษณะเฉพาะตัวเป็นกรณี ๆ ไป  เพ่ือเป็นการ

ปูองกันการทุจริตที่อาจมีข้ึน รวมถึงกรณีติดตามจับกุมผู๎กระทําผิดได๎อยํางรวดเร็วมีประสิทธิภาพ 

 อนึ่ง แม๎วําคดีปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์จะมีปริมาณคดีเพ่ิมมากขึ้น และมีมูลคําความเสียหาย

ทางเศรษฐกิจสูง แตํกลับไมํปรากฏหนํวยงานที่มีหน๎าที่รับผิดอยํางชัดเจน โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

หรือ ดีเอสไอ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพ่ือรับผิดชอบคดีสําคัญและคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่มีลักษณะคดี

ยุํงยากสลับซับซ๎อน นั้น หากจะรับคดีที่เกี่ยวข๎องกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์มาดําเนินการจะต๎องผํานความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.) เสียกํอน สํวนกองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดี

เศรษฐกิจ (สศก.) ภายใต๎สํานักงานตํารวจแหํงชาติ จะรับทําเฉพาะคดีบัตรอิเล็กทรอนิกส์บางคดี

เทํานั้น ด๎วยเหตุนี้การบังคับใช๎กฎหมายจึงสามารถจับกุมได๎เพียงกลุํมอาชญากรรายยํอยไมํสามารถ

ติดตามจับกุมหัวหน๎าองค์กรอาชญากรรมรายใหญํได๎  จึงยิ่ งทําให๎อาชญากรรมปลอมบัตร

อิเล็กทรอนิกส์ยังคงเพ่ิมข้ึนอยํางตํอเนื่อง 

 การแก๎ไขปัญหาอาชญากรรมปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ และการบังคับใช๎กฎหมายของ

ประเทศไทยในปัจจุบัน จําเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องอาศัยความรํวมแรงรํวมใจจากทุกภาคสํวน กอปรกับการ

กําหนดมาตรการทางอาญาในการควบคุมสังคมอยํางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ไมํกระทบตํอสิทธิ

เสรีภาพของประชาชนเกินขอบเขตที่รัฐธรรมนูญกําหนด ทั้งนี้ หากประเทศไทยสามารถบังคับใช๎

กฎหมายได๎ต๎องตามวัตถุประสงค์แล๎ว ยํอมสํงผลดีตํอการคุ๎มครองข๎อมูลสํวนบุคคลมิให๎ถูกละเมิด 

พร๎อมกับสร๎างความเชื่อมั่นในระบบการเงินและภาพลักษณ์ทางเศรษฐกิจที่ดีของประเทศในสายตา

ของประชาคมโลกตํอไป 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความหมาย ลักษณะ และรูปแบบของการกระทําความผิดเกี่ยวกับการ 

ปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ตามประมวลกฎหมายอาญา 

2. เพ่ือศึกษาปัญหาเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในระบบการชําระเงินของไทยในปัจจุบัน 

3. เพ่ือศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงปัญหาในการบังคับใช๎ 

กฎหมายดังกลําว 

4. เพ่ือศึกษาแนวทางการดําเนินคดี สถิติการกระทําความผิดเกี่ยวกับการปลอมบัตร 
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อิเล็กทรอนิกส์ในระบบการชําระเงินของไทย และผลกระทบจากการกระทําความผิดดังกลําว  

5. เพ่ือศึกษาหลักการและมาตรการบังคับใช๎กฎหมายที่สําคัญของพระราชบัญญัติ 

ปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542  ในความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 

6. เพ่ือศึกษากฎหมายวําด๎วยการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินเกี่ยวกับ 

ความผิดมูลฐานการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของตํางประเทศ 

7. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช๎กฎหมายวําด๎วย 

การปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 

และการบังคับใช๎กฎหมายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในระบบการชําระเงินของไทย 

8. เพ่ือเสนอแนะแนวทางการบังคับใช๎กฎหมายวําด๎วยการปูองกันและปราบปราม 

การฟอกเงินในความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์และการบังคับใช๎กฎหมายบัตร

อิเล็กทรอนิกส์ในระบบการชําระเงินของไทย 

1.3 สมมติฐานของการวิจัย 

 อาชญากรรมการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ได๎สํงผลกระทบตํอเศรษฐกิจ สังคม และความ

มั่นคงของประเทศรวมทั้งสังคมโลกเป็นวงกว๎าง แม๎จะมีบทบัญญัติกฎหมายวําด๎วยการปลอมบัตร

อิเล็กทรอนิกส์ตามประมวลกฎหมายอาญา,พ.ร.บ.วําด๎วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และ พ.ร.บ.ปูองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาใช๎บังคับ แตํก็ยังไมํสามารถปูองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับ

การปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพ่ือให๎การบังคับใช๎กฎหมายเกี่ยวกับความผิดฐานปลอม

บัตรอิเล็กทรอนิกส์เกิดรูปธรรมต๎องตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และสามารถลดอัตราการเกิดอาชญากรรมทาง

เศรษฐกิจในคดีปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ได๎ จึงเห็นสมควรนําหลักเกณฑ์รวมถึงกรณีศึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย

ฟอกเงินและกฎหมายวําด๎วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข๎องของตํางประเทศมาเป็นแนวทางประยุกต์

ปฏิบัติ ประกอบกับกําหนดบทลงโทษในความผิดเกี่ยวกับการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ให๎มีความ

รุนแรงและเข๎มข๎นยิ่งขึ้น รวมทั้งใช๎มาตรการกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และมาตรการการ

พิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค๎า หรือ  KYC (Know Your Customer) และ CDD (Customer Due 

Diligence) กับธนาคาร สถาบันการเงิน รวมทั้งผู๎ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ให๎เป็นไป

ในทิศทางเดียวกันตามหลักสากล เพ่ือให๎การบังคับใช๎กฎหมายมีความคลอบคลุมถึงการกระทํา
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ความผิดเกี่ยวกับการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะตําง ๆ และเพ่ือสอดรับกับความเสียหายทาง

เศรษฐกิจที่เพ่ิมทวีคูณในปัจจุบัน ตลอดจนสามารถนํากฎหมายที่เกี่ยวข๎องใช๎บังคับได๎อยํางมี

ประสิทธิภาพต๎องตามเจตนารมณ์ของกฎหมายตํอไป 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยนี้มุํงศึกษาความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ตามพ.ร.บ.วํา

ด๎วยการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542,ความผิดเกี่ยวกับการปลอมบัตร

อิเล็กทรอนิกส์ตามประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในระบบการชําระเงินของ

ไทยเปรียบเทียบกับตํางประเทศ ทั้งนี้ วิเคราะห์ปัญหาวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช๎

กฎหมายวําด๎วยการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการปลอมบัตร

อิเล็กทรอนิกส์และการบังคับใช๎กฎหมายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในระบบการชําระเงินของไทย 

1.5 วิธีด าเนินการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยนี้มุํงศึกษาวิจัยทางเอกสาร (Documentary Research) โดยค๎นคว๎ารวบรวม

ข๎อมูลจากประมวลกฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข๎อบังคับประกาศ 

ระเบียบ คําสั่งตําง ๆ เอกสารทางกฎหมาย ตัวอยํางเชํน หนังสือกฎหมาย บทความ วารสารจุลสาร 

รายงานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทวิเคราะห์ของนักกฎหมาย สื่อสิ่งพิมพ์ คําพิพากษาศาล และความรู๎จาก

ผู๎เชี่ยวชาญ รวมถึงข๎อมูลจากเครือขํายอินเตอร์เน็ตทั้งในประเทศและตํางประเทศ 

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ทําให๎ทราบถึงความหมาย ลักษณะ และรูปแบบของการกระทําความผิด 

เกี่ยวกับการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ตามประมวลกฎหมายอาญา 

2. ทําให๎ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในระบบการชําระ
เงินของไทยในปัจจุบัน 

3. ทําให๎ทราบกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์  รวมถึงปัญหาในการ
บังคับใช๎กฎหมายดังกลําว 

4. ทําให๎ทราบถึงแนวทางการดําเนินคดี สถิติการกระทําความผิดเกี่ยวกับการ
ปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในระบบการชําระเงินของไทย และผลกระทบจากการกระทําความผิด
ดังกลําว  
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5. ทําให๎ทราบถึงหลักการและมาตรการบั งคับใช๎กฎหมายที่ สํ าคัญของ
พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542  ในความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการปลอม
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ 

6. ทําให๎ทราบกฎหมายวําด๎วยการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินเกี่ยวกับ 

ความผิดมูลฐานการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของตํางประเทศ 

7. ทําให๎สามารถวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช๎กฎหมายวําด๎วยการ
ปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์และการ
บังคับใช๎กฎหมายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในระบบการชําระเงินของไทย 

 8. สามารถเสนอแนะแนวทางการบังคับใช๎กฎหมายวําด๎วยการปูองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินในความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์และการบังคับใช๎

กฎหมายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในระบบการชําระเงินของไทยได๎ 

 

 

 



 

 

บทที่ 2 
ความผิดเกี่ยวกับการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 

และระบบการช าระเงินของประเทศไทย 

2.1 ความหมายและความสําคัญของบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 

 ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอยํางรวดเร็ว มนุษย์ได๎มีการพัฒนาเทคโนโลยีให๎ก๎าวหน๎า

ขึ้นตามลําดับ เทคโนโลยีในปัจจุบันสามารถนํามาประยุกต์ใช๎ในด๎านตําง ๆ แทบทุกด๎าน  จากแตํเดิม

เงินตรานับเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนที่สําคัญตามระบบทุนนิยม แตํเมื่อปัจจุบันเทคโนโลยีได๎พัฒนาให๎มี

ความก๎าวหน๎าทันสมัยสะดวกรวดเร็วกวําอดีต ระบบการชําระสินค๎าและบริการด๎วยเงินสดจึงถูก

สอดแทรกด๎วยระบบอ่ืน ๆ มากขึ้น กลําวคือ มนุษย์ได๎ริเริ่มการชําระเงินด๎วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือ

เป็นทางเลือกหนึ่ง และคงปฏิเสธไมํได๎วํานับวันความสําคัญของบัตรอิเล็กทรอนิกส์ตําง ๆ ได๎ถูกแทรก

ซึมเป็นสํวนหนึ่งที่สําคัญในชีวิตประจําวันของคนรุํนปัจจุบัน และตํอระบบเศรษฐกิจไปเสียแล๎ว 

 หากจะวิเคราะห์วําทําไมบัตรอิเล็กทรอนิกส์จึงได๎เข๎ามามีบทบาทอยํางยิ่งในสังคมสมัยใหมํ ที่

เน๎นการเจริญเติบโตทางด๎านเศรษฐกิจเป็นอันดับต๎น หรือผู๎เขียนขอเรียกยุคปัจจุบันนี้วํา “ยุคทุนนิยม

สมัยใหมํ” เมื่อพิจารณาแล๎วเห็นวําบทบาทของบัตรอิเล็กทรอนิกส์นั้น เกิดขึ้นจากหลายปัจจัย ทั้งด๎าน

แรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจภายในประเทศและกระแสโลก เมื่อความต๎องการในการใช๎จํายของ

ผู๎บริโภคสูงขึ้น ทั้งด๎านปริมาณสินค๎า และจํานวนเงิน ระบบที่มีเพียงเงินสดเป็นสื่อกลางการ

แลกเปลี่ยนจึงอาจไมํมีความปลอดภัยเพียงพอ หรือไมํอาจตอบสนองตํอความต๎องการของผู๎บริโภคได๎

อยํางทันทํวงทีอีกตํอไป กอปรกับการดําเนินธุรกิจของสถาบันการเงิน และร๎านค๎าบริการตําง ๆ ที่ล๎วน

ตํางมุํงหวังผลกําไรและจํานวนลูกค๎าที่มากขึ้นในขณะเดียวกัน  จึงสํงผลตํอการแขํงขันในเชิงธุรกิจที่

สูงขึ้นตามลําดับ โดยการคิดค๎นหาชํองทางนโยบายการสํงเสริมการใช๎จํายซื้อสินค๎าและบริการ การ

วางกลยุทธ์การตลาด เชํน จัดโปรโมชั่นลดแลกแจกแถม และการนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่

หลากหลาย ได๎เป็นสิ่งที่ถูกหยิบยกมาใช๎เพ่ือสนองตอบเปูาหมายในเชิงธุรกิจ 

 ธุรกิจบัตรอิเล็กทรอนิกส์ตําง ๆ ยกตัวอยํางเชํน บัตรเครดิต บัตรเดบิต บัตรแทนเงินสด เหรียญ

อิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสด เงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช๎จํายผํานระบบสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์พกพาอ่ืน ๆ  เป็น

ต๎น ได๎กลายมาเป็นยุคเฟ่ืองฟูในปัจจุบัน เนื่องจากบัตรอิเล็กทรอนิกส์ได๎พัฒนาให๎ทันสมัย สะดวก

รวดเร็ว มีความปลอดภัยในการไมํต๎องพกพาเงินสดจํานวนเยอะ ๆ ทั้งยังพัฒนารูปแบบให๎หลากหลาย
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ไมํใชํเพียงแตํปรากฏในรูปบัตรพลาสติกสี่ เหลี่ยมเทํานั้น แตํยังปรากฏในรูปเหรียญ หรือเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช๎จํายผํานโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์พกพาอ่ืน ๆ  ด๎วยระบบ Near 

Field Communication (NFC)  คือเทคโนโลยีไร๎สายระยะสั้นเพียงแคํนํามือถือสมาร์ทโฟนไปแตะกับ

อุปกรณ์ท่ีรับเทํานั้น ก็สามารถชําระคําสินค๎าหรือบริการได๎ ซึ่งสามารถตอบสนองความต๎องการในการ

ซื้อสินค๎าและบริการของผู๎บริโภคได๎ทันทีทันใด และยังมีสิทธิพิเศษอ่ืน ๆ อีกมากมาย เชํน สามารถใช๎

ในการสะสมแต๎มเพ่ือเป็นสํวนลดในการซื้อสินค๎า หรือ บริการอ่ืน ๆ หรือหากมีการใช๎จํายถึงจํานวนที่

เจ๎าของบัตรระบุไว๎ อาจได๎สิทธิในการทํองเที่ยวตํางประเทศ หรือลุ๎นรับรางวัลได๎อีกมากมาย หรือกรณี

ของบัตรเครดิต ที่ผู๎ถือบัตรสามารถรูดบัตรชําระสินค๎ากํอนโดยมีการจํายเงินหรือผํอนชําระภายหลัง

กับผู๎ให๎บริการบัตรเครดิตได๎ แตํอาจต๎องเสียดอกเบี้ยในสํวนที่ไมํชําระตามกําหนดเวลา  หรืออาจเรียก

ได๎วําบัตรเครดิตนั้นเปรียบเสมือน “สินเชื่อเคลื่อนที่” นั่นเอง ด๎วยสิทธิประโยชน์และความ

สะดวกสบายดังที่กลําวมาแล๎วข๎างต๎น จึงเป็นแรงจูงใจให๎แกํผู๎บริโภคในปัจจุบันได๎เป็นอยํางดี ทั้ งยัง

เป็นการสํงเสริมการใช๎จํายแกํกลุํมผู๎บริโภคที่แตํเดิมไมํสามารถเข๎าถึงบริการของบัตรอิเล็กทรอนิกส์

ตําง ๆ ได ๎

 2.1.1 ความหมายของบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 

 เนื่องจากปัจจุบันเอกสารที่สําคัญหลายชนิดได๎จัดทําขึ้นในลักษณะที่มีข๎อมูลประยุกต์ทาง

ไฟฟูาหรืออิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น การแก๎ไขเปลี่ยนแปลงไมํจําเป็นต๎องทําบนกระดาษหรือวัตถุที่

มองเห็นด๎วยตาเปลํา แตํกระทําตํอข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์บนแถบแมํเหล็กแทน ทําให๎ความผิดเกี่ยวกับ

เอกสารที่มีมาแตํเดิมครอบคลุมไมํถึง เพ่ือคุ๎มครองเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์จึงมีการแก๎ไขเพ่ิมเติม

ประมวลกฎหมายอาญาในความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ขึ้น โดยนิยามไว๎ในมาตรา 1 (14) ดังนี้1 

  มาตรา 1 (14) “บัตรอิเล็กทรอนิกส์” หมายความวํา 

  (ก)  เอกสารหรือวัตถุอ่ืนใดไมํวําจะมีรูปลักษณะใดที่ผู๎ออกได๎ออกให๎แกํผู๎มีสิทธิใช๎ซึ่ง

จะระบุชื่อหรือไมํก็ตาม โดยบันทึกข๎อมูลหรือรหัสไว๎ด๎วยการประยุกต์ใช๎วิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟูา 

คลื่นแมํเหล็กไฟฟูา หรือวิธีอ่ืนใดในลักษณะคล๎ายกัน ซึ่งรวมถึงการประยุกต์ใช๎วิธีการทางแสง หรือ

                                                           
 1  ทวีเกยีรติ มีนะกนิษฐ, คําอธิบายกฎหมายอาญา ภาคความผิดและลหุโทษ (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2548), หน๎า. 
372 
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วิธีการทางแมํเหล็กให๎ปรากฏความหมายด๎วยตัวอักษร ตัวเลข รหัส หมายเลขบัตร หรือสัญลักษณ์อ่ืน

ใดทัง้ที่สามารถมองเห็นและมองไมํเห็นด๎วยตาเปลํา 

  (ข)  ข๎อมูล รหัส หมายเลขบัญชี หมายเลขชุดทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องมือทาง

ตัวเลขใด ๆ ที่ผู๎ออกได๎ออกแกํผู๎มีสิทธิใช๎ โดยมิได๎มีการออกเอกสารหรือวัตถุอ่ืนมอบให๎ แตํมีวิธีการใช๎

ในทํานองเดียวกับ (ก) หรือ 

  (ค)  สิ่งอ่ืนใดที่ใช๎ประกอบกับข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือแสดงความสัมพันธ์ระหวําง

บุคคลกับข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือระบุตัวบุคคลผู๎เป็นเจ๎าของ2 

  จากคํานิยามในข๎อ (ก) นั้นจะเห็นวํา กฎหมายไมํได๎จํากัดเฉพาะที่เป็นเอกสารเทํานั้น 

แตํยังรวมไปถึงวัตถุอ่ืน ๆ ไมํวําจะมีลักษณะใดด๎วย ซึ่งอาจหมายรวมถึงกระดาษ รหัส แถบแมํเหล็ก 

ซิมการ์ด เป็นต๎น 

  สํวนคํานิยามของบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในข๎อ (ข) เป็นข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตําง ๆ เชํน 

รหัสโทรศัพท์ รหัสเติมเงิน รหัสจองตั๋วเครื่องบิน (e-ticket) รหัสถอนเงินทางโทรศัพท์แกํลูกค๎าโดย

ไมํได๎ออกบัตรหรือหลักฐานให๎ เป็นต๎น โดยแม๎จะไมํมีวัตถุใด ๆ รองรับข๎อมูลดังกลําวก็ตาม ก็อยูํใน

ความหมายของบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในข๎อนี้ 

  สํวนคํานิยามของบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในข๎อ (ค) นั้น หมายถึง สิ่งที่ใช๎ประกอบกับ

ข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือระบุลักษณะเฉพาะตัวบุคคล เชํน ลายนิ้วมือ มํานตา เสียง หรือ DNA เป็น

ต๎น โดยจะต๎องใช๎ประกอบกับข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือแสดงความสัมพันธ์ ตัวอยํางเชํน การใช๎

ลายนิ้วมือปลดรหัสโทรศัพท์มือถือ ประตูห๎อง หรือประตูรถยนต์ เป็นต๎น 

 2.1.2 ประวัติศาสตร์ของบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 

 บัตรเครดิต นับเป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ชนิดแรก ๆ ที่ได๎รับความนิยมแพรํหลาย ถือกําเนิดขึ้น

ในประเทศสหรัฐอเมริกาปี ค.ศ. 1914 โดยบริษัทเจนเนอรัลปิโตรเลียม คอร์ปอเรชั่น ออฟ

แคลิฟอร์เนีย (General Petroleum Corporation of California) ซึ่งปัจจุบันคือบริษัท โมบิลออยส์ 

จํากัด โดยทําบัตรดังกลําวให๎กับลูกค๎า และพนักงานของตน ที่ได๎รับเลือกสรรแล๎ว และนําไปชําระคํา

น้ํามัน ตอนนั้นบัตรเครดิตนี้จะมีลักษณะเหมือนกับเหรียญโลหะ 

                                                           
 2  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (14) ประมวลกฎหมายอาญา 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2


 

 

11 

 ตํอมาปี ค.ศ.1920 ได๎มีการพัฒนาบัตรเครดิตให๎มีรูปแบบที่พกพาสะดวกขึ้น โดยไมํ

จําเป็นต๎องพกเงินสดติดตัว เป็นการสร๎างความม่ันใจและความปลอดภัยให๎แกํผู๎ถือบัตร 

 ตํอมาราวค.ศ. 1950 นายแฟรงค์ แมคนามารา (Frank McNamara) ซึ่งเป็นนักธุรกิจเกิดลืม

พกกระเป๋าเงินติดตัวไปทานอาหาร และไมํมีเงินจําย ต๎องให๎ภรรยานําเงินมาชําระให๎ จึงคิดวําถ๎ามีบัตร

พิเศษที่ใช๎แทนเงินได๎ ก็จะดี จากนั้นก็ปรึกษากับนายราล์ฟ ชไนเดอร์ (Ralph Schncider) ซึ่งเป็น

ทนายความ และได๎สร๎างบัตร ไดเนอร์สคลับ ขึ้นมาเพ่ือใช๎ในการซื้อสินค๎าและบริการแทนการชําระเงิน

โดยตรง ภายหลังได๎มีบริษัท อเมริกันเอกซ์เพรส ได๎ออกบัตรเครดิต โดยมีวัตถุประสงค์ในครั้งแรกเพ่ือ

อํานวยความสะดวกให๎กับนักทํองเที่ยวที่จะต๎องเดินทางไปตํางประเทศ ไมํต๎องพกเงินสดเป็นจํานวน

มาก โดยได๎นําเสนอบัตรที่สามารถนําไปขึ้นเงินได๎ที่ธนาคารตํางๆ 

 สําหรับประเทศไทยเริ่มมีการใช๎บัตรเครดิตครั้งแรกเม่ือปี พ.ศ. 2512 ผู๎ออกบัตร คือ บริษัท 

บัตรไดเนอร์ส คลับ (ประเทศไทย) จํากัด แตํไมํได๎รับความสนใจเทําท่ีควร 

 พ.ศ. 2513 ธนาคารแหํงอเมริกา ได๎นําบัตรเครดิตตํางประเทศ ที่เรียกวํา Bank Americard 

หรือที่รู๎จักกันในขณะนี้วํา “วีซํา” เข๎ามาใช๎ในประเทศไทย 

 พ.ศ. 2515 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด ได๎รํวมกับธนาคารศรีนคร จํากัด ออกบัตรชื่อ “บัตร

เครดิตเอนกประสงค”์ ซึ่งถือวําเป็นบัตรเครดิตบัตรแรกที่เป็นของตน โดยธนาคารไทยเป็นผู๎ออก 

 พ.ศ. 2517 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด ได๎รับสิทธิให๎เปน็ตัวแทนในการออกบัตรมาสเตอร์การ์ด ซ่ึง

เป็นบัตรเครดิตตํางประเทศให๎เผยแพรํในประเทศไทย 

 พ.ศ. 2521 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด ได๎ออกบัตรเครดิตของตนเอง เรียกชื่อ “บัตรเครดิต

ธนาคารกสิกรไทย“ 

พ.ศ. 2522 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด ได๎เข๎าเป็นสมาชิกของ วีซําอินเตอร์เนชั่นแนลและเป็นผู๎ได๎รับ

สิทธิในการเป็นผู๎แทนออกบัตรเครดิตวีซํา ในประเทศไทย 

 ปัจจุบัน สถาบันการเงิน และผู๎ประกอบการตําง ๆของประเทศไทย ตํางผลักดันกันออกบัตร

เครดิตและบัตรอิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ เพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจของตนเอง จึงมีผลให๎มีการขยายตัวของ

ปริมาณบัตรเครดิตและบริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นอยํางรวดเร็ว การดําเนินธุรกรรมทางการเงิน

ผํานบัตรอิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นกระแสนิยม เนื่องจากความรวดเร็วสะดวกสบาย และสถาบันการเงิน

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
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รวมถึงผู๎ประกอบการตําง ๆ ตํางมีกลยุทธ์ทางการตลาดจูงใจลูกค๎าด๎วยสิทธิประโยชน์มากมาย จึงยิ่ง

ทําให๎ธุรกรรมผํานบัตรอิเล็กทรอนิกส์นั้น สร๎างมูลคําทางเศรษฐกิจได๎อยํางมหาศาล 

2.2 การปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 

 “การทุจริต” หมายถึง การกระทําที่ผิดกฎหมายใด ๆ เชํน ฉ๎อฉล หลอกลวง ปกปิด หรือ 

ละเมิด เป็นต๎น ซึ่งการกระทําเหลํานี้อาจเกิดข้ึนโดยปราศจากการขํมขูํ บังคับ หรือมีเหตุบีบบังคับจาก

ผู๎อื่นก็ได๎  “การทุจริต” คือ การกระทําของบุคคลธรรมดา หรือ องค์กร เพ่ือให๎ได๎มาซึ่งทรัพย์สิน หรือ

บริการ อันเป็นการแสวงหาประโยชน์อันไมํชอบเพ่ือตนเองหรือบุคคลอ่ืน 

 ดังนั้น “การทุจริตบัตรอิเล็กทรอนิกส์” จึงหมายถึง การแสวงหาประโยชน์อันไมํชอบตาม

กฎหมายจากบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของตนเองหรือของผู๎อ่ืน เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือของผู๎อ่ืน ซึ่ง

การทุจริตบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นปัญหาที่นําหวั่นวิตกอยํางยิ่งในปัจจุบัน เพราะกระทบตํอระบบ

เศรษฐกิจ และระบบการเงินทั้งของประเทศไทย และทั่วโลก ตัวอยํางการทุจริตบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่

จะยกกลําวในที่นี้คือ “การปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์” 

 ในปัจจุบันเทคโนโลยีได๎ก๎าวล้ําหน๎าไปอยํางไมํหยุดยั้ง การทําธุรกรรมตําง ๆ ซึ่งแตํกํอนจะทําด๎วย

เอกสาร  และมีจํานวนมากก็ได๎เปลี่ยนไปเป็นระบบคอมพิวเตอร์แทน  โดยสามารถใช๎ทําธุรกรรมเก็บ

ข๎อมูลตําง ๆ ได๎มากมายหลายชนิด  ทั้งประหยัดคําใช๎จํายไมํเปลืองทรัพยากรกระดาษ และสามารถ

เรียกดูข๎อมูลได๎อยํางสะดวกรวดเร็ว การนําระบบคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์มาใช๎กับบัตร

อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งบันทึกข๎อมูลสํวนตัวรวมถึงข๎อมูลทางการเงินของเจ๎าของบัตรไว๎เพ่ืออํานวยความ

สะดวกในหลาย ๆ ด๎าน นั้น เริ่มแรกเห็นวํามีประโยชน์ในการสะดวกพกพามากกวําการถือเงินสดและ

ปลอดภัยตํอการถูกโจรกรรมกับผู๎ถือบัตรได๎มากกวํา ทั้งนี้ ยังแสดงฐานะทางการเงินที่นําเชื่อถือให๎กับ

ผู๎ถือบัตรได๎อีกด๎วย 

 บัตรอิเล็กทรอนิกส์ เชํน บัตรเครดิต บัตรเดบิต บัตรกดเงินตําง ๆ ที่อํานวยความสะดวกแกํ

เจ๎าของบัตรในการถอนเงิน โอนเงิน หรือชําระเงิน มิเพียงให๎ประโยชน์กับผู๎ถือบัตรเทํานั้น แตํผู๎ได๎

ประโยชน์อีกฝุายก็คือร๎านค๎า แม๎วําร๎านค๎าอาจต๎องเสียคําธรรมเนียม แตํเมื่อเทียบกับการได๎ขายสินค๎า

ผํานบัตรอิเล็กทรอนิกส์ตําง ๆ แล๎วคุ๎มมากกวํา เพราะทําให๎ผู๎ที่ไมํได๎พกเงินสดติดตัวมาสามารถจับจําย

ซื้อสินค๎าและบริการได๎ โดยเฉพาะอยํางยิ่งในปัจจุบันร๎านค๎าที่ไมํรับ บัตรเครดิต หรือบัตรที่ใช๎แทนเงิน

สดอ่ืน ๆ ก็ยากที่จะขายสินค๎าได๎ เพราะประชาชนสํวนใหญํนิยมใช๎บัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตร

http://www.credit-creditcard.carddoodee.com/
http://www.creditonhand.com/
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สามร์ทการ์ดแทนเงินสดกันมากขึ้น แตํด๎วยความก๎าวล้ําทางเทคโนโลยีที่มาพร๎อมกับความ

สะดวกสบายนี้ กลับยิ่งเป็นชํองทางให๎กับอาชญากรในการแสวงหาประโยชน์โดยการนําข๎อมูลที่บันทึก

ไว๎ภายในบัตรอิเล็กทรอนิกส์นําไปปลอมทําธุรกรรมทางการเงินตําง ๆ ทั้งถอนเงิน โอนเงินออกจก

บัญชี หรือใช๎เป็นจํายวงเงินสินเชื่อ ซึ่งสร๎างความเสียหายมากข้ึนตามไปด๎วย 

 สําหรับลักษณะการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบัน มีการใช๎เทคนิควิธีที่หลากหลาย ใน

ที่นี้ขอยกตัวอยํางกรณีที่พบบํอย ดังนี้ 

  1.  วิธีสกิมม่ิง (Skimming) 

  วิธีสกิมมิ่ง (Skimming) คือ การติดตั้งเครื่องอํานข๎อมูลบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ

เครื่องสกิมเมอร์ (Skimmer) ที่ชํองเสียบบัตรของตู๎เอทีเอ็ม หรือ การติดตั้งกล๎องขนาดเล็กพร๎อม

ติดตั้งเครื่องบันทึกข๎อมูลที่แปูนกดรหัส หรือแอบดูรหัสจากด๎านหลัง เพ่ือคัดลอกข๎อมูลจากบัตร ซึ่ง

เมื่อมีการทํารายการที่ต๎ู ATM ดังกลําวแล๎ว ผู๎กระทําความผิดจะสามารถนําข๎อมูลบัตรที่ได๎รับดังกลําว

ไปใช๎ประโยชน์ในทางมิชอบ เชํน นําไปผลิตบัตรใหมํแล๎วใช๎ทําธุรกรรมทางการเงินตําง ๆ 

  วิธีการนําข๎อมูลที่แท๎จริงของบัตรอิเล็กทรอนิกส์มาพิมพ์บนบัตรที่ได๎ทําขึ้นเองและ
บันทึกข๎อมูลลงบนแถบแมํเหล็กของบัตรโดยใช๎เครื่องมือที่เรียกวํา “Embossing Machine” นี้ ข๎อมูล
ที่ถูกบันทึกจะประกอบด๎วยหมายเลขบัญชี หรือหมายเลขสํวนตัวของผู๎ถือบัตร หมายเลขบัตร วัน
หมดอายุ และชุดตัวเลขที่ผู๎ออกบัตรได๎เข๎ารหัสไว๎ เมื่อมีการบันทึกข๎อมูลครบถ๎วนลงในบัตร
อิเล็กทรอนิกส์ที่ทําขึ้นมาแล๎ว ผู๎กระทําความผิดจะลงลายมือชื่อไว๎ที่บัตร เพ่ือนําไปใช๎ซื้อสินค๎าและ
บริการตํอไป สํวนผู๎ให๎บริการที่รับชําระด๎วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ตําง ๆ นั้น จะไมํสามารถทราบได๎เลย
วําบัตรนั้นเป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอมหรือไมํ เนื่องจากมีลายมีชื่อตรงกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 

  วิธีการปลอมบัตรอีกวิธีหนึ่งจะคล๎ายกับการทําบัตรเสมือนจริงขึ้นมาใหมํดังที่ได๎กลําว

ข๎างต๎น แตํตํางตรงที่บัตรที่ใช๎ปลอมมีลักษณะเป็นแผํนพลาสติกขาวขนาดเทํากับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 

ซึ่งวิธีนี้ผู๎กระทําความผิดต๎องรํวมมือกับร๎านค๎าที่รับบัตร เนื่องจากบัตรพลาสติกขาวไมํมีลักษณะที่

เหมือนกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ตัวจริงเลย 

  ข๎อสังเกตประการหนึ่งของวิธีสกิมมิ่ง  (Skimming) คือ ผู๎กระทําผิดมักเลือกติด

กล๎องที่สถานที่ หรือบริเวณต๎ู ATM ที่คนไมํพลุกพลํานเพ่ือให๎รอดพ๎นจากการตกเป็นเปูาสงสัย 
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ภาพที่ 1 แสดงการติดตั้งเครื่องสกิมเมอร์ (Skimmer) ที่ตู้ ATM 

  2.  วิธีแฮนด์เฮลด์สกิมเมอร์ (Handheld Skimmer) 

  แฮนด์เฮลด์สกิมเมอร์ (Handheld Skimmer) หรือเครื่องสกิมเมอร์ขนาดพกพา 

เป็นเครื่องคัดลอกข๎อมูลในแถบแมํเหล็กขนาดเล็กมากเทําฝุามือสามารถพกพาได๎ โดยผู๎กระทํา

ความผิดจะนําบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู๎เสียหายมารูดพร๎อมดูรหัสปลอดภัยจากด๎านหลังบัตรซึ่ง

ผู๎เสียหายจะไมํทันสังเกต อาจเกิดขึ้นที่ใดก็ได๎ เชํน ร๎านค๎า ร๎านอาหาร สถานีบริการน้ํามัน หรือกรณี

อ๎างตัวเป็นเจ๎าหน๎าที่ธนาคารขอดูบัตร หรือทําทีเสนอความชํวยเหลือบริเวณหน๎าตู๎ ATM เป็นต๎น 

  3.  การขโมยข๎อมูลจากใบบันทึกรายการ (ATM Slip) 

  ผู๎กระทําความผิดนําใบบันทึกรายการ (ATM Slip) ตามที่ผู๎เสียหายทิ้งไว๎ไปใช๎ค๎นหา

ข๎อมูลสําคัญ เชํน วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน เมื่อได๎ข๎อมูลมาแล๎วผู๎กระทํา

ความผิดก็จะทําการปลอมแปลงบัตรประจําตัวประชาชนโดยใช๎ชื่อของผู๎เสียหายแตํเปลี่ยนรูปในบัตร

เป็นรูปผู๎กระทําความผิด เพ่ือไปขอเปิดบัญชีเงินฝากและทําบัตรอิเล็กทรอนิกส์กับธนาคาร สถาบัน

การเงิน หรือผู๎ให๎บริการอ่ืน ๆ 

  4.  การปลอมแปลงเอกสารเพ่ือสมัครใช๎บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 

  วิธีนี้ผู๎กระทําความผิดจะทําการปลอมแปลงหรือใช๎เอกสารสํวนตัวของผู๎เสียหาย เชํน 

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ได๎ขโมยมา หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ผู๎เสียหายใช๎

ประกอบการทําธุรกรรมอ่ืน ๆ แล๎วนําไปใช๎สมัครบัตรอิเล็กทรอนิกส์ตําง ๆ จนสามารถ ถอน โอนเงิน 

หรือชําระคําสินค๎าบริการได๎  
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  5.  วิธีPhishing 

  Phishing คือ การหลอกลวงในรูปแบบของการปลอมแปลง E-mail และสร๎าง Web 

Site ปลอม โดยหลอกลวงไปยังลูกค๎าให๎หลงเชื่อวําเป็น E-mail ที่มาจากสถาบันการเงินหรือผู๎

ให๎บริการนั้น ๆ จริงพร๎อมแนบลิงค์การเชื่อมโยง(Hyperlink)Web Site ของสถาบันการเงินปลอม

หรือผู๎ให๎บริการที่ได๎ทําขึ้นเอง แล๎วให๎ผู๎เสียหายกรอกข๎อมูลสํวนบุคคล เพ่ือหลอกลวงให๎เหยื่อผู๎รับ E-

mail เปิดเผยข๎อมูลทางด๎านการเงินหรือข๎อมูลสํวนบุคคลอ่ืน ๆ เชํนหมายเลขบัตรเครดิต ชื่อบัญชี

ผู๎ใช๎บริการ(Username) และรหัสผําน (Password) หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนหรือข๎อมูล

สํวนบุคคลอ่ืน ๆ จากนั้นผู๎กระทําความผิดจะนําข๎อมูลไปใช๎ทุจริต เชํน โอนเงินให๎บุคคลที่ 3 ผํานการ

ให๎บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ นําไปใช๎สมัครทําบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ใช๎ซื้อสินค๎าและบริการทาง

อินเทอร์เน็ต เป็นต๎น 

 

  

ภาพที่ 2 แสดงตัวอย่างการปลอมแปลง E-mail และเว็บไซต์สถาบันการเงินปลอมโดยหลอกให้ใส่
ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-สกุล,วันเดือนปีเกิด,เลขที่บัตรประชาชน,เลขที่บัญชี User ID และ 
Password เป็นต้น 
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  6.  การแท็ปสายโทรศัพท์ 

  การแท็ปสายโทรศัพท์ คือ การดักขโมยข๎อมูลที่ถูกสํงกลางทาง โดยติดตั้งเครื่องดัก

ข๎อมูลที่ตู๎พักสายโทรศัพท์ ซึ่งการแท็ปสายโทรศัพท์แตํละครั้ง จะได๎ข๎อมูลที่เป็นข๎อมูลของลูกค๎า และ

ธุรกรรมที่ถูกสํงผํานเครื่องรูดบัตรเมื่อซื้อสินค๎า 

  ปัจจุบันมีการติดตั้งโปรแกรมในเครื่องรูดบัตร เพ่ือปูองกันการเข๎าถึงข๎อมูลกํอนสํง

ข๎อมูลไปยังธนาคาร โดยติดตั้งซอฟต์แวร์ใช๎กําหนด "รหัสผําน" ทางสายโทรศัพท์ (Terminal Line-

encryption) เพ่ือปูองกันการแท็ปข๎อมูลบัตรอิเล็กทรอนิกส์กํอนสํงข๎อมูลไปยังธนาคาร  

 

                                 ทําธุรกรรม                                 สํงข๎อมูล 

ลูกค๎า                                          ร๎านค๎า                                       ธนาคาร 

                                   

                                                     ดักข๎อมูล 

  7.  การหลอกลวงรูปแบบอื่น ๆ 

  1)  การหลอกลวงทางโทรศัพท์เพ่ือให๎ได๎มาซึ่งข๎อมูลสํวนตัว 

  การหลอกลวงทางโทรศัพท์นี้มักอาศัยหลักการทางจิตวิทยาหลอกลํอโดยการ

โทรศัพท์มาหาเหยื่อเพ่ือแจ๎งขําวให๎เหยื่อตกใจ หรือ อ๎างตัวเป็นเจ๎าพนักงานของรัฐ หรือเจ๎าหน๎าที่ของ

ธนาคารพาณิชย์ หรืออาจใช๎เทคนิคการซํอนหมายเลขโทรศัพท์ เพ่ือปิดบังหมายเลขโทรศัพท์สํงผลให๎

เหยื่อไมํสามารถยืนยันผู๎ที่โทรศัพท์เข๎ามาได๎ 

  ตัวอยํางกรณีการหลอกลวงทางโทรศัพท์ 

  นาย A โทรศัพท์หลอกลูกค๎าให๎หลงเชื่อวําลูกค๎าค๎างการชาระหนี้ และบอกวําจะมี

เจ๎าหน๎าที่ฝุายกฎหมายของสถาบันการเงิน C หรือเจ๎าหน๎าที่จากหนํวยงานราชการอ่ืน ๆ โทรศัพท์ไป

สอบถามข๎อมูลเพื่อแก๎ไขข๎อมูลให๎ถูกต๎อง 

  นาย B โทรศัพท์หาลูกค๎าโดยอ๎างวําเป็นเจ๎าหน๎าที่จากสถาบันการเงิน C หรือ 
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หนํวยงานราชการอ่ืนๆ ขอข๎อมูลสํวนตัวของลูกค๎า เชํน วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประชาชน

หมายเลขบัตรเครดิต เดบิต ATM Security Code (เลข 3 หลักหลังบัตรเครดิต/เดบิต) เพ่ือนําไป

ปลอมแปลงบัตร หรือซื้อสินค๎าทาง internet บอกให๎ลูกค๎าไปที่ตู๎ ATM เพ่ือให๎โอนเงินให๎กลุํม

มิจฉาชีพ 

  2)  การหลอกลวงโดยใช๎ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ 

การหลอกลวงวิธีการนี้จะใช๎ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติและหลอกลวงให๎เหยื่อเชื่อวําเป็นระบบยืนยัน

ตัวตน เมื่อเหยื่อตอบโทรศัพท์กลับ มิจฉาชีพจะทําการบันทึกการสนทนา และนําข๎อมูลนั้นออกไป

ใช๎ได ๎

 2.2.1 สถิติเกี่ยวกับภัยทางการเงิน พ.ศ.2557-25583 

หนํวย:รายการ 

เร่ือง 2557 2558 
หลอกลวงทางโทรศัพท ์ 374 238 
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ถูกใช๎โดยผู๎อื่น 127 169 
หลอกลวงทาง E-mail ,Social media 147 126 

สวมรอยปลอมแปลงเอกสาร 141 84 
ปลอมแปลงบตัรอิเล็กทรอนิกส ์ 39 34 
อื่น ๆ 181 124 
รวมทั้งสิ้น 1,009 775 

ตารางท่ี 1 แสดงสถิติเกี่ยวกับภัยทางการเงิน พ.ศ.2557-2558 

ที่มา: ศูนย์คุ๎มครองผู๎ให๎บริการทางการเงิน ข๎อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558 

 จากลักษณะกลวิธีที่อาชญากรได๎ใช๎ในการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในข๎างต๎นนั้น จะเห็นวํามี

วิธีการที่หลากหลาย ที่ผู๎เขียนได๎ยกกลําวขึ้นนั้นเป็นเพียงวิธีการสํวนหนึ่งเทํานั้น การที่อาชญากรได๎ใช๎

ประโยชน์จากการได๎รับข๎อมูลสํวนบุคคลตําง ๆ นําไปปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาเพ่ือใช๎ในการ

กระทําความผิด เบิกจํายเงิน รวมถึง การชําระคําบริการอ่ืน ๆ ล๎วนแตํสํงผลกระทบตํอฐานะทาง

                                                           
 3  ศูนย์ค๎ุมครองผู๎ใช๎บริการทางการเงิน, ",รายงานผลการดําเนินงานของศูนย์ค๎ุมครองผู๎ใช๎บริการทางการเงิน ในการให๎
ข๎อมูล/คําปรึกษาและรับเรื่องร๎องเรียน ปี 2558 (ข๎อมูลระหวาํงวันที่ 1 มกราคม  – 31 ธันวาคม 2558)" [ออนไลน์] เข๎าถึงเมื่อ 7 
กรกฎาคม พ.ศ. 2559. แหลํงที่มา:  https://www.1213.or.th/th/aboutfcc/knownfcc/Documents/stat58.pdf 
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การเงินของบุคคลผู๎ถูกละเมิดสิทธิ และสํงผลตํอความเชื่อมั่นของสถาบันการเงินตําง ๆ โดยผลกระทบ

เหลํานี้ได๎บั่นทอนระบบเศรษฐกิจของประเทศ และด๎วยเหตุที่วิธีการการะทําผิดในลักษณะนี้เห็นผล

รวดเร็วและได๎ผลตอบแทนทางทรัพย์สินแทบจะทันทีทันใด จึงยิ่งทําให๎อาชญากรรมการปลอมบัตร

อิเล็กทรอนิกส์นั้นขยายตัวอยํางรวดเร็ว เป็นเครือขํายอาชญากรรมที่สามารถกระทําความผิดได๎ทุกที่

ในโลก 

 2.2.2 วิธีป้องกันการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น4 

 1.  รหัสผําน (Password) ของบัตรอิเล็กทรอนิกส์ควรตั้งรหัสผํานที่ยากตํอการคาดเดาแตํ

เจ๎าของบัตรจะต๎องจําได ๎

 2.  ไมํจดรหัสผํานไว๎คูํกับบัตร หรือในที่ท่ีผู๎อื่นสามารถเข๎าถึงได๎  

 3.  ไมํใช๎รหัสผํานที่สถาบันการเงินหรือผู๎ให๎บริการกําหนดและควรทําลายเอกสารแจ๎ง

รหัสผําน 

 4.  ควรเปลี่ยนรหัสผํานอยํางน๎อยทุก 3 เดือน หรือบํอยกวํานั้น 

 5.  ไมํควรให๎ข๎อมูลสํวนตัวหรือข๎อมูลทางการเงินแกํผู๎อ่ืน 

 6.  หลีกเลี่ยงการใช๎ตู๎ ATM ในสถานที่เปลี่ยว เพราะมีโอกาสที่ผู๎กระทําความผิดจะใช๎โอกาส

ติดตั้งเครื่องคัดลอกข๎อมูล (Skimmer) ได๎งําย 

 7.  กํอนใช๎งานตู๎ ATM ควรสังเกตชํองเสียบบัตร และบริเวณโดยรอบวํามีความผิดปกติ

หรือไม ํ

 8.  หลีกเลี่ยงการใช๎บัตรอิเล็กทรอนิกส์ตําง ๆ กับร๎านค๎าที่มีความเสี่ยงทุจริต เชํน สถาน

บันเทิง สถานบริการน้ํามัน หากมีความจําเป็นต๎องใช๎บัตรอิเล็กทรอนิกส์ควรดูให๎บัตรอยูํในสายตา

ตลอดเวลา 

 9.  ใช๎มือปิดบังรหัสผํานทุกครั้งเมื่อต๎องกดรหัสผําน 

 10.  เก็บใบบันทึกรายการทําธุรกรรมทางการเงินทุกครั้ง 

                                                           
 4  ศูนย์ค๎ุมครองผู๎ใช๎บริการทางการเงิน, "กลโกงบัตรตําง ๆ " [ออนไลน์] เข๎าถึงเมื่อ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559. แหลํงที่มา:  
https://www.1213.or.th/th/finfrauds/CardFraud/Pages/CardFraud.aspx 
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 11.  ตรวจสอบการใช๎จํายผํานบัตรอิเล็กทรอนิกส์อยํางสม่ําเสมอ 

 12.  แจ๎งธนาคาร หรือ ผู๎ให๎บริการที่ออกบัตรอิเล็กทรอนิกส์ทันที กรณีบัตร 

สูญหายหรือถูกขโมย 

 13.  ติดตามขําวสารเพ่ือรู๎ทันสถานการณ์การปลอมบัตรเครดิตอยูํเสมอ 

2.3 ระบบการช าระเงินของประเทศไทย 

 ระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง กระบวนการชําระเงินระหวํางผู๎จําย 

และผู๎โอนเงินไปยังผู๎รับเงินที่เกิดขึ้นผํานสื่อ และชํองทางอิเล็กทรอนิกส์ เชํน บัตรเครดิต บัตรเดบิต บัตร

เงินอิเล็กทรอนิกส์ การชาระเงินผํานอินเทอร์เน็ต การชาระเงินผํานโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต๎น 

 2.3.1 การให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payments) 

  1  บัตรเอทีเอ็ม 

  บัตรเอทีเอ็ม คือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกโดยธนาคาร ซึ่งผูกกับบัญชี ธนาคารที่

ลูกค๎าเปิดไว๎ เพ่ือใช๎ในการทาธุรกรรมผํานตู๎เอทีเอ็มในการ ถอนเงิน โอนเงิน หรือชาระเงิน เป็นต๎น 

  2  บัตรเดบิต 

  บัตรเดบิต คือบัตรที่มีคุณลักษณะเหมือนบัตรเอทีเอ็มแตํสามารถ นําไปใช๎ชําระคํา

สินค๎าหรือบริการที่ร๎านค๎าที่รํวมรับบัตรได๎ด๎วย โดย ยอดเงินที่ต๎องชาระจะถูกหักจากบัญชีเงินฝากของ

ผู๎ถือบัตรนั้นทันท ี

  3  บัตรเครดิต 

  บัตรที่ใช๎ซื้อสินค๎าและบริการแทนการชาระด๎วยเงินสด หรือเพ่ือใช๎เบิกเงินสด โดยมีการ

กาหนดวงเงินการใช๎จํายผํานบัตรและระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย เมื่อถึงเวลาชาระหนี้ตามระยะเวลาที่

ตกลงกันไว๎ 

  4  Internet Payment การชําระเงินผํานเครือขํายอินเทอร์เน็ต 

  การชําระเงินผํานเครือขํายอินเทอร์เน็ต เป็นการชําระคําสินค๎าและ บริการผําน

เครือขํายอินเตอร์เน็ต ผํานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตําง ๆ เชํน เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือ

สื่ออ่ืน ๆ โดยผู๎ซื้อ สามารถเลือกชาระเงินผํานบัตรเครดิต บัญชีเงินฝาก E-Money เป็นต๎น 
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  5  Mobile Payment การชําระเงินทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

  การชําระเงินทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ลูกค๎า

สามารถทําธุรกรรมทางการเงินด๎วยตนเองผํานโทรศัพท์มือถือ ซึ่งสามารถทํารายการชําระเงิน หรือ

โอนเงินได๎ตลอดเวลา 

  6  เหรียญอิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสด 

  การชําระเงินด๎วยเหรียญอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการนําเงินสดไปแลกเหรียญที่บันทึก

มูลคําเงินที่แลกไว๎ เพ่ือนําไปใช๎สแกนชําระคําสินค๎าหรือบริการอีกตํอหนึ่ง ตัวอยํางเชํน การสแกนคํา

โดยสารรถไฟฟูาใต๎ดิน (MRT) เป็นต๎น 

  7  เงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช๎จํายผํานโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์พกพา

อ่ืน ๆ  

  การใช๎จํายผํานชํองทางนี้เป็นการนําเอาเทคโนโลยี Near Field Communication 

หรือ NFC ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสื่อสารไร๎สายระยะสั้นโดยใช๎คลื่นวิทยุความถี่ 13.56 MHz เพ่ือให๎อุปกรณ์

มือถือหรืออุปกรณ์พกพาประเภทอ่ืน ๆ สามารถสื่อสารระหวํางกันได๎เพียงนําโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ท

โฟน หรืออุปกรณ์พกพาอ่ืน ๆ ไปแตะกับอุปกรณ์ที่ติตั้งเครื่องรับสัญญาณ ก็สามารถใช๎ชําระคําสินค๎า

บริการ เชํน คําอาหารเครื่องดื่ม คําโดยสาร คําตั๋วชมภาพยนตร์ และสามารถใช๎แสดงยืนยันตัวตนได๎ 

เป็นต๎น 

 2.3.2 ตารางแสดงปริมาณการช าระเงินผ่านระบบการช าระเงินในช่องทางต่าง ๆ5 

หนว่ย: พนัรายการ 

 ล าดับ รายการ ธ.ค. 
2558 

พ.ย. 
2558 

ต.ค. 
2558 

ก.ย. 
2558 

ส.ค. 
2558 

ก.ค. 
2558 

1.  เช็คภายในธนาคาร
เดียวกัน (In house)  

4,062 3,829 3,727 4,465 3,982 4,158 

2. เช็คข๎ามธนาคาร
(Interbank) 

5,763 5,924 5,493 5,978 5,778 5,955 

                                                           
 5  ธนาคารแหํงประเทศไทย, "รายงานปรมิาณการชําระเงินผํานระบบการชําระเงินและชํองทางตําง ๆ" [ออนไลน์] เข๎าถึง
เมื่อ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559. แหลํงที่มา:  
http://www2.bot.or.th/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=681&language=TH 
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3. การโอนเงินเพื่อลูกคา๎ผําน 
BAHTNET  

302 278 296 300 292 295 

4. การโอนเงินครั้งละหลาย
รายการ (Bulk 
Payment) 

31,204 29,932 29,509 32,316 29,088 29,803 

5. การโอนเงินภายใน
ธนาคารเดยีวกัน (Direct 
credit) 

19,163 17,997 18,414 19,587 17,975 18,615 

6. การหักเงินจากบัญชี
ภายในธนาคารเดียวกัน
(Direct debit) 

8,449 8,625 7,896 8,343 7,840 8,033 

7. การโอนเงินข๎ามธนาคาร 
(ITMX Bulk Payment) 

3,592 3,310 3,199 4,386 3,273 3,155 

8. การโอนเงินรายยํอยข๎าม
ธนาคาร (Online Retail 
Funds Transfer: ORFT) 

22,104 21,794 21,114 20,750 20,362 20,166 

9. การโอนเงินรายยํอยข๎าม
ธนาคารผํานเครื่อง
เอทีเอ็ม 

12,475 12,906 12,470 12,720 12,585 12,782 

 ล าดับ รายการ ธ.ค. 
2558 

พ.ย. 
2558 

ต.ค. 
2558 

ก.ย. 
2558 

ส.ค. 
2558 

ก.ค. 
2558 

11.  การโอนเงินรายยํอยข๎าม
ธนาคารผํานสาขา 

849 863 850 862 816 825 

12. การโอนเงินภายใน
ธนาคาร (รวมชําระคํา
สินค๎าบริการ) 

64,185 60,243 60,297 56,645 55,873 53,620 

13. การโอนเงิน/ชําระเงินผําน
เครื่องเอทีเอ็ม 

24,828 23,896 24,799 24,010 24,277 24,013 

14. การโอนเงิน/ชําระเงินผําน
อินเตอร์เนต็และ
โทรศัพท์เคลื่อนที่  

39,357 36,347 35,498 32,635 31,596 29,607 

15. การชําระเงินด๎วยบัตร
พลาสติก (Payment 
cards) 

44,179 40,085 39,790 37,517 39,420 39,017 

16.    บัตรเดบิต  5,764 5,207 5,055 4,720 4,868 4,777 
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17.    บัตรเครดิต  38,415 34,878 34,734 32,797 34,552 34,240 

18.  เงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Money)  

78,683 77,128 77,863 75,447 78,260 75,884 

รวมทั้งสิ้น 250,482 239,215 238,087 233,418 233,055 228,898 

ตารางท่ี 2 แสดงปริมาณการช าระเงินผ่านระบบการช าระเงินในช่องทางต่าง ๆ 

 ที่มา:ธนาคารแหํงประเทศไทย ข๎อมูลปรับปรุงเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 

หมายเหตุ: 

 1. ธนาคารพาณิชย์บางแหํงรายงานเฉพาะเช็คในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล และข๎อมูลรวม

สถาบันการเงินเฉพาะกิจบางแหํง 

 2. ครอบคลุมรายการโอนเงินภายในธนาคารเดียวกัน ชําระคําสินค๎าและบริการ ผําน

อินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยตัดเงินจากบัญชีเงินฝาก 

 3. ตั้งแตํปี 2558 ข๎อมูลรวมรายการธุรกรรมบัตรเดบิตที่ออกโดยผู๎ให๎บริการตํางประเทศที่ใช๎

ชําระคําสินค๎าและบริการ ณ จุดขาย หรืออินเตอร์เน็ตภายในไทย 

 4. ชําระคําสินค๎าและบริการ ณ จุดขาย หรืออินเทอร์เน็ตภายในไทยและตํางประเทศด๎วย

บัตรเครดิตที่ออกโดยผู๎ให๎บริการในไทย และชําระคําสินค๎าและบริการ ณ จุดขาย หรืออินเทอร์เน็ต

ภายในไทยด๎วยบัตรเครดิตที่ออกโดยผู๎ให๎บริการตํางประเทศ 

 5. ข๎อมูลจากผู๎ให๎บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ทั้งที่เป็นธนาคารพาณิชย์และผู๎ประกอบธุรกิจที่

มิใชํสถาบันการเงิน (non-bank) ไมํรวมบัตรประเภท top-up cards 

 2.3.3 ประโยชน์ของการใช้บริการการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 ประโยชน์ตํอประชาชน  

1) สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา  

2) ลดคําใช๎จํายในการเดินทางเพ่ือทาธุรกรรม  

3) ปลอดภัย ลดความเสี่ยงจากการถือเงินสด  

4) มีหลักฐานตรวจสอบได๎งํายทั้งผู๎รับและผู๎จําย  

5) มีรูปแบบบริการให๎เลือกใช๎ได๎หลากหลาย  
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ประโยชน์ตํอผู๎ประกอบการและเจ๎าของธุรกิจ  

1) สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา  

2) ลดคําใช๎จํายในการเดินทางเพ่ือทาธุรกรรม  

3) มีชํองทางให๎ลูกค๎าเลือกใช๎บริการชาระเงินได๎หลากหลาย  

4) ให๎บริการลูกค๎าได๎เร็วขึ้น ไมํต๎องเสียเวลานับแลกเงินหรือเตรียมเงินทอน  

5) ลดความผิดพลาดของพนักงานของร๎านค๎า ในการรับเงิน/ทอนเงิน  

6) ลดความเสี่ยงจากการทุจริตของพนักงาน  

7) ลดความเสี่ยงจากการถูกโจรกรรมเนื่องจากถือเงินสด  

8) ร๎านค๎าสามารถบริหารจัดการคําใช๎จํายได๎ เนื่องจากมีข๎อมูล ที่เก็บอยูํในระบบ  

 จากกรณีการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ และระบบการชําระเงินของประเทศไทยที่ได๎ยกอ๎าง

ข๎างต๎น จะเห็นได๎วําปริมาณการชําระเงินผํานระบบการชําระเงินในชํองทางตําง ๆ มีปริมาณเพ่ิมขึ้น

เรื่อย ๆ โดยเฉพาะอยํางยิ่งการใช๎บริการผํานชํองทางของบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากประชาชน

ทั่วไปสามารถเข๎าถึงการให๎บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบตําง ๆ ได๎สะดวก รวดเร็วมากขึ้น การ

ซื้อความสะดวกสบายที่ได๎รับจากบัตรเงินเคลื่อนที่เหลํานี้ เปรียบเสมือนดาบสองคมที่ให๎ทั้งผลดีและ

ผลเสียตามมา ทั้งตํอตัวผู๎ถือบัตรเอง และสถาบันการเงินหรือผู๎ให๎บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผลเสีย

ที่ได๎รับนั้นยํอมสํงผลกระทบตํอระบบเศรษฐกิจและระบบการชําระเงินอยํางหลีกเลี่ยงไมํได๎ จึงมีความ

จําเป็นอยํางยิ่งในการออกกฎหมายมาควบคุมดูแล และบังคับใช๎กฎหมายที่เกี่ยวข๎องอยํางมี

ประสิทธิภาพ 

2.4 ระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment)6 

ระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แหํงชาติ (National e-Payment) เป็นระบบการ

ชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให๎สอดคล๎องกับเทคโนโลยีสมัยใหมํ 

โดยเฉพาะอยํางยิ่งความนิยมของการใช๎งานระบบอินเตอร์เน็ต และโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เติบโตอยําง

รวดเร็วในปัจจุบันและอนาคต ดังนั้น รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังจึงได๎ มีการผลักดันนโยบาย 

                                                           
 6  กระทรวงการคลัง, "ระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกสแ์หํงชาติ" [ออนไลน์] เข๎าถึงเมื่อ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559. 
แหลํงที่มา:  www.epayment.go.th 
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National e-payment ขึ้นมาตั้งแตํชํวงปี พ.ศ. 2558 ที่ผํานมา และได๎เป็นรูปเป็นรํางชัดเจนเมื่อวันที่ 

22 ธันวาคม 2558 เป็นต๎นมา โดยรัฐบาลด๎วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได๎กําหนดหลักการแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แหํงชาติ (National e-

payment) และได๎มอบหมายให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องดําเนินการตามแผน ทั้งนี้ ได๎กําหนดให๎

ดําเนินการโครงการสําคัญอ่ืน ๆ ควบขนานกันไป 

 2.4.1 โครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ National e-Payment 

  2.4.1.1 ระบบการช าระเงินแบบ Prompt Pay หรือ Any ID 

  ระบบการชําระเงินแบบ Prompt Pay หรือ Any ID เป็นการชําระเงินหรือโอนเงิน

โดยใช๎หมายเลขอ่ืนที่ผู๎รับโอนได๎ทําการลงทะเบียนกับสถาบันการเงิน ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงการ

ชําระเงินหรือการโอนเงินที่ปกติจะใช๎หมายเลขบัญชีธนาคารที่มีตัวเลขจํานวนหลายหลัก ทําให๎เป็น

อุปสรรคตํอการจดจํา แตํสําหรับระบบ Prompt Pay หรือ Any ID นี้ ในระยะแรกจะใช๎หมายเลข

โทรศัพท์เคลื่อนที่และหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน ซึ่งทําให๎การชําระเงินหรือการโอนเงิน

ระหวํางประชาชนด๎วยกัน ประชาชนกับภาคเอกชน หรือประชาชนกับภาครัฐสะดวกสบายและมี

ความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งเปิดให๎ประชาชนมาลงทะเบียน Any ID กับบัญชีเงินฝาก แล๎วเสร็จ

ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ทั้งนี้ ยังมีเปูาหมายการดําเนินการในด๎านตําง ๆ ดังนี้ 

1) พัฒนาระบบสําหรับให๎บริการจํายสวัสดิการ โดยใช๎หมายเลขประจําตัวประชาชน

ให๎แล๎วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2559 

2) พัฒนาระบบสําหรับการให๎บริการชําระเงินผํานเบอร์โทรศัพท์ให๎แล๎วเสร็จภายใน

เดือนตุลาคม 2559 

3) พัฒนาระบบสําหรับการให๎บริการชําระบิลด๎วย Any ID ให๎แล๎วเสร็จภายในเดือน

ตุลาคม 2559 

4)  พัฒนาระบบสําหรับเรียกเก็บเงิน เพ่ือรองรับการให๎บริการ e-Commerce ให๎แล๎ว

เสร็จภายในเดือนธันวาคม 2559 

  เมื่อพิจารณาแล๎วเห็นได๎วํา ระบบการชําระเงินแบบ Prompt Pay หรือ Any ID มี

วัตถุประสงค์พัฒนาระบบโครงสร๎างพ้ืนฐานในการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สะดวกรวดเร็ว และ

ปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งสํงผลดีตํอภาคสํวนตําง ๆ ดังนี้ 
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1)  ภาคประชาชนสามารถเข๎าถึงบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได๎สะดวก

รวดเร็ว และด๎วยวิธีการงํายข้ึน โดยผํานทางชํองทางการชําระเงินที่หลากหลาย อาทิ การโอนเงิน การ

ชําระเงินตามใบแจ๎งหนี้ การชําระคําสินค๎าและบริการออนไลน์ รวมไปถึงการชําระภาษีหรือ

คําธรรมเนียมตําง ๆ แกํหนํวยงานรัฐ นอกจากนี้ การพัฒนาระบบการชําระเงินแบบ Prompt Pay หรือ 

Any ID นี้เอง ยังมีความสะดวกรวดเร็วในกรณีของประชาชนที่ได๎รับเงินชํวยเหลือ เงินสวัสดิการ หรือเงิน

คืนภาษีท่ีหนํวยงานรัฐจํายให๎โดยตรงผํานการโอนเงินเข๎าบัญชีที่ได๎ลงทะเบียนไว๎ 

2)  ภาคธุรกิจมีชํองทางทางธุรกิจในการรับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์มากข้ึนจากการ

ใช๎ ID ที่ผู๎ใช๎บริการได๎ลงทะเบียนไว๎แทนหมายเลขบัญชีเงินฝากด๎วยต๎นทุนทางธุรกิจที่เหมาะสม ทั้งยัง

เพ่ิมศักยภาพในการแขํงขันทางธุรกิจแกํผู๎ประกอบการตําง ๆ โดยเฉพาะการชําระคําสินค๎าและบริการ

ออนไลน์ ซึ่งจะอํานวยความสะดวกและสร๎างความเชื่อมั่นจากผู๎ใช๎บริการได๎ 

3)  ภาครัฐสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการโอนเงินจากหนํวยงานตํางๆ ของรัฐสูํ

ประชาชน เชํน การโอนเงินสวัสดิการตําง ๆ ให๎แกํประชาชนโดยตรง การคืนภาษีเงินได๎เข๎าบัญชีเงินฝาก

ผู๎เสียภาษี โดยใช๎หมายเลขประจําตัวประชาชน ซึ่งจะชํ วยให๎การใช๎จํายเงินของรัฐมีความโปรํงใส 

สามารถตรวจสอบได๎ ลดปัญหาการทุจริตในภาครัฐจากการใช๎จํายเงินสดหรือเช็คได๎ในระดับหนึ่ง 

นอกจากนี้ ยังเป็นฐานรองรับระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งชํวยให๎การจัดเก็บข๎อมูลภาษีครอบคลุมและ

ทั่วถึงยิ่งขึ้น 

4) ภาพรวมทางเศรษฐกิจถือเป็นการชํวยลดต๎นทุนการบริหารจัดการเงินสดในประเทศ

ทุกภาคสํวน ทั้งยังชํวยลดปัญหาเศรษฐกิจนอกระบบจาการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และทําให๎การ

หมุนเวียนเงินในระบบเศรษฐกิจเกิดความคลํองตัว นอกจากนี้  การนําข๎อมูลการชําระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส์ยังชํวยในการวิเคราะห์วางแผนกําหนดนโยบายทางเศรษฐกิจได๎อยํางมีประสิทธิภาพอีกด๎วย 

  ภายใต๎ระบบการชําระเงินจะเห็นได๎วําการชําระเงินและการโอนเงินเป็นบริการชําระ

เงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระดับพ้ืนฐานที่มีความสําคัญตํอการเคลื่อนย๎ายเงินในระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศในปัจจุบัน และมีความเกี่ยวโยงถึงกันกันกับทุกภาคสํวน เชํน การโอนเงินเพ่ือการชําระคํา

สินค๎าและบริการของภาคเอกชน การโอนเงินระหวํางบุคคล หรือ การโอนเงินคําใช๎จํายตําง ๆ และ

เงินสวัสดิการจากทางภาครัฐ การที่ประเทศมีระบบการชําระเงินและการโอนเงินที่ปลอดภัย สะดวก

รวดเร็ว และนําเชื่อถือ ยํอมจะเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให๎ดําเนินไปด๎วยดี ทั้งยังเป็น

การเพ่ิมศักยภาพในการแขํงขันทางธุรกิจระหวํางประเทศ 



 

 

26 

  โครงการระบบการชําระเงินแบบ Prompt Pay หรือ Any ID จึงเป็นโครงการที่

พัฒนาระบบการชําระเงินระดับพ้ืนฐานของประเทศให๎สามารถรองรับการชําระเงินหรือการโอนเงิน

ระหวํางธนาคารซึ่งสามารถใช๎หมายเลข หรือรหัสใด ๆ (Any ID) ที่เจ๎าของบัญชีเป็นผู๎กําหนด ในการ

ระบุผู๎รับโอน ตัวอยํางเชํน หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน หมายเลข

บัญชีของธนาคาร หมายเลขกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet ID) หรือ e-mail addressเพ่ือ

ลงทะเบียนกับสถาบันการเงิน หรือผู๎ให๎บริการชําระเงินในการผูกกับบัญชีธนาคาร หรือ หมายเลข

กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet ID) ซึ่งจะชํวยให๎ประชาชนได๎เข๎าถึงบริการทางการเงินที่สะดวก

รวดเร็วและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น และจะเป็นพ้ืนฐานของการบริการทางการเงินตําง ๆ ตํอไปใน

อนาคต 

  2.4.1.2 การขยายการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ 

  การขยายการใช๎บัตรอิเล็กทรอนิกส์เป็นการเปิดโอกาสให๎ประชาชนได๎เข๎าถึงบริการ

บัตรอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น โดยเฉพาะอยํางยิ่งการขยายการใช๎บัตรเดบิตที่มีคําธรรมเนียมต่ําแทนเงิน

สด ในขณะเดียวกันจําเป็นที่ต๎องเพ่ิมอุปกรณ์รับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู๎รับชําระเงินที่เป็น

ร๎านค๎าในทุกพ้ืนที่ รวมไปถึงหนํวยงานราชการที่เก่ียวข๎องกับการจํายเงินหรือรับชําระเงินให๎แพรํหลาย

ยิ่งขึ้นการขยายการใช๎บัตรอิเล็กทรอนิกส์นี้จึงเป็นทางเลือกให๎แกํประชาชนอีกทางหนึ่ง 

  บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ได๎แกํ บัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเดบิต นับเป็นเครื่องมือที่ชํวย

ยกระดับการใช๎จํายเงินของประชาชน  ทั้งยังสนับสนุนให๎ประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ ได๎เข๎าถึง

การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อยํางแพรํหลาย เหตุเพราะเป็นสื่อการชําระเงินที่ประชาชนคุ๎นเคย

มากกวําประเภทอ่ืน  ในกรณีของตํางประเทศพบวํา ประเทศที่มีการพัฒนาแล๎วมีการใช๎บัตรเดบิต

แทนการชําระเงินด๎วยเงินสดอยํางกว๎างขวาง ซึ่งชํวยผลักดันให๎ประเทศเข๎าสูํการชําระเงินอยํางเป็น

ระบบ 

  อยํางไรก็ดี ในสํวนของประเทศไทยจะเห็นวําประชาชนสํวนใหญํนิยมใช๎บัตรเดบิตใน

การถอนเงินสดจากตู๎เอทีเอ็มมากกวําใช๎ชําระคําสินค๎าหรือบริการ และยังพบวําร๎านค๎าที่รับชําระคํา

สินค๎าหรือบริการด๎วยบัตรเดบิตนี้ยังมีไมํแพรํหลายนัก ซึ่งสํวนใหญํมักอยูํในเขตเมืองหรือแหลํง

ทํองเที่ยวใหญํ ๆ  และร๎านค๎าสํวนใหญํพอใจที่จะรับชําระด๎วยเงินสดมากกวํา หรือรับชําระเงินด๎วย

บัตรแตํกําหนดวงเงินในการชําระขั้นต่ําไว๎ เนื่องจากร๎านค๎าต๎องรับภาระคําธรรมเนียมการรับบัตร 
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(Merchant Discount Rate) และคําใช๎จํายอื่นท่ีเกี่ยวข๎องสูง นอกจากนี้ สถาบันการเงินผู๎รับบัตรตําง

มีต๎นทุนการวางเครื่องรับบัตรสูง 

  โครงการขยายการใช๎บัตรอิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นการสํงเสริมการใช๎บัตรอิเล็กทรอนิกส์

คําธรรมเนียมต่ําแทนการชําระด๎วยเงินสดเพ่ือสํงเสริมการเข๎าถึงบริการทางการเงินของประชาชนใน

พ้ืนที่ตําง ๆ รวมถึงการกระจายอุปกรณ์รับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เชํน เครื่อง EDC เครื่องรูดบัตร

มือถือ (MPOS) และ Mobile Application ตามความเหมาะสมของร๎านค๎าในแตํละพ้ืนที่ นอกจากนี้ 

ภาครัฐยังสามารถใช๎บัตรอิเล็กทรอนิกส์ในการจํายเงินสวัสดิการ หรือการจํายเงินคืนภาษีสูํประชาชน

โดยตรง เอ้ือตํอการสร๎างสังคมสมัยใหมํแบบ Cashless Society  ทั้งยังเป็นการเพ่ิมศักยภาพการ

แขํงขันภาคธุรกิจทั้งในประเทศและตํางประเทศ โครงการขยายการใช๎บัตรอิเล็กทรอนิกส์มีเปูาหมาย

การดําเนินการตําง ๆ ดังนี้ 

1) กําหนดให๎นิติบุคคลติดตั้งอุปกรณ์รับชําระเงินแล๎วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 

2559 

2) กําหนดหลักเกณฑ์ให๎หนํวยงานราชการตั้งอุปกรณ์รับชําระเงินแล๎วเสร็จภายใน

เดือนกรกฎาคม 2559 

3) กําหนดให๎ผู๎ให๎บริการวางอุปกรณ์ที่มีความพร๎อมในการรับชําระเงินแล๎วเสร็จ

ภายในเดือนสิงหาคม 2559 

  โครงการขยายการใช๎บัตรอิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นการพัฒนาการให๎บริการการใช๎บัตร

อิเล็กทรอนิกส์อยํางครบวงจรเพื่อสํงเสริมการใช๎บัตรอิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสดทุกภาคสํวน ดังนี้ 

1) ภาคประชาชนสามารถเข๎าถึงการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได๎สะดวกรวดเร็ว 

และมีความปลอดภัยมากกวําการพกพาเงินสด ด๎วยคําใช๎จํายที่เหมาะสม 

2) ภาคเอกชนสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ ทั้งยังชํวยลดต๎นทุนใน

การจัดการและให๎บริการด๎านเงินสดและเช็ค โดยเฉพาะอยํางยิ่งธุ รกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ลด

โอกาสการทุจริตจากการใช๎จํายเงินสด เป็นการเพ่ิมโอกาสการแขํงขันทางธุรกิจทางหนึ่ง 

3) ภาครัฐสามารถเข๎ามาบริหารจัดการการจํายเงินสวัสดิการหรือเงินชํวยเหลือตําง ๆ 

ให๎แกํประชาชนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง และรวดเร็วตรงกลุํมเปูาหมาย ลดความผิ ดพลาด

ซ้ําซ๎อน ชํวยให๎การทํางานของรัฐมีความโปรํงใสตรวจสอบได๎ รวมทั้งมีข๎อมูลการใช๎จํายของประชาชน
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ที่ได๎รับความชํวยเหลือเพ่ือนํามากําหนดจัดสรรเงินและรูปแบบสวัสดิการในอนาคตที่เหมาะสมตรง

ตามวัตถุประสงค์ยิ่งข้ึน 

  2.4.1.3 ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

  ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการพัฒนาระบบการจัดทํา

และการนําสํงข๎อมูลใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-tax Invoice) และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-

Receipt) เพ่ืออํานวยความสะดวกและเป็นการลดขั้นตอนในการจัดทําใบกํากับภาษี รวมถึงการนําสํง

รายงานการทําธุรกรรมทางการเงิน และการนําสํงภาษีในกรณีที่มีการชําระเงินผํานระบบ e-Payment 

โดยคาดวําระบบใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-tax Invoice) และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) 

จะพร๎อมใช๎ในเดือนมกราคม 2560 ทั้งนี้ ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได๎กําหนด

เปูาหมายการดําเนินการตําง ๆ ดังนี้ 

1) กําหนดให๎มีการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข๎องเพ่ืออํานวยความ

สะดวกให๎ภาคเอกชนจัดทําและสํงมอบใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ได๎งํายขึ้น 

2) จัดสํงใบกํากับภาษีผํานภาพ Centrally signed e-mail แล๎วเสร็จภายในเดือน

ตุลาคม 2559 

  สําหรับโครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์จะเอ้ือประโยชน์ใน

อนาคตเมื่อมีการชําระเงินผํานระบบ e-Payment ซึ่งเชื่อมโยงระบบการชําระภาษีเข๎ากับระบบการ

ชําระคําสินค๎าและคําบริการ โดยถือเป็นการชําระภาษีเงินได๎หัก ณ ที่จํายในขณะที่ทําธุรกรรมชําระ

สินค๎าและบริการผํานสถาบันการเงิน ดังนี้ ผู๎ประกอบการจึงไมํจําเป็นต๎องยื่นแบบแสดงรายการภาษี

เงินได๎หัก ณ ที่จําย และทําหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จํายอีก ซึ่งจะชํวยลดขั้นตอนการชําระภาษี

และการนําสํงภาษีให๎มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

  2.4.1.4 โครงการ e-Payment ภาครัฐ 

  โครงการ e-Payment ภาครัฐ เป็นการบูรณาการข๎อมูลสวัสดิการสังคม และชํวย

เพ่ิมประสิทธิภาพการรับจํายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ ควบคูํไปกับการจํายเงินให๎แกํ

ประชาชนโดยตรงผํานระบบ Any ID  ซึ่งจะชํวยให๎รัฐสามารถจํายเงินชํวยเหลือหรือเงินสวัสดิการ

ให๎แกํประชาชนได๎ตามกลุํมเปูาหมาย ทั้งยังชํวยลดข๎อผิดพลาด ลดการทุจริต และลดความซ้ําซ๎อนใน

การจํายเงิน ซึ่งโครงการ e-Payment ภาครัฐ ประกอบด๎วย 2 สํวน ได๎แกํ 
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1) โครงการบูรณาการฐานข๎อมูลสวัสดิการสังคม เป็นการพัฒนาระบบฐานข๎อมูล

กลางที่ชํวยให๎ภาครัฐจํายเงินชํวยเหลือและเงินสวัสดิการให๎แกํประชาชนโดยตรงได๎ตามกลุํมเปูาหมาย 

ทั้งยังชํวยให๎รัฐสามารถนําข๎อมูลไปประเมินเพ่ือจัดสรรเงินชํวยเหลือหรือเงินสวัสดิการตําง ๆ ได๎ดี

ยิ่งขึ้นตํอไปในอนาคต 

2) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการรับจํายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ มี

วัตถุประสงค์ให๎หนํวยงานรัฐสามารถรับชําระเงินผํานระบบอิเล็กทรอนิกส์ได๎ เป็นการเพ่ิมชํองทางการ

ให๎บริการรับชําระเงินคําบริการจากประชาชนให๎กับหนํวยงานรัฐ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการด๎านการเงินของภาครัฐให๎ถูกต๎องรวดเร็ว โปรํงใส ตรวจสอบได๎  อันจะสํงผลดีตํอระบบการ

ชําระเงินโดยรวมของประเทศ โดยมีการดําเนินงาน ดังตํอไปนี้ 

 2.1) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บและนําสํงเงินภาครัฐ 

 - สํงเสริมให๎หนํวยงานราชการสามารถรับชําระเงินผํานบัตรอิเล็กทรอนิกส์

ได๎ ซึ่งเป็นการเพ่ิมชํองทางการรับชําระเงินและคําบริการตําง ๆ มากขึ้น โดยผํานระบบ ATM, Bill 

Payment หรือ Internet Banking เป็นต๎น 

 - รองรับระบบการนําเงินสํงคลังด๎วยเงินสด โดยจะพัฒนาระบบกลางรับเงิน

และนําสํงคลังด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment Portal of Government) 

 2.2) เพ่ิมประสิทธิภาพการเบิกเงินและจํายเงินของภาครัฐ 

  สําหรับโครงการ e-Payment ภาครัฐ ได๎กําหนดเปูาหมายการดําเนินการ ดังนี้ 

1) กําหนดจํายเงินให๎สํวนราชการด๎วยวิธีการโอนเงินผํานระบบการจํายเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางโดยตรงให๎ครบทุกสํวนราชการ แล๎วเสร็จภายในเดือนกันยายน 

2559 

2) กําหนดโอนเงินสวัสดิการประชาชนผํานระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารแล๎ว

เสร็จภายในเดือนกันยายน 2559 

3) สํงเสริมระบบการรับจํายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของหนํวยงานภาครัฐแล๎วเสร็จ

ภายในเดือนธันวาคม 2559 

4) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บ นําสํง และเบิกจํายเงินของหนํวยงานภาครัฐแล๎ว
เสร็จภายในเดือนธันวาคม 2559 
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  จากโครงการ e-Payment ภาครัฐนี้เอง ทําให๎ประชาชนที่ได๎รับความชํวยเหลือจาก

รัฐได๎รับสิทธิตามที่ควรได๎รับและมั่นใจวําเงินชํวยเหลือนั้นถึงมือประชาชนโดยตรง ซึ่งชํวยยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชนได๎ โดยเฉพาะอยํางยิ่งประชาชนในพ้ืนที่หํางไกลจะสามารถเข๎าถึงบริกา ร

ทางการเงิน และ บริการ e-Payment ได๎อยํางสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นด๎วยคําใช๎จํายที่เหมาะสม โดยใช๎

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน หรือหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได๎ลงทะเบียนไว๎ นอกเหนือจาก

หมายเลขบัญชีเงินฝากของสถาบันการเงิน  

  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให๎คุ๎นชินกับการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์

แทนการใช๎เงินสดนี้เอง จะชํวยสํงเสริมร๎านค๎าตําง ๆ ให๎เข๎าสูํระบบ e-Payment ได๎รวดเร็วและ

กว๎างขวางมากขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการรับจํายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของ

ภาครัฐ ทําให๎รัฐสามารถบริหารจัดการงบประมาณได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสมตามสถานการณ์ และ

สร๎างภาพลักษณ์ท่ีดี สามารถตรวจสอบการดําเนินการได๎ทุกขั้นตอนอันเป็นการลดการทุจริตภาครัฐได๎ 

  2.4.1.5 การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการเข้าสู่ระบบ e-Payment 

  กําหนดให๎ทุกหนํวยงานรํวมกันประชาสัมพันธ์และให๎ความรู๎แกํประชาชนเกี่ยวกับ

การใช๎ e-Payment และออกมาตรการจูงใจตําง ๆ เพื่อสํงเสริมการใช๎ระบบ e-Payment แทนเงินสด

และเช็ค 

 2.4.2 คณะกรรมการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment 

 คณะกรรมการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment แตํงตั้งโดย

นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2559 กําหนดให๎รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 

รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลังเป็นรองประธาน โดยมีกรรมการเป็นผู๎บริหารระดับสูงจากหนํวยงาน

ภาครัฐและภาคเอกชน และเลขานุการรํวมจากผู๎แทนกรมสรรพากร และผู๎แทนจากธนาคารแหํง

ประเทศไทย ทั้งนี้ ได๎แตํตั้งคณะอนุกรรมการด๎านตําง ๆ  ดังนี้ 

1) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการระบบการชําระเงินแบบ Any ID และ
การขยายการใช๎บัตรอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู๎วําการธนาคารแหํงประเทศไทยเป็นประธาน 

2) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีอธิบดีกรมสรรพากรเป็นประธาน 
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3) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการ e-Payment ภาครัฐ โดยมีปลัด
กระทรวงการคลังเป็นประธาน 

4) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการให๎ความรู๎และสํงเสริมการใช๎ธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน 

 ระบบ National e-Payment ถือเป็นการสร๎างระบบการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของ

ประเทศไทยให๎ทันสมัยและเป็นสากลมากขึ้น เป็นแนวคิดสังคม Digital Economy หลายประเทศที่

พัฒนาแล๎วในยุโรปรวมถึงประเทศสหรัฐอมริกาได๎หันมาชําระคําสินค๎าและบริการผํานระบบ

อิเล็กทรอนิกส์อยํางแพรํหลาย เพ่ือลดการใช๎เงินสด ทั้งยังเป็นการชํวยลดต๎นทุนในการผลิตธนบัตร 

และต๎นทุนทางการเงินด๎านอ่ืน ๆ ได๎มหาศาล การที่ประเทศไทยริเริ่มนําระบบนี้มาใช๎จะชํวยเพ่ิม

โอกาสทางเศรษฐกิจและการแขํงขันทั้งในประเทศและระหวํางประเทศ และเพ่ือรองรับการชําระเงินที่

ได๎มาตรฐานสอดรับกับการใช๎งานอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เติบโตอยํางรวดเร็วในปัจจุบัน 

 จากการสํารวจโดยบริษัท มูดี้ส์ อนาลิติคส์ พบวําในระหวํางปีพ.ศ.2554-2558 จํานวนการ

ทําธุรกรรมและมูลคําของการชําระเงินผํานระบบ e-Payment นั้น ได๎เพ่ิมมูลคําทางเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยกวํา 1.13 แสนล๎านบาท อัตราการเติบโตของ GDP มาจากการชําระเงินผํานระบบ e-

Payment ที่เติบโตกวําสามเทําตัว เป็นผลพลอยได๎ให๎เกิดการสร๎างงานกวํา 75,730 อัตราตํอปี ดังนั้น 

นโยบาย National e-Payment ของรัฐที่เหมาะสมยํอมชํวยพัฒนาระบบการเงินและเพ่ิมโอกาสทาง

เศรษฐกิจ เนื่องจากการสนับสนุนให๎ประชาชนมีโอกาสและชํองทางในการเข๎าถึงบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 

เป็นผลให๎การใช๎จํายผํานบัตรอิเล็กทรอนิกส์มีจํานวนเพิ่มขึ้น และกระตุ๎นการบริโภคของประชาชนได๎ 

 โครงการ National e-Payment จึงเป็นการยกระดับโครงสร๎างพ้ืนฐานทางการเงินของ

ประเทศไทย ทั้งยังเป็นการอํานวยความสะดวกในการทําธุรกรรมทางการเงินและเป็นผลดีตํอ

เศรษฐกิจในภาพรวม เนื่องจากชํวยลดต๎นทุนของประเทศในการบริหารจัดการเงินสด ชักจูงให๎

เศรษฐกิจนอกระบบกลับเข๎าสูํระบบ ทําให๎สามารถตรวจสอบเงินหมุนเวียนในระบบการเงินเพ่ือใช๎เป็น

ข๎อมูลในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจตํอไป นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถเข๎าถึงบริการทางการเงิน

ได๎สะดวก ปลอดภัย โดยเฉพาะประชาชนที่มีรายได๎น๎อยจะมีชํองทางรับเงินชํวยเหลือหรือเงิน

สวัสดิการจากรัฐเต็มเม็ดเต็มหนํวยตามกลุํมเปูาหมาย และชํวยให๎การจัดการระบบการเงินของรัฐมี
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ความโปรํงใส ตรวจสอบได๎ ขณะเดียวกัน โครงการนี้จะชํวยเพ่ิมขีดการแขํงขันและสร๎างโอกาสทาง

ธุรกิจผํานชํองทางการชําระเงินที่หลากหลายมากขึ้น 

2.5 กฎหมายที่บังคับใช้กับบัตรอิเล็กทรอนิกส์และระบบการช าระเงินของประเทศไทย 

 2.5.1 ประมวลกฎหมายอาญา 

 ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ตามประมวลกฎหมายอาญามีอยูํหลายลักษณะด๎วยกัน 
ในที่นี้ผู๎เขียนขอยกกลําวเฉพาะกรณีการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา269/1 

 มาตรา 269/1 บัญญัติวํา ผู๎ใดทําบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือแตํสํวนหนึ่งสํวนใด 
เติมหรือตัดทอนข๎อความ หรือแก๎ไขด๎วยประการใดๆ ในบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่แท๎จริงโดยประการที่นํา 
จะเกิดความเสียหายแกํผู๎อ่ืนหรือประชาชน ถ๎าได๎กระทําเพ่ือให๎ผู๎หนึ่งผู๎ใดหลงเชื่อวําเป็นบัตร
อิเล็กทรอนิกส์ที่แท๎จริง หรือเพ่ือใช๎ประโยชน์อยํางหนึ่งอยํางใด ผู๎นั้นกระทําความผิดฐานปลอมบัตร
อิเล็กทรอนิกส์ 

ข๎อพิจารณา  

 1 . ความผิดตามมาตรานี้ เป็นความผิดที่เป็นลักษณะพิเศษหรือบทเฉพาะ
ของความผิดฐานปลอมเอกสาร ด๎วยเหตุนั้นการบัญญัติองค์ประกอบความผิดฐานนี้ จึงเป็นไปใน
ทํานองเดียวกับความผิดฐานปลอมเอกสารตามมาตรา 264 แตํมีอัตราโทษที่สูงกวําความผิดฐานปลอม
เอกสาร เพราะเป็นความผิดที่กระทบตํอเศรษฐกิจและสังคมที่รุนแรงและกํอให๎เกิดความเสียหาย
มากกวําความผิดฐานปลอมเอกสาร  

 2 . สิ่งที่กฎหมายประสงค์จะคุ๎มครองสําหรับความผิดฐานนี้ คือ ความ
มั่นคงและความนําเชื่อถือของบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในฐานะที่เป็นพยานหลักฐานอันสําคัญ  หรือเป็น
เงื่อนไขแหํงการเข๎าถึงสินค๎า บริการ หรือทรัพย์สินของผู๎อื่น7  

 3 . องค์ประกอบความผิด ตามมาตรานี้จะต๎องมีครบ 3 ประการ ดังตํอไปนี้  

 3.1 การกระทํา : ต๎องมีการกระทําประการใดประการหนึ่งใน 2 ประการ คือ  

1. การทําบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอมข้ึนทั้งฉบับหรือแตํสํวนหนึ่งสํวนใด หรือ 
2. เติมหรือตัดทอนข๎อความหรือแก๎ไขด๎วยประการใด ๆ ในบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่

แท๎จริงในกรณีนี้สามารถแยกพิจารณาออกได๎เป็นสองกรณีกลําวคือ 

                                                           
 7  สมศักดิ์ เอีย่มพลับใหญ,ํ เกร็ดกฎหมายอาญา (กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดบุ๏คเซ็นเตอร์, 2551), หน๎า. 71 



 

 

33 

  1. การปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นทั้งฉบับหรือแตํสํวนหนึ่งสํวนใด หมายถึง  บัตร
อิเล็กทรอนิกส์ที่ผู๎ออกบัตรอิเล็กทรอนิกส์ไมํได๎ทําขึ้น  องค์ประกอบในสํวนของการปลอม บัตร
อิเล็กทรอนิกส์ในกรณีนี้ จึงมีประเด็นเฉพาะในเรื่องของผู๎ออกบัตรอิเล็กทรอนิกส์ กลําวคือ เป็นการ
หลอกลวงเก่ียวกับตัวบุคคลที่เป็นผู๎ออกบัตรอิเล็กทรอนิกส์ และไมํใชํประเด็นในเรื่องของความถูกต๎อง
ของข๎อความในบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ด๎วยเหตุนี้ บัตรอิเล็กทรอนิกส์จึงอาจเป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอม
ได๎แม๎วําข๎อความในบัตรอิเล็กทรอนิกส์ จะตรงตํอความเป็นจริง ในทางกลับกัน ข๎อความในบัตร
อิเล็กทรอนิกส์ที่ไมํตรงตํอความจริงอาจเป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่แท๎จริงได๎  ถ๎าผู๎ออกบัตร
อิเล็กทรอนิกส์ที่แท๎จริงเป็นคนออกบัตรอิเล็กทรอนิกส์ดังกลําว 

  2. การแก๎ไขเปลี่ยนแปลงในบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่แท๎จริง ในกรณีดังกลําวมีเงื่อนไขวํา
วัตถุที่ถูกกระทําจะต๎องเป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่แท๎จริง การแก๎ไขเปลี่ยนแปลง หมายถึงทุก ๆ กรณี
ของการแก๎ไขเนื้อหาของการพิสูจน์ข๎อเท็จจริงและเนื้อหาของข๎อความในบัตรอิเล็กทรอนิกส์  ที่ทําขึ้น
ในภายหลังโดยปราศจากอํานาจจนทําให๎บัตรอิเล็กทรอนิกส์ดังกลําวแตกตํางไปจากเดิม  การแก๎ไข
เปลี่ยนแปลงดังกลําวจะต๎องทําให๎เกิดภาพที่วําบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกแก๎ไขเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นบัตร
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยูํแตํเดิมและผู๎ที่ออกบัตรอิเล็กทรอนิกส์ดังกลําวก็ได๎ออกบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่มี
ข๎อความตามท่ีถูกแก๎ไขไว๎แตํแรก อยูํแล๎ว เชํน เปลี่ยนแปลงวันที่เดิมให๎เป็นวันที่ที่ยังมีผลบังคับใช๎ การ
เปลี่ยนแปลงชื่อหรือภาพของผู๎ถือบัตร หรือการเปลี่ยนแปลงข๎อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข๎อง ใน
กรณีของกระเป๋าสตางค์อิเล็กทรอนิกส์  

 3.2 พฤติการณ์ประกอบการกระทํา : การปลอมหรือแปลงบัตรอิเล็กทรอนิกส์นั้น
จะต๎องกระทําโดยประการที่นําจะเกิดความเสียหายแกํผู๎อ่ืนหรือประชาชน  ซึ่งไมํใชํข๎อเท็จจริงที่เป็น
องค์ประกอบความผิด หากแตํเป็นเงื่อนไขแหํงการลงโทษในทางภาวะวิสัย ด๎วยเหตุนี้ ผู๎กระทํา จึงไมํ
จําต๎องรู๎วําการกระทําของตนนั้นนําจะทําให๎เกิดความเสียหายแกํผู๎อ่ืนหรือประชาชนหรือไมํ  

 3.3 องค์ประกอบภายในต๎องมีครบสองประการกลําวคือ  

  1) เจตนาธรรมดา กลําวคือ ผู๎กระทําจะต๎องรู๎ถึงข๎อเท็จจริงตําง ๆ ที่เป็น
องค์ประกอบ ของบัตรอิเล็กทรอนิกส์และต๎องการที่จะทําปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือแก๎ไขเปลี่ยนแปลงใน
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่แท๎จริงและ  

  2) เจตนาพิเศษ เพ่ือให๎ผู๎หนึ่งผู๎ใดหลงเชื่อวําเป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่แท๎จริง 
หรือเพ่ือใช๎ ประโยชน์อยํางหนึ่งอยํางใด หมายถึง การที่ผู๎กระทําได๎หลอกลวงบุคคลอ่ืน เกี่ยวกับความ
จริงแท๎ของบัตรอิเล็กทรอนิกส์และจากผลของการหลอกลวงดังกลําวต๎องการที่จะให๎บุคคลอ่ืนกระทํา
การใดๆที่มีผลในทางกฎหมายที่สําคัญ  
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 3.4 . ความผิดในสํวนการกระทําตามมาตรานี้แยกเป็น 2 กรณี  

 กรณีที่ 1 คือ การปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นทั้งฉบับหรือแตํสํวนหนึ่งสํวนใดและ
 กรณีที่ 2 คือ การแปลงบัตรอิเล็กทรอนิกส์ด๎วยการเติมหรือตัดทอนข๎อความ  หรือ
แก๎ไขด๎วยประการใด ๆ ในบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่แท๎จริง ซึ่งทั้งสองกรณีถือเป็นการกระทําความผิดฐาน
ปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้น การปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ คือ การทําเลียนแบบบัตรที่แท๎จริง 

 ศาลฎีกาที่ 5598/2540 วินิจฉัยวํา จําเลยปลอมบัตรเครดิตธนาคารแล๎วใช๎บัตรเครดิต
ดังกลําวรูดกับเครื่องรูดบัตรเครดิตซึ่งธนาคารให๎ไว๎แกํจําเลยและปลอมสลิปของบุคคลหลายคนเพ่ือ
แสดงวําผู๎เป็นเจ๎าของบัตรได๎ซื้อหรือใช๎บริการด๎วยบัตรเครดิต เป็นการปลอมเอกสารสิทธิและใช๎
เอกสารสิทธิปลอมการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์สามารถทําได๎หลายวิธี เชํน การนําข๎อมูลที่แท๎จริงของ 
บัตรอิเล็กทรอนิกส์มาพิมพ์ข๎อมูลลงบนแถบแมํเหล็กบันทึกข๎อมูลของบัตรโดยเครื่องมือที่เรียกวํา  
Embossing machine ข๎อมูลที่ถูกบันทึกได๎แกํ หมายเลขบัญชี หมายเลขบัตร วันหมดอายุ ชุดตัว
เลขที่ธนาคารซึ่งออกบัตรอิเล็กทรอนิกส์ได๎เข๎ารหัสไว๎ หลังจากนั้นผู๎กระทําผิดจะลงลายมือชื่อในบัตร 
แล๎วนําไปซื้อสินค๎าและบริการ โดยร๎านค๎าจะไมํทราบวําเป็นบัตรปลอมเนื่องจากลายมือชื่อตรงกับในบัตร  

 2.5.2 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 

 แม๎วําการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จะมีบทบาทและได๎รับความนิยมมากในปัจจุบัน แตํ
การทําธุรกรรมดังกลําวก็มีความแตกตํางจากวิธีการทําธุรกรรมแบบทั่วไปที่กฎหมายรองรับอยูํมาก 
ด๎วยมีการนําเทคโนโลยี และเทคนิควิธีสมัยใหมํมาประยุกต์ใช๎ จึงทําให๎กฎหมายที่มีใช๎อยูํไมํทันตํอ
เหตุการณ์ จึงสํงผลให๎ต๎องมีการออกกฎหมายรับรองสถานะข๎อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ให๎มีผลเสมอกับ
การทําด๎วยหนังสือ ตลอดจนรับฟังพยานหลักฐานที่เป็นข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือสํงเสริมให๎การทํา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นที่ยอมรับ และมีผลในทางกฎหมายเฉกเชํนการทําธุรกรรมทั่วไป 
พระราชบัญญัติวําด๎วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 ฉบับนี้จึงเปรียบเป็นหลักกฎหมายที่
สําคัญที่ใช๎บังคับกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท โดยมาตรา 4 แหํงพระราชบัญญัตินี้ ได๎ให๎
คํานิยาม  

 “อิเล็กทรอนิกส์” หมายความวํา การประยุกต์ใช๎วิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟูา คลื่น
แมํเหล็กไฟฟูา หรือวิธีอ่ืนใดในลักษณะคล๎ายกัน และให๎หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช๎วิธีการทาง
แสง วิธีการทางแมํเหล็ก หรืออุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข๎องกับการประยุกต์ใช๎วิธีตําง ๆ เชํนวํานั้น 

 “ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์” หมายความวํา ธุรกรรมที่กระทําขึ้นโดยใช๎วิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือแตํบางสํวน 
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 และในมาตรา 7 ได๎บัญญัติวํา ห๎ามมิให๎ปฏิเสธความมีผลผูกพันและการบังคับใช๎ทางกฎหมาย
ของข๎อความใดเพียงเพราะเหตุที่ข๎อความนั้นอยูํในรูปของข๎อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 จากคํานิยามและหลักกฎหมายดังกลําวจะเห็นได๎วํากฎหมายให๎ความสําคัญและรองรับ
สถานะทางกฎหมายของข๎อมูลและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวมไปถึงการทําธุรกรรมผํานบัตร
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นภัยคุกคามตํอเศรษฐกิจ และสํงผลกระทบตํอระบบการชําระเงินในปัจจุบัน 
นอกจากพระราชบัญญัตินี้ได๎กําหนดหลักเกณฑ์ และข๎อบังคับเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แล๎ว 
ยังเล็งเห็นวําควรกําหนดให๎มีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นหนํวยงานกํากับดูแลที่
มีอํานาจหน๎าที่เฉพาะเกี่ยวกับการวางแผน สํงเสริม พัฒนา และดําเนินกิจการเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือให๎เป็นไปตามกฎหมายวําด๎วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือสร๎าง
ศักยภาพการแขํงขันในระดับนานาชาติ 

 2.5.3 พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ.2551 

พระราชบัญญัติธนาคารแหํงประเทศไทย พ.ศ.2551 ตราขึ้นเพ่ือกําหนดอํานาจหน๎าที่ และ

โครงสร๎างของธนาคารแหํงประเทศไทย ซึ่งเป็นสถาบันหลักสําคัญของประเทศในการดํารงไว๎ซึ่ง

เสถียรภาพทางการเงิน และระบบการชําระเงิน โดยทีคณะกรรมการที่ทําหน๎าที่ในการกําหนดนโยบาย 

และมาตรการที่จําเป็นในแตํละด๎าน เพ่ือให๎ระบบสถาบันการเงินเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ ทันตํอ

เหตุการณ์สอดคล๎องกับภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของโลกที่มีการแขํงขันและเปลี่ยนแปลงไปอยําง

รวดเร็ว และได๎รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล เชํน กําหนดให๎มีคณะกรรมการระบบการชําระเงิน 

กําหนดให๎มีการจัดตั้งหรือสนับสนุนการจัดตั้งระบบการชําระเงิน และกฎหมายยังกําหนดให๎ผู๎วําการ

ธนาคารแหํงประเทศไทยมีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการกิจการและปฏิบัติหน๎าที่เพ่ือให๎เป็นไป

ตามวัตถุประสงค์ของธนาคารแหํงประเทศไทย เป็นต๎น 

 2.5.4 พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551 

แตํเดิมการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์  อยูํ

ภายใต๎บทบังคับของกฎหมายการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายวําด๎วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจ

หลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์แล๎วแตํกรณี พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551 จึง

ตราขึ้นเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์และกํากับดูแลการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน และ

ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน ตลอดจนแก๎ไขเพ่ิมเติมบทกําหนดโทษสําหรับ

ความผิดที่เกี่ยวข๎องให๎เหมาะสมยิ่งขึ้น  



 

 

36 

 2.5.5 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ.2551 

มาตรา 3 แหํงพระราชกฤษฎีกานี้ ได๎ให๎คํานิยามเกี่ยวกับการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และ

บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ไว๎วํา 

“การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์” หมายความวํา การโอนสิทธิการถือครองเงิน หรือการโอน

สิทธิการถอนเงิน หรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู๎ใช๎บริการที่เปิดไว๎กับผู๎ให๎บริการด๎วยวิธีทาง

อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือบางสํวน 

“บัตรอิเล็กทรอนิกส์” หมายความวํา บัตรอิเล็กทรอนิกส์ตามประมวลกฎหมายอาญา 

 “บัตรเครดิต” หมายความวํา บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู๎ให๎บริการออกให๎แกํผู๎ใช๎บริการเพ่ือใช๎

ชําระสินค๎า คําบริการ หรือคําอ่ืนใด แทนการชําระด๎วยเงินสด หรือเพ่ือใช๎เบิก ถอน โอน หรือทํา

ธุรกรรมอ่ืนใดที่เก่ียวกับเงิน และผู๎ให๎บริการจะเรียกให๎ผู๎ใช๎บริการชําระเงินภายหลัง 

“บัตรเดบิต” หมายความวํา บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู๎ให๎บริการออกให๎แกํผู๎ใช๎บริการเพ่ือใช๎

ชําระสินค๎า คําบริการ หรือคําอ่ืนใด แทนการชําระด๎วยเงินสด หรือเพ่ือใช๎เบิก ถอน โอน หรือทํา

ธุรกรรมอ่ืนใดที่เก่ียวกับเงิน ตามมูลคําของเงินที่ผู๎ใช๎บริการได๎ฝากไว๎กับผู๎ให๎บริการ 

“เงินอิเล็กทรอนิกส์” หมายความวํา บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู๎ให๎บริการออกให๎แกํผู๎ใช๎บริการซึ่ง

จะระบุชื่อหรือไมํก็ตาม โดยมีการชําระเงินให๎แกํผู๎ให๎บริการลํวงหน๎า เพ่ือนําไปใช๎ชําระสินค๎าคําบริการ 

หรือคําอ่ืนใดแทนการชําระด๎วยเงินสด และได๎มีการบันทึกมูลคําหรือจํานวนเงินที่ชําระไว๎ลํวงหน๎า 

จากนิยามดังกลําวจะเห็นวํามาตรา 3 แหํงพระราชกฤษฎีกานี้ ได๎ ให๎คํานิยามบัตร

อิเล็กทรอนิกส์ไว๎ตามประมวลกฎหมายอาญา และได๎ให๎คํานิยามของบัตรเครดิต บัตรเดบิต เงิน

อิเล็กทรอนิกส์ไว๎อยํางชัดเจน เพ่ือไมํให๎เกิดชํองวํางในการตีความและเพ่ือประโยชน์ ในการบังคับใช๎

กฎหมายที่เกี่ยวข๎อง 

อนึ่ง พระราชกฤษฎีกาวําด๎วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.

2551 ตราขึ้นเพ่ือให๎สอดรับกับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความก๎าวหน๎าและซับซ๎อนมากขึ้น

ตามลําดับ กอปรกับธุรกิจบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีมูลคําโดยรวมทางเศรษฐกิจสูง และมี

การขยายตัวอยํางรวดเร็ว ผู๎ให๎บริการเกี่ยวกับธุรกิจประเภทนี้จึงไมํได๎มีแตํเพียงสถาบันการเงินอีก
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ตํอไป แตํยังมีผู๎ให๎บริการอ่ืน ๆ ที่กฎหมายควบคุมดูแลไมํทั่วถึง  พระราชฎีกาฉบับนี้จึงได๎กําหนด

หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบในการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง

กําหนดให๎มีการควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ด๎วย เพ่ือ

ประสิทธิภาพในการควบคุมดูแลภายใต๎กฎหมาย ทั้งเป็นการสํงเสริมการให๎บริการชําระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส์ทั้งในสํวนภาครัฐและภาคเอกชน 

 2.5.6 พระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ภาครัฐ พ.ศ.2549 

พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ตราขึ้นเพ่ือสนับสนุนให๎หนํวยงานของรัฐมีระบบการบริการโดย

ประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสามารถบริการประชาชนได๎อยํางทั่วถึง สะดวกและรวดเร็ว ทั้ง

วางหลักเกณฑ์วิธีการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให๎มีมาตรฐานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สร๎างความ

เชื่อมั่นให๎แกํประชาชน ประกอบกับเป็นไปตามมาตรา 35 วรรคหนึ่ง แหํงพระราชบัญญัติวําด๎วย

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 ที่บัญญัติให๎ คําขอ การอนุญาต การจดทะเบียน คําสั่งทาง

ปกครอง การชําระเงิน การประกาศหรือการดําเนินการใด ๆ  ตามกฎหมายกับหนํวยงานของรัฐหรือ

โดยหนํวยงานของรัฐ ถ๎าได๎กระทําในรูปของข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด

โดยพระราชกฤษฎีกาแล๎วให๎ถือวํามีผลโดยชอบด๎วยกฎหมายเชํนเดียวกับการดําเนินการตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกําหนดในเรื่องนั้น 

 2.5.7 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ.2553 

ด๎วยมีการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อยํางแพรํหลาย ประกอบกับความก๎าวหน๎าทาง

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย มีการนําข๎อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช๎ประโยชน์มากขึ้น และการ

เข๎าถึงข๎อมูลสารสนเทศ  ข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และข๎อมูลคอมพิวเตอร์ ทําได๎งํายขึ้น พระราชกฤษฎีกา

ฉบับนี้จึงตราขึ้นมาเพ่ือสํงเสริมให๎มีการบริหารจัดการและรักษาความปลอดภัยในการทําธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ให๎เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นในข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรา 25 แหํงพระราชบัญญัติ

วําด๎วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 ที่บัญญัติให๎ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใดที่ได๎กระทํา

ตามวิธีการแบบปลอดภัยที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา ให๎สันนิษฐานวําเป็นวิธีการที่เชื่อถือได๎ อีกทั้ง
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พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ยังกําหนดวิธีการแบบปลอดภัยสําหรับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สําคัญของ

ประเทศเพ่ือความมั่นคงสงบเรียบร๎อยของประเทศอีกด๎วย 

2.6 ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในระบบการช าระเงินของ
ประเทศไทย 

แม๎วําระบบการชําระเงินผํานบัตรอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นเครื่องมืออํานวยความสะดวกด๎านการเงิน และ

สร๎างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอยํางมหาศาล แตํในขณะเดียวกันผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเหลํานี้ก็เป็นสิ่งลํอใจให๎

อาชญากรประยุกต์กลวิธีตําง ๆ  รวมถึงการนําเทคโนโลยีสมัยใหมํมาใช๎ในการกํออาชญากรรมสร๎างความเสียหาย

ให๎กับเศรษฐกิจภาพรวม ทั้งการทํองเที่ยว,ความเชื่อมั่นของสถาบันการเงิน และภาพลักษณ์ของประเทศ ที่กําลัง

เป็นปัญหาขยายวงกว๎างไปทั่วโลก อาจกลําวได๎วําอาชญากรรมปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์นั้น เป็นอาชญากรรม

ประเภทหนึ่งที่กํอให๎เกิดความสูญเสียตํอระบบเศรษฐกิจไมํยิ่งหยํอนไปกวําอาชญากรรมทางเศรษฐกิจประเภทอ่ืน 

ๆ โดยอาชญากรรมทุจริตบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่สําคัญและพบการกระทําผิดบํอยที่สุดในปัจจุบัน  ได๎แกํ การ

ปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้การปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ โดนการนําข๎อมูลสํวนบุคคลของผู๎อ่ืนมาใช๎ 

ได๎ขยายไปถึงการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Payments ตําง ๆ ตัวอยํางเชํน การทํา

ธุรกรรมสั่งซื้อสินค๎าผํานระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งยากตํอการพิสูจน์ทราบตัวผู๎ถือบัตรที่แท๎จริง ประกอบ

กับผู๎ใช๎บัตรอิเล็กทรอนิกส์ตกอยูํในภาวะเสี่ยงที่จะถูกละเมิดข๎อมูลสํวนบุคคลได๎งําย 

ในสํวนของประเทศไทยนั้นได๎ตระหนักถึงปัญหาสําคัญเหลํานี้ โดยจะเห็นวํามีการเรํงผลักดัน

กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ออกมามากขึ้น ซึ่งครอบคลุมไปถึงระบบการชําระ

เงินทั้งระบบด๎วย ทั้งออกพระราชบัญญัติ และกฎหมายลูกตําง ๆ เชํน พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง 

เพ่ือให๎การบังคับใช๎กฎหมายเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสร๎างเสถียรภาพทางการเงินให๎เข๎มแข็ง 

อยํางไรก็ดี แม๎กฎหมายที่เก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และระบบการชําระเงินของไทย

จะบัญญัติออกมาได๎อยํางครอบคลุมแล๎วนั้น แตํก็ยังมีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช๎กฎหมาย

ปรากฏอยูํ เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะกรณีศึกษาเรื่องการปลอมบัตร

อิเล็กทรอนิกส์นั้น มักเกี่ยวข๎องกับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหมํซึ่งในยุคปัจจุบันมีการพัฒนา

เทคโนโลยีใหมํ ๆ อยูํเสมอ ผู๎กระทําความผิดมักใช๎เทคนิควิธีที่ซับซ๎อนเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อย ๆ และมี

กลโกงตําง ๆ กระทําเป็นเครือขําย ได๎รับผลตอบแทนสูง อัตราการกระทําความผิดที่เกิดขึ้นจึงขยาย

เป็นวงกว๎างและเพ่ิมข้ึนอยํางรวดเร็ว จึงต๎องอาศัยเจ๎าหน๎าที่รัฐที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสูงจํานวน
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มากเพ่ือให๎เพียงพอกับคดีบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีปริมาณมากขึ้น อีกทั้งเครื่องมือตรวจสอบที่ทันสมัย 

ซึ่งภาครัฐยังขาดแคลนในสํวนนี้ ประกอบกับยังขาดความรํวมมือในการแก๎ปัญหากับภาคเอกชนอยําง

ตํอเนื่อง ทําให๎กฎหมายที่ประกาศใช๎อยูํยังไมํสามารถบังคับใช๎กับผู๎กระทําผิดได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

 



 

 

บทที่ 3 
กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

3.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการฟอกเงิน 

ด๎วยเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีการพัฒนาให๎รวดเร็วทันสมัยและมีการสร๎างเครือขํายในการเข๎าถึง

เทคโนโลยีและข๎อมูลขําวสารอยํางแพรํหลายในปัจจุบัน ซึ่งเป็นผลดีสําหรับประชาคมโลกในเรื่องความ

สะดวกสบาย ความรวดเร็ว รวมถึงประโยชน์ตํอการพัฒนาประเทศหลาย ๆ  ด๎าน แตํในทางตรงข๎ามสิ่งเหลํานี้กลับ

เป็นดาบสองคมที่อาชญากรทางเศรษฐกิจใช๎เป็นชํองทางในการกระทําความผิด โดยเฉพาะอยํางยิ่ง ปัญหา

อาชญากรรมทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับการฟอกเงินและการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งกลายมาเป็นปัญหา

สําคัญระดับโลกที่สร๎างความเสียหายทั้งทางเศรษฐกิจ การเงิน การธนาคาร และสังคม ในทุกภาคสํวน 

เนื่องจากอาชญากรทางเศรษฐกิจมีการนําเทคโนโลยีใหมํ ๆ ขั้นสูงที่มีความสลับซับซ๎อนมาใช๎ใน

กระบวนการกระทําความผิดประกอบกับมีรูปแบบการกระทําผิดที่เป็นเครือขําย ทําให๎การกระทําผิดสามารถ

กระจายไปบริเวณกว๎าง และสํงผลกระทบอยํางรุนแรงยากแกํการบังคับใช๎กฎหมายที่ยังมีชํองโหวํ ไมํสามารถ

บังคับใช๎ได๎อยํางคลอบคลุมและมีประสิทธิภาพ จึงเป็นเรื่องยากแกํการนําตัวผู๎กระทําความผิดมาลงโทษ 

ปัจจุบันคงไมํมีใครปฏิเสธได๎วํา ธุรกิจธนาคารเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีการขยายตัวและแขํงขันด๎านบริการ

และผลิตภัณฑ์สูง ทั้งธนาคารรัฐและธนาคารพาณิชย์เองตํางก็ออกผลิตภัณฑ์หลากหลายที่จูงใจลูกค๎า รวมทั้งมี

การเดินนโยบายการตลาดเชิงรุก มีโปรโมชั่นลด แลก แจก แถม อยํางตํอเนื่อง เพ่ือรองรับกับความต๎องการทาง

บริการด๎านการเงินที่นับวันยิ่งมีแนวโน๎มสูงขึ้นจามลําดับ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์นั้นถือ

เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินในอันดับต๎น ๆ  ที่มีการเติบโตเพ่ิมขึ้นเรื่อย  ๆด๎วยเพราะสังคมปัจจุบันประชาชนเน๎น

ความสะดวกสบาย รวดเร็ว และเน๎นเรื่องความปลอดภัยที่จะไมํต๎องพกพาเงินสด ดังนี้ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

จึงเป็นสิ่งจูงใจให๎ประชาชนหันมาใช๎บริการมากขึ้น ประกอบกับธนาคารเองให๎ความสําคัญ ลด แลก แจกพ๎อยท์ 

หรือลดคําธรรมเนียมแรกเข๎า หรือคําธรรมเนียมรายปีให๎กับลูกค๎า ธุรกิจบัตรอิเล็กทรอนิกส์จึงให๎ผลประโยชน์

ทางการเงินได๎อยํางมหาศาล ทั้งในสํวนของสถาบันการเงินเอง และตัวลูกค๎า และด๎วยเหตุนี้เองจึงเป็นสิ่งจูงใจให๎

อาชญากรหาชํองทางในการเข๎ามาแสวงหาประโยชน์ได๎ 

ในบทนี้ผู๎ศึกษาจะทําการศึกษาถึงความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับหลักการและสาระสําคัญของกฎหมายปูองกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542,หลักกฎหมายอาญาในความผิดเกี่ยวกับการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 
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รวมถึงกฎหมายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ตําง ๆ  ที่เกี่ยวข๎องตํอระบบการชําระเงินของประเทศไทยทั้งนี้ เพ่ือให๎เนื้อหา

สาระทั้งหมดมีความครอบคลุมและสมบูรณ์ 

 3.1.1 ประวัติความเป็นมาของกฎหมายฟอกเงิน 

จากการสันนิษฐานพบวําการฟอกเงินนําจะเกิดครั้งแรกประมาณ 2000 ปีกํอนคริสตกาลในประเทศจีน 

โดยกลุํมพํอค๎าชาวจีนฐานะร่ํารวยสมัยนั้น ทําการปกปิดทรัพย์สินเงินทองโดยนําเงินลงทุนทําธุรกิจในตํางแดน

เพ่ือจงใจหลีกเลี่ยงภาษีกับทางการ  ตํอมาการฟอกเงินนั้นได๎พัฒนาหลากหลายรูปแบบ และขยายวงไปสูํประเทศ

ตําง ๆ  จนกลายเป็นเครื่องมือของผู๎กระทําผิดในการแสวงหาประโยชน์อันมิชอบ ตัวอยํางเชํน  ค.ศ.1920 รัฐใหญํ 

ๆ ของสหรัฐอเมริกา มีกลุํมพํอค๎าและนักธุรกิจที่มีอิทธิพลในท๎องถิ่นหรือแวดวงนักธุรกิจ ที่เรียกกันวํา  “มา

เฟีย” โดยเบื้องหน๎าทําธุรกิจถูกกฎหมายแตํเบื้องหลังเป็นธุรกิจผิดกฎหมาย เชํน ลักลอบค๎าของเถื่อน,การพนัน

,ยาเสพย์ติด  เป็นต๎น8 

การฟอกเงินได๎พัฒนาทั้งรูปแบบและเทคนิควิธีในการกระทําความผิดมาทุกยุคทุกสมัย นับแตํปลาย

ศตวรรษที่ 20 เป็นต๎นมา อาชญากรรมที่เกี่ยวกับยาเสพย์ติด ได๎กลายเป็นปัญหาใหญํเรื้อรังของแทบทุกประเทศ 

จวบจนปัจจุบันด๎วยเทคโนโลยีและวิทยาการนําสมัย อาชญากรรมแตํเดิมที่มักเกี่ยวข๎องกับความรุนแรงได๎

เปลี่ยนแปลงไปเป็นอาชญากรรมที่สลับซับซ๎อนและใช๎กระบวนการทางเทคโนโลยีมากขึ้น ซึ่งแม๎จะไมํได๎เกิดความ

รุนแรงที่เกี่ยวกับเนื้อตัวรํางกาย แตํหากเป็นความรุนแรงในเชิงเศรษฐกิจ ที่สร๎างความเสียหายและสํงผลกระทบ

ตํอประชาชนทุกภาคสํวน  

 3.1.2 ความหมายของการฟอกเงิน 

การฟอกเงิน หรือ Money Laundering  เป็นคําที่รู๎จักแพรํหลายในหมูํองค์กรอาชญากรรมของประเทศ

สหรัฐอเมริกา โดยกลําวกันวํา นายเมเยอร์ แลนสกี้ (Meyer Lansky) ทนายความฝั่งมาเฟียได๎เป็นผู๎คิดค๎นแนวคิด

ของการฟอกเงินดังกลําว ด๎วยการนําเงินที่ได๎มาโดยมิชอบด๎วยกฎหมายที่เรียกวํา “เงินสกปรก” (Dirty Money) 

มาผํานกระบวนการใด  ๆซึ่งชอบด๎วยกฎหมายจนกลายเป็น “เงินสะอาด” (Clean Money) 

การฟอก (Laundry) โดยทั่วไปหมายความวํา ทําให๎สะอาด หรือ ทําให๎หมดมลทินซึ่งมี

ความหมายในแงํดี แตํ “การฟอกเงิน” (Money Laundering) เป็นการกระทําด๎วยประการใดๆ เพ่ือ

ปกปิดหรืออําพรางลักษณะที่แท๎จริงการได๎มา แหลํงที่ตั้ง การจําหนําย การโอน  การได๎สิทธิใดๆ ซึ่ง
                                                           
 8  วีระพงษ์ บุญโญภาส, กระบวนการยุตธิรรมกับกฎหมายการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน, พิมพ์ครั้งที่ 2 
(กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม, 2550), หน๎า.32 
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ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดให๎ดูเสมือนวําเป็นทรัพย์สินที่ได๎มาโดยชอบด๎วยกฎหมาย  

เพ่ือให๎ “เงินสกปรก” หรือเงินที่เกี่ยวข๎อง หรือที่ได๎มาจากการกระทําความผิดให๎ดูเหมือนเป็น “เงิน

สะอาด” เพ่ือสามารถนําเงินที่ถูกฟอกไปใช๎ในการกระทําความผิดอาญาตํอไป  

ทั้งนี้หากจะกลําวถึงความหมายของการฟอกเงิน หรือ Money Laundering ได๎มีผู๎ทรงคุณวุฒิให๎คํา

จํากัดความไว๎มากมาย ซึ่งพอจะยกตัวอยํางได๎ ดังนี้ 

ศาสตราจารย์วีระพงษ์ บุญโญภาส ได๎ให๎ความหมาย การฟอกเงิน ไว๎วํา การฟอกเงิน เป็นการ

เปลี่ยนแปลงเงินที่ได๎มาโดยไมํถูกกฎหมายหรือไมํสุจริตให๎กลายเป็นเงินที่ได๎มาโดยสุจริต หรืออาจกลําวโดยทั่วไป

วํา เป็นกระบวนการทําเงินสกปรกให๎กลายเป็นเงินสะอาด หรือกลายเป็ฯเงินที่สามารถอ๎างอิงได๎วํามาอยํางไร ทั้ง

การฟอกเงินไมํจําเป็นต๎องผูกติดอยูํกับกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งทั่วไป9 

ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ  ได๎ให๎ความหมายของการฟอกเงินวํา มิได๎จํากัดเฉพาะการกระทําแกํ

เงินที่ได๎จากการกระทําความผิดเทํานั้น แตํยังรวมไปถึงทรัพย์สินตําง ๆ  ที่ได๎มาจากการกระทําความผิดด๎วย ซึ่งมี

วัตถุประสงค์เปลี่ยนสภาพให๎เป็นเงินหรือทรัพย์สินที่บุคคลทั่วไปหลงเชื่อวําเป็นเงินหรือทรัพย์สินที่ ได๎มาโดย

ชอบด๎วยกฎหมาย10 

อาจารย์อรรณพ ลิขิตจิตถะ ได๎ให๎ความหมายการฟอกเงินวํา เป็นการเปลี่ยนเงินหรือทรัพย์สินที่ได๎มา

จากการกระทําความผิด เสมือนหนึ่งเป็นเงินหรือทรัพย์สินที่ได๎มาโดยชอบด๎วยกฎหมาย หรือ มิอาจพิสูจน์ได๎วํา

ได๎มาโดยมิชอบ11 

รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ได๎ให๎ความหมายการฟอกเงินวํา เป็นการเปลี่ยนแปลงเงิน

หรือทรัพย์สินที่ได๎มาจากการกระทําผิดกฎหมายโดยตรงเป็นสิ่งอ่ืน แล๎วนําสิ่งนั้นไปเปลี่ยนเป็นสิ่งซึ่งถูก

กฎหมาย12 

                                                           
 9  วีระพงษ์ บุญโญภาส, กระบวนการยุตธิรรมกับกฎหมายการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน, หน๎า. 34 

 10  ไชยยศ เหมะรัชตะ, "มาตรการทางกฎหมายในการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน," ใน รวมบทความและสาระนํารู๎
เกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงิน,  (กรุงเทพมหานคร: กองนิติการ สํานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด, 2542), หน๎า.7 
 11  อรรณพ ลิขิตจิตถะ, "ประเทศไทยจะต๎องได๎อะไรจากกฎหมายปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ," ใน รวมบทความ
และสาระนํารู๎เกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงิน,  (กรุงเทพมหานคร: กองนิติการ สํานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพย์ติด , 
2542), หน๎า.47 
 12  ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, "ข๎อควรคํานึงเกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงิน," ใน รวมบทความและสารนํารู๎เกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงิน,  
(กรุงเทพมหานคร: กองนิติการ สํานักงานปูองกันและปราบปรามยาเสพย์ติด, 2542), หน๎า. 86 - 87 
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พันตํารวจโท สีหนาท ประยูรรัตน์ ได๎ให๎ความหมายวํา การฟอกเงิน คือ การเปลี่ยน หรือ แปรสภาพเงิน 

หรือทรัพย์สินที่ได๎มาโดยผิดกฎหมาย หรือ โดยมิชอบด๎วยกฎหมายให๎เสมือนหนึ่งวําเป็นเงินที่ได๎มาโดยชอบ อาจ

กลําวอีกนัยหนึ่งวํา การฟอกเงิน เป็นกระบวนการซึ่งกระทําโดยบุคคลตํอทรัพย์สินเพ่ือปกปิดแหลํงที่มาของ

รายได๎ที่ผิดกฎหมาย โดยทําให๎รายได๎นั้นมีที่มาโดยชอบด๎วยกฎหมาย ทั้งยังรวมถึงการเปลี่ยนเงินหรือทรัพย์สินที่

ได๎มาโดยไมํชอบด๎วยกฎหมาย ให๎กลายเป็นเงินหรือทรัพย์สินที่ได๎มาโดยชอบด๎วยกฎหมายอีกด๎วย13 

 นิกร เภรีกุล ได๎ให๎ความหมายของการฟอกเงินวํา เป็นการกระทําซํอนเร๎นทรัพย์สินที่ได๎จาก

อาชญากรรมเพ่ือสามารถใช๎ประโยชน์จากทรัพย์สินเหลํานี้ได๎โดยไมํถูกตรวจจับ 14 

จากความหมายที่ได๎กลําวไปทั้งหมดข๎างต๎น ตามความเห็นของผู๎ศึกษา อาจสรุปได๎วํา การฟอกเงิน เป็น

การนําเงินสกปรก หรือ ทรัพย์สินที่ได๎จากการกระทําโดยมิชอบด๎วยกฎหมาย มาผํานขั้นตอนเปลี่ยนแปลงเงิน

หรือทรัพย์สินนั้นให๎สะอาด โดยผํานกระบวนการที่ชอบด๎วยกฎหมาย เพ่ือรองรับความมีอยูํและความถูกต๎องของ

เงินหรือทรัพย์สินดังกลําว 

 3.1.3 หลักการและสาระส าคัญของกฎหมายฟอกเงิน 

ด๎วยปัญหาการฟอกเงินกระทบตํอเศรษฐกิจโดยรวม อีกทั้งยังสร๎างความเสียหายตํอสังคมเป็นวงกว๎าง 

การบัญญัติกฎหมายฟอกเงินขึ้นมานั้นก็เพ่ือกําหนดมาตรการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินให๎เป็นไปอยําง

มีประสิทธิภาพ และเป็นการตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมร๎ายแรง โดยมีหลักการและสาระสําคัญ ดังนี้15 

 1. ตั้งฐานความผิดอาญาขึ้นมาใหมํ  

ความผิดอาญาฐานการฟอกเงินอาจเป็นการกระทํากรณีใดกรณีหนึ่ง ตํอไปนี้ 

1) โอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดเพ่ือปกปิดแหลํงที่มาของ

ทรัพย์สินหรือเพ่ือชํวยเหลือผู๎อ่ืน ไมํวํากํอน ขณะ หรือหลังการกระทําความผิด มิให๎ต๎องรับโทษหรือรับโทษ

น๎อยลงในความผิดมูลฐาน หรือ 

                                                           
 13  สีหนาท ประยูรรัตน์, คําอธิบายพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 (กรุงเทพมหานคร: ส.
เอเชีย เพลส, 2542), หน๎า.61 
 14  นิกร เภรีกุล, การปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทฤษฎี กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติ  (กรุงเทพมหานคร: 
Translators-at-Law.com, 2543), หน๎า. 5 
 15  เร่ืองเดียวกัน, หน๎า. 89 
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2) กระทําด๎วยประการใด ๆ เพ่ือปกปิดหรืออําพรางลักษณะที่แท๎จริง การได๎มา แหลํงที่ตั้ง การ

จําหนําย การโอน การได๎สิทธิใด  ๆซึ่งทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด 

 2. กําหนดความผิดมูลฐาน หรือความผิดเบื้องต๎นที่ทําให๎ได๎มาซึ่งเงินหรือทรัพย์สินซึ่งอาชญา

กรนํามาฟอกเงินภายหลัง 

ความผิดตามกฎหมายฟอกเงินต๎องเป็นความผิดมูลฐานที่กําหนดไว๎ เชํน 

- ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

- ความผิดเกี่ยวกับการหลบหนีศุลกากร 

- ความผิดเกี่ยวกับเพศ 

- ความผิดฐานฉ๎อโกงประชาชน 

- ความผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลงเงินตรา 

- ความผิดเกี่ยวกับปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 

- ความผิดเกี่ยวกับการกํอการร๎าย เป็นต๎น 

 3. กําหนดหน๎าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน  

กฎหมายได๎กําหนดให๎ผู๎เกี่ยวข๎องในการดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการเงินต๎องมีหน๎าที่รายงานธุรกรรม และ

ดําเนินการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินในกรณีอ่ืน ๆ ที่กฎหมายกําหนดด๎วย เชํน กําหนดหน๎าที่ให๎

สถาบันการเงินต๎องรายงานธุรกรรมเงินสด หรือธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินตามจํานวนเงินและมูลคําที่กําหนด 

หรือธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย เป็นต๎น 

 4. กําหนดองค์กรและผู๎รับผิดชอบ  

องค์กรและผู๎รับผิดชอบที่มีอํานาจหน๎าที่วางแผนกําหนดนโยบาย เสนอมาตรการและออกกฎหมาย 

ตรวจสอบธุรกรรมและทรัพย์สินที่เกี่ยวข๎องกับการกระทําความผิด มีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่ได๎จาก

การกระทําความผิด เป็นต๎น 

 5. กําหนดมาตรการในการลงโทษทางอาญาและทางแพํง 
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 3.1.4 ขั้นตอนการฟอกเงิน 

การฟอกเงินเป็นการนําเงินหรือทรัพย์สินที่ได๎มาจากการกระทําความผิดเข๎าสูํกระบวนการที่

สลับซับซ๎อน โดยสํวนมากมักเป็นการกระทําที่มากกวําการกระทําเพียงกรรมเดียว เพ่ือปกปิดแหลํงที่มา และเป็น

การสร๎างความสับสนตํอกระบวนการตรวจสอบทางกฎหมาย โดยอาชญากรจะใช๎เทคนิคมากมายในการฟอกเงิน 

เพ่ือหลีกเลี่ยงกฎหมายและสร๎างความปลอดภัยจากการถูกติดตามดําเนินคดีในภายหลัง 

 สําหรับการวิเคราะห์และอธิบายกระบวนการฟอกเงินนั้นแบํงได๎ออกเป็น 3 ขั้นตอน ได๎แกํ 

การวางฐาน (Placement),การเพ่ิมชั้น (Layering) และ การหลอมรวม (Integration) ดังนี้16 

1. การวางฐาน (Placement) 

 ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนแรกเริ่มของกระบวนการฟอกเงิน แตํเดิมคนสมัยโบราณมีวิธีเก็บเงินสด

ซํอนไว๎ตามที่ตําง  ๆบ๎างหํอผ๎าใสํไหฝังดินไว๎ในสถานที่ที่คาดวําปลอดภัย ตํอมาเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป นอกจาก

การเก็บเงินสดไว๎กับบ๎านหรือซํอนในที่ตําง ๆ  แล๎ว ได๎มีการนําเงินสดเข๎ามาสูํระบบการเงินมากขึ้น โดยนําฝากไว๎

กับธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่นําเชื่อถือ หรือมีการโอน ลักลอบออกนอกประเทศ หรือเปลี่ยนสภาพไปเป็น

ทรัพย์สินรูปแบบอ่ืนที่ยากแกํการตรวจสอบจากเจ๎าหน๎าที่รัฐ ขั้นตอนนี้จึงนับเป็นขั้นตอนในการปูพ้ืนฐานให๎การ

ฟอกเงินประสบความสําเร็จในลําดับตํอ  ๆไป 

2. การเพิ่มล าดับชั้น (Layering) 

 ขั้นตอนนี้เป็นการพยายามปกปิดหรือซํอนเร๎น หรือกระทําการใด ๆ ตํอเงินหรือทรัพย์สินที่

ได๎มาโดยไมํชอบกฎหมายให๎ซับซ๎อนขึ้นเป็นลําดับ เพ่ือให๎การติดตามตรวจสอบยากลําบากหรือเป็นไปไมํได๎ ทั้งนี้ 

อาจมีการใช๎เงินดังกลําวซื้อทรัพย์สินที่ราคาแพงหรือมีมูลคํามาก อาทิ ทองคํา อสังหาริมทรัพย์ รถยนต์ เพชร 

หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินที่ต๎องจดทะเบียนกรรมสิทธิ์โดยใสํชื่อบุคคลที่ไว๎ใจได๎เป็นเจ๎าของกรรมสิทธิ์ หรือการทํา

นิติกรรมอําพรางอ่ืน  ๆเป็นต๎น 

 อนึ่ง การสร๎างลําดับชั้นอาจทําได๎โดยการเคลื่อนย๎ายเงินเข๎าออกจากบัญชีธนาคารใน

ตํางประเทศของผู๎ถือหุ๎นบริษัทบังหน๎าโดยผํานการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Electronic Fund Transfer 

(EFT) ซึ่งปรากฏวําการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์นี้มีมูลคํารวมในแตํละวันหลายล๎านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียว  

                                                           
 16  นิกร เภรีกุล, การปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทฤษฎี กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติ, หน๎า. 8 
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และด๎วยจํานวนการทําธุรกรรมและปริมาณเงินเข๎าออกที่มากมายมหาศาลนี้เอง จึงทําให๎ไมํอาจสรุปชี้ชัดได๎ทุก

ครั้งวําการโอนครั้งใดเป็นเงินสะอาดหรือสกปรก ทําให๎ยิ่งเป็นชํองทางให๎อาชญากรตักตวงผลประโยชน์ได๎งําย 

3. การหลอมรวม (Integration) 

 ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท๎ายของกระบวนการ เป็นการหลอมรวมเงินที่ได๎จากการกระทําที่ไมํ

ชอบด๎วยกฎหมายเข๎าไปในระบบการเงินและเศรษฐกิจที่ชอบด๎วยกฎหมายโดยกลมกลืนไปกับทรัพย์สินอ่ืน ๆ  ใน

ระบบ ตัวอยํางเชํน นําเงินสกปรกไปผสมกับเงินรายได๎จากการประกอบกิจการหลาย ๆ  กิจการ หรือรายได๎จาก

ดอกเบี้ยในการให๎กู๎ยืมเงิน หรือ รายได๎จากการลงทุนในตํางประเทศ เป็นต๎น การรวมเงินสกปรกเข๎าไปนี้จึง

เปรียบเสมือนการฟอกจนสะอาด เมื่อถึงขั้นตอนนี้จึงเป็นความยากยิ่งที่จะมองเห็นความแตกตํางระหวํางเงินที่

ได๎มาโดยชอบด๎วยกฎหมายหรือเงินที่ได๎มาโดยไมํชอบด๎วยกฎหมาย 

 3.1.5 วิธีการและเทคนิคของการฟอกเงิน 

การฟอกเงินในปัจจุบันอาชญากรตํางใช๎รูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย โดยมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง

เทคนิคและเทคโนโลยีให๎ยากซับซ๎อนขึ้นตามยุคสมัย ทําให๎เป็นอุปสรรคตํอการบังคับใช๎กฎหมายที่ไมํมีความ

ยืดหยุํนทันตํอสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไป หรือปัญหาจากเจ๎าหน๎าที่ของรัฐความรู๎ความชํานาญด๎านเทคโนโลยีอยําง

เพียงพอ   

 อยํางไรก็ดี อาจสรุปตัวอยํางวิธีการและเทคนิคของการฟอกเงินที่ปรากฏให๎เห็นบํอย ๆ ได๎

ดังตํอไปนี้ 

(1)  การนําเงินสดติดตัวไปตํางประเทศ 

การนําเงินสดที่ได๎จากการกระทําผิดจํานวนมาก  ๆพกติดตัวไปใช๎จํายยังตํางประเทศ  เป็นวิธีที่ได๎รับ

ความนิยมในอดีต เนื่องจากแตํเดิมยังไมํมีการออกกฎหมายหรือมาตรการมาควบคุมในเรื่องนี้  แตํเมื่อปรากฏวํา

เงินสดที่ได๎มาจากการกระทําความผิดมีจํานวนมากขึ้น และมีการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ   แทนเงิน

สดจํานวนมาก ๆ  อีกทั้งประเทศตําง  ๆเริ่มมีมาตรการควบคุมการทําธุรกรรมเกี่ยวกับเงินสดอยํางเข๎มงวด การ

ฟอกเงินด๎วยวิธีพกเงินสดติดตัวออกตํางประเทศนี้จึงคํอย ๆ  ลดลงไป แตํกระนั้น การฟอกเงินวิธีนี้ก็ยังปรากฏอยูํ

โดยเฉพาะในประเทศที่ไมํมีกฎหมายหรือมาตรการที่เข๎มงวดเกี่ยวกับการทําธุรกรรมด๎วยเงินสด หรือโดยการอาศัย

ความหยํอนยานของการบังคับใช๎กฎหมายของเจ๎าหน๎าที่รัฐตามเขตพรมแดนระหวํางประเทศ เป็นต๎น 
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(2) การโอนเงินออกนอกประเทศ 

การโอนเงินที่ได๎จากการกระทําความผิดไปฝากไว๎ยังธนาคารหรือสถาบันการเงินในตํางประเทศที่ไมํมี

กฎหมายหรือมาตรการปูองกันการฟอกเงินในสถาบันการเงินอยํางเข๎มงวด แล๎วจึงโอนเงินกลับมายังผู๎กระทํา

ความผิด หรือบุคคลใด ๆ ด๎วยวิธีการตําง ๆ เชํน โทรคมนาคม (wire transfer) อีกครั้ง เพียงเทํานี้เงินที่ผิด

กฎหมายก็จะเปลี่ยนสภาพเป็นเงินที่เสมือนวําถูกกฎหมาย  

(3) การฝาก – ถอนเงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงินในประเทศ 

การฝาก ถอนเงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงินในตํางประเทศนี้ เป็นวิธีที่นิยมมากและกระทําได๎งําย 

เนื่องจากอาจมีการทําธุรกรรมที่ใช๎นามแฝงไมํเปิดเผยชื่อที่แท๎จริง หรือการรับจ๎างเปิดบัญชี  หรือ การขาดความรู๎

ความชํานาญในการวิเคราะห์ลูกค๎าของพนักงานธนาคารหรือสถาบันการเงิน เป็นต๎น โดยเฉพาะอยํางยิ่งใน

ประเทศที่ไมํมีกฎหมายฟอกเงินเกี่ยวกับสถาบันการเงินมาบังคับ สําหรับประเทศไทยในปัจจุบัน ธนาคารและ

สถาบันการเงินเริ่มมีความตื่นตัวในการตรวจสอบลูกค๎ามากขึ้น เพราะกฎหมายฟอกเงินของไทยได๎มีมาตรการ

ลงโทษสถาบันการเงิน รวมถึงพนักงานที่ปลํอยให๎มีกระบวนการฟอกเงินเกิดขึ้น โดยโทษมีทั้งจําคุกและปรับ จึง

ทําให๎สถาบันการเงินตําง ๆ  มีการอบรมความรู๎กฎหมายฟอกเงิน และวิธีปฏิบัติในการปูองกันการฟอกเงินอยําง

รัดกุมมากขึ้น 

(4) การจัดตั้งบริษัทหรือกิจการบังหน๎า 

การจัดตั้งบริษัทหรือกิจการโดยมีเบื้องหน๎าเป็นธุรกิจที่ถูกกฎหมาย แตํเบื้องหลังมีการนําเงินที่ได๎จาก

การกระทําความผิดเข๎ามาผสมลงทุนด๎วย แล๎วนําเงินดังกลําวหรือผลกําไรมาใช๎เสมือนวําเป็นเงินถูกกฎหมายที่

ได๎มาจากการประกอบกิจการ ตัวอยํางเชํน การสั่งซื้อสินค๎าในชื่อของบริษัทที่มีราคาสูงเกินกวําความเป็นจริง,การ

ทําใบสั่งซื้อสินค๎าจากตํางประเทศที่ไมํมีการโอนเงินหรือสํงมอบสินค๎ากันจริงการนําเงินจํานวนมาก ๆ เข๎าซื้อ

กิจการที่ล๎มละลายและตกแตํงตัวเลขทางบัญชีให๎สูงเกินจริง เป็นต๎น 

(5) วิธีการและเทคนิคอ่ืน  ๆ

การนําเงินสดที่ได๎จากการกระทําผิดกฎหมายไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลอ่ืน แล๎วนํากลับมาแลกคืนใช๎ใน

ราชอาณาจักรเพ่ือสร๎างความสับสนแกํการตรวจสอบ 

การนําเงินไปซื้อหลักทรัพย์และขายตํอหรือเก็บไว๎เพ่ือรอรับเงินปันผล 

การนําเงินที่ได๎จาการกระทําผิดไปปลํอยกู๎นอกระบบ เพ่ือให๎เงินมีการเปลี่ยนมือและหวังผลกําไรที่

สูงขึ้น 

การนําเงินไปเก็บซํอนไว๎แล๎วทยอยใช๎จํายเพ่ือไมํให๎เป็นที่สังเกต 
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การทําธุรกรรมผํานบริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ตําง ๆ โดยการหลีกเลี่ยงใช๎เงินสด เชํน บัตรเติมเงิน 

หรือ บัตรเครดิต แล๎วนําเงินสดไปชําระหนี้ตามใบแจ๎งหนี้ในภายหลัง 

อนึ่ง วิธีการและเทคนิคการฟอกเงินของอาชญากรที่ได๎ยกกลําวข๎างต๎น  อาจมีการ

เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาเทคนิคใหมํ ๆ ที่สลับซับซ๎อนมากขึ้น ตราบเทําที่โลกยังมีการพัฒนาเทคโนโลยี

และความรู๎รูปแบบใหมํ ๆ อยํางไมํหยุดยั้ง ดังนั้น การบังคับใช๎กฎหมายฟอกเงินกับอาชญากรประเภท

นี้จึงมีความจําเป็นในการแสวงหาความรู๎และเทคนิคใหมํ ๆ รวมถึงการออกกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ให๎

เทําทันกับสถานการณ์ฟอกเงินที่เปลี่ยนไป ทั้งจําต๎องจัดอบรมบุคลากรผู๎เกี่ยวข๎องรวมถึงเจ๎าหน๎าที่รัฐ

ให๎มีความรู๎ความเชี่ยวชาญเฉพาะด๎านกฎหมายฟอกเงินให๎มากขึ้น เพ่ือเป็นกันปูองกันยับยั้งการฟอก

เงินที่อาจทวีความรุนแรงในอนาคต 

 3.1.6 แนวคิดและทฤษฎีก าหนดความผิดทางอาญาเกี่ยวกับการฟอกเงิน 

นักกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกาได๎นําทฤษฎีการสมคบ (Conspiracy Theory) และทฤษฎี

การชํวยเหลือและสนับสนุน (Aiding and Abetting Theory) มาใช๎พิจารณาประกอบการฟอกเงิน 

โดยมีเนื้อหาสาระสําคัญ ดังตํอไปนี้ 

1) ทฤษฎีการสมคบกัน (Conspiracy Theory)  

ทฤษฎีสมคบกันนี้เป็นความคิดพ้ืนฐานตามกฎหมายอาญาที่ “บุคคลใดรํวมสมคบกันกระทํา

ความผิด บุคคลนั้นต๎องรับผิดเชํนเดียวกับตัวการ” กลําวคือ จักต๎องถือเสมือนวําบุคคลที่รํวมสมคบกัน

นั้นได๎รํวมกระทําความผิดด๎วย  

ในเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงินนี้ ยังมีแนวคิดวํา การกระทําความผิดใดโดยบุคคล

ตั้งแตํสองคนขึ้นไปสมคบกันกระทําความผิดหรือฉ๎อฉลตํอสหรัฐ และถือวําสหรัฐเป็นผู๎เสียหาย ต๎อง

พิสูจน์ให๎เห็นวําบุคคลตั้งแตํสองคนข้ึนไปสมคบกัน หรือตกลงกระทําความผิดหรือฉ๎อฉลตํอสหรัฐ และ 

ผู๎ที่สมคบกันจักต๎องมีการกระทําท่ีแสดงออกถึงวัตถุประสงค์ที่ต๎องการจะบรรลุรํวมกัน 

ดังนั้น การสมคบกันจึงเป็นการตกลงรํวมกันกระทําผิดโดยมีการแสดงออกถึงการบรรลุ

ข๎อตกลงรํวมกัน จึงจะสามารถฟูองร๎องดําเนินคดีกันได๎  แตํหากไมํสามารถฟูองร๎องตามความผิดฐาน

ฟอกเงินได๎ ก็อาจฟูองร๎องในข๎อหาสมคบกันกระทําความผิดได๎ เนื่องจากความผิดในขั้นสมคบไมํ

จําต๎องกระทําถึงขั้นความผิดสําเร็จ 
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2) ทฤษฎีการชํวยเหลือและการสนับสนุน (Aiding and Abetting Theory) 

สาเหตุที่มีการหยิบยกทฤษฎีนี้มาใช๎พิจารณาในคดีฟอกเงิน เนื่องจากการฟอกเงินจะสําเร็จจัก

ต๎องอาศัยกระบวนการหลายขั้นตอนที่ยุํงยากซับซ๎อนจนกํอตัวเป็นเครือขํายอาชญากรรม และสร๎าง

ความเสียหายตํอโครงสร๎างทางเศรษฐกิจโดยรวม ดังนั้น การชํวยเหลือและสนับสนุนองค์กร

อาชญากรรมซึ่งผู๎กระทําการฟอกเงินรู๎วําเงินหรือทรัพย์สินได๎มาจากการกระทําผิด จึงเป็นการกระทํา

ที่สําคัญโดยเจตนาเพ่ือชํวยให๎มีการกระทําผิดตํอไป ผู๎ให๎ความชํวยเหลือและสนับสนุนการฟอกเงิน

ยํอมมีความผิดด๎วยตามทฤษฎีนี้ 

อนึ่ง นักอาชญาวิทยายุคใหมํได๎มีแนวคิดและทฤษฎีในเรื่องการดําเนินการกับทรัพย์สินที่

นํามาใช๎กับความผิดฐานฟอกเงินวํา การใช๎มาตรการริบทรัพย์สินอยํางเด็ดขาดกับตัวผู๎กระทําผิดและ

ผู๎เกี่ยวข๎องสามารถชํวยยับยั้งและปูองปรามการกระทําความผิดได๎ดีกวําวิธีจํากัดเสรีภาพหรือทําให๎

ได๎รับความทุกข์ทรมานหรือเผยแพรํขําวตํอสาธารณะเสียอีก เหตุเพราะวิธีการริบทรัพย์สินนี้เป็นการ

ตัดวงจรไมํให๎ผู๎กระทําผิดได๎รับประโยชน์ในทรัพย์สินโดยเฉพาะความผิดที่มีผลตอบแทนสูง อันเป็น

วัตถุประสงค์สําคัญของการกระทําความผิด 

 3.1.7 ความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน 

กฎหมายฟอกเงินของไทยนั้นได๎ริเริ่มให๎มีการตราพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการ

ฟอกเงิน เมื่อปี พ.ศ.2542 หากมองย๎อนกลับไปจะเห็นวํา หลักการของกฎหมายฟอกเงินนั้นได๎เริ่มเข๎า

มาใช๎ในระบบกฎหมายไทยได๎เพียงไมํนาน โดยเฉพาะอยํางยิ่งการบัญญัติให๎การฟอกเงินเป็นความผิด

อาญา หลักการดังกลําวยํอมถือเป็นเรื่องใหมํสําหรับประเทศไทยในขณะนั้น ทั้งยังมีการปรับปรุงแก๎ไข

กฎหมายฟอกเงินเพ่ือให๎สอดรับตํอหลักการฟอกเงินอยํางแท๎จริงและทันตํอสถานการณ์ปัจจุบันอยูํ

เสมอดังนั้น การทําความเข๎าใจกฎหมายฟอกเงิน จึงจําต๎องทําความเข๎าใจคํานิยามหลักในตัวบท

กฎหมายเสียกํอนในเบื้องต๎น โดยเฉพาะหลักการเรื่องความผิดมูลฐานที่กฎหมายฟอกเงินบัญญัติไว๎ 

  3.1.7.1 ความหมายของความผิดมูลฐาน 

หากพิเคราะห์ถึง “ความผิดมูลฐาน” จะเห็นวําในกฎหมายฟอกเงินนั้นไมํได๎บัญญัติคํานิยาม

ไว๎โดยเฉพาะ แตํเป็นที่ทราบโดยทั่วไปวํา “ความผิดมูลฐาน” คือ ความผิดอาญาที่เป็นมูลเหตุ เป็น

ที่มา หรือเป็นฐานกํอให๎เกิด หรือให๎ได๎มาซึ่งเงินหรือทรัพย์สินจากการกระทําความผิด เมื่อนําเงินหรือ

ทรัพย์สินที่ได๎มาจากการกระทําความผิดอาญาดังกลําวไปโอน เปลี่ยนสภาพ หรือกระทําด๎วยประการ
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ใด ๆ เพื่อปกปิด อําพรางที่มาของเงิน หรือทรัพย์สินนั้น ๆ กระบวนการดังกลําวนี้ เรียกวํา “การฟอก

เงิน”17 

ทําน สุรพล ไตรเวทย์ ได๎อธิบาย “ความผิดมูลฐาน” วําเป็นความผิดที่กํอให๎เกิดรายได๎ซึ่งผิด

กฎหมาย และรายได๎จากการกระทําความผิดดังกลําวอาจถูกนําไปทําการฟอกเงินตํอไปโดยวิธีตําง ๆ 

เชํน ปิดบัง ซํอนเร๎น เปลี่ยนสภาพหรือลักษณะของทรัพย์สินเพ่ือปิดบังความผิดและแหลํงที่มาของ

ทรัพย์สิน ทั้งนี้ เพ่ือให๎ผู๎กระทําความผิดและทรัพย์สินนั้นพ๎นจากการถูกดําเนินการตามกฎหมาย18 

จากที่ได๎ยกอ๎างข๎างต๎น อาจพอสรุปได๎วํา ความผิดมูลฐานคือความผิดอาญาตามที่ได๎บัญญัติไว๎

ในพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยมีมาตรการลงโทษผู๎กระทําผิดตามฐาน

ความผิดอาญาท่ีกําหนดไว๎นั่นเอง 

สําหรับแนวคิดเบื้องต๎นของการกําหนดความผิดมูลฐานนี้มีที่มาจากหลักการที่วํา แม๎การฟอก

เงินจะเป็นสิ่งชั่วร๎ายและสมควรมีกฎหมายบัญญัติให๎เป็นความผิดอาญาเพ่ือลงโทษผู๎กระทําการฟอก

เงินก็ตาม แตํการดําเนินการเพ่ือหาตัวอาชญากรผู๎ฟอกเงินนั้น รัฐจําเป็นต๎องได๎รับความชํวยเหลือจาก

เอกชน โดยเฉพาะธนาคารและสถาบันการเงินที่เกี่ยวข๎องกับการทําธุรกรรมทางการเงิน รัฐไมํสามารถ

ดําเนินการให๎สําเร็จลงอยํางมีประสิทธิภาพได๎โดยปราศจากการกําหนดให๎เอกชนมีภาระหน๎าที่รายงาน

ข๎อมูลทางการเงินที่เป็นประโยชน์ตํอรัฐ19 

อาจกลําวอีกนัยหนึ่งก็คือ  ในการตรากฎหมายฟอกเงินรัฐจําต๎องพิจารณาชั่งน้ําหนักผลได๎เสีย 

ระหวํางประโยชน์ในการคุ๎งครองปูองกันสังคมสํวนรวมด๎านหนึ่ง และการที่รัฐให๎เอกชนที่เกี่ยวข๎องรับ

ไปปฏิบัติเพ่ือให๎สมประโยชน์ของรัฐอีกด๎านหนึ่ง เพ่ือให๎รัฐสามารถคุ๎มครองปกปูองผลประโยชน์ของ

คนสํวนใหญํได๎ ทั้งนี้การผลักหน๎าที่รับผิดชอบให๎แกํเอกชนจะต๎องให๎กระทบกระเทือนประชาชนน๎อย

ที่สุดเชํนกัน 

ดังนั้น การกําหนดความผิดมูลฐานในกฎหมายฟอกเงิน จึงไมํสามารถกําหนดให๎ทุกกรณีเป็น

ความผิดอาญาได๎  เหตุเพราะอาจสํงผลกระทบตํอประชาชนสํวนมากเกินจําเป็น จึงมีการเลือก

กําหนดให๎การฟอกเงินกรณีที่มีการกระทําตํอเงินหรือทรัพย์สินที่ได๎มาจากอาชญากรรมบางบาง

                                                           
 17  วีระพงษ์ บุญโญภาส และคณะ, การกําหนดความผิดมูลฐานฟอกเงินที่ผู๎กระทําเป็นองค์กรอาชญากรรมข๎ามชาติ และ
มาตรการรวมทั้งความรํวมมือระหวํางประเทศในการปราบปรามการฟอกเงินและมาตรการยึด อายัด และริบทรัพย์สิน  
(กรุงเทพมหานคร: สํานักงานอัยการสูงสุด, 2547), หน๎า. 178-179 
 18  สุรพล ไตรเวทย์, คําอธิบายกฎหมายฟอกเงิน, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2548), หน๎า. 69 
 19  นิกร เภรีกุล, การปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทฤษฎี กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติ, หน๎า. 96-97 
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ประเภทที่มีความร๎ายแรง และรวมไปถึงอาชญากรรมที่สร๎างความเสียหายตํอเศรษฐกิจมูลคํามหาศาล 

ทั้งยังสํงผลตํอความมั่นคงของสังคม เชํน ความผิดเกี่ยวกับยาเสพย์ติด,ความผิดเกี่ยวกับการค๎า

ประเวณี,ความผิดเกี่ยวกับการฉ๎อโกงประชาชน เป็นต๎น 

อนึ่ง การพิจารณาบัญญัติกฎหมายฟอกเงินจึงไมํสามารถกําหนดให๎การฟอกเงินทุกกรณีเป็น

ความผิดตามกฎหมายอาญาได๎ เหตุเพราะอาจสํงผลกระทบตํอประชาชนทั่วไปเกินจําเป็น จึงต๎อง

กําหนดเฉพาะการฟอกเงินจากอาชญากรรมท่ีร๎ายแรงบางกรณีเทํานั้น ซึ่งสํวนใหญํจะพิจารณามาจาก 

อาชญากรรมนั้นเป็นอาชญากรรมที่กํอให๎เกิดรายได๎มหาศาล และมีลักษณะเป็นเครือขํายอาชญากรรม

ข๎ามชาติ สํงผลกระทบตํอความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งยากตํอการนํากฎหมายทั่วไปมาบังคับ

ใช๎ตํอตัวผู๎กระทําผิด 

  3.1.7.2 ความส าคัญของความผิดมูลฐาน 

การกําหนดความผิดมูลฐานในกฎหมายฟอกเงินนั้นนับวํามีความสําคัญอยํางยิ่ง  เนื่องจาก

ความผิดมูลฐานนี้จะเป็นตัวบํงชี้วําจะนํามาตรการทางกฎหมายไปใช๎บังคับกับตัวผู๎กระทําผิดได๎หรือไมํ 

ทั้งมาตรการตําง ๆ ในกฎหมายฟอกเงิน เชํน มาตรการริบเงิน หรือ ทรัพย์สิน ยํอมสํงผลกระทบตํอ

ประชาชนและผู๎ประกอบธุรกิจบางประเภท จึงต๎องมีมาตรการและข๎อกําหนดที่ชัดเจนเพ่ือให๎ผู๎ได๎รับ

ผลกระทบนี้ สามารถปรับตัวให๎สอดคล๎องกับกฎหมาย ทั้งนี้ ความผิดมูลฐานจะถูกกําหนดมากน๎อย

เพียงใดข้ึนอยูํกับความเหมาะสมและปัญหาของแตํละประเทศ ซึ่งกฎหมายแมํแบบของสหประชาชาติ 

หรือ ข๎อแนะนําของกลุํมเฉพาะกิจเพ่ือปฏิบัติ การทางการเงินเพียงกําหนดแนวทางไว๎อยํางกว๎าง ๆ 

เพ่ือให๎การบังคับใช๎กฎหมายฟอกเงินของแตํละประเทศนั้น เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพนั่นเอง 

3.2 กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย 

นับเป็นระยะเวลาหลายทศวรรษที่ประเทศตําง ๆ ทั่วโลกได๎ตระหนักและให๎ความสําคัญตํอ

ปัญหาการฟอกเงินซึ่งเปรียบเสมือนเป็นฟันเฟือนขับเคลื่อนวงจรอาชญากรรมทางธุรกิจ โดยรูปแบบ

ขององค์กรอาชญากรรมทางธุรกิจนี้เป็นการกระทําผิดเพื่อให๎ได๎มาซึ่งเงินหรือทรัพย์สินจํานวนมากผําน

กระบวนการฟอกเงินให๎เสมือนเงินหรือทรัพย์สินนั้นเป็นสิ่งที่ได๎มาอยํางถูกกฎหมาย เชํน องค์กร
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อาชญากรรมจําพวกธุรกิจค๎ายาเสพย์ติด ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีวําการค๎ายาเสพย์ติดเป็นการกระทํา

ความผิดที่ให๎ผลตอบแทนสูงและต๎องใช๎เงินทุนในการประกอบอาชญากรรมสูงเชํนกัน20 

สําหรับกฎหมายวําด๎วยการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทยนั้น เมื่อ

พิจารณาแล๎วจะเห็นวําแรกเริ่มการฟอกเงินของประเทศไทยเป็นอาชญากรรมตํอเนื่องผูกติดอยูํกับ

อาชญากรรมการค๎ายาเสพย์ติดอยูํเสมอ ซึ่งนับวันยิ่งมีกระบวนการกระทําความผิดที่สลับซับซ๎อนและ

แพรํหลายมากขึ้น อีกทั้งปัจจุบันโลกมีการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารอยํ างไร๎พรมแดน การ

ติดตํอสื่อสารระหวํางกันมีความสะดวกรวดเร็วทันตํอเหตุการณ์มากขึ้น จึงทําให๎อาชญากรรมการค๎า

ยาเสพย์ติดพัฒนาเป็นอาชญากรรมข๎ามชาติที่สร๎างความเสียหายเป็นวงกว๎างยากตํอการสกัดกั้น เงิน

สกปรกที่ได๎มาจากอาชญากรรมประเภทนี้มักถูกเปลี่ยนสภาพ หรือถูกฟอกผํานกระบวนการที่ถูก

กฎหมาย แล๎วนํากลับไปใช๎เป็นทุนสํากรับการกํออาชญากรรมครั้งตํอ ๆ ไป กลายเป็นวงจรไมํรู๎จบ 

ปัจจัยที่สํงผลทําให๎เกิดการฟอกเงินในประเทศไทยมีอยํางน๎อย 3 ประการ21 คือ 

(1) ประเทศไทยมีขนาดเศรษฐกิจนอกกฎหมายขนาดใหญํและสํงผลกระทบทางเศรษฐกิจ 

สังคม และการเมืองคํอนข๎างสูง จาก 6 กิจกรรมทุจริตหลัก อันได๎แกํ การค๎ายาเสพย์ติด การค๎าอาวุธ

สงคราม การค๎าน้ํามันเถื่อน การค๎าแรงงานตํางชาติ การค๎าประเวณี และการพนัน ซึ่งในระหวํางปี

พ.ศ. 2536-2538 ธุรกิจเหลํานี้มีเงินหมุนเวียนหลายแสนล๎านบาทตํอปี  

(2) การทุจริตในแวดวงข๎าราชการและนักการเมืองระดับสูง รวมถึงการสูญเสียเงินภาษีของ

ประชาชนอันเกิดจากการที่ทางราชการนําไปใช๎อยํางไมํมีประสิทธิภาพ 

(3) ปัจจัยแวดล๎อมทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยเอ้ือตํอการฟอกเงิน จะเห็นได๎วําที่ตั้งของ

ประเทศไทยในหลาย ๆ ภูมิภาคเหมาะแกํการเป็นแหลํงผลิตยาเสพย์ติด รวมถึงเป็นแหลํงรวมตัวของ

อาชญากรข๎ามชาติตําง ๆ ตัวอยํางเชํน บริเวณสามเหลี่ยมทองคําและบริเวณชายแดนด๎านตําง ๆ ของ

ประเทศไทยที่มักจะถูกใช๎เป็นเส๎นทางลําเลียงของผิดกฎหมายไมํวําจะเป็น การค๎ายาเสพติด  การค๎า

แรงงานตํางชาติ การค๎าหญิงและเด็ก การค๎าอาวุธเถื่อน การค๎าสัตว์ ไปสูํตลาดตํางประเทศ  

                                                           
 20  วีระพงษ์ บุญโญภาส, "กฎหมายฟอกเงินกับความจําเป็นที่ต๎องพิจารณา," ประชาชาติธุรกิจ (19-21 พฤษภาคม 2557). 
หน๎า. 12-13 
 21  นวลน๎อย ตรีรัตน์ และคณะ, ธุรกิจนอกกฎหมาย ความผิดมูลฐานและการฟอกเงิน (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2536), 
หน๎า. 507 
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ดังนี้ เมื่อประเทศไทยได๎เผชิญกับภาวะอาชญากรรมทางธุรกิจอยํางรุนแรงโดยที่ไมํสามารถนํา

กฎหมายอาญา หรือกฎหมายที่เกี่ยวข๎องอ่ืนมาบังคับใช๎ได๎อยํางคลอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 

ประกอบกับมีแรงกฎดันจากตํางชาติรวมทั้งองค์กรระหวํางประเทศตําง ๆ ประเทศไทยจึงได๎ตรา

พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช๎ตั้งแตํวันที่  19 

สิงหาคม พ.ศ.2542 ซึ่งถือเป็นการเริ่มต๎นบังคับใช๎กฎหมายฟอกเงินครั้งแรกในประเทศไทย ทั้งนี้

เพ่ือให๎สอดคล๎องกับหลักการปูองกันและปราบปราบการฟอกเงินสากล โดยมีสํานักงานปูองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. มีหน๎าที่ดําเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําผิดตาม

กฎหมายฟอกเงิน 

อนึ่ง พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ได๎มีการแก๎ไขเพ่ิมเติม

โดยพระราชกําหนดแก๎ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 พ.ศ.

2546 พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และ 

พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552 ตามลําดับ เพ่ือให๎กฎหมาย

มีความทันสมัยตํอสถานการณ์ฟอกเงินปัจจุบัน และสอดรับกับหลักเกณฑ์สากล 

 3.2.1 หลักการและสาระส าคัญของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ.2542 

พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  เป็นมาตรการทางกฎหมาย

ที่ออกมาใช๎บังคับกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ โดยมีหลักการและสาระสําคัญ ดังตํอไปนี้ 

1. กําหนดให๎การฟอกเงินเป็นความผิดอาญา 

เหตุที่ต๎องกําหนดให๎การฟอกเงินเป็นความผิดอาญา เนื่องจากต๎องการใช๎เป็นมาตรการลงโทษ

ผู๎กระทําการฟอกเงินโดยเฉพาะ ในประเทศที่พัฒนาแล๎วบางประเทศ เชํน ประเทศสหรัฐอเมริกา ได๎

กําหนดความผิดฐานฟอกเงินให๎คลอบคลุมไปถึงการโอนเงินที่ได๎มาจากการกระทําที่ไมํชอบด๎วย

กฎหมายทั้งนี้ไมํวําเงินนั้นจะได๎มาจากการกระทําผิดอาญาฐานใดก็ตาม เพียงผู๎รับเงินรู๎วําผู๎ให๎เงินไมํมี

แหลํงที่มาของเงินที่แนํนอนและไมํสามารถอธิบายถึงแหลํงที่มาของเงินได๎ ยํอมมีเจตนาในการฟอก

เงิน และชํวยให๎องค์กรอาชญากรรมดํารงอยูํตํอไปได๎ นอกจากนี้ การกําหนดความผิดอาญาเกี่ยวกับ
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การฟอกเงินจะทําให๎สามารถแยกแยะกระแสการเงินที่หมุนเวียนอยํางผิดปกติและตามวงจรการเงินไป

จนถึงผู๎รับประโยชน์ที่แท๎จริง22 

อนึ่ง พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 5 ได๎กําหนด

ลักษณะความผิดอาญาไว๎ดังนี้ 

1) การโอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดเพ่ือซุกซํอน 

หรือปกปิดแหลํงที่มาของทรัพย์สินนั้น หรือเพ่ือชํวยเหลือผู๎อ่ืนไมํวํากํอน ขณะ หรือหลังการกระทํา

ความผิดมิให๎ต๎องรับโทษ หรือรับโทษน๎อยลงในความผิดมูลฐาน หรือ 

2) การกระทําด๎วยประการใด ๆ เพ่ือปกปิด หรืออําพรางลักษณะที่แท๎จริ ง การได๎มาแหลํง

ที่ตั้ง การจําหนําย การโอน การได๎สิทธิใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด 

บทบัญญัติข๎างต๎นได๎กําหนดความรับผิดทางอาญาไว๎เพ่ือลงโทษผู๎กระทําผิดฐานฟอกเงิน

โดยเฉพาะเพ่ือให๎สอดคล๎องกับหลักการสากลตามอนุสัญญาเวียนนา 1988 ที่ระบุให๎ประเทศสมาชิก

กําหนดให๎การกระทําความผิดตามกฎหมายฟอกเงินเป็นความผิดอาญาตามกฎหมายของแตํละ

ประเทศด๎วย อนึ่ง มาตรา 5 แหํงพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ได๎

กําหนดความผิดฐานฟอกเงินให๎ต๎องระวางโทษจําคุกตั้งแตํหนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแตํสองหมื่นบาท

ถึงสองแสนบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 

2. กําหนดความผิดมูลฐาน หรือความผิดเบื้องต๎นที่ทําให๎ได๎มาซึ่งเงินหรือทรัพย์สินที่อาชญา

กรนํามาฟอกเงินภายหลัง 

ความผิดฐานฟอกเงินจักต๎องเป็นการกระทําที่ได๎มาซึ่งเงินหรือทรัพย์สินจากการกระทํา

ความผิดมูลฐานตามที่กฎหมายฟอกเงินกําหนดไว๎เทํานั้น 

3. กําหนดหน๎าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน 

อาชญากรรมการฟอกเงินมักใช๎เทคนิควิธีสลับซับซ๎อน อาศัยชํองโหวํของธุรกิจที่ไมํมีการจด

บันทึกหรือมีรํองรอยทางเอกสาร ทําให๎การติดตามสืบสวน แสวงหาหลักฐานเป็นไปด๎วยความ

ยากลําบาก กฎหมายจึงกําหนดให๎ผู๎เกี่ยวข๎องในการดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการเงินต๎องมีการรายงานการ

ทําธุรกรรม และดําเนินมาตรการปูองกันการฟอกเงินประการอ่ืนด๎วย เชํน กําหนดให๎สถาบันการเงิน 

มีหน๎าที่ ดังนี้ 

                                                           
 22  สุรพล ไตรเวทย์, คําอธิบายกฎหมายฟอกเงิน, หน๎า. 31-32 
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1) รายงานธุรกรรมเงินสดตั้งแตํ 2 ล๎านบาทขึ้นไป ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินมูลคําสูง

ตั้งแตํ 5 ล๎านบาทขึ้นไป และธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 

2) จัดให๎ลูกค๎าแสดงตนกํอนทําธุรกรรม 

3) จัดให๎ลูกค๎าบันทึกการทําธุรกรรม 

4) เก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงตนของลูกค๎าเป็นระยะเวลาอยํางน๎อย 5 ปี 

5) ให๎ความรํวมมือกับสํานักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. ในการ

เข๎าถึงจ๎อมูลกรณีพบธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 

4. กําหนดองค์กรผู๎รับผิดชอบ 

การกําหนดองค์กรผู๎รับผิดชอบจะทําให๎การปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นไปอยํางมี

ระบบและไปในทิศทางเดียวกัน เชํน กําหนดให๎คณะกรรมปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็น

องค์การในการวางแผนกําหนดนโยบายปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยจะเป็นผู๎เสนอออก

มาตรการและกฎกระทรวงเพ่ือดําเนินการตามกฎหมาย รวมทั้งติดตามประเมินผล หรือกําหนดให๎

คณะกรรมการธุรกรรม มีหน๎าที่ตรวจสอบธุรกรรมและทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทําความผิด โดยมี

อํานาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นได๎ชั่วคราว หากมีเหตุอันควรเชื่อได๎วําอาจมีการโอน จําหนําย ยัก

ย๎าย ปกปิด หรือซํอนเร๎นเงินหรือทรัพย์สินที่ได๎มาจากการกระทําความผิด 

5. กําหนดมาตรการลงโทษทางอาญา 

การกําหนดบทลงโทษทางอาญาแกํผู๎กระทําผิดฐานฟอกเงิน ในกรณีบุคคลธรรมดาต๎องระวาง

โทษจําคุกตั้งแตํ 1 ปี ถึง 10 ปี หรือปรับไมํเกิน 20,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ กรณีนิติบุคคลกระทํา

ความผิดตามมาตรา 5 มาตรา 7 มาตรา 8 หรือมาตรา 9 ต๎องระวางโทษปรับตั้งแตํ 200,000 บาท ถึง 

1,000,000 บาท เป็นต๎น 

สํวนการกําหนดโทษทางแพํง มีการนํามาตรการริบทรัพย์สินมาใช๎สําหรับเงินหรือทรัพย์สินที่

ได๎มาจากการกระทําความผิด 

 3.2.2 หลักเกณฑ์การก าหนดความผิดมูลฐานของประเทศไทย 

หลักเกณฑ์การกําหนดความผิดมูลฐานของประเทศไทยนั้นมีแนวคิดวําความผิดมูลฐานต๎อง

เป็นการกระทําผิดทางอาญาที่มีลักษณะ ดังนี้23 

                                                           
 23  สีหนาท ประยูรรัตน์, คําอธิบายพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542, หน๎า. 72 
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(1) เป็นความผิดที่มีรูปแบบและวิธีการดําเนินงานในลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรม 

องค์กรอาชญากรรม คือ บุคคลผู๎กระทําผิดหลายคนรวมตัวกันกระทําความผิดใดความผิด

หนึ่ง มักกระทํากันเป็นเครือขําย มีรูปแบบขั้นตอนซับซ๎อน และมีความเสียหายทางเศรษฐกิจจํานวน

มาก 

อาชญากรรมที่มีความเสียหายสูงยํอมให๎ผลตอบแทนกับตัวอาชญากรมากไปด๎วยจึงยิ่งทําให๎

ปริมาณการกํออาชญากรรมเพ่ิมมากขึ้น แม๎จะมีการแก๎ไขเพ่ิมบทลงโทษให๎รุนแรงขึ้น แตํผู๎กระทําผิด

มักจะเปลี่ยนแปลงวิธีการกระทําผิดให๎สลับซับซ๎อนยากแกํการติดตาม โดยการสร๎างเครือขํายชักชวน

ให๎มีผู๎เข๎ารํวมขบวนการกระทําผิดเพ่ิมขึ้น และพัฒนาไปเป็นองค์กรอาชญากรรมข๎ามชาติซึ่งมีความ

เกี่ยวพันกันหลายคดี และมีเรื่องของกฎหมายของแตํละประเทศเข๎ามาเกี่ยวข๎องทําให๎ยากแกํการ

ปราบปรามและดําเนินคดีกับผู๎กระทําผิด ถึงแม๎จะมีการจับกุมผู๎กระทําผิดได๎ก็มักเป็นเพียงผู๎กระทําผิด

ระดับลํางๆ มิอาจสาวไปถึงต๎นตอหรือผู๎มีอํานาจสั่งการที่แท๎จริงได๎ องค์กรอาชญากรรมนี้จึงยังคงเป็น

เครือขํายที่เข๎มแข็งอยูํเชํนเดิม 

(2) ความผิดที่มีลักษณะการประกอบอาชญากรรมได๎รับผลตอบแทนสูง 

อาชญากรรมทางเศรษฐกิจเป็นอาชญากรรมท่ีมีผลประโยชน์ตอบแทนมหาศาลซึ่งเป็นสิ่งจูงใจ

ให๎ผู๎กระทําผิดตัดสินใจเข๎ารํวมขบวนการในการกระทําผิดงํายขึ้น หากเทียบกับผลร๎ายหรืออัตราโทษที่

จะได๎รับที่มีโทษปรับน๎อย หรือหากมีโทษจําคุกก็เพียงไมํกี่ปี แตํผลประโยชน์ที่อาชญากรจะได๎รับนั้นมี

อัตราสํวนที่มากกวํามาก ทั้งยังสามารถโยกย๎ายทรัพย์สินไปมาหลายทอดให๎ผู๎รับผลประโยชน์เพ่ือให๎

ยากตํอการติดตาม เมื่ออาชญากรได๎ชําระคําปรับ ถูกริบทรัพย์สิน หรือพ๎นจําคุกออกมา ก็ยังสามารถ

ใช๎ประโยชน์จากทรัพย์สินที่ได๎มาจากการกระทําผิดได๎ อีกทั้งเงินหรือทรัพย์สินจํานวนนี้ยังถูกนําไป

เป็นฐานสนับสนุนการกระทําผิดอ่ืน ๆ เชํน ติดสินบนเจ๎าพนักงานรัฐ ใช๎อํานาจสร๎างอิทธิพลให๎แกํ

ตนเองและพวกพ๎อง และประการสําคัญคือนําไปใช๎เป็นต๎นทุนในวงจรอาชญากรรมตํอ ๆ ไปอีก 

กลายเป็น วัฏจักรที่ไมํสิ้นสุด  ดังนั้น กฎหมายฟอกเงินจึงได๎กําหนดมาตรการเฉพาะตําง ๆ เชํน ริบ

ทรัพย์สิน เพ่ือเป็นการตัดตอนวงจรอาชญากรรม และกําหนดให๎ความผิดมูลฐานเน๎นลักษณะความผิด

ที่ให๎ผลตอบแทนสูง สํงผลกระทบตํอเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของประเทศในภาพรวม 

(3) ความผิดที่เป็นการกระทําสลับซับซ๎อนยากแกํการปราบปราม 

ในยุคทองของเทคโนโลยี อาชญากรได๎พัฒนารูปแบบการกระทําความผิดตําง ๆ ให๎

สลับซับซ๎อนมากขึ้น โดยใช๎เทคนิคล้ําสมัย ความรู๎เทคโนโลยีเฉพาะทาง เพ่ือหลบเลี่ยงการตรวจสอบ
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ของเจ๎าหน๎าที่รัฐ ทําให๎ยากตํอการติดตามรวบรวมพยานหลักฐาน กอปรกับกฎหมายที่ไมํสามารถ

บังคับใช๎ได๎เต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากปัจจัยที่ไมํเอ้ืออํานวยตําง ๆ เชํน ความล๎าหลังของตัวบท

กฎหมายสาเหตุจากกระบวนการในการตรา หรือแก๎ไขกฎหมายใช๎ระยะเวลานาน กวําที่กฎหมายใหมํ

จะออกมาใช๎บังคับ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจก็ได๎พัฒนาเทคนิควิธีกระทําผิดใหมํ ๆ เสียแล๎ว และการ

ขาดบุคลากรของรัฐที่มีความรู๎ด๎านเทคโนโลยี และความเชี่ยวชาญในรูปคดีฟอกเงินโดยเฉพาะ 

(4) ความผิดที่มีลักษณะเป็นภัยตํอความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 

อาชญากรรมทางเศรษฐกิจนี้ นอกจากจะสํงผลร๎ายตํอเหยื่ออาชญากรรมโดยตรงแล๎ว ยัง

สํงผลกระทบตํอความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศอยํางชัดเจน เพราะมีผู๎เสียหาย

มากกวําอาชญากรรมธรรมดาหลายเทําตัว  เชํน การปั่นหุ๎น การค๎ามนุษย์ แชร์ลูกโซํ เป็นต๎น ดังนั้น

การกําหนดความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินนอกจากจะมองในแงํอาชญากรรมที่ให๎ผลตอบแทน

สูงแล๎ว ยังมุํงเน๎นความผิดที่มีลักษณะเป็นภัยตํอความม่ันคงทางเศรษฐกิจอีกด๎วย 

 3.2.3 ความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.
2542 

ความผิดมูลฐานเป็นสิ่งสําคัญที่จักต๎องพิจารณาเบื้องต๎นหากมีการกระทําความผิดตาม

ความผิดมูลฐานแล๎วได๎มาซึ่งเงินหรือทรัพย์สินเข๎าขํายความผิดตามกฎหมายฟอกเงินแล๎ว ยํอม

สามารถใช๎มาตรการริบทรัพย์สินไปใช๎กับเงินหรือทรัพย์สินที่ได๎มาจากการกระทําความผิดนั้นได๎ ดังนี้ 

การกําหนดให๎มีความผิดมูลฐานขึ้นก็เพ่ือให๎เกิดความชัดเจนในการนํามาตรการริบทรัพย์สินไปใช๎

นั่นเอง 

สําหรับประเทศไทยมีการกําหนดความผิดมูลฐานไว๎ในมาตรา 3  แหํงพระราชบัญญัติปูองกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  ที่แตํเดิมมี 9 ฐานความผิด ดังนี้ 

(1) ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายปูองกันและปราบปรามยาเสพติดหรือ

กฎหมายวําด๎วยมาตรการในการปราบปรามผู๎กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

(2) ความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะที่เกี่ยวกับการเป็นธุระจัดหา ลํอไป 

หรือพาไปเพ่ือการอนาจารหญิงและเด็ก เพ่ือสนองความใครํของผู๎อ่ืนและความผิดฐานพรากเด็กและ

ผู๎เยาว์ ความผิดตามกฎหมายวําด๎วยมาตรการในการปูองกันและปราบปรามการค๎าหญิงและเด็ก หรือ

ความผิดตามกฎหายวําด๎วยการปูองกันและปราบปรามการค๎าประเวณี เฉพาะที่เกี่ยวกับการเป็นธุระ
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จัดหา ลํอไปหรือชักพาไปเพ่ือให๎บุคคลนั้นกระทําการค๎าประเวณี หรือความผิดเกี่ยวกับการเป็น

เจ๎าของกิจการการค๎าประเวณี ผู๎ดูแลหรือผู๎จัดการกิจการค๎าประเวณี หรือสถานการค๎าประเวณี หรือ

เป็นผู๎ควบคุมผู๎กระทําการค๎าประเวณีในสถานค๎าประเวณี 

(3) ความผิดเกี่ยวกับการฉ๎อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา หรือความผิดตาม

กฎหมายวําด๎วยการก๎ูยืมเงินที่เป็นการฉ๎อโกงประชาชน 

(4) ความผิดเกี่ยวกับการยักยอกหรือฉ๎อโกงหรือประทุษร๎ายตํอทรัพย์หรือกระทําโดยทุจริต

ตามกฎหมายวําด๎วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายวําด๎วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ 

และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ หรือกฎหมายวําด๎วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกระทําโดย

กรรมการ ผู๎จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบหรือมีประโยชน์เกี่ยวข๎องในการดําเนินงานของสถาบัน

การเงินนั้น 

(5) ความผิดตํอตําแหนํงหน๎าที่ราชการ หรือความผิดตํอตําแหนํงหน๎าที่ในการยุติธรรมตาม

ประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายวําด๎วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหนํวยงาน

ของรัฐ หรือความผิดตํอตําแหนํงหน๎าที่หรือทุจริตตํอหน๎าที่ตามกฎหมายอ่ืน 

(6) ความผิดเกี่ยวกับการกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ที่กระทําโดยการอ๎างอํานาจอ้ังยี่หรือ

ซํองโจรตามประมวลกฎหมายอาญา 

(7) ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายวําด๎วยศุลกากร 

(8) ความผิดเกี่ยวกับการกํอการร๎ายตามประมวลกฎหมายอาญา 

(9) ความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายวําด๎วยการพนัน เฉพาะความผิดเกี่ยวกับการ

เป็นผู๎จัดให๎มีการเลํนการพนันโดยไมํได๎รับอนุญาต และมีจํานวนผู๎เข๎าเลํนหรือเข๎าพนันในการเลํนแตํ

ละครั้งเกินกวําหนึ่งร๎อยคน หรือมีวงเงินในการกระทําความผิดรวมกันมีมูลคําเกินกวําสิบล๎านบาทขึ้น

ไป 

นอกจากนี้ มาตรา 53 แหํงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวําด๎วยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู๎แทนราษฎรและการได๎มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550 ได๎กําหนดให๎ความผิดที่จะกลําว

ตํอไปนี้ เป็นความผิดตามกฎหมายวําด๎วยการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และให๎

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ก.ก.ต.) มีอํานาจสํงเรื่องให๎สํานักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

และให๎คณะกรรมการเลือกตั้งมีอํานาจสํงเรื่องให๎สํานักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ดําเนินการตามอํานาจหน๎าที่ โดยห๎ามมิให๎ผู๎สมัครหรือผู๎ใดกระทําการอยํางหนึ่งอยํางใดเพ่ือจูงใจให๎ผู๎มี
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สิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให๎แกํตนเอง หรือผู๎สมัครอ่ืน หรือพรรคการเมืองใด หรือให๎งดเว๎น

การลงคะแนนให๎แกํผู๎สมัครหรือพรรคการเมืองใด ด๎วยวิธีการดังนี้ 

(1) จัดทํา ให๎  เสนอให๎  สัญญาวําจะให๎  หรือจัดเตรียมเพ่ือจะให๎  ทรัพย์สิน หรือ

ผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคํานวณเป็นเงินได๎แกํผู๎ใด 

(2) ให๎ เสนอให๎ หรือสัญญาวําจะให๎เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดไมํวํ าจะโดยตรง

หรือโดยอ๎อม แกํชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัด สถาบันการศึกษา สถานสงเคราะห์หรือสถาบันอ่ืนใด 

ทั้งนี้ มาตรา 14 แหํงพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค๎ามนุษย์ พ.ศ.2551 ได๎

บัญญัติให๎ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติปูองกันและปราบ

ปราบการฟอกเงิน พ.ศ.2542 อีกด๎วย 

เนื่องด๎วยสถานการณ์อาชญากรรมทางเศรษฐกิจของไทยมีความรุนแรงและแผํขยายในวง

กว๎าง ประกอบกับแรงกดดันเกี่ยวกับปัญหาการฟอกเงินระดับโลก พระราชบัญญัติปูองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556 ซึ่งบังคับใช๎ในปัจจุบัน จึงได๎เพ่ิมเติมความผิดมูลฐานใน

มาตรา 3 แหํงพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542  อีก 12 ฐานความผิด 

ได๎แกํ 

(10) ความผิดเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกอ้ังยี่ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือการมีสํวนรํวม

ในองค์กรอาชญากรรมที่มีกฎหมายกําหนดเป็นความผิด 

(11) ความผิดเกี่ยวกับการรับของโจรตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะที่เกี่ยวกับการชํวย

จําหนําย ซื้อ รับจํานํา หรือรับไว๎ด๎วยประการใดซึ่งทรัพย์ที่ได๎มาโดยการกระทําความผิดอันมีลักษณะ

เป็นการค๎า 

(12) ความผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลงเงินตรา ดวงตรา แสตมป์ และตั๋ว ตามประมวล

กฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นการค๎า 

(13) ความผิดเกี่ยวกับการค๎าตามประมวลกฎหมายอาญาเฉพาะที่เกี่ยวกับการปลอม หรือ

การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของสินค๎า หรือความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ๎มครองทรัพย์สิน

ทางปัญญาอันมีลักษณะเป็นการค๎า 

(14) ความผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลงเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือเดินทาง

ตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระหรือเพ่ือการค๎า 
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(15) ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล๎อม โดยการใช๎ ยึดถือ หรือ

ครอบครองทรัพยากรธรรมชาติหรือกระบวนการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบ

ด๎วยกฎหมายอันมีลักษณะเป็นการค๎า 

(16) ความผิดเกี่ยวกับการประทุษร๎ายตํอชีวิตหรือรํางกายจนเป็นเหตุให๎เกิดอันตรายสาหัส

ตามประมวลกฎหมายอาญา เพ่ือให๎ได๎ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สิน 

(17)  ความผิดเกี่ยวกับการหนํวงเหนี่ยวหรือกักขังผู๎อ่ืนตามประมวลกฎหมายอาญาเฉพาะ

กรณีเพ่ือเรียกหรือรับผลประโยชน์หรือเพ่ือตํอรองให๎ได๎รับผลประโยชน์อยํางใดอยํางหนึ่ง 

(18) ความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล๎นทรัพย์ ฉ๎อโกง 

หรือยักยอก ตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ 

(19) ความผิดเกี่ยวกับการกระทําอันเป็นโจรสลัดตามกฎหมายวําด๎วยการปูองกันและ

ปราบปรามการกระทําอันเป็นโจรสลัด 

(20) ความผิดเกี่ยวกับการกระทําอันไมํเป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ตาม

กฎหมายวําด๎วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(21)  ความผิดเกี่ยวกับอาวุธหรือเครื่องมืออุปกรณ์ของอาวุธที่ใช๎หรืออาจนําไปใช๎ในการรบ

หรือการสงครามตามกฎหมายวําด๎วยการควบคุมยุทธภัณฑ์ 

อนึ่ง ความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 แหํงพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

พ.ศ.2542 ที่ได๎ยกกลําวข๎างต๎นนั้น ยังรวมถึงการกระทําความผิดอาญานอกราชอาณาจักร ซึ่งหากการ

กระทําความผิดนั้นได๎กระทําลงในราชอาณาจักรจะเป็นความผิดมูลฐานด๎วย 

นอกจากนี้ มาตรา 16 แหํงพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน

แกํการกํอการร๎าย พ.ศ.2556 ได๎กําหนดให๎ความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแกํการกํอการร๎ายเป็น

ความผิดมูลฐานตามกฎหมายปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินด๎วย ซึ่งบัญญัติไว๎ดังนี้  

“ผู๎ใดจัดหา รวบรวม หรือดําเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือดําเนินการด๎วยประการใด 

ๆ โดยรู๎อยูํแล๎ววําผู๎ได๎รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดําเนินการนั้นเป็นบุคคลที่ถูก

กําหนด หรือโดยเจตนาให๎เงินหรือทรัพย์สินหรือการดําเนินการนั้นถูกนําไปใช๎เพ่ือสนับสนุนการดําเนิน

กิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกําหนดหรือของบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข๎องกับการกํอการร๎าย ผู๎นั้น

กระทําความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแกํการกํอการร๎าย ต๎องระวางโทษจําคุกตั้งแตํสองปีถึงสิบปี 

และปรับตั้งแตํสี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 
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ผู๎ใดเป็นผู๎ใช๎หรือผู๎สนับสนุน หรือสมคบกันในการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ต๎องระวาง

โทษเชํนเดียวกับตัวการในการกระทําความผิดนั้น 

ผู๎ใดพยายามกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ผู๎นั้นต๎องระวางโทษสองในสามสํวนของโทษที่ได๎

กําหนดไว๎สําหรับความผิดนั้น 

นิติบุคคลใดกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสามต๎องระวางโทษปรับตั้งแตํ

ห๎าแสนบาทถึงสองล๎านบาท 

ในกรณีที่การกระทําความผิดของนิติบุคคลตามวรรคสี่เกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของ

บุคคลใดหรือไมํสั่งกร หรือไมํกระทําการอันเป็นหน๎าที่ที่ต๎องกระทําของกรรมการผู๎จัดการ หรือบุคคล

ใดซึ่งมีอํานาจตามกฎหมายในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น บุคคลดังกลําวต๎องระวางโทษจําคุก

ต้ังแตํสองปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแตํสี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 

ให๎ความผิดตามมาตรานี้ เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายวําด๎วยการปูองกันและปราบปราม

การฟอกเงิน” 

จากกฎหมายปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินบวกกับความผิดตามกฎหมายพิเศษอ่ืนที่

ระบุให๎ความผิดนั้นเป็นความผิดมูลฐานด๎วย ปัจจุบันประเทศไทยจึงมีความผิดมูลฐานรวม 24 มูลฐาน 

ซึ่งรัฐกําหนดให๎เป็นความผิดร๎ายแรง เป็นภัยคุกคามทั้งทางด๎านเศรษฐกิจและสังคมอยํางยิ่ง โดยอาจ

สรุปความผิดทั้ง 24 มูลฐาน ได๎ดังนี้ 

(1) ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

(2) ความผิดเกี่ยวกับการค๎าหญิงและเด็ก 

(3) ความผิดเกี่ยวกับการฉ๎อโกงประชาชน 

(4) ความผิดเกี่ยวกับการยักยอก ฉ๎อโกง ซึ่งกระทําโดยผู๎บริหารหรือผู๎มีอํานาจในความผิด

ตามกฎหมายควบคุมสถาบันการเงิน 

(5) ความผิดตํอตําแหนํงหน๎าที่ราชการ หรือความผิดตํอตําแหนํงหน๎าที่ในกระบวนการ

ยุติธรรม 

(6) ความผิดเกี่ยวกับกรรโชก รีดเอาทรัพย์ โดยอ๎างอํานาจอั้งยี่ ซํองโจร 

(7) ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีภาษีศุลกากร 

(8) ความผิดเกี่ยวกับการกํอการร๎าย 
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(9) ความผิดเกี่ยวกับการพนัน 

(10) ความผิดเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกอ้ังยี่หรือมีสํวนรํวมในองค์กรอาชญากรรม 

(11) ความผิดเกี่ยวกับการรับของโจร 

(12) ความผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลงเงินตรา ดวงตรา แสตมป์ และตั๋ว 

(13) ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 

(14) ความผิดเกี่ยวกับการปลอมเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือเดินทาง 

(15) ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล๎อม 

(16) ความผิดเกี่ยวกับการประทุษร๎ายตํอชีวิตหรือรํางกายจนเป็นอันตรายสาหัส 

(17) ความผิดเกี่ยวกับการหนํวงเหนี่ยวกักขังผู๎อ่ืน 

(18) ความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล๎นทรัพย์ ฉ๎อโกง 

หรือยักยอก 

(19) ความผิดเกี่ยวกับการกระทําอันไมํเป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ 

(20) ความผิดเกี่ยวกับการกระทําอันเป็นโจรสลัด 

(21) ความผิดเกี่ยวกับอาวุธหรือเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช๎ในการทําสงคราม 

(22) ความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

(23) ความผิดเกี่ยวกับการค๎ามนุษย์ 

(24) ความผิดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแกํการกํอการร๎าย 

ดังนี้ หากผู๎กระทําความผิดใดความผิดหนึ่งตาม 24 มูลฐานข๎างต๎นได๎เงินหรือทรัพย์สินที่ได๎จา

การะกระทําความผิด แล๎วนําเงินหรือทรัพย์สินไปฟอกให๎สะอาดกลายเป็นเงินหรือทรัพย์สินถูก

กฎหมายเพ่ือนํากลับมาใช๎กํออาชญากรรมอีก ผู๎กระทําความผิดยํอมมีความผิดตามกฎหมายฟอก

เงิน24 หากผู๎กระทําความผิดได๎เงินหรือทรัพย์สินจากการกระทําผิดมาแตํไมํมีการนําเข๎าสูํกระบวนการ

ฟอกเงิน ผู๎กระทําความผิดยํอมไมํมีความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน แตํจะเป็นความผิดตามกฎหมาย

ของความผิดมูลฐานนั้น ๆ  

                                                           
 24  วิชยั ตันติกุลานันท,์ คําอธิบายกฎหมายปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (กรุงเทพมหานคร: ห๎างหุ๎นสํวนจาํกัดพิมพ์
อักษร, 2543), หน๎า. 17 
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 3.2.4 มาตรการส าคัญตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.
2542 

 1) มาตรการทางอาญา 

 ตามมาตรา 5 แหํงพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

 “ผู๎ใด 

(1) โอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดเพ่ือซุกซํอนหรือ

ปกปิดแหลํงที่มาของทรัพย์สินนั้น หรือเพ่ือชํวยเหลือผู๎ อ่ืน ไมํวํากํอน ขณะ หรือหลังการกระทํา

ความผิด มิให๎ต๎องรับโทษหรือรับโทษน๎อยลงในความผิดมูลฐาน หรือ 

(2) กระทําด๎วยประการใด ๆ เพ่ือปกปิดหรืออําพรางลักษณะที่แท๎จริง การได๎มา แหลํงที่ตั้ง 

การจําหนําย การโอน การได๎สิทธิใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทําความผิด ผู๎นั้นกระทําความผิด

ฐานฟอกเงิน” 

จากมาตราข๎างต๎นจะเห็นวํามีการกําหนดความผิดทางอาญาเพ่ือลงโทษผู๎กระทําความผิดฐาน

ฟอกเงินโดยเฉพาะ จะทําให๎สามารถดําเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดได๎ไมํวําเงิน

หรือทรัพย์สินนั้นจะเปลี่ยนสภาพ หรือได๎รับการโอนไปกี่ทอดก็ตาม ทั้งนี้ ผู๎ที่ได๎รับเงินหรือทรัพย์สินที่

ได๎จากการกระทําความผิดมูลฐานและมีการฟอกเงิน แม๎จะไมํได๎เป็นผู๎กระทําความผิดมูลฐานโดยตรง 

แตํกฎหมายกําหนดให๎มีความผิดฐานฟอกเงินและได๎รับโทษเชํนกัน เหตุเพ่ือให๎สอดคล๎องกับมาตรการ

ทางกฎหมายตามอนุสัญญาเวียนนาปี 1988 ให๎ประเทศสมาชิกกําหนดให๎การกระทําความผิดฐาน

ฟอกเงินเป็นความผิดอาญาตามกฎหมายของแตํละประเทศด๎วย โดยถือเป็นความผิดสากล 

2) การกําหนดมาตรการลงโทษผู๎สนับสนุนหรือชํวยเหลือ ผู๎พยายามกระทําความผิด 

หรือผู๎สมคบเพื่อกระทําความผิดฐานฟอกเงิน 

หลักการลงโทษทางอาญาโดยทั่วไปผู๎สนับสนุนการกระทําความผิดจักต๎องระวางโทษสองใน

สามของโทษที่กําหนดไว๎สําหรับความผิดที่สนับสนุนเหลือชํวยเหลือนั้น แตํในสํวนความผิดฐานฟอก

เงินที่ผู๎กระทําความผิดมักรํวมมือกระทํากันเป็นกระบวนการหรือองค์กร มีการแบํงหน๎าที่กันทําหลาย

ตําแหนํง และมีความสลับซับซ๎อนยิ่งกวําคดีอาญาธรรมดา ดังนั้น การกําหนดโทษโดยใช๎หลักการ

ลงโทษทางอาญาโดยทั่วไปก็จะมีอัตราโทษที่ไมํเหมาะสมตํอความผิด พระราชบัญญัติปูองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 จึงได๎บัญญัติโทษสําหรับผู๎สนับสนุนความผิดฐานฟอกเงินด๎วย โดย
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สอดรับกับหลักการตามประมวลกฎหมายอาญาที่วํา กรณีความผิดร๎ายแรงผู๎สนับสนุนต๎องรับโทษ

เชํนเดียวกับตัวการด๎วย เชํน ความผิดตํอความม่ันคงของรัฐ เป็นต๎น 

มาตรา 7 แหํงพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 จึงได๎กําหนด

บทลงโทษแกํผู๎สนับสนุนหรือชํวยเหลือการกระทําความผิดฐานฟอกเงิน ดังนี้ 

“ในความผิดฐานฟอกเงิน ผู๎ใดกระทําการอยํางใดอยํางหนึ่งดังตํอ ไปนี้ ต๎องระวางโทษ

เชํนเดียวกับตัวการในความผิดนั้น 

(1) สนับสนุนการกระทําความผิดหรือชํวยเหลือผู๎กระทําความผิดกํอนหรือขณะกระทํา

ความผิด 

(2) จัดหาหรือให๎เงินหรือทรัพย์สิน ยานพาหนะ สถานที่ หรือวัตถุใด ๆ หรือกระทําการใด 

ๆ เพ่ือชํวยเหลือให๎ผู๎กระทําความผิดหลบหนี หรือเพ่ือมิให๎ผู๎กระทําความผิดถูกลงโทษ หรือเพ่ือให๎

ได๎รับประโยชน์ในการกระทําความผิด 

ผู๎ใดจัดหาหรือให๎เงินหรือทรัพย์สิน ที่พํานัก หรือที่ซํอนเร๎น เพ่ือชํวยบิดา มารดา บุตร สามี 

หรือภริยาของตนให๎พ๎นจากการถูกจับกุม ศาลจะไมํลงโทษผู๎นั้นหรือลงโทษน๎อยกวําที่กฎหมายกําหนด

ไว๎สําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได๎” 

จากมาตรา 7 แหํงพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินข๎างต๎น ได๎วางหลักการ

เกี่ยวกับการสนับสนุนหรือชํวยเหลือผู๎กระทําความผิดฐานฟอกเงินไว๎ 2 ลักษณะ ได๎แกํ25 

(1) สนับสนุนการกระทําความผิด (Abetting) หรือชํวยเหลือผู๎กระทําความผิด (Aiding) 

ไมํวํากํอนหรือขณะกระทําความผิด ตัวอยํางเชํน นายเอ ชํวยดูต๎นทางให๎ นายบี นําเงินที่ได๎จากการค๎า

ยาเสพติดไปเปิดบัญชีฝากเงินที่ธนาคารเพื่อเตรียมโอนไปยังบัญชีอ่ืนอีกทอดหนึ่ง 

(2) จัดหา หรือให๎เงิน หรือทรัพย์สิน ยานพาหนะ สถานที่ หรือวัตถุใด ๆ หรือกระทําการใด ๆ 

เพ่ือชํวยให๎ผู๎กระทําความผิดหลบหนีหรือเพ่ือมิให๎ผู๎กระทําความผิดถูกลงโทษ หรือเพ่ือให๎ได๎รับ

ประโยชน์ในการกระทําความผิด ตัวอยํางเชํน นายเอ ให๎ที่พักซํอนตัวแกํ นายบี อาชญากรค๎าเด็ก และ

เด็ก ๆ ที่ถูกหลอกมาเป็นขอทานหลายคน เพ่ือให๎พ๎นจากการติดตามจับกุมของเจ๎าหน๎าที่ เป็นต๎น 

สรุปได๎วํา การที่กฎหมายกําหนดให๎ผู๎กระทําการชํวยเหลือหรือสนับสนุนผู๎กระทําความผิด

ฐานฟอกเงินสองลักษณะข๎างต๎นต๎องรับโทษเสมือนตัวการ เหตุเพราะกฎหมายเล็งเห็นวํา ความผิดฐาน

                                                           
 25  นิกร เภรีกุล, การปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทฤษฎี กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติ, หน๎า. 5 
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ฟอกเงินเป็นความผิดที่มีความเกี่ยวเนื่องกับความผิดอาญาอยํางร๎ายแรง มีผลกระทบตํอรัฐทั้ งทาง

เศรษฐกิจและสังคมสูง ดังนั้น การชํวยเหลือสนับสนุนให๎มีกระบวนการฟอกเงินเกิดขึ้นเทํากับเป็นการ

สํงเสริมการกระทําความผิดมูลฐานที่มีสร๎างความเสียหายให๎แกํรัฐนั่นเอง จึงมีเหตุสมควรให๎กําหนด

โทษแกํความผิดลักษณะนี้ให๎สูงกวําการสนับสนุนการกระทําความผิดตามกฎหมายอาญาทั่วไป 

อนึ่ง ในมาตรา 7 วรรคท๎าย กฎหมายได๎บัญญัติให๎ศาลมีอํานาจใช๎ดุลยพินิจกรณีที่บุคคลซึ่ง

จัดหา หรือให๎เงินหรือทรัพย์สิน ที่พํานัก หรือที่ซํอนเร๎น เพ่ือชํวยบิดา มารดา บุตร สามี หรือภริยา

ของตนให๎พ๎นจากการถูกจับกุม ศาลจะไมํลงโทษผู๎นั้น หรือลงโทษผู๎นั้นน๎อยกวําที่กฎหมายกําหนดไว๎

สําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได๎ 

ในสํวนบทลงโทษของผู๎ที่พยายามกระทําความผิดฐานฟอกเงิน มาตรา 8 แหํงพระราชบัญญัติ

ปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได๎บัญญัติไว๎ดังนี้ 

“ผู๎ใดพยายามกระทําความผิดฐานฟอกเงิน ต๎องระวางโทษตามที่กําหนดไว๎สําหรับความผิด

นั้นเชํนเดียวกับผู๎กระทําความผิดสําเร็จ” 

ตามหลักของกฎหมายอาญาทั่วไป ผู๎พยายามกระทําความผิดต๎องรับโทษสองในสามของโทษ

ที่กําหนดไว๎สําหรับความผิดที่ได๎พยายามกระทําลงไปนั้น แตํหลักดังกลําวได๎มีข๎อยกเว๎นสําหรับบาง

กรณีที่เป็นความผิดอาญาร๎ายแรง โดยกฎหมายกําหนดให๎ผู๎พยายามกระทําความผิ ดต๎องรับโทษ

เชํนเดียวกับผู๎กระทําความผิดสําเร็จ ตัวอยํางเชํน ความผิดตํอความมั่นคงของรัฐ ความผิดตํอองค์

พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และผู๎สําเร็จราชการแทนพระองค์ เป็นต๎น กฎหมายฟอกเงินได๎

พิเคราะห์เห็นวําเงินที่ได๎จากอาชญากรรมการฟอกเงินนี้ยํอมถูกนําไปใช๎ประโยชน์ตํอยอดให๎กับวงจร

อาชญากรรมอ่ืน ๆ ตํอไป ซึ่งยากตํอการควบคุมและปราบปราม จึงได๎บัญญัติให๎ผู๎พยายามกระทํา

ความผิดฐานฟอกเงินต๎องระวางโทษเชํนเดียวกับผู๎กระทําความผิดสําเร็จด๎วย 

ในสํวนของการสมคบกันเพ่ือกระทําความผิดฐานฟอกเงินนั้น “สมคบ” ตามความหมายทั่วไป 

หมายถึง รํวมคบคิดกัน แตํในทางกฎหมาย ให๎ความหมายถึงการรวมกันของบุคคลตั้งแตํสองคนขึ้นไป

เพ่ือกระทําสิ่งที่ผิดกฎหมาย (Conspiracy) ในความผิดร๎ายแรงที่สํงผลกระทบตํอความมั่นคงของรัฐ 

เมื่อมีการคบคิดสมคบกันกระทําความผิด แม๎วําจะยังไมํปรากฏวํามีการกระทําความผิดเกิดขึ้นแล๎ว

หรือไม ํกฎหมายเห็นวําการสมคบกันนั้นเป็นความผิดแล๎ว และต๎องรับโทษ 
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มาตรา 9 แหํงพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินได๎บัญญัติบทลงโทษของผู๎

สมคบกันเพื่อกระทําความผิดฐานฟอกเงิน ไว๎ดังนี้ 

“ผู๎ใดสมคบโดยการตกลงกันตั้งแตํสองคนขึ้นไปเพ่ือกระทําความผิดฐานฟอกเงิน ต๎องระวาง

โทษกึ่งหนึ่งของโทษที่กําหนดไว๎สําหรับความผิดนั้น 

ถ๎าได๎มีการกระทําความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได๎มีการสมคบกันตามวรรคหนึ่ง ผู๎สมคบ

กันนั้นต๎องระวางโทษตามท่ีกฎหมายกําหนดไว๎สําหรับความผิดนั้น 

ในกรณีที่ความผิดได๎กระทําถึงขั้นลงมือกระทําความผิด แตํเนื่องจากการเข๎าขัดขวางของผู๎

สมคบทําให๎การกระทํานั้นกระทําไปไมํตลอดหรือกระทําไปตลอดแล๎วแตํการกระทํานั้นไมํบรรลุผล ผู๎

สมคบที่กระทําการขัดขวางนั้น คงรับโทษตามท่ีกําหนดไว๎ในวรรคหนึ่งเทํานั้น 

ถ๎าผู๎กระทําความผิดตามวรรคหนึ่งกลับใจให๎ความจริงแหํงการสมคบตํอพนักงานเจ๎าหน๎าที่

กํอนที่จะมีการกระทําความผิดตามที่ได๎สมคบกัน ศาลจะไมํลงโทษผู๎นั้นหรือลงโทษผู๎นั้นน๎อยกวําที่

กฎหมายกําหนดไว๎เพียงใดก็ได๎” 

มาตรการที่พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ได๎กําหนดโทษผู๎

สมคบกันเพ่ือกระทําความผิดฐานฟอกเงิน เพ่ือให๎สามารถติดตามลงโทษผู๎รํวมกระบวนการกระทํา

ความผิดได๎ถึงบุคคลที่บงการอยูํเบื้องหลังได๎ลึกยิ่งขึ้น   โดยจะเห็นวําการสมคบที่เป็นความผิดอาญา

ตามมาตรานี้ จะต๎องมีลักษณะดังนี้ 

(1) มีการตกลงกันตั้งแตํสองคนขึ้นไป (Agreement) 

(2) มีเจตนาที่จะกระทําความผิดฐานฟอกเงิน 

อนึ่ง การสมคบกันอาจมีการกระทําที่แสดงออกมาให๎เห็นภายนอก (Overt Act) หรืออาจไมํ

มีการกระทําที่แสดงออกมาให๎เห็นภายนอก (Non-Overt Act) การสมคบกันมีนัยยะทางกฎหมายคือ  

เพียงแคํการสมคบคิดกัน ไมํจําต๎องเกิดการกระทําความผิดตามที่ได๎ตกลงกันเสียกํอน หรือแม๎แตํไมํมี

การกระทําความผิดฐานฟอกเงินตามที่ได๎สมคบคิดกันเลย กฎหมายยํอมลงโทษผู๎สมคบนั้นได๎รับโทษ

กึ่งหนึ่งของโทษที่กําหนดไว๎สําหรับความผิดนั้น 
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ในกรณีที่มีการกระทําความผิดฐานฟอกเงินตามที่ได๎ตกลงกันไว๎ ผู๎สมคบทั้งหมดต๎องรับผลที่

ตัวการได๎กระทําความผิดฐานฟอกเงินไปตามที่ได๎รํวมกันสมคบเสมือนตัวการเป็นตัวแทนในการ

กระทําความผิดของผู๎สมคบทุกคน 

3) การกําหนดมาตรการบทเพ่ิมโทษเจ๎าหน๎าที่ของรัฐหรือผู๎บริหารสถาบันการเงิน 

เหตุที่อาชญากรรมการฟอกเงินเป็นภัยคุกคามร๎ายแรงทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม รูปแบบ

วิธีการกระทําความผิดที่ยุํงยากซับซ๎อน จึงสํงผลตํอการตรวจสอบ ติดตามรํองรอยการกระทําผิด และ

การนําตัวผู๎กระทําความผิดเข๎าสูํกระบวนการยุติธรรม  ในกรณีที่เจ๎าหน๎าที่ของรัฐหรือผู๎บริหารสถาบัน

การเงินเป็นผู๎กระทําผิด ยํอมสร๎างความยากลําบากในการตรวจสอบจับกุมและดําเนินคดีขึ้นทวีคูณ 

เพราะผู๎มีหน๎าที่และตําแหนํงที่สําคัญเหลํานี้มักอาศัยความเชื่อใจและความได๎เปรียบจากตําแหนํงและ

อํานาจของตนกระทําการฟอกเงินได๎งําย ดังนั้น มาตรา 10 แหํงพระราชบัญญัติปูองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 จึงได๎บัญญัติบทเพ่ิมโทษเจ๎าหน๎าที่ของรัฐหรือผู๎บริหารสถาบัน

การเงิน ดังนี้ 

“เจ๎าพนักงาน สมาชิกสภาผู๎แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท๎องถิ่น ผู๎บริหารท๎องถิ่น 

ข๎าราชการ พนักงานองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เจ๎าหน๎าที่ของรัฐ พนักงานองค์การหรือหนํวยงาน

ของรัฐ กรรมการหรือผู๎บริหารหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ กรรมการ ผู๎จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งเป็นผู๎มี

อํานาจในการจัดการของสถาบันการเงิน หรือกรรมการขององค์กรตําง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ ผู๎ใดกระทํา

ความผิดตามหมวดนี้ต๎องระวางโทษเป็นสองเทําของโทษท่ีกําหนดไว๎สําหรับความผิดนั้น 

กรรมการ อนุกรรมการ กรรมการธุรการ เลขาธิการ รองเลขาธิการ หรือพนักงานเจ๎าหน๎าที่

ตามพระราชบัญญัตินี้  ผู๎ใดกระทําความผิดตามหมวดนี้ ต๎องระวางโทษเป็นสามเทําของโทษที่กําหนด

ไว๎สําหรับความผิดนั้น” 

นอกจากนี้ แม๎วําจะไมํใชํการกระทําความผิดฐานฟอกเงินโดยตรง แตํมาตรา 11 แหํง

พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินยังได๎บัญญัติวํา  

“กรรมการ อนุกรรมการ กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ รองเลขาธิการ พนักงานเจ๎าหน๎าที่ 

เจ๎าพนักงาน หรือข๎าราชการผู๎ใดกระทําความผิดตํอตําแหนํงหน๎าที่ราชการ หรือกระทําความผิดตํอ

ตําแหนํงหน๎าที่ในกายุติธรรมตามที่บัญญัติไว๎ในประมวลกฎหมายอาญา อันเกี่ยวเนื่องกับการกระทํา

ความผิดตามหมวดนี้ ต๎องระวางโทษเป็นสามเทําของโทษที่กําหนดไว๎สําหรับความผิดนั้น 
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ข๎าราชการการกเมือง สมาชิกสภาผู๎แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท๎องถิ่น หรือผ็

บริหารท๎องถิ่นผู๎ใดรํวมในการกระทําความผิดกับบุคคลตามวรรคหนึ่ง ไมํวําในฐานะตัวการ ผู๎ใช๎ หรือ

ผู๎สนับสนุนต๎องระวางโทษเชํนเดียวกับผู๎กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง” 

อนึ่ง ตามความของมาตรา 11 นั้นยํอมรวมไปถึงการสนับสนุน ชํวยเหลือ พยายาม และ

สมคบกันกระทําความผิดฐานฟอกเงินด๎วย 

4) การกําหนดให๎มีการรายงานและแสดงตน 

สถาบันการเงินนับเป็นอีกหนึ่งสถาบันที่สําคัญในการขับเคลื่อนประเทศ กลําวคือความมั่นคง

ทางเศรษฐกิจของประเทศสะท๎อนมาจากความเข๎มแข็งของสถาบันการเงินในประเทศนั่นเอง ในสํวน

ภาคเอกชนสถาบันการเงินที่มีบทบาทมาก ได๎แกํ ธนาคารพาณิชย์ตําง ๆ ทั้งนี้ ยํอมรวมถึงสถาบัน

การเงินที่ไมํใชํธนาคารพาณิชย์ด๎วย ได๎แกํ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทเงินทุน

อุตสาหกรรมขนาดยํอม บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย บริษัทประกันชีวิต บริษัท

ประกันวินาศภัย สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นต๎น สถาบันการเงินที่ได๎ยกตัวอยํางมานั้นถือเป็นแนวรบแถว

หนา๎ที่จะต๎องเผชิญและเตรียมรับมือกับกลุํมอาชญากรรมที่นิยมใช๎สถาบันการเงินนี้เป็นชํองทางในการ

ฟอกเงิน โดยสํงผํานเงินสกปรกแล๎วแปลงเป็นเงินสะอาด 

มาตรการที่จะชํวยให๎สถาบันการเงินรับมือกับอาชญากรเหลํานี้ก็คือ กําหนดแนวปฏิบัติให๎

สถาบันการเงิน โดย เฉพาะธนาคารมีหน๎ าที่ บั งคับ ให๎ลู กค๎ าทํ าการแสดงตน (Customer 

Identification) เก็บรักษาข๎อมูลของลูกค๎า (Record keeping) และให๎รายงานธุรกรรมการเงินที่ต๎อง

สงสัย (Reporting of Suspicious Transaction) เพ่ือให๎เกิดรํองรอยทางเอกสาร (Paper Trail) หรือ

รํองรอยเพ่ือตรวจสอบ (Audit Trail) ซึ่งจะเป็นประโยชน์แกํเจ๎าหน๎าที่และหนํวยงานที่ใช๎บังคับ

กฎหมายนั่นเอง26 

อนุสัญญากรุงเวียนนา (The Vienna Convention) และแนวนโยบายของกลุํมเฉพาะกิจเพ่ือ

ปฏิบัติการทางการเงิน หรือ Financial Action Task Force (FATF) ได๎กําหนดแนวทางในเรื่องการ

ทําความรู๎จักลูกค๎า หรือ Know Your Customer Policy ไว๎ เพ่ือให๎สถาบันการเงินทราบตัวตนที่

แท๎จริงของลูกค๎า และสามารถใช๎มาตรการที่สมเหตุสมผลในการตรวจสอบข๎อมูลที่แท๎จริงของลูกค๎า 

ปูองกันการใช๎ชื่อที่อยูํปลอม หรือเอกสารแสดงตัวปลอมซึ่งจะเป็นชํองวํางให๎อาชญากรฟอกเงินฉก

                                                           
 26  วีระพงษ์ บุญโญภาส และคณะ, การกําหนดความผิดมูลฐานฟอกเงินที่ผู๎กระทําเป็นองค์กรอาชญากรรมข๎ามชาติ และ
มาตรการรวมทั้งความรํวมมือระหวํางประเทศในการปราบปรามการฟอกเงินและมาตรการยึด อายัด และริบทรัพย์สิน, หน๎า. 17-18 
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ฉวยประโยชน์ได๎ นอกจากนี้สถาบันการเงินต๎องจัดให๎ลูกค๎าบันทึกข๎อเท็จจริงเกี่ยวกับการทําธุรกรรม

ด๎วย 

จากหลักสากลข๎างต๎น พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน มาตรา 20 จึงได๎

บัญญัติให๎สถาบันการเงินรวมถึงผู๎ประกอบธุรกิจบางประเภทต๎องจัดให๎ลูกค๎าแสดงตนทุกครั้งกํอนการ

ทําธุรกรรมตามที่กําหนดไว๎ในกฎกระทรวง 

มาตรา 13 แหํงพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ได๎กําหนดให๎

สถาบันการเงินมีหน๎าที่รายงานการทําธุรกรรม ดังนี้ 

“เมื่อมีการทําธุรกรรมกับสถาบันการเงิน ให๎สถาบันการเงินมีหน๎าที่ต๎องรายงานการทําธุรกรรมนั้น

ตํอสํานักงาน เมื่อปรากฏวําธุรกรรมดังกลําวเป็น 

(1) ธุรกรรมที่ใช๎เงินสดมีจํานวนเกินกวําที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(2) ธุรกรรมที่เก่ียวกับทรัพย์สินที่มีมูลคําเกินกวําที่กําหนดในกฎกระทรวง หรือ 

(3) ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ทั้งนี ้ไมํวําจะเป็นธุรกรรมตาม (1) หรือ (2) หรือไมํก็ตาม 

ในกรณีที่ปรากฏวํามีข๎อเท็จจริงใดที่เกี่ยวข๎องหรืออาจจะเป็นประโยชน์ในการยืนยันหรือ

ยกเลิกข๎อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมที่สถาบันการเงินได๎รายงานไปแล๎ว  ให๎สถาบันการเงินรายงาน

ข๎อเท็จจริงนั้นให๎สํานักงานทราบโดยไมํชักช๎า” 

จากมาตราข๎างต๎นอาจสรุปประเภทของธุรกรรมที่สถาบันการเงินต๎องจัดทํารายงานเสนอตํอ

สํานักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได๎ดังนี้ 

(1) ธุรกรรมเงินสด ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2543) ให๎รายงานเฉพาะธุรกรรมเงินสด
จํานวนตั้งแตํสองล๎านบาทขึ้นไป 

(2) ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีมูลคําสูง ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2543) ให๎
รายงานเฉพาะทรัพย์สินที่มีมูลคําตั้งแตํห๎าล๎านบาทขึ้นไป 

(3) ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ตามมาตรา 3 แหํงพระราชบัญญัติปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ได๎บัญญัติวํา “ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย”  หมายความวํา 
ธุรกรรมที่มีความซับซ๎อน ผิดไปจากการทําธุรกรรมในลักษณะเดียวกันที่ทํากันอยูํตามปกติ  ธุรกรรมที่
ขาดความเป็นไปได๎ในเชิงเศรษฐกิจ ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อได๎วํากระทําขึ้นเพ่ือหลีกเลี่ยงมิให๎ต๎อง
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ตกอยูํภายใต๎บังคับแหํงพระราชบัญญัตินี้ หรือธุรกรรมที่เกี่ยวข๎องหรืออาจเกี่ยวข๎องกับการกระทํา
ความผิดมูลฐาน ทั้งนี้ ไมํวําจะเป็นการทําธุรกรรมเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้ง 

ในเรื่องของธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ปัจจุบันไมํมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ ที่
กําหนดรายละเอียดไว๎อยํางชัดเจน แตํสํานักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินได๎พิจารณา
แนวทาง และตัวอยํางบํงชี้ตําง ๆ ให๎แกํสถาบันการเงิน ดังนี้ 

(1) มีความซับซ๎อนผิดปกติ (Unusual or unjustified complexity)  การทําธุรกรรม
ทั่วไปยํอมต๎องการรูปแบบที่งําย สะดวกรวดเร็ว และเป็นที่ยอมรับในวงธุรกิจ แตํการฟอกเงินนั้นเป็น
การกระทําที่ต๎องการสร๎างความสับสนให๎แกํผู๎ติดตามตรวจสอบ จึงจงใจให๎ธุรกรรมมีความซับซ๎อนกวํา
ปกติทั่วไป เพ่ือเบี่ยงเบนประเด็นสนใจ หรือสร๎างความยากลําบากในการแกะรํองรอยของเงินหรือ
ทรัพย์สิน ตัวอยํางเชํน นายเอ ผู๎ค๎ายาเสพย์ติด เปิดบัญชีเงินฝากในนามของนายบี พ่ีชาย จากนั้นนํา
เงินสดจํานวนมากฝากเข๎าไปแล๎วโอนเงินเข๎าบัญชีของภรรยา จากนั้นโอนกลับมาเข๎าบัญชีชื่อตนเอง 
เป็นต๎น 

(2) ขาดความเป็นไปได๎ในเชิงเศรษฐกิจ (No economic justification) ตามหลักการ
ประกอบธุรกิจนั้นยํอมหวังผลตอบแทนในรูปแบบกําไร แตํการอาชญากรรมการฟอกเงินนั้นต๎องการ
ทําให๎เงินหรือทรัพย์สินที่สกปรกดูเหมือนเป็นเงินสะอาด จึงอาจเกิดกรณีสร๎างฉากวําธุรกิจขาดทุน 
หรือเห็นได๎ชัดเจนวําไมํมีใครคิดจะทําธุรกิจนั้น เพราะมองไมํเห็นลูํทางที่สามารถทํากําไรขึ้นมา 
ตัวอยํางเชํน นายซี ข๎าราชการระดับสูง ทุจริตในตําแหนํงหน๎าที่โดยการเรียกรับสินบน นําเงินไปซื้อ
ที่ดินที่มีราคาประเมินเพียงหนึ่งล๎านบาท ในราคาเจ็ดล๎านบาทซึ่งสูงกวําราคาประเมินจํานวนมาก โดย
สมรู๎รํวมคิดกับเจ๎าของที่ดิน ซึ่งบุคคลทั่ว ๆ ไปไมํมีเหตุผลจะซื้อ เป็นต๎น 

(3) หลีกเลี่ยงเพ่ือไมํให๎มีการรายงานธุรกรรมตามกฎหมาย (Structuring or avoiding the 
reporting of transactions) ตามพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 
กําหนดให๎ต๎องรายงานธุรกรรมบางประเภท เชํน ธุรกรรมเงินสดจํานวนตั้งแตํสองล๎านบาทขึ้นไป หรือ
ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินมูลคําตั้งแตํห๎าล๎านบาทขึ้นไป สําหรับผู๎สุจริตสํวนใหญํจะยอมรับและให๎
ความรํวมมือในการรายงานธุรกรรมและให๎ข๎อมูลที่เป็นประโยชน์ แตํอาชญากรฟอกเงินนั้นต๎องการ
ปกปิดหลีกเลี่ยงการรายงานดังกลําว ตัวอยํางเชํน นายดี นําเงินสดที่ได๎จากการฉ๎อโกงประชาชนจํานวน 3 
ล๎านบาท ไปฝากธนาคารโดยแบํงยอดการฝากครั้งละ 1.5 ล๎านบาท จํานวน 2 ครั้ง เพ่ือหลีกเลี่ยงไมํให๎
ธนาคารรายงานการทําธุรกรรมของตน เป็นต๎น 

(4) การกระทําที่นําสงสัย หรือการกระทําความผิดมูลฐานอื่น ๆ ในกรณีที่มีเหตุเกี่ยวข๎องกับ
การกระทําความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ผู๎มีหน๎าที่ตาม
กฎหมายจะต๎องรายงานไปยังสํานักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ในฐานะเป็นธุรกรรมที่
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มีเหตุอันควรสงสัยทันที ตัวอยํางเชํน นายเค นักการเมืองท๎องถิ่น มีทรัพย์สินเพ่ิมขึ้นจํานวนมากภายหลัง
จากรับตําแหนํงโดยไมํทราบแหลํงที่มาที่ไปของเงินได๎นอกจากเงินเดือนประจํา เป็นต๎น 

5) การกําหนดมาตรการร๎องขอให๎ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดตกเป็นของ

แผํนดิน 

เรื่องการริบทรัพย์สินได๎มีบัญญัติไว๎ในมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 แหํงประมวล

กฎหมายอาญา ดังนี้ 

มาตรา 32 ทรัพย์สินใดที่กฎหมายบัญญัติไว๎วํา ผู๎ใดทําหรือมีไว๎เป็นความผิด ให๎ริบเสียทั้งสิ้น 

ไมํวําเป็นของผู๎กระทําความความผิด และมีผู๎ถูกลงโทษตามคําพิพากษาหรือไมํ 

มาตรา 33 ในการริบทรัพย์สิน นอกจากศาลจะมีอํานาจริบตามกฎหมายที่บัญญัติไว๎

โดยเฉพาะแล๎ว ให๎ศาลมีอํานาจสั่งให๎ริบทรัพย์สินดังตํอไปนี้อีกด๎วย คือ 

(1) ทรัพย์สินซึ่งบุคคลได๎ใช๎ หรือมีไว๎เพ่ือใช๎ในการกระทําความผิด หรือ 

(2) ทรัพย์สินซึ่งบุคคลได๎มาโดยได๎กระทําความผิดเว๎นแตํ ทรัพย์สินเหลํานี้เป็นทรัพย์สิน

ของผู๎อื่นซึ่งมิได๎รู๎เห็นเป็นใจด๎วยในการกระทําความผิด 

มาตรา 34 บรรดาทรัพย์สิน  

(1) ซึ่งได๎ให๎ตามความในมาตรา 143 มาตรา 144 มาตรา 150 มาตรา 167 มาตรา 201 

หรือ มาตรา 202 หรือ 

(2) ซึ่งได๎ให๎หรือจูงใจให๎บุคคลกระทําความผิด หรือเพ่ือเป็นรางวัลในการที่บุคคลได๎กระทํา

ความผิดให๎ริบเสียทั้งสิ้น เว๎นแตํทรัพย์สินนั้นเป็นของผู๎อ่ืนซึ่งมิได๎รู๎เห็นเป็นใจด๎วยในการกระทํา

ความผิด 

จากบทบัญญัติข๎างต๎นสามารถแบํงการริบทรัพย์สินได๎ 3 กรณี ดังนี้ 

1. ทรัพย์สินที่ศาลต๎องริบเสมอไมํสามารถใช๎ดุลยพินิจได๎ ตามมาตรา 32 ทั้งนี้ไมํวํา

ทรัพย์สินนั้นจะเป็นของบุคคลใดและมีผู๎ได๎รับโทษตามคําพิพากษาหรือไมํ ซึ่งทรัพย์สินตามมาตรานี้มี

สภาพอันเป็นความผิดในตัวเอง  ได๎แกํ เงินตราปลอม เงินตราแปลง เป็นต๎น ทรัพย์สินเหลํานี้มี

กฎหมายบัญญัติไว๎ชัดแจ๎งห๎ามมิให๎ผู๎ใดทําหรือมีไว๎ครอบครอง เพราะมีลักษณะเป็นภัยคุกคามตํอสังคม

สํวนรวม จึงต๎องริบเด็ดขาด 



 

 

72 

2. ทรัพย์สินที่ศาลต๎องริบเสมอ ไมํอยูํในดุลพินิจของศาล ตามมาตรา 34 แตํก็มิได๎เป็นบท

บังคับเด็ดขาด เพราะโดยสภาพของทรัพย์สินแล๎วไมํใชํทรัพย์สินที่ทําหรือมีไว๎เป็นความผิดในตัวเอง จึง

จะริบทรัพย์สินของบุคคลภายนอกผู๎ไมํรู๎เห็นในการกระทําความผิดหาได๎ไมํ เชํน เงินสินบนที่ให๎เจ๎า

พนักงานซึ่งปฏิบัติหน๎าที่ หรือ เงินรางวัลจูงใจให๎เขากระทําความผิด  

3. ทรัพย์สินที่อยูํในดุลพินิจของศาล จะริบหรือไมํก็ได๎ ตามมาตรา 33 เว๎นเสียแตํเป็นของ

ผู๎อ่ืนซึ่งมิได๎รู๎เห็นเป็นใจด๎วยในการกระทําผิด โดยตํางจากการริบทรัพย์โดยเด็ดขาดตามมาตรา 32 

และมาตรา 34  ที่ได๎กลําวไปแล๎ว ดังนั้น ตามมาตรา 33 ทรัพย์สินที่ศาลจะริบได๎ต๎องเป็นทรัพย์สินซึ่ง

บุคลได๎ใช๎หรือมีไว๎เพ่ือใช๎ในการกระทําความผิด หรือได๎มาโดยได๎กระทําความผิดตามที่โจทก์ฟูอง

เทํานั้น หากโจทก์มิได๎ฟูองให๎ลงโทษก็จะริบทรัพย์สินนั้นมิได๎27 

เมื่อศาลได๎พิพากษาริบทรัพย์สินแล๎ว มีผลให๎ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผํนดินทันทีตามมาตรา 

35 แหํงประมวลกฎหมายอาญา 

อนึ่ง  การริบทรัพย์สินตามมาตรา 32 มาตรา 33 และมาตรา 34 นั้น โจทก์จักต๎องมีคําขอให๎

ริบมาด๎วย มิฉะนั้นศาลไมํสามารถสั่งริบได๎เนื่องจากจะเป็นการพิพากษาเกินคําขอ ตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคหนึ่ง 

การริบทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายอาญาเป็นหลักการพ้ืนฐานสําหรับกฎหมายเฉพาะอ่ืน 

ๆ ที่ได๎กําหนดโทษริบทรัพย์สินไว๎ เว๎นแตํ กฎหมายเฉพาะนั้นได๎มีการบัญญัติหลักเกณฑ์การริบ

ทรัพย์สินตํางไปจากประมวลกฎหมายอาญา 

อยํางไรก็ดี ขอบเขตการริบทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายอาญานั้น มีขอบเขตจํากัดในเรื่อง

ของทรัพย์สินที่ศาลสั่งริบ กลําวคือ ถ๎าทรัพย์สินที่ได๎มาจากการกระทําความผิดเปลี่ยนสภาพไป การ

ริบทรัพย์สินตามกฎหมายอาญาจะไมํสามารถบังคับได๎ จึงเป็นอุปสรรคประการหนึ่งในการจัดการกับ

ทรัพย์สินทางคดี ตํอมา พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู๎กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพ

ติด พ.ศ.2534 จึงได๎ขยายความหมายของทรัพย์สินที่ศาลจะสั่งริบให๎กว๎างขึ้นเพ่ือให๎สอดคล๎องกับ

สภาพความเป็นจริง 

                                                           
 27  จิตติ ติงศภัทิย์, กฎหมายอาญาภาค ๑ (กรุงเทพมหานคร: สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหํงเนติบัณฑิตยสภา , 2525), 
หน๎า. 935-936  
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พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู๎กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 

จึงได๎บัญญัติมาตรการริบทรัพย์สินเพิ่มเติมจากกฎหมายอาญาไว๎ 2 ลักษณะ ได๎แกํ28 

1. ตามมาตรา 30 ทรัพย์สินของกลาง อันได๎แกํ บรรดาเครื่องมือเครื่องใช๎ ยานพาหนะ 

เครือ่งจักรกล หรือทรัพย์สินอื่นใดท่ีใช๎ในการกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  หรือใช๎เป็นอุปกรณ์ให๎ได๎รับ

ผลในการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือมีไว๎เพ่ือใช๎ในการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

ให๎ริบเสียทั้งสิ้น ไมํวําจะมีผู๎ได๎รับโทษตามคําพิพากษาหรือไมํ 

การดําเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของกลางในชั้นจับกุมและสอบสวนเป็นไปตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แตํพนักงานอัยการจะเป็นผู๎ยื่นคําร๎องตํอศาลที่พิจารณาคดียาเสพติด

ขอให๎ศาลสั่งริบทรัพย์สินของกลางในคดี และเมื่อศาลมีคําสั่งริบทรัพย์สินแล๎วทรัพย์สินนั้นจะตกแกํ

กองทุนปูองกันและปราบปรามยาเสพติด29 

2. ตามมาตรา 27 ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด ซึ่งหมายถึง เงินหรือทรัพย์สินที่

ได๎รับมาเนื่องจากการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และหมายรวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได๎มาโดย

การใช๎เงินหรือทรัพย์สินดังกลําวซื้อหรือกระทําไมํวําด๎วยประการใด ๆ ให๎เงินหรือทรัพย์สินนั้นเปลี่ยน

สภาพไปจากเดิม ไมํวําจะมีการเปลี่ยนสภาพกี่ครั้ง และไมํวําเงินหรือทรัพย์สินนั้นจะอยูํในความ

ครอบครองของบุคคลอ่ืน โอนไปเป็นของบุคคลอ่ืน หรือปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียนวําเป็นของ

บุคคลอื่นก็ตาม  

อนึ่ง ในกรณีนี้คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินจะเป็นผู๎ดําเนินการตรวจสอบ ยึด หรือ

อายัดทรัพย์สินดังกลําวโดยสํงเรื่องให๎พนักงานอัยการร๎องตํอศาลขอให๎ริบทรัพย์สิน หากคดีมีมูลวํา

เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และเจ๎าของทรัพย์สินไมํสามารถ

แสดงหลักฐานได๎วําไมํใชํทรัพย์สินจากการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ทรัพย์สินนั้นก็จะตกแกํ

กองทุนปูองกันและปราบปรามยาเสพติด 

                                                           
 28  อรรณพ ลิขิตจิตถะ, ถาม-ตอบเกี่ยวกับกฎหมายวําด๎วยการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (กรุงเทพมหานคร: กอง
นิติการ สํานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพย์ติด, 2542), หน๎า. 
 29  ชาติชาย สุทธิกลม, "มาตรการริบทรัพย์สินและการปราบปรามการฟอกเงินในคดียาเสพติด," ใน รวมบทความและสาระ
นํารู๎เกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงิน,  (กรุงเทพมหานคร: กองนิติการ สํานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด , 2542), 
หน๎า. 151 
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ถึงแม๎วําการริบทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจะคลอบคลุม

ไปถึงเงินและทรัพย์สินที่เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม แตํมาตรการริบทรัพย์สินดังกลําวยังคงผูกติดกับคดีอาญา

หลัก กลําวคือ หากยังไมํมีการดําเนินคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดก็ไมํสามารถเข๎าสูํกระบวนการ

ตรวจสอบทรัพย์สินได๎เลย และแม๎จะจับกุมผู๎กระทําความผิดมาดําเนินคดีแล๎ว มีการตรวจสอบ

ทรัพย์สินจนกระทั่งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินวินิจฉัยให๎ยึดหรืออายัดทรัพย์สินแล๎วก็ตาม หาก

พนักงานอัยการมีคําสั่งเด็ดขาดไมํฟูองคดีผู๎ต๎องหา หรือศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดให๎ยกฟูองจําเลย การ

ยึดทรัพย์หรืออายัดทรัพย์สินอันเกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดยํอมสิ้นสุดลง ต๎องคืนทรัพย์สินแกํ

เจ๎าของ30 

เดิมที่พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู๎กระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 

ได๎มีบทบัญญัติเรื่องการริบทรัพย์สินของผู๎กระทําความผิดได๎อยํางกว๎างขวาง แตํก็เป็นบทบัญญัติ

เฉพาะในเรื่องของยาเสพย์ติดเทํานั้น ไมํนับรวมการกระทําความผิดอ่ืน ๆ ดังนั้น พระราชบัญญัติ

ปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 จึงถือกําเนิดขึ้นมาเพ่ือเป็นมาตรการเสริมในการ

ดําเนินการและติดตามรํองรอยของทรัพย์สินจากการกระทําความผิดให๎มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะได๎

กําหนดความผิดฐานฟอกเงินเพ่ือใช๎บังคับกับความผิดมูลฐานตําง ๆ และนํามาตรการริบทรัพย์สินทาง

แพํงมาใช๎บังคับซึ่งเรียกวํา มาตรการร๎องขอให๎ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดตกเป็นของ

แผํนดิน ซึ่งเกิดจากแนวคิดที่วําเงินหรือทรัพย์สินจํานวนมหาศาลจะไมํเกิดประโยชน์ตํออาชญากร

ผู๎กระทําความผิดเลย ถ๎าไมํสามารถใช๎ประโยชน์จากเงินหรือทรัพย์สินนั้นได๎ ผลของมาตรการนี้จะชํวย

ให๎อาชญากรไมํสามารถนําเงินหรือทรัพย์สินไปใช๎ขยายเครือขํายกระทําความผิดได๎31 

มาตรา 3 แหํงพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ได๎บัญญัติเรื่อง

ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานและอาจถูกริบได๎ ดังนี้ 

“ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด” หมายความวํา 

(1) เงินหรือทรัพย์สินที่ได๎มาจากการกระทําซึ่งเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินหรือ

จากการสนับสนุนหรือชํวยเหลือการกระทําซึ่งเป็นความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงินและให๎
                                                           
 30  ชาติชาย สุทธิกลม, "มาตรการริบทรัพย์สินและการปราบปรามการฟอกเงินในคดียาเสพติด," ใน รวมบทความและสาระ
นํารู๎เกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงิน, หน๎า. 155-156 
 31  วีระพงษ์ บุญโญภาส และคณะ, การกําหนดความผิดมูลฐานฟอกเงินที่ผู๎กระทําเป็นองค์กรอาชญากรรมข๎ามชาติ และ
มาตรการรวมทั้งความรํวมมือระหวํางประเทศในการปราบปรามการฟอกเงินและมาตรการยึด อายัด และริบทรัพย์สิน, หน๎า. 62 
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รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได๎ใช๎หรือมีไว๎เพ่ือใช๎หรือสนับสนุนการกระทําความผิดมูลฐานตาม (8) ของ

บทนิยามคําวํา “ความผิดมูลฐาน” หรือการกระทําความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแกํการกํอการ

ร๎ายตามกฎหมายวําด๎วยการปูองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกํการกํอการร๎ายด๎วย 

(2) เงินหรือทรัพย์สินที่ได๎มาจากการจําหนําย จําย โอน ด๎วยประการใด ๆ ซึ่งเงินหรือ

ทรัพย์สินตาม (1) หรือ 

(3) ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินตาม (1) หรือ (2) 

ทั้งนี้ ไมํวําทรัพย์สินตาม (1) (2) (3) จะมีการจําหนําย จําย โอน หรือเปลี่ยนสภาพไปกี่ครั้ง

และไมํวําจะอยูํในความครอบครองของบุคคลใด โอนไปเป็นของบุคคลใด หรือปรากฏหลักฐานทาง

ทะเบียนวําเป็นของบุคคลใด 

มาตรการริบทรัพย์สินทางแพํง จึงเป็นมาตรการมุํงที่ตัวทรัพย์เป็นสําคัญ เป็นการตัด

ผลประโยชน์ทางการเงินไมํวําจะมีการโอน โยกย๎าย หรือถูกเปลี่ยนสภาพเป็นทรัพย์สินใดไมํวํากี่ทอดก็

ตาม หากศาลเชื่อวําทรัพย์สินนั้นเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด ศาลจะมีคําสั่งให๎

ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผํนดินทันที โดยไมํพิจารณารับฟังวําผู๎กระทําความผิดจะได๎รับโทษตาม

ความผิดมูลฐานใดหรือไมํ เพ่ือมุํงหมายลดมูลเหตุจูงใจในการประกอบอาชญากรรม 

อนึ่ง มาตรการร๎องขอให๎ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดตกเป็นของแผํนดิน ได๎นํา

หลักการเรื่องผลักภาระการพิสูจน์มาใช๎ เนื่องจากเป็นเรื่องยากลําบากที่จะพิจารณาวําทรัพย์สินสํวน

ใดและจํานวนเทําใดเป็นทรัพย์สินที่นําจะเก่ียวกับการกระทําความผิด อันเป็นไปตามมาตรา 51 วรรค

สาม “หากผู๎อ๎างวําเป็นเจ๎าของหรือผู๎รับโอนทรัพย์สิน เป็นผู๎ซึ่งเกี่ยวข๎องหรือเคยเกี่ยวข๎องสัมพันธ์กับ

ผู๎กระทําความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินมากํอน ให๎สันนิษฐานวําบรรดาทรัพย์สินดังกลําว

เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดหรือได๎รับโอนมาโดยไมํสุจริตแล๎วแตํกรณี” และตาม

มาตรา 52 วรรคสอง “หากผู๎ที่อ๎างวําเป็นผู๎รับประโยชน์เป็นผู๎ซึ่งเก่ียวข๎องหรือเคยเกี่ยวข๎องสัมพันธ์กับ

ผู๎กระทําความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินมากํอน ให๎สันนิษฐานไว๎กํอนวําผลประโยชน์

ดังกลําวเป็นผลประโยชน์ที่มีอยูํหรือได๎มาโดยไมํสุจริต” พนักงานอัยการที่ยื่นคําร๎องขอให๎ศาลสั่งให๎

ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดตกเป็นของแผํนดินก็เพียงแตํนําสืบให๎เข๎าข๎อสันนิษฐานวํา

ทรัพย์สินนั้นเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด โดยผู๎ที่อ๎างตนเป็นเจ๎าของทรัพย์สิน หรือผู๎รับ
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โอน หรือผู๎รับประโยชน์แล๎วแตํกรณีต๎องเป็นผู๎พิสูจน์หักล๎างข๎อสันนิษฐานที่ได๎กลําวมาแล๎ว แล๎วศาล

จะมีคําสั่งวําให๎คืนทรัพย์สินนั้น หรือให๎ตกเป็นของแผํนดินหรือไมํ 

กรณีทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดเป็นทรัพย์สินที่สามารถดําเนินการได๎ตาม

กฎหมายอื่น แตํยังไมํมีการดําเนินการทางทรัพย์สินนั้นตามกฎหมาย หรือดําเนินการไปแล๎วแตํไมํเป็น

ผล หรือหากดําเนินการตามพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 จะเกิด

ประโยชน์มากกวําก็ให๎ดําเนินการตามพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดย

สามารถร๎องขอให๎ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดตกเป็นของแผํนดิน ถึงแม๎จะยังไมํมีผู๎ถูก

ลงโทษในการกระทําความผิดมูลฐานตามคําพิพากษาคดีอาญาก็ตาม มาตรการริบทรัพย์สินนั้นจึง

เปรียบเป็นมาตรการสกัดกั้นแหลํงเงินทุนในการฟอกเงินได๎ในระดับหนึ่ง 

3.3 แนวคิด มาตรการ และลักษณะความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินของต่างประเทศ 

ประวัติศาสตร์การฟอกเงินนั้นมีความเป็นมายาวนานทั้งยังทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ 

ผลกระทบของอาชญากรรมการฟอกเงินนี้ตํางทําให๎ทั่วโลกตื่นตัวแล๎วหันมาให๎ความสําคัญมากยิ่งขึ้น 

หลายประเทศได๎รํวมมือพัฒนาวิธีการตํอต๎านการฟอกเงินรูปแบบใหมํ ๆ ซึ่งการนําความรู๎และ

ประสบการณ์ขจัดปัญหาการฟอกเงินของแตํละประเทศมาประยุกต์ใช๎นั้น ถือเป็นสิ่งจําเป็น เนื่องจาก

รูปแบบอาชญากรรมการฟอกเงินนี้มีลักษณะพิเศษที่ต๎องอาศัยความรํวมมือประสานงานกับ

ตํางประเทศในการเข๎าถึงเครือขํายองค์กรอาชญากรรมอยํางไมํอาจหลีกเลี่ยงได๎ 

อยํางไรก็ดี แนวความคิดในการกําหนดความผิดมูลฐานของแตํละประเทศนั้น อาจมีที่มาการ

กําหนดที่แตกตํางกันอันขึ้นอยูํกับปัจจัยด๎านเศรษฐกิจ สังคม และกฎหมายภายในประเทศ แตํสํวน

ใหญํมักเป็นผลสืบมาจากปัญหาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่มีผลประโยชน์มหาศาลกระทบตํอความ

มั่นคงของรัฐแทบทั้งสิ้น ในที่นี้ผู๎เขียนวิทยานิพนธ์ขอยกตัวอยํางเฉพาะบางเทศที่มีความสําคัญและมี

อิทธิพลตํอกฎหมายฟอกเงินอยํางพอสังเขป เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบหลักการ แนวคิด กฎหมายอ่ืนที่

เกี่ยงข๎อง รวมถึงองค์กรหรือหนํวยงานระหวํางประเทศท่ีเกี่ยวกับการฟอกเงิน รายละเอียดดังจะกลําว

ตํอไปนี้ 
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 3.3.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา 

อาชญากรรมการฟอกเงินนับเป็นปัญหาร๎ายแรงในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเริ่มมาจาก

ปัญหายาเสพย์ติดที่สร๎างความเสียหายให๎แกํประเทศมูลคํามหาศาล นอกจากนี้ประเทศสหรัฐอเมริกา

เองยังประสบกับปัญหาการพนัน การฉ๎อโกง การกรรโชกทรัพย์ และอาชญากรรมร๎ายแรงอ่ืน ๆ ดังนี้

ประเทศสหรัฐอเมริกาจึงได๎พัฒนาแผนการ และมาตรการปราบปรามการฟอกเงินมาโดยตลอด เพ่ือ

ไมํให๎ธนาคารและสถาบันการเงิน รวมทั้งธุรกิจตําง ๆ ได๎รับผลกระทบ ซึ่งจะเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ

มหาภาคโดยรวม 

ประเทศสหรัฐอเมริกานับเป็นประเทศแรกที่กําหนดให๎การฟอกเงินเป็นความผิดอาญา

โดยเฉพาะนับแตํ ค.ศ.1986 โดยบัญญัติกฎหมายขึ้นมาเรียกวํา “Money Laundering Control Act 

of 1986” ซึ่งเดิมทีมุํงหมายจัดการเฉพาะปัญหายาเสพย์ติดเทํานั้น แตํตํอมาได๎มีการปรับปรุงให๎คล

อบคลุมไปถึงการฟอกเงินที่ได๎มาจากการกระทําความผิดตามกฎหมายที่ระบุไว๎เฉพาะ หรือความผิด

มูลฐาน (Predicate Crime) 

อนึ่ง กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการฟอกเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา มีดังนี้32 

1) Federal Crimes and Criminal Procedure  

Federal Crimes and Criminal Procedure เป็นหลักกฎหมายปูองกันและปราบปรามการ

กระทําความผิดทางอาญาเกี่ยวกับการเงิน รวมทั้งการนําเข๎าหรือนําออกซึ่งตราสารหรือเอกสารทาง

การเงินประเภทตําง ๆ ซึ่งกําหนดโทษและลักษณะการดําเนินการกับทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทําความผิด

ไว๎ ดังนี้ 

(1) การกระทําหรือพยายามกระทําการ ได๎แกํ 

- สนับสนุน หรือชํวยเหลือในการกระทําความผิดเกี่ยวกับการเงิน 

- ปกปิด หรือซํอนเร๎นในการกระทําความผิด 

- หลีกเลี่ยงไมํรายงานการโอนเงิน 

ต๎องระวางโทษปรับไมํเกินห๎าหมื่นเหรียญ หรือสองเทําของมูลคําทรัพย์สินที่เกี่ยวข๎อง ทั้งนี้ 

แล๎วแตํวําจํานวนใดจะสูงกวํากัน หรือจําคุกไมํเกินยี่สิบปี หรือทั้งจําท้ังปรับ 

                                                           
 32  ไชยยศ เหมะรัชตะ, "มาตรการทางกฎหมายในการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน," ใน รวมบทความและสาระนํารู๎
เกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงิน, หน๎า. 36 - 41 
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(2) การรกระทํา หรือพยายามนําเข๎า หรือนําออกไปซึ่งตราสารหรือเอกสารทางการเงิน 

ตัวอยํางเชํน  เช็คเดินทาง เช็คธนาคาร ตั๋วเงิน เงินตราของทุกประเทศ ตั๋วสัญญาใช๎เงิน เป็นต๎น โดย

ไมํมีการรายงานให๎เจ๎าหน๎าที่ทราบ ให๎ระวางโทษปรับไมํเกินห๎าแสนเหรียญ หรือสองเทําของมูลคํานั้น 

ทั้งนี้แล๎วแตํวําจํานวนใดจะสูงกวํากัน หรือจําคุกไมํเกินยี่สิบปี หรือทั้งจําท้ังปรับ 

(3) ผู๎กระทําความผิดทั้งสองกรณีที่กลําวมานี้ ต๎องรับผิดทางแพํงไมํเกินมูลคําของทรัพย์สิน

นั้น หรือไมํเกินหนึ่งหมื่นเหรียญ 

เห็นได๎วํา Federal Crimes and Criminal Procedure เป็นกฎหมายที่มีลักษณะเป็นบท

กําหนดโทษผู๎กระทําความผิดเกี่ยวกับการเงิน รวมถึงการไมํรายงานการนําเงินหรือเอกสารทางการเงิน

เข๎าหรือออกนอกประเทศ แตํไมํได๎กลําวถึงความผิดมูลฐานอยํางชัดแจ๎ง 

2) Bank Secrecy Act 1970 (BSA) 

Bank Secrecy Act 1970 เป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือพิสูจน์ทราบแหลํงที่มาของเงิน 

ปริมาณเงินและความเคลื่อนไหวของกระแสเงินที่นําเข๎าหรือออกนอกประเทศ หรือที่ฝากไว๎กับสถาบัน

การเงิน โดยสถาบันการเงินตําง ๆ มีหน๎าที่ต๎องรายงานธุรกรรมตํอเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ เพ่ือให๎เจ๎าหน๎าที่

ของรัฐสามารถตรวจสอบและติดตามหากมีการกระทําความผิดเกิดขึ้นได๎ กฎหมายฉบับนี้จึงออกมา

เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่ในการสืบสวนสอบสวนติดตามรํองรอยผู๎กระทําผิดได๎

สะดวกยิ่งขึ้น ทําให๎กฎหมายวําด๎วยการรักษาความลับของสถาบันการเงินไมํเป็นอุปสรรคตํอไป ซึ่ง

กฎหมายดังกลําวมีสาระสําคัญ ดังนี้33 

1) กําหนดให๎สถาบันการเงินต๎องรู๎จักลูกค๎าที่มาติดตํอขอทําธุรกรรม โดยลูกค๎าต๎องแสดง

ตน เปิดเผยที่อยูํจริง และไมํอนุญาตให๎มีการเปิดบัญชีโดยใช๎ชื่อปลอมหรือนามแฝง 

2) กําหนดให๎สถาบันการเงินต๎องจัดทําและเก็บรักษาข๎อมูลทางการเงินของลูกค๎าเป็น

ระยะเวลา 5 ปี ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลังกําหนด34 

3) กําหนดให๎ธนาคาร หรือสถาบันการเงิน รวมทั้งบุคคลธรรมดารายงานข๎อมูลด๎านการเงิน

ประเภทตําง ๆ ตํอหนํวยงานของรัฐ ดังนี้ 

                                                           
 33  U.S. Department of Justice, Investigation and Prosecution of Illegal Money Laundering: A Guide to the 
Bank Secrecy Act (U.S.A: Drug Enforcement Administration, 1983). pp.34-58 
 34  Title 31 United States Code, section 5318 (3) 
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 3.1) กําหนดให๎สถาบันการเงินภายในประเทศรายงานธุรกรรมที่เกี่ยวข๎องกับการ

จํายเงิน การรับเงิน  การโอนเงิน  หรือตราสารทางการเงิน อ่ืน ๆ ตามที่ รั ฐมนตรีวํ าการ

กระทรวงการคลังกําหนด คือ เกินกวํา 10,000 เหรียญสหรัฐขึ้นไป35 

 3.2) กําหนดให๎บุคคลใด หรือ ตัวแทน หรือผู๎รับฝากเงินหรือตราสารทางการเงิน ที่มี

จํานวนเกินกวํา 10,000 เหรียญสหรัฐขึ้นไปต๎องรายงานการนําเข๎ามาหรือออกนอกประเทศ

สหรัฐอเมริกา36 

 3.3) กําหนดให๎บุคคลผู๎อยูํภายใต๎กฎหมายของสหรัฐอเมริกาต๎องรายงานธุรกรรม 

หรือความสัมพันธ์ที่มีตํอสถาบันการเงินในตํางประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่ รัฐมนตรีวําการ

กระทรวงการคลังกําหนด37 

 3.4)  กํ าหนดให๎มี การกระจายข๎อมูลทางการ เงิ น โดยให๎ รั ฐมนตรี วํ าการ

กระทรวงการคลังมีอํานาจกระจายข๎อมูลตําง ๆ ให๎แกํหนํวยงานอ่ืน ๆ เพ่ือใช๎ในการสืบสวนดําเนินคดี

อาญา และคดีภาษีอากร ทั้งนี้ ข๎อมูลนี้จะต๎องเก็บรักษาไว๎เป็นความลับ เว๎นแตํเปิดเผยให๎แกํบุคคลที่

นําไปใช๎ประโยชน์ทางราชการที่เก่ียวกับการสืบสวนคดี38 

 3.5) กําหนดให๎ธนาคาร หรือสถาบันการเงินจัดอบรมเจ๎าหน๎าที่เรื่องข๎อปฏิบัติ

เกี่ยวกับการจัดให๎ลูกค๎าแสดงตน การจัดทําบันทึก การรายงานข๎อมูลธุรกรรมทางการเงิน รวมทั้งให๎

ความรํวมมือในการตรวจสอบตําง ๆ กับทางราชการ 

 3.6) กําหนดโทษผู๎ฝุาฝืนกฎหมายทั้งทางแพํงและอาญา 

จากสาระสําคัญของกฎหมายดังกลําวข๎างต๎น แสดงให๎เห็นวํากฎหมายได๎กําหนดหน๎าที่ของ

สถาบันการเงินเกี่ยวกับการจัดทํา การบันทึก และการเก็บรักษาข๎อมูลทางการเงิน  ทั้งยังต๎องรายงาน

ข๎อมูลทางการเงินตําง ๆ ตํอหนํวยงานรัฐที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือสร๎างรํองรอยทางการเงิน อันเอ้ือตํอการ

ติดตามรํองรอยของผู๎กระทําผิดได๎สะดวกยิ่งข้ึน 

3) Money Laundering Control Act 1986 (MLCA) 

เนื่องจาก Bank Secrecy Act ที่ใช๎บังคับอยูํนั้นยังมีชํองวํางทางกฎหมาย และไมํเพียงพอตํอ

การปราบปรามการฟอกเงิน ในปีค.ศ.1986 รัฐบาลกลางประเทศสหรัฐอเมริกาจึงได๎ประกาศใช๎ The 
                                                           
 35  Title 31 United States Code, section 5318 (a) 
 36  Title 31 United States Code, section 5316 
 37  Title 31 United States Code, section 5314 (a) 
 38  Title 31 United States Code, section 5319 
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Money Laundering Control Act 1986 (MLCA) ซึ่งบัญญัติไว๎ใน Title 18 United States Code 

Section 1956 เพ่ือควบคุมการฟอกเงินโดยกําหนดความผิดมูลฐานและห๎ามเกี่ยวข๎องกับการฟอกเงิน

ในลักษณะตําง ๆ ซึ่งมีหลักเกณฑ์สําคัญ ดังนี้39 

1) บุคคลใดก็ตามดําเนินการหรือพยายามที่จะดําเนินธุรกรรมทางการเงิน (Financial 

Transaction) อันเกี่ยวเนื่องกับเงินที่ได๎มาจากการกระทําอันไมํชอบด๎วยกฎหมาย โดยรู๎ถึงที่มาของ

เงินในการดําเนินธุรกรรมดังกลําว ไมํวําจะโดยเจตนาชํวยเหลือในการกะทําไมํชอบด๎วยกฎหมาย หรือ

รู๎วําธุรกรรมทั้งหมดหรือบางสํวนซึ่งกระทําดังกลําวมีข้ึนเพื่อ 

- ปกปิด หรือลวงสภาพที่ตั้ง แหลํงที่มา ความเป็นเจ๎าของ หรือการควบคุมรายได๎ของ

การกระทําอันไมํชอบด๎วยกฎหมาย หรือ 

- หลีกเลี่ยงการรายงานธุรกรรมซึ่งกําหนดไว๎ภายใต๎กฎหมายของมลรัฐ หรือกฎหมาย

ของประเทศสหรัฐอเมริกา (State of Federal Law) 

จะต๎องระวางโทษปรับไมํเกิน 500,000 เหรียญสหรัฐ หรือปรับเป็นจํานวนสองเทําของมูลคํา

ทรัพย์สินซึ่งเกี่ยวกับธุรกรรมแล๎วแตํวําจํานวนใดมากกวํากันหรือจําคุกไมํเกินยี่สิบปีหรือทั้งจําทั้ง

ปรับ40 

2) บุคคลใดก็ตามทําการสํง หรือพยายามที่จะสํงตราสารทางการเงิน ( Monetary 

Instrument) หรือเงินทุน (Funds) ภายในประเทศสหรัฐอเมริกา ออกหรือผํานไปยังสถานที่แหํงใด

ภายนอกประเทศสหรัฐอเมริกา ไมํวําจะโดยเจตนาชํวยเหลือในการกระทําอันไมํชอบด๎วยกฎหมาย

หรือรู๎วําตราสารทางการเงินหรือเงินทุนดังกลําวเกี่ยวข๎องกับการเงิน ซึ่งได๎มาจากการอันไมํชอบด๎วย

กฎหมาย และรู๎วําการสํงหรือนําเข๎าเงินทั้งหมดหรือบางสํวนดังกลําวมีข้ึนเพ่ือ 

- ปกปิด หรือลวงสภาพที่ตั้ง แหลํงที่มา ความเป็นเจ๎าของ หรือการควบคุมรายได๎ของ

การกระทําอันไมํชอบด๎วยกฎหมาย หรือ 

- หลีกเลี่ยงการรายงานธุรกรรมซึ่งกําหนดไว๎ภายใต๎กฎหมายของมลรัฐ หรือกฎหมาย

ของประเทศสหรัฐอเมริกา (State of Federal Law) 

                                                           
 39  วีระพงษ์ บุญโญภาส, "กฎหมายปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษากรณีความผิดมูลฐานของปะเทศ
สหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย," ใน วารสารกฎหมายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปีที่ 20 ฉบับที่ 3,  (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545), หน๎า. 67-77 
 40  Title 18 United State Code, Section 1956 (a)(1) 
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จะต๎องระวางโทษปรับไมํเกิน 500,000 เหรียญสหรัฐ หรือปรับเป็นจํานวนสองเทํา 

ของมูลคําทรัพย์สินซึ่งเกี่ยวกับธุรกรรมแล๎วแตํวําจํานวนใดมากกวํากันหรือจําคุกไมํเกินยี่สิบปี

หรือทั้งจําท้ังปรับ41 

3) บุคคลใดก็ตามดําเนินการหรือพยายามดําเนินธุรกรรมดังกลําวในข๎อ (1) หรือสํง หรือ

นําเข๎า หรือพยายามสํง หรือนําเข๎าดังที่กลําวมาแล๎วในข๎อ 2) ต๎องรับผิดชอบทางแพํงตํอประเทศ

สหรัฐอเมริกาเป็นจํานวนไมํเกินกวํามูลคําของทรัพย์สิน เงินทุน หรือตราสารทางการเงินซึ่งเกี่ยวกับ

ธุรกรรม หรือเป็นเงิน 10,000 เหรียญสหรัฐ42 

จากกฎหมาย 3 ฉบับของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได๎ยกขึ้นกลําวข๎างต๎นนั้น จะเห็นวํา Bank 

Secrecy Act 1970 (BSA) และ Money Laundering Control Act of 1986 (MLCA)  ได๎กําหนด

ความผิดมูลฐานไว๎ชัดเจน โดย BSA เป็นการกําหนดความผิดมูลฐานในสํวนของสถาบันการเงิน มี

วัตถุประสงค์พิสูจน์ทราบแหลํงที่มาของเงิน ปริมาณและความเคลื่อนไหวของเงินที่อยูํในธนาคารและ

สถาบันการเงินตําง ๆ สํวน MLCA  เป็นการกําหนดความผิดมูลฐานที่ครอบคลุมไปถึงการโอนเงินที่ได๎

จากการประกอบอาชญากรรม โดยผู๎กระทํานั้นต๎องมีเจตนาสนับสนุนการกระทําความผิด หรือรู๎วํา

การโอนเงินนั้นมีวัตถุประสงค์จะปกปิดแหลํงที่มาหรือเจ๎าของเงิน หรือเพ่ือหลบเลี่ยงการรายงาน จึง

เป็นการเอาผิดกับทั้งสถาบันการเงินและบุคคลธรรมดา 

การที่สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นหนึ่งในมหาอํานาจของโลกได๎ออกกฎหมายเพ่ือใช๎บังคับกับการ

กระทําฟอกเงินหลายฉบับ โดยสามารถกําหนดมูลฐานความผิดได๎มากกวํา 200 มูลฐาน ก็เพ่ือให๎การ

บังคับใช๎กฎหมายนั้นครอบคลุมการกระทําผิดให๎มากที่สุด และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปูองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินนั่นเอง 

4) U.S.A. Patriot Act 2001 หรือ Anti-Terrorist Financial Act H.R. 2975 

จากภัยกํอการร๎ายครั้งประวัติศาสตร์ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2001 ซึ่ง

สร๎างความหวั่นวิตกให๎แกํประชาคมโลกนั้น สหรัฐอเมริกาได๎ตระหนักถึงปัญหาเรื่องความมั่นคงและความ

ปลอดภัยอยํางมาก จึงได๎ออกกฎหมาย U.S.A. Patriot Act 2001 หรือ Anti-Terrorist Financial Act 

H.R. 2975 เพ่ือปราบปรามแหลํงเงินทุนขององค์กรกํอการร๎ายข๎ามชาติ โดยกําหนดมาตรการพิเศษตําง 

ๆ ในการปูองกัน ตรวจสอบ ดําเนินคดีกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกํการกํอการร๎ายใน

                                                           
 41  Title 18 United State Code, Section 1956 (a)(2) 
 42  Title 18 United State Code, Section 1956 (b) 
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ระดับสากล เชํน การดักฟังโทรศัพท์ การตรวจสอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งยังเพ่ิมฐานความผิดการ

ฟอกเงิน รวมถึงการกระทําความผิด ดังตํอไปนี้43 

1) การฟอกเงินในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีความเกี่ยวข๎องกับการประกอบอาชญากรรมนอก

ประเทศ และการวางแผนเพ่ือประกอบอาชญากรรมทางการเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกา 

2) การฟอกเงินผํานเครือขํายคอมพิวเตอร์ (Cyber Money Laundering) หรือเพ่ือสนับสนุน

องค์กรกํอการร๎ายข๎ามชาติ 

3) การเพ่ิมโทษสําหรับความผิดเคลื่อนย๎ายเงินตราออกนอกประเทศโดยไมํได๎รับอนุญาต 

4) ให๎ศาลสูงสุดแหํงสหรัฐอเมริกา (Supreme Court) มีอํานาจในการเปรียบเทียบปรับผู๎ที่

เคลื่อนย๎ายเงินออกนอกประเทศมากกวํา 300,000 เหรียญสหรัฐ และไมํรายงานตํอหนํวยงานศุลกากร 

5) ให๎อํานาจเจ๎าหน๎าที่สหรัฐอเมริกาในการดําเนินคดีฉ๎อโกงบัตรเครดิตตําง ๆ ของประเทศ

สหรัฐอเมริกาที่เกิดขึ้นนอกประเทศ 

6) ให๎อํานาจแกํเจ๎าหน๎าที่ในการดําเนินคดีสถานที่ที่มีการวางแผนและตระเตรียมการกระทํา

ฟอกเงินได๎ 

การกําหนดความผิดมูลฐานฟอกเงินของประเทศสหรัฐอเมริกานั้น จะเป็นความผิดที่รัฐบาล

กลางเห็นวําเป็นภัยคุกคามตํอทั้งประเทศ ไมํใชํเพียงแตํมลรัฐใดมลรัฐหนึ่ง แตํกระทบตํอเศรษฐกิจมหา

ภาค และเป็นกระบวนการที่ซับซ๎อน ยากตํอการติดตามตรวจสอบนั่นเอง 

 3.3.2 ประเทศอังกฤษ 

ประเทศอังกฤษ นับเป็นประเทศหนึ่งที่เป็นศูนย์กลางทางการเงินของโลก การเผชิญหน๎ากับภัย

คุกคามของอาชญากรรมการฟอกเงิน ทําให๎ประเทศอังกฤษเองได๎เข๎ามามีบทบาทสําคัญในการตํอสู๎กับ

ปัญหานี้ จึงได๎มีการตรากฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงินเพ่ือให๎คลอบคลุมอาชญากรรมหลัก 3 ด๎าน คือ ยา

เสพติด การกํอการร๎าย และอาชญากรรมอ่ืน ๆ  ทั้งนี้กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการฟอกเงินมีหลายฉบับ

ได๎แกํ44 

 

                                                           
 43  วีระพงษ์ บุญโญภาส และคณะ, การกําหนดความผิดมูลฐานฟอกเงินที่ผู๎กระทําเป็นองค์กรอาชญากรรมข๎ามชาติ และ
มาตรการรวมทั้งความรํวมมือระหวํางประเทศในการปราบปรามการฟอกเงินและมาตรการยึด อายัด และริบทรัพย์สิน, หน๎า. 33-34 
 44  สุรพล ไตรเวทย์, คําอธิบายกฎหมายฟอกเงิน, หน๎า. 43 
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1) Drug Trafficking Act 1994 – England and Wales only 

เนื่องจากปัญหายาเสพติดเป็นภัยร๎ายแรงที่ทุกประเทศทั่วโลกประสบมาเป็นระยะเวลานาน โดย

ยิ่งทวีความรุนแรง และสร๎างเครือขํายอิทธิพลมืดมากข้ึน ประเทศอังกฤษจึงได๎กําหนดให๎การฟอกเงินที่

ได๎มาจากการค๎ายาเสพติดเป็นความผิดอาญาร๎ายแรง โดยกฎหมายเอาผิดครอบคลุมไปถึงผู๎มีสํวน

เกี่ยวข๎องตําง ๆ ทั้งผู๎ที่ให๎ความสะดวกในการเก็บรักษาหรือควบคุมดูแลรายได๎จากการค๎ายาเสพติด ผู๎

ครอบครอง หรือใช๎รายได๎จากการค๎ายาเสพติด รวมถึงผู๎ที่รู๎หรือสงสัยวํามีการฟอกเงินแตํไมํรายงานเป็น

เหตุให๎เกิดความเสียหายแกํการสืบสวนสอบสวนการฟอกเงิน 

อนึ่ง กฎหมายฉบับนี้มีข๎อสันนิษฐานวําทรัพย์สินของผู๎ค๎ายาเสพติดภายใน 6 ปีย๎อนหลังถือเป็น

ทรัพย์สินที่ได๎มาจากการค๎ายาเสพติด แตํเจ๎าของทรัพย์สินสามารถพิสูจน์ที่มาของทรัพย์สินได๎45 

2) Prevention of Terrorism (Temporary Provision) Act 1989 

กฎหมายฉบับนี้กําหนดความผิดเกี่ยวกับการเก็บรักษาหรือควบคุมรายได๎ของผู๎กํอการร๎ายใน

ลักษณะเป็นการชํวยเหลือหรืออํานวยความสะดวก,การไมํรายงานเกี่ยวกับการฟอกเงินที่สืบเนื่องจากการ

ธุรกิจการค๎า และการเปิดเผยข๎อมูลที่นําจะกํอให๎เกิดความเสียหายแกํการสืบสวนการฟอกเงิน 

อนึ่ง การเปิดเผยหรือไมํรายงานข๎อมูลซึ่งอาจกํอความเสียหายแกํการสอบสวนไมํนํามาใช๎กับผู๎

ประกอบวิชาชีพให๎คําปรึกษาทางกฎหมายที่ต๎องเก็บข๎อมูลจากการประกอบวิชาชีพไว๎เป็นความลับหรือ

ต๎องเปิดเผยข๎อมูลแกํลูกความหรือบุคคลใดเพ่ือดําเนินการตามกฎหมาย 

3) Criminal Justice (Scotland) Act 1987 (as amended by the Criminal Justice 

Act 1993) 

กฎหมายฉบับนี้รัฐบาลอังกฤษตราขึ้นมีผลบังคับใช๎ในสกอตแลนด์ โดยนําความผิดตาม Drug 

Trafficking Act 1994 มาใช๎บังคับด๎วย 

 

 
                                                           
 45  ฉัตรชัย ตรีพิพัฒน์กุล, "ผลกระทบจากการบังคับใช๎พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2551: ศึกษากรณีการรายงานการดําเนินการตามหมวดสี่ของคณะกรรมการธุรกรรมและเลขาธิการคณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินตํอคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแหํงชาติ" (ปริญญามหาบัณฑิต, สาขานิติศาสตร์ คณะ
นิติศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554), หน๎า. 66 
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4) Money Laundering Regulation 1993 

กฎหมายฉบับนี้ได๎กําหนดให๎สถาบันการเงินและบุคคลอ่ืนตามที่กฎหายกําหนดต๎องจัดตั้งระบบ

เพ่ือตํอต๎านการฟอกเงิน หากฝุาฝืนจะมีความผิดอาญา ไมํวําในสถาบันการเงินนั้นจะมีการฟอกเงิน

หรือไมํ โดยสถาบันการเงินและบุคคลอ่ืนตามที่กฎหมายกําหนดมีหน๎าที่ ตํอไปนี้ 

1) ควบคุมติดตํอสื่อสารตามสมควรเพ่ือปูองกันหรือยับยั้งการฟอกเงิน 

2) ตรวจสอบธุรกรรมที่อาจเป็นการฟอกเงิน 

3) เก็บรักษาข๎อมูลที่เป็นการบํงชี้ตัวตนลูกค๎า 

4) รายงานเกี่ยวกับตัวตนของลูกค๎าหรือความสงสัยวําอาจมีการฟอกเงิน 

5) ให๎ความรู๎และฝึกอบรมพนักงานในการตํอต๎านการฟอกเงิน 

 3.3.3 ประเทศออสเตรเลีย 

ประเทศออสเตรเลียเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจระดับโลก ด๎วยโครงสร๎าง

ระบบเศรษฐกิจและสภาพภูมิศาสตร์ของประเทศทําให๎ประเทศออสเตรเลียตกเป็นเปูาหมายของกลุํม

อาชญากรรมทางเศรษฐกิจในการใช๎เป็นที่หลบซํอนตัวและขยายเครือขํายการกระทําผิด อุตสาหกรรม

และธุรกิจหลายประเภทได๎ถูกใช๎เป็นชํองทางฟอกเงิน ทั้งธุรกิจการเงินการธนาคาร อสังหาริมทรัพย์ การ

นําเข๎าหรือสํงออกสินค๎า เป็นต๎น  ดังนั้น ประเทศออสเตรเลียจึงมีการออกกฎหมายปูองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินซึ่งนับเป็นกฎหมายฟอกเงินที่สมบูรณ์มากที่สุดประเทศหนึ่ง ได๎แกํ46 

1) Customs Act 1901 

Customs Act 1901 ออกมาเพ่ือจัดการกับปัญหายาเสพติด กฎหมายให๎อํานาจรัฐยึดรายได๎

ที่มาจากการค๎ายาเสพติดได๎ ไมํวําจะเป็นเช็ค เงินสด หรือทรัพย์สินใด รวมถึงให๎อํานาจศาลสั่งปรับ

ผู๎กระทําผิดได๎สูงเทํากับผลประโยชน์ที่ได๎รับจากการค๎ายาเสพติด47 อยํางไรก็ตามกฎหมายฉบับนี้เป็นแตํ

เพียงการให๎อํานาจรัฐใช๎มาตรการบังคับเอาจากทรัพย์สินที่ได๎จากการค๎ายาเสพติดเทํานั้น แตํมิได๎เป็น

กฎหมายที่กําหนดความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติดไว๎โดยตรง 

 

                                                           
 46  ไชยยศ เหมะรัชตะ, มาตรการทางกฎหมายในการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน, หน๎า. 50-54 
 47  วีระพงษ์ บุญโญภาส, กระบวนการยุติธรรมกับกฎหมายปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน, หน๎า. 72-73 
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2) Proceeds of Crime Act 1987 

กฎหมายฉบับนี้ได๎กําหนดหลักเกณฑ์ให๎อํานาจศาลสั่งยึดทรัพย์สินที่ใช๎หรือเกี่ยวกับการกระทํา

ความผิด  ทั้งยังให๎เจ๎าหน๎าที่ตํารวจสามารถขออํานาจศาลสั่งให๎สถาบันการเงินสํงข๎อมูลบุคคลใดให๎แกํ

เจ๎าหน๎าที่ตํารวจเพ่ือประโยชน์ในทางคดีในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือเชื่อวําข๎อมูล ชื่อ ของบุคคลนั้น

เกี่ยวข๎องกับการกระทําความผิดร๎ายแรง (Serious Offence) ได๎แกํ ค๎ายาเสพติด หลีกเลี่ยงภาษี ฉ๎อโกง 

และฟอกเงิน เป็นต๎น หรือแสดงได๎วําบุคคลนั้นได๎รับหรือกําลังได๎รับผลประโยชน์ไมํวําโดยทางตรงหรือ

ทางอ๎อม และหากเจ๎าหน๎าที่ตํารวจเชื่อวําผู๎ ใดมีทรัพย์สินที่ ได๎มาจากการกระทําผิด (Financial 

Transaction) ในครอบครองก็สามารถขอหมายค๎นจากศาลได๎ หรือกรณีจําเป็นเรํงดํวนสามารถขอหมาย

ค๎นจากศาลทางโทรศัพท์ได๎อีกด๎วย 

ในสํวนของสถาบันการเงินเองมีหน๎าที่เก็บรักษาหลักฐานธุรกรรมทางการเงิน (Financial 

Transaction Document) เป็นเวลาอยํางน๎อย 7 ปี  

จากหลักเกณฑ์ท่ีได๎กําหนดไว๎ข๎างต๎น กลําวได๎วํา กฎหมายฉบับนี้เป็นการให๎อํานาจแกํเจ๎าหน๎าที่

รัฐตําง ๆ ในการจัดการกับผู๎กระทําผิด  โดยมิได๎กําหนดความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการฟอกเงินไว๎

เชํนเดียวกับ Customs Act 1901 

3) Financial Transaction Report Act 1988 (FTR Act)  

 Financial Transaction Report Act 1988 (FTR Act) หรือเดิมเรียก Cash 

Transaction Report Act 1988 มีผลบังคับใช๎เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 1988   โดยมีวัตถุประสงค์

ครอบคลุมถึงการทําธุรกรรมทางการเงินทุกประเภทที่ไมํจํากัดเฉพาะแตํเงินสดเทํานั้น   เมื่อมีการ

รายงานธุรกรรมมายังหนํวยงาน Australian Transaction Report and Analysis Centre (AUSTRAC) 

หนํวยงานนี้ก็จะสํงข๎อมูลไปยังหนํวยงานที่บังคับใช๎กฎหมายตํอไป โดยธุรกรรมที่ต๎องรายงานมีดังนี้ 

1) การรายงานธุรกรรมที่เกี่ยวข๎องกับการโอนเงินสด มี 2 กรณ ี

1.1)  บุคคลใดโอนเงินตราออสเตรเลียหรือเงินตราตํางประเทศเป็นจํานวนไมํน๎อยหวํา 5,000 

เหรียญออสเตรเลีย ภายในประเทศหรือออกนอกประเทศ (มาตรา15(1))  

1.2) บุคคลใดได๎รับโอนจากอีกบุคคลหนึ่งซึ่งเงินตราออสเตรเลียหรือเงินตราตํางประเทศเป็น

จํานวนไมํน๎อยกวํา 5,000 เหรียญออสเตรเลียจากภายนอกประเทศ (มาตรา 15 (5))  
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สองกรณีข๎างต๎น หากไมํรายงานธุรกรรมตามที่กําหนดไว๎ บุคคลนั้นจะต๎องได๎รับโทษคือ บุคคล

ธรรมดาต๎องระวางโทษปรับไมํเกิน 5,000 เหรียญออสเตรเลีย หรือจําคุกไมํเกิน 2 ปี หรือทั้งจําทั้งปรับ 

กรณีนิติบุคคล ต๎องระวางโทษปรับไมํเกิน 25,000 เหรียญออสเตรเลีย (มาตรา 15 (6)) 

2) การรายงานธุรกรรมที่นําสงสัยของผู๎ค๎าเงินสด (Cash Dealer) ผู๎เป็นคูํค๎าฝุายหนึ่งของ

ธุรกรรมต๎องรายงานธุรกรรมดังกลําวเมื่อมีข๎อมูลตํอไปนี้ 

2.1) เกี่ยวโยงกับการสืบสวนฐานหลบเลี่ยงหรือพยายามหลบเลี่ยงภาษีตามกฎหมายภาษี หรือ 

2.2) เกี่ยวโยงเกี่ยวกับการสืบสวนหรือวิธีพิจารณาความบุคคลใดในความผิดตํอกฎหมายแหํง

เครือจักรภพหรือประเทศออสเตรเลีย หรือ 

2.3) สนับสนุนการบังคับใช๎กฎหมาย Proceed of Crime Act 1987 หรือกฎข๎อบังคับซึ่ง

ออกมาภายใต๎กฎหมายฉบับดังกลําว (มาตรา 16 (1)) 

หากผู๎ค๎าเงินสดได๎รายงานข๎อมูลดังกลําวไปแล๎ว ต๎องไมํเปิดเผยการรายงานนั้นแกํบุคคลใด หาก

ฝุาฝืนต๎องระวางโทษปรับไมํเกิน 5,000 เหรียญออสเตรเลีย หรือจําคุกไมํเกิน 2 ปี หรือทั้งจําทั้งปรับ 

(มาตรา 16 (5A), 16 (5B)) 

หากผู๎ค๎าไมํปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนด กรณีบุคคลธรรมดา ต๎องระวางโทษปรับไมํเกิน  5,000 

เหรียญออสเตรเลีย หรือจําคุกไมํเกิน 2 ปี หรือทั้งจําทั้งปรับ กรณีนิติบุคคลต๎องระวางโทษปรับไมํเกิน  

25,000 เหรียญออสเตรเลีย (มาตรา 28) 

อนึ่ง ผู๎ค๎าเงินภายใต๎ FTR Act คือ ธนาคารพาณิชย์,บริษัทประกันภัย, บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์, 

ทรัสตี, ร๎านรับซื้อขายตั๋วเดินทางหรือแลกเปลี่ยนเงินตรา, ร๎านรับซื้อขายเงินตราหรือวัตถุมีคํา, บํอนการ

พนัน ,ตัวแทนรับซื้อขายเงินตราหรือธุรกิจนอกระบบ และผู๎เคลื่อนย๎ายเงินในความหมายตามธรรมดา48 

3) การรายงานคําสั่งเกี่ยวกับการโอนเงินทุนระหวํางประเทศจากลูกค๎าโดยกําหนดให๎ผู๎ค๎าเงิน

สด ผู๎กระทําการแทน หรือตามคําร๎องขอของบุคคลใดซึ่งไมํใชํธนาคารพาณิชย์ หรือผู๎ค้ํานั้นไมํใชํธนาคาร

พาณิชย์ จะต๎องรายงานธุรกรรมดังกลําว ตํอไปนี้ 

3.1) ผู๎ค๎านั้นเป็นผู๎สํงเงินทุนระหวํางประเทศออกนอกประเทศออสเตรเลีย หรือ 

3.2) ผู๎ค๎านั้นเป็นผู๎รับเงินทุนระหวํางประเทศ ซึ่งได๎ทําสํงในประเทศออสเตรเลีย (มาตรา 17B) 

                                                           
 48  วีระพงษ์ บุญโญภาส และคณะ, การกําหนดความผิดมูลฐานฟอกเงินที่ผู๎กระทําเป็นองค์กรอาชญากรรมข๎ามชาติ และ
มาตรการรวมทั้งความรํวมมือระหวํางประเทศในการปราบปรามการฟอกเงินและมาตรการยึด อายัด และริบทรัพย์สิน, หน๎า. 42 
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หากผู๎ค๎าไมํปฏิบัติตามกฎหมายนี้ กรณีบุคคลธรรมดา ต๎องระวางโทษปรับไมํเกิน 5,000 เหรียญ

ออสเตรเลีย หรือจําคุกไมํเกิน 2 ปี หรือทั้งจําทั้งปรับ กรณีนิติบุคคล ต๎องระวางโทษปรับไมํเกิน 25,000 เหรียญ

ออสเตรเลีย (มาตรา 28) 

จากข๎างต๎น พิจารณาได๎วํากฎหมายฉบับนี้ชํวยอํานวยความสะดวกแกํเจ๎าหน๎าที่รัฐในการสืบสวนสอบสวน

การกระทําผิดตําง  ๆโดยไมํได๎กําหนดความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการฟอกเงินแตํอยํางใด 

กรณีศึกษากฎหมายของประเทศออสเตรเลียที่ได๎ยกกลําวไว๎ เห็นได๎วํากฎหมายกําหนดเอ้ือแกํการ

ปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่รัฐในการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินโดยเน๎นไปที่ความผิดที่มีข๎อหารุนแรง เชํน ยา

เสพติด การเลี่ยงภาษี มิได๎มุํงเน๎นกําหนดลักษณะความผิดอาชญากรรมอยํางเฉพาะเจาะจง อยํางไรก็ตามจะต๎อง

นําไปพิจารณาตาหลักเกณฑ์อ่ืนๆที่กฎหมายปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินไดกําหนดไว๎ด๎วย 

 3.3.4 ประเทศมาเลเซีย 

ประเทศมาเลเซีย เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ และอยูํในกลุํมประเทศอาเซียนเชํนเดียวกับไทย มี

อาณาเขตติดตํอกับประเทศไทยในตอนใต๎ และเป็นประเทศหนึ่งที่มีสภาพเศรษฐกิจคล๎ายคลึงกับประเทศไทย 

ประเทศมาเลเซียเองมีกฎหมายเกี่ยวข๎องกับการฟอกเงินมาพร๎อม ๆ  กับประเทศไทย แตํได๎กําหนดความผิดมูลฐานไว๎

กวํา 100 มาตรา  ซึ่งเป็นการกําหนดความผิดมูลฐานที่กว๎างขวางกวําไทยหลายเทําตัว  ทั้งนี้เพ่ือให๎คลอบคลุมกับการ

กระทําผิด และประโยชน์ตํอการปูองปรามการฟอกเงินนั่นเอง 

กฎหมายปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินของมาเลเชีย มีดังนี้49 

1) Anti-Money Laundering Act 2001 

กฎหมายฉบับนี้ได๎กําหนดความผิดมูลฐานไว๎กวํา 100  มูลฐาน  ตัวอยํางเชํน ความผิดตามประมวล

กฎหมายอาญา, ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด,ความผิดเกี่ยวกับระเบิด, ความผิดตามกฎหมายอาวุธปืน, ความผิดตาม

กฎหมายประกันภัย, ความผิดเกี่ยวกับการลักพาตัว, ความผิดตามกฎหมายปูองกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน, 

ความผิดเกี่ยวกับธนาคารและสถาบันการเงิน, ความผิดตามกฎหมายการพนัน, ความผิดตามกฎหมายเด็ก, ความผิด

ตามกฎหมายบริษัท, ความผิดตามกฎหมายลิขสิทธิ์, ความผิดตามกฎหมายวัตถุระเบิดและอาวุธ เป็นต๎น 

                                                           
 49  วีระพงษ์ บุญโญภาส และคณะ, การกําหนดความผิดมูลฐานฟอกเงินที่ผู๎กระทําเป็นองค์กรอาชญากรรมข๎ามชาติ และ
มาตรการรวมทั้งความรํวมมือระหวํางประเทศในการปราบปรามการฟอกเงินและมาตรการยึด อายัด และริบทรัพย์สิน, หน๎า. 44-50 
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นอกจากความผิดกวํา 100 มูลฐานแล๎ว กฎหมายของประเทศมาเลเซียยังมีบทลงโทษที่รุนแรง และให๎

อํานาจแกํเจ๎าหน๎าที่ในการปูองกันและปราบปรามอยํางกว๎างขวาง ซึ่งอาจกระทบตํอสิทธิเสรีภาพของประชาชนบ๎าง 

แตํก็ทําให๎การทํางานด๎านการฟอกเงินเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพนั่นเอง 

2) Anti-Money Laundering Bill 2001 

กฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายปราบปรามการฟอกเงินที่กําหนดความผิดไว๎กวํา 119 มูลฐาน และใช๎กับ

สถาบันการเงินซึ่งอยูํในบังคับของ Labuan Offshore Financial Services Authority (LOFSA) ซึ่งเป็นหนํวยงาน

รับผิดชอบดูแลการทํางานของสถาบันการเงินนอกระบบที่มีเครือขํายอยูํทั่วโลก เป็นผู๎กําหนดนโยบายควบคุมการ

ดําเนินงานในสถาบันการเงินและมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงิน และในขณะเดียวกันก็มีหน๎าที่รับจด

ทะเบียนธุรกิจสถาบันการเงินที่เกิดใหมํด๎วย  

นอกจากนี้ กฎหมายฉบับนี้ยังได๎กํอตั้งหนํวยงาน Financial Intelligence Unit (FIU) มีหน๎าที่รายงาน

ธุรกรรมทางการเงิน หรือข๎อมูลเกี่ยวกับการฟอกเงิน และให๎อํานาจแกํเจ๎าหน๎าที่ในการสืบสวนสอบสวนการกระทํา

ผิดอยํางกว๎างขวาง เชํน ค๎นหรือเข๎าไปแสวงหาพยานหลักฐานในการดําเนินคดีโดยไมํจําเป็นต๎องมีหมายค๎น เป็นต๎น 

 3.3.5 ประเทศสิงคโปร์ 

ประเทศสิงคโปร์ เป็นประเทศที่มีความเจริญและมั่นคงทั้งด๎านเทคโนโลยีและเศรษฐกิจแหํงหนึ่งของเอเชีย 

อีกทั้งเป็นศูนย์กลางการค๎าและการลงทุนที่สําคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ ด๎วยกฎหมายเกี่ยวกับการรักษา

ความลับของธนาคารยังมีข๎อบกพรํองบางประการ เชํน ไมํได๎กําหนดให๎ต๎องรายงานธุรกรรมทางการเงิน  ประเทศ

สิงคโปร์จึงเป็นแหลํงทุนดึงดูดเหลําบรรดาอาชญากร และองค์การกํอการร๎ายข๎ามชาติในการฟอกเงินเป็นอยํางดี 

ในสํวนกฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงินของประเทศสิงคโปร์นั้น ได๎แกํ The Corruption, Drug Trafficking, 

and Other Serious Crimes ( Confiscation of Benefits) Act (Chapter 65A) (CDSA) โดยกําหนดความผิดอาญา

สําหรับการฟอกเงิน กวํา 370 ฐานความผิด และกําหนดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได๎มาจากการค๎ายาเสพติด รวมถึงการ

กระทําความผิดในตํางประเทศหากได๎กระทําในประเทศสิงคโปร์ยํอมมีความผิดตามกฎหมายนี้ด๎วย50 

 

 

                                                           
 50  Baker’s Academy, "Anti-Money Laundering (Aml) in Singapore," [Online] Accessed: 09 July 2016.  
Available from:  http://www.bankersacademy.com/resources/free-tutorials/354-aml-singapore 
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ความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย CDSA ได๎แก ํ

1. การชํวยเหลือผู๎อ่ืนในการเก็บรักษาเงินหรือทรัพย์สินที่ได๎มาจากการค๎ายาเสพติดและการกระทํา

ความผิดอาญาตามมาตรา 43 และ 44 

มาตรา 43  

(1) ภายใต๎บังคับของบทบัญญัติ (3) ผู๎ใดเข๎ารํวมหรือมีสํวนเกี่ยวข๎องกับข๎อตกลงโดยรู๎หรือควรรู๎วําข๎อตกลง

นั้น 

(a) เป็นการตกลงชํวยเหลือผู๎อ่ืนเก็บรักษาทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดฐานค๎ายาเสพติดเพ่ือ

ประโยชน์ของผู๎กระทําความผิด (ไมํวําจะเป็นการปกปิด ยักย๎ายออกจากเขตอํานาจศาล โอนให๎ตัวแทน หรือโดยวิธี

อ่ืนใด) 

(b) เป็นการตกลงเพ่ือดูแลรักษาผลประโยชน์ที่ได๎จากความผิดฐานค๎ายาเสพติด โดยอาจเป็นเงินที่ได๎รับ

มอบหมายจากผู๎กระทําความผิดให๎ดูแลรักษาไว๎ ไมํวําโดยตรงหรือโดยอ๎อม หรือชํวยจําหนํายเงินดังกลําวด๎วยการ

ลงทุนหรือด๎วยวิธีอ่ืนใด 

หากผู๎นั้นรู๎ หรือควนรู๎วําบุคคลที่ตนดูแลทรัพย์สินให๎เป็นผู๎กระทําความผิดฐานค๎ายาเสพติด หรือได๎

ทรัพย์สินมาจากการค๎ายาเสพติด ยํอมต๎องรับผิดตามมาตรานี้ 

(2) ในมาตรานี้ ทรัพย์สินที่ได๎รับจากการค๎ายาเสพติดหมายความรวมถึง ทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางสํวน ไมํ

วําโดยตรงหรือโดยอ๎อมที่แสดงให๎เห็นวําเป็นทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์จากการค๎ายาเสพติด 

(3) เมื่อบุคคลใดแจ๎งจํอพนักงานให๎ทราบถึงข๎อมูลหรือเหตุอันควรสงสัยวําทรัพย์สิน หรือ เงิน หรือการ

ลงทุนใดอาจเกี่ยวกับการค๎ายาเสพติด 

(a) หากผู๎แจ๎งข๎อมูลกระทําการฝุาฝืนบทบัญญัติ (1) ผู๎แจ๎งข๎อมูลจะไมํต๎องรับผิดตามมาตรานี้ หากการ

แจ๎งเป็นไปตามกรณีตํอไปนี้ 

(i)  ได๎มีการแจ๎งกํอนที่ผู๎แจ๎งข๎อมูลจะกระทําการอันฝุาฝืนบทบัญญัติ (1) ด๎วยความยินยอมของ

พนักงาน หรือ 

(ii) ได๎มีการแจ๎งโดยไมํชักช๎าภายหลังจากที่ผู๎แจ๎งข๎อมูลการะทําการฝุาฝืนบทบัญญัติ (1) 

(b) ผู๎แจ๎งข๎อมูลจะไมํถือวําละเมิดข๎อห๎ามการเปิดเผยข๎อมูลไมํวําจะเป็นข๎อห๎ามตามกฎหมาย สัญญา 

หรือระเบียบทางวิชาชีพ และ 

(c) ผู๎แจ๎งข๎อมูลไมํต๎องรับผิดในความเสียหายใด  ๆอันเกิดจากการแจ๎งข๎อมูลดังกลําว 
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(4) การพิจารณาคดีสําหรับความผิดตามมาตรานี้ จําเลยมีหน๎าที่พิสูจน์วํา 

(a) จําเลยไมํรู๎หรือควรรู๎วําข๎อตกลงที่ได๎กระทํานั้นเกี่ยวข๎องกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด

ฐานค๎ายาเสพติด หรือ 

(b) จําเลยไมํรู๎หรือควรรู๎วําข๎อตกลงที่ได๎กระทํานั้นเป็นข๎อตกลงชํวยเหลือผู๎อ่ืนเก็บรักษาทรัพย์สินที่

เกี่ยวกับการกระทําความผิดตามที่บัญญัติใน (1) หรือ 

(c) จําเลยมีเจตนาจะแจ๎งข๎อมูลหรือเหตุอันควรสงสัยแกํเจ๎าพนักงานตามบทบัญญัติ (3) แล๎ว แตํมีเหตุ

อันสมควรที่ทําให๎ไมํอาจแจ๎งได๎ตามบทบัญญัติ (3)(a) หรือ 

(d) กรณีที่จําเลยผู๎กระทําความผิดตามมาตรานี้เป็นลูกจ๎าง จําเลยมีหน๎าที่พิสูจน์วําได๎แจ๎งข๎อมูลหรือ

เหตุอันควรสงสัยตามบทบัญญัติ (3) ให๎แกํบุคคลที่มีหน๎าที่รับแจ๎งแล๎ว 

(5) ผู๎กระทําความผิดตามมาตรานี้ต๎องระวางโทษจําคุกไมํเกิน 7 ปี หรือปรับไมํเกิน 500,000 ดอลลาร์

สิงคโปร์ หรือทั้งจําทั้งปรับ หากผู๎กระทําความผิดเป็นบุคคลธรรมดา หากผู๎กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล ต๎องระวาง

โทษปรับไมํเกิน 1,000,000 ดอลลาร์สิงคโปร์  

มาตรา 44 

(1) ภายใต๎บังคับของบทบัญญัติ (3) ผู๎ใดเข๎ารํวมหรือมีสํวนเกี่ยวข๎องกับข๎อตกลงโดยรู๎หรือควรรู๎วําข๎อตกลง

นั้น 

(a) เป็นการตกลงชํวยเหลือผู๎อ่ืนเก็บรักษาทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดอาญาเพ่ือประโยชน์

ของผู๎กระทําความผิด ไมํวําจะเป็นการปกปิด ยักย๎ายออกจากเขตอํานาจศาล โอนให๎ตัวแทน หรือวิธีอ่ืนใด 

(b) เป็นการตกลงเพ่ือดูแลรักษาผลประโยชน์ที่ได๎จากความผิดอาญา โดยอาจเป็นเงินที่ได๎รับมอบหมาย

จากผู๎กระทําความผิดให๎ดูแลรักษาไว๎ ไมํวําโดยตรงหรือโดยอ๎อม หรือชํวยจําหนํายเงินดังกลําวด๎วยการลงทุนหรือ

ด๎วยวิธีอ่ืนใด 

หากผู๎นั้นรู๎หรือควรรู๎วําบุคคลที่ตนดูแลทรัพย์สินให๎ เป็นผู๎กระทําความผิดอาญาหรือได๎ทรัพย์สินมาจาก

การกระทําความผิดอาญา ยํอมต๎องรับผิดตามมาตรานี้ 

(2) มาตรานี้ ทรัพย์สินที่ได๎จากการกระทําความผิดอาญาหมายความรวมถึง ทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางสํวน 

ไมํวําโดยตรงหรือโดยอ๎อมที่แสดงให๎เห็นวําเป็นทรัพย์สินที่เป็นผลประโยชน์จากการกระทําความผิดอาญา 

(3) เมื่อบุคคลใดแจ๎งตํอเจ๎าพนักงานให๎ทราบถึงข๎อมูลหรือเหตุอันควรสงสัยวําทรัพย์สิน เงิน หรือการ

ลงทุนใดอาจเกี่ยวกับการกระทําความผิดอาญา 
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(a) หากผู๎แจ๎งข๎อมูลกระทําการฝุาฝืนบทบัญญัติ (1) ผู๎แจ๎งข๎อมูลจะไมํต๎องรับผิดตามมาตรานี้ หากการ

แจ๎งเป็นไปตามกรณีตํอไปนี้ 

(i) ได๎มีการแจ๎งกํอนที่ผู๎แจ๎งข๎อมูลจะกระทําการอันฝุาฝืนบทบัญญัติ (1) ด๎วยความยินยอมของพนักงาน 

หรือ 

(ii) ได๎มีการแจ๎งโดยไมํชักช๎าภายหลังจากที่ผู๎แจ๎งข๎อมูลการะทําการฝุาฝืนบทบัญญัติ (1) 

(b) ผู๎แจ๎งข๎อมูลจะไมํถือวําละเมิดข๎อห๎ามการเปิดเผยข๎อมูลไมํวําจะเป็นข๎อห๎ามตามกฎหมาย สัญญา 

หรือระเบียบทางวิชาชีพ และ 

(c) ผู๎แจ๎งข๎อมูลไมํต๎องรับผิดในความเสียหายใด  ๆอันเกิดจากการแจ๎งข๎อมูลดังกลําว 

(4) การพิจารณาคดีสําหรับความผิดตามมาตรานี้ จําเลยมีหน๎าที่พิสูจน์วํา 

(a) จําเลยไมํรู๎หรือควรรู๎วําข๎อตกลงที่ได๎กระทํานั้นเกี่ยวข๎องกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด

อาญา หรือ 

(b) จําเลยไมํรู๎หรือควรรู๎วําข๎อตกลงที่ได๎กระทํานั้นเป็นข๎อตกลงชํวยเหลือผู๎อ่ืนเก็บรักษาทรัพย์สินที่

เกี่ยวกับการกระทําความผิดตามที่บัญญัติใน (1) หรือ 

(c) จําเลยมีเจตนาจะแจ๎งข๎อมูลหรือเหตุอันควรสงสัยแกํเจ๎าพนักงานตามบทบัญญัติ (3) แล๎ว แตํมีเหตุ

อันสมควรที่ทําให๎ไมํอาจแจ๎งได๎ตามบทบัญญัติ (3)(a) หรือ 

(d) กรณีที่จําเลยผู๎กระทําความผิดตามมาตรานี้เป็นลูกจ๎าง จําเลยมีหน๎าที่พิสูจน์วําได๎แจ๎งข๎อมูลหรือ

เหตุอันควรสงสัยตามบทบัญญัติ (3) ให๎แกํบุคคลที่มีหน๎าที่รับแจ๎งแล๎ว 

(5) ผู๎กระทําความผิดตามมาตรานี้ต๎องระวางโทษจําคุกไมํเกิน 7 ปี หรือปรับไมํเกิน 500,000 ดอลลาร์

สิงคโปร์ หรือทั้งจําทั้งปรับ หากผู๎กระทําความผิดเป็นบุคคลธรรมดา หากผู๎กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล ต๎องระวาง

โทษปรับไมํเกิน 1,000,000 ดอลลาร์สิงคโปร์  

2. พบการทําธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีเหตุอันควรสงสัยวําเป็นทรัพย์สินที่ได๎มาจากการค๎ายาเสพ

ติดและการกระทําความผิดอาญา แตํไมํรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยนั้น ตามมาตรา 39 

มาตรา 39  

(1) เมื่อบุคคลใด หรือมีเหตุอันควรสงสัยวําทรัพย์สินใด 

(a) ไมํวําทั้งหมดหรือบางสํวน และไมํวําโดยตรงหรือโดยอ๎อม เป็นทรัพย์สินที่ได๎มา 

(b) ได๎ถูกใช๎ 
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(c) มีไว๎เพ่ือใช๎ 

สําหรับการกระทําความผิดอาญาหรือค๎ายาเสพติด ซึ่งการรู๎หรือมีเหตุอันควรสงสัยของบุคคลผู๎แจ๎งอาจ

เกิดจากการทําธุรกิจ วิชาชีพ หรือการทํางาน และบุคคลนั้นต๎องแจ๎งเหตุดังกลําวตํอเจ๎าพนักงานของหนํอยงาน 

Suspicious Reporting Office โดยไมํชักช๎า 

(2) ผู๎ใดฝุาฝืนบทบัญญัติใน (1) มีความผิดต๎องระวางโทษปรับไมํเกิน 20,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ 

(3) รัฐมนตรีผู๎รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้อาจกําหนดคุณสมบัติของบุคคล สถานการณ์ที่ต๎องแจ๎ง

เหตุ รูปแบบ และวิธีการในการแจ๎งเหตุตามบทบัญญัติ (1) 

(4) ผู๎เป็นทนายความ หรือลูกจ๎าง หรือลํามแปลภาษายํอมได๎รับความคุ๎มครองตามกฎหมาย และจะไมํมี

ความผิดแม๎ไมํแจ๎งข๎อมูลหรือเหตุอันควรสงสัยอันเป็นการฝุาฝืนบทบัญญัติ (1) และ (2) 

(5) จําเลยผู๎กระทําผิดตามมาตรานี้มีหน๎าที่พิสูจน์วําการที่ตนไมํแจ๎งข๎อมูลหรือเหตุอันควรสงสัยนั้น

เนื่องจากมีเหตุอันควร 

(6) ผู๎ใดโดยสุจริตทําการแจ๎งตํอเจ๎าพนักงานของหนํวยงาน Suspicious Transaction Reporting Office 

(a) ซึ่งข๎อมูลหรือเหตุอันควรสงสัยตามบทบัญญัติ (1) (a),(b) หรือ (c) หรือ 

(b) ซึ่งข๎อมูลใด  ๆที่เกิดจากการรู๎หรือความสงสัยของตนเอง 

ผู๎แจ๎งข๎อมูลจะไมํถือวําละเมิดข๎อห๎ามการเปิดเผยข๎อมูล ไมํวําจะเป็นข๎อห๎ามตามกฎหมาย สัญญา หรือ

กฎระเบียบตามวิชาชีพ และไมํต๎องรับผิดในความเสียหายใด  ๆจากการแจ๎งข๎อมูลดังกลําว 

(7) นอกเหนือจากกรณีบทบัญญัติ (5) หรือ (6) กรณีที่ผู๎กระทําความผิดตามมาตรานี้เป็นลูกจ๎าง จําเลย

มีหน๎าที่พิสูจน์วําได๎แจ๎งข๎อมูล หรือเหตุอันควรสงสัยนั้นให๎แกํบุคคลผู๎มีหน๎าที่รับแจ๎งแล๎ว 

(8) การแจ๎งข๎อมูลกรณี (7) ไมํถือวําละเมิดข๎อห๎ามการเปิดเผยข๎อมูล ไมํวําจะเป็นข๎อห๎ามตามกฎหมาย 

สัญญา หรือกฎระเบียบทางวิชาชีพ 

(9) คําวํา “การคุ๎มครองตามกฎหมาย” ในมาตรานี้มีความหมายเชํนเดียวกับมาตรา 35(2) 

3. การรับ การครอบครอง การใช๎ การปกปิด และการเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพย์สินที่ได๎มาจากการค๎ายา

เสพติดและการกระทําความผิดอาญา มาตรา 46 และ มาตรา 47 

ผู๎กระทําความผิดตามมาตรา 46 และ 47 นี้ ต๎องระวางโทษจําคุกไมํเกิน 7 ปี หรือปรับไมํเกิน 500,000 

ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือทั้งจําทั้งปรับกรณีผู๎กระทําความผิดเป็นบุคคลธรรมดา หากผู๎กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล 

ต๎องระวางโทษปรับไมํเกิน 1,000,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ เชํนเดียวกับระวางโทษในมาตรา 43 และ มาตรา 44 
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มาตรา 46 

(1) ผู๎ใด 

(a) ปกปิดหรือซํอนเร๎นอําพรางทรัพย์สินที่ได๎มาจากการกระทําความผิดฐานค๎ายาเสพติดทั้งหมด

หรือบางสํวน ไมวํําโดยตรงหรือโดยอ๎อม 

(b) โอน หรือ ยักย๎ายทรัพย์สินที่ได๎มาจากการกระทําความผิดฐานค๎ายาเสพติดออกไปเพ่ือให๎พ๎น

จากเขตอํานาจศาล 

(c) รับ ครอบครอง หรือใช๎ทรัพย์สินที่ได๎มาจากการกระทําความผิดฐานค๎ายาเสพติดผู๎นั้นมีความผิด 

(2) ผู๎ใดรู๎หรือควรรู๎วําทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินที่ผู๎ อ่ืนได๎มาจากการค๎ายาเสพติดไมํวําทั้งหมดหรือ

บางสํวน และไมํวําโดยตรงหรือโดยอ๎อม 

(a) ปกปิดหรือซํอนเร๎นอําพรางทรัพย์สินดังกลําว หรือ 

(b) โอน หรือยักย๎ายทรัพย์สินที่ได๎มาจากการกระทําความผิดฐานค๎ายาเสพติดออกไปเพ่ือให๎

พ๎นจากเขตอํานาจศาล 

ผู๎นั้นมีความผิด 

(3) ผู๎ใดรับ ครอบครองทรัพย์สิน โดยรู๎หรือควรรู๎วําเป็นทรัพย์สินที่ผู๎อ่ืนได๎มาจากการค๎ายาเสพติดไมํวํา

ทั้งหมดหรือบางสํวน และไมํวําโดยตรงหรือโดยอ๎อม ผู๎นั้นมีความผิด 

(4) บทบัญญัติ (1) (a) และ (2) (a) การปกปิดและซํอนเร๎นอําพรางทรัพย์สินหมายความรวมถึงการปกปิด

หรือซํอนเร๎นอําพรางในลักษณะที่แท๎จริง ถึงการได๎มา แหลํงที่ตั้ง การจําหนําย การโอน การได๎สิทธิใด ๆ ซึ่ง

ทรัพย์สิน 

(5) เพ่ือประโยชน์ของบทบัญญัติ (3) การใช๎ทรัพย์สินเพ่ือเป็นคําตอบแทนนั้นยังไมํเป็นความผิด หาก

มูลคําของทรัพย์สินน๎อยกวํามูลคําตลาดมาก เว๎นแตํการให๎คําตอบแทนนั้นได๎ให๎แกํบุคคลผู๎ให๎บริการหรือชํวยเหลือ

ในการค๎ายาเสพติด 

(6) ผู๎กระทําความผิดตามมาตรานี้ต๎องระวางโทษจําคุกไมํเกิน 7 ปี หรือปรับไมํเกิน 500,000 ดอลลาร์

สิงคโปร์ หรือทั้งจําทั้งปรับ กรณีผู๎กระทําความผิดเป็นบุคคลธรรมดา หากผู๎กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล ต๎อง

ระวางโทษปรับไมํเกิน 1,000,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ 

 

 



 

 

94 

มาตรา 47 

(1) ผู๎ใด 

(a)  ปกปิดหรือซํอนเร๎นอําพรางทรัพย์สินที่ได๎มาจากการกระทําความผิดอาญาทั้งหมดหรือบางสํวน 

ไมํวําโดยตรงหรือโดยอ๎อม 

(b) โอน หรือ ยักย๎ายทรัพย์สินที่ได๎มาจากการกระทําความผิดอาญาออกไปเพ่ือให๎พ๎นจากเขต

อํานาจศาล 

(c)  รับ ครอบครอง หรือใช๎ทรัพย์สินที่ได๎มาจากการกระทําความผิดอาญา 

ผู๎นั้นมีความผิด 

(2) ผู๎ใดรู๎หรือควรรู๎วําทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินที่ผู๎อ่ืนได๎มาจากการกระทําความผิดอาญาไมํวําทั้งหมด

หรือบางสํวน และไมํวําโดยตรงหรือโดยอ๎อม 

(a)  ปกปิดหรือซํอนเร๎นอําพรางทรัพย์สินดังกลําว หรือ 

(b) โอน หรือยักย๎ายทรัพย์สินที่ได๎มาจากการกระทําความผิดอาญาออกไปเพ่ือให๎พ๎นจากเขตอํานาจ

ศาล 

ผู๎นั้นมีความผิด 

(3) ผู๎ใดรับ ครอบครองทรัพย์สิน โดยรู๎หรือควรรู๎วําเป็นทรัพย์สินที่ผู๎อ่ืนได๎มาจากการกระทําความผิด

อาญาไมํวําทั้งหมดหรือบางสํวน และไมํวําโดยตรงหรือโดยอ๎อม ผู๎นั้นมีความผิด 

(4) บทบัญญัติ (1) (a) และ (2) (a) การปกปิดและซํอนเร๎นอําพรางทรัพย์สินหมายความรวมถึงการปกปิด

หรือซํอนเร๎นอําพรางในลักษณะที่แท๎จริง ถึงการได๎มา แหลํงที่ตั้ง การจําหนําย การโอน การได๎สิทธิใด ๆ ซึ่ง

ทรัพย์สิน 

(5) เพ่ือประโยชน์ของบทบัญญัติ (3) การใช๎ทรัพย์สินเพ่ือเป็นคําตอบแทนนั้นยังไมํเป็นความผิด หาก

มูลคําของทรัพย์สินน๎อยกวํามูลคําตลาดมาก เว๎นแตํการให๎คําตอบแทนนั้นได๎ให๎แกํบุคคลผู๎ให๎บริการหรือชํวยเหลือ

ในการกระทําความผิดอาญา 

(6) ผู๎กระทําความผิดตามมาตรานี้ต๎องระวางโทษจําคุกไมํเกิน 7 ปี หรือปรับไมํเกิน 500,000 ดอลลาร์

สิงคโปร์ หรือทั้งจําทั้งปรับ กรณีผู๎กระทําความผิดเป็นบุคคลธรรมดา หากผู๎กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล ต๎อง

ระวางโทษปรับไมํเกิน 1,000,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ 
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4. การเปิดเผยข๎อมูลแกํผู๎อ่ืนซึ่งอาจทําให๎เกิดความเสียหายแกํการสอบสวนตามมาตรา 48 แหํงกฎหมาย 

CDSA  

มาตรา 48 

(1) ผู๎ใด 

(a) รู๎หรือควรรู๎วําเจ๎าพนักงานกําลังปฏิบัติหน๎าที่หรือจะปฏิบัติหน๎าที่ในการสอบสวนตาม

พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอ่ืนที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ และ 

(b) เปิดเผยแกํผู๎อ่ืนซึ่งข๎อมูลหรือข๎อเท็จจริงใด ๆ  ที่อาจทําให๎เกิดความเสียหายตํอการปฏิบัติหน๎าที่

ในการสอบสวน 

ผู๎นั้นมีความผิดต๎องระวางโทษจําคุกไมํเกิน 3 ปี หรือปรับไมํเกิน 30,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือทั้งจําทั้ง

ปรับ 

(2) ผู๎ใด 

(a) รู๎หรือควรรู๎วํามีการแจ๎งข๎อมูลหรือเหตุอันควรสงสัยตํอเจ๎าพนักงานตามพระราชบัญญัตินี้ และ 

(b) เปิดเผยแกํผู๎อ่ืนซึ่งข๎อมูลหรือข๎อเท็จจริงใด ๆ  ที่อาจทําให๎เกิดความเสียหายตํอการปฏิบัติหน๎าที่

ในการสอบสวนตามที่มีการแจ๎งข๎อมูลหรือเหตุอันควรสงสัยนั้น 

ผู๎นั้นมีความผิดต๎องระวางโทษจําคุกไมํเกิน 3 ปี หรือปรับไมํเกิน 30,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือทั้งจําทั้ง

ปรับ 

(3) ทนายความ หรือเสมียนทนายไมํต๎องรับผิดตามบทบัญญัติ (1) หรือ (2) สําหรับการเปิดเผยข๎อมูล

หรือข๎อเท็จจริง 

(a) ตํอลูกความ หรือตัวแทนของลูกความเพ่ือให๎คําปรึกษาทางกฎหมาย หรือให๎บริการทางวิชาชีพ 

หรือ 

(b) ตํอผู๎อื่นที่เกี่ยวข๎องกับการพิจารณาคดี 

(4) บทบัญญัติ (3) ไมํใช๎บังคับกับการเปิดเผยข๎อมูลหรือข๎อเท็จจริงที่มีวัตถุประสงค์มิชอบด๎วย

กฎหมาย 

(5) ในการพิจารณาคดีความผิดตามบทบัญญัติ (1) หรือ (2) จําเลยมีหน๎าที่พิสูจน์วําตนไมํรู๎ หรือไมํ

ควรรู๎วําการเปิดเผยข๎อมูลจะทําให๎เกิดความเสียหายตามที่ได๎ระบุไว๎ในบทบัญญัติ (1) หรือ (2) 
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(6) ยกเว๎นความผิดแกํเจ๎าพนักงานหรือบุคคลผู๎ปฏิบัติหน๎าที่ในการบังคับใช๎หรือมีเจตนาเพ่ือบังคับใช๎

พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข๎องกับการค๎ายาเสพติดหรือความผิดร๎ายแรง 

ตํอมาเมื่อปี พ.ศ.2007 ได๎มีการแก๎ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย CDSA โดยเพ่ิมความผิดมูลฐานตามกฎหมายปูองกัน

และปราบปรามการฟอกเงินจํานวนมาก ในบัญชีที่ 2 แหํงกฎหมายนี้ 

 3.3.6 ข้อแนะน าของกลุ่มเฉพาะกิจเพื่อปฏิบัติการทางการเงิน (Financial Action Task 
Force: FATF) 

การที่ประชาคมโลกต๎องเผชิญกับปัญหาคุกคามจากการฟอกเงิน ทําให๎การประชุมกลุํมประเทศ

อุตสาหกรรมชั้นนําของโลก หรือ G7 ครั้งประชุมสุดยอดที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อปี ค.ศ.1989 ได๎จัดตั้งศูนย์

ปฏิบัติการสากลเพ่ือตํอต๎านการฟอกเงิน Financial Action Task Force หรือ FATF โดยเป็นองค์กรความรํวมมือ

ระหวํางประเทศระหวํางภาคีสมาชิก เพ่ือกําหนด พัฒนา และสํงเสริมนโยบายเพ่ือตํอต๎านการฟอกเงิน มีการกําหนด

กฎเกณฑ์ให๎ประเทศสมาชิกบัญญัติกฎหมายปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินให๎มีประสิทธิภาพ และเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน รวมถึงสํงเสริมประเทศที่ไมํได๎เป็นภาคีให๎ตํอสู๎กับการฟอกเงินอีกด๎วย 

ภารกิจเริ่มแรกของ FATF คือ  การเสนอข๎อแนะนําจํานวน 40 ข๎อ  ที่ เรียกวํา The 40 

Recommendations  เมื่อปีค.ศ. 1990 ซึ่งวางหลักให๎ประเทศภาคีสมาชิกรับไปปฏิบัติเพ่ือปูองกันและปราบปราม

การฟอกเงิน  ประกอบไปด๎วยมาตรการตํอต๎านการฟอกเงินทั้งด๎านกระบวนการยุติธรรมและการบังคับใช๎กฎหมาย 

ระบบการเงิน และความรํวมมือระหวํางประเทศ  จนกลายเป็นมาตรฐานสากล แม๎ประเทศที่ไมํได๎เป็นภาคีสมาชิกเอง

ยังนําไปเป็นแนวทางในการบัญญัติกฎหมาย รวมทั้งประเทศไทยด๎วย 

ตํอมา FATF ได๎แก๎ไขขยายข๎อแนะนําพิเศษให๎ครอบคลุมไปถึงการตํอต๎านสนับสนุนทางการเงินแกํการกํอ

การร๎าย เป็น 9 ข๎อ (The 40+9 Recommendations) ซึ่งใช๎เป็นมาตรฐานสากลในการปูองกันและปราบปรามการ

ฟอกเงิน (Anti-Money Laundering – AML) และการตํอต๎านการสนับสนุนทางการเงินแกํการกํอร๎าย (Counter the 

Financing of Terrorism -CFT) เพ่ือให๎สอดคล๎องกับกฎหมายอาญา กฎหมายธนาคาร และมาตรการข๎อปฏิบัติของ

สถาบันการเงินตําง  ๆ 

ข๎อแนะนําของ FATF ในสํวนมาตรการตรวจสอบเพ่ือทราบข๎อเท็จจริงของลูกค๎า การเก็บรักษาข๎อมูลของ

ลูกค๎า และการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรต๎องสงสัยเป็นสิ่งสําคัญที่สถาบันการเงินตําง ๆ  ผู๎ประกอบธุรกิจหรือผู๎

ประกอบวิชาชีพบางประเภทที่กฎหมายกําหนดต๎องปฏิบัติอยํางเครํงครัดไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือความสะดวกใน

การติดตามรํองรอยทางการเงินของขบวนการฟอกเงินได๎ 
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ตํอไปนี้ขอยกตัวอยํางข๎อแนะนําของ FATF ในสํวนบทบาทของระบบการเงินในการตํอสู๎กับการฟอกเงิน 

ดังนี้51 

ข๎อที่ 8  ข๎อแนะนําที่ 10 – 29  ไมํเพียงบังคับใช๎แตํธนาคารเทํานั้น แตํรวมถึงสถาบันการเงินที่ไมํใชํ

ธนาคารด๎วย  แม๎วําสถาบันการเงินที่ไมํใชํธนาคารนั้นจะไมํได๎อยูํในการกํากับดูแลอยํางเป็นทางการของทุกประเทศ 

แตํรัฐบาลควรมีหลักประกันวําสถาบันเหลํานี้อยูํภายใต๎กฎหมาย ระเบียบข๎อบังคับวําด๎วยการปูองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินอยํางเดียวกันกับสถาบันการเงินอ่ืน  ๆ 

ข๎อที่ 9 หนํวยงานระดับชาติที่เกี่ยวข๎องควรใช๎ข๎อแนะนําข๎อที่ 10 – 21 และ ข๎อที่ 23 กับการดําเนินการ

ทางการเงินวําเป็นการดําเนินการของธุรกิจหรือวิชาชีพซึ่งไมํใชํสถาบันการเงิน ทั้งนี้ เป็นเรื่องของแตํละประเทศที่จะ

ใช๎มาตรการในการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินในสถานการณ์พิเศษหรือไมํ 

ข๎อที่ 10 สถาบันการเงินไมํควรเก็บรักษาชื่อบัญชีที่มีลักษณะเห็นได๎ชัดเจนวําเป็นชื่อปลอม โดยต๎องจัด

ให๎ลูกค๎ามีการแสดงตัวด๎วยการแสดงเอกสารทางราชการหรือเอกสารแสดงตัวที่เชื่อถือได๎ และจัดให๎มีการบันทึก

ข๎อมูลเฉพาะตัวของลูกค๎าทุกครั้งที่มีการทําธุรกรรม  โดยไมํคํานึงวําลูกค๎านั้นจะเป็นลูกค๎าประจําหรือไมํ 

เพ่ือให๎เป็นไปตามข๎อบังคับในการแสดงตนเกี่ยวกับนิติบุคคล สถาบันการเงินควรใช๎มาตรการตํอไปนี้ใน

กรณีจําเป็น 

(1) ตรวจพิสูจน์สถานะและโครงสร๎างธุรกิจของลูกค๎า จากทะเบียนทางราชการ หรือจากตัวลูกค๎าเอง 

หรือทั้งสองทาง รวมทั้งข๎อมูลอ่ืน ๆ  ของลูกค๎า ทั้งชื่อ รูปแบบของนิติบุคคล สถานที่ กรรมการ และระเบียบอ่ืน ๆ  

ของนิติบุคคลนั้น 

(2) ตรวจพิสูจน์วําบุคคลที่อ๎างวําได๎กระทําการในนามของลูกค๎าได๎รับมอบอํานาจมาอยํางถูกต๎อง 

ข๎อที่ 11 สถาบันการเงินควรใช๎มาตรการที่เหมาะสมในการได๎มาซึ่งข๎อมูลเกี่ยวกับการระบุตัวบุคคลในการ

ทําธุรกรรม  กรณีมีข๎อสงสัยวําลูกค๎ากําลังทําการด๎วยตนเองหรือไมํ  

ข๎อที่ 12 สถาบันการเงินควรเก็บรักษาข๎อมูลที่จําเป็นเกี่ยวกับการทําธุรกรรมของลูกค๎าเป็นเวลาอยํางน๎อย 

5 ปี เพ่ือให๎สามารถเรียกดูข๎อมูลได๎อยํางรวดเร็ว กรณีเมื่อมีการร๎องขอข๎อมูลจากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง  ทั้งนี้ เพ่ือ

เป็นพยานหลักฐานในการดําเนินคดีกับอาชญากร หากจําเป็นสถาบันการเงินควรเก็บรักษาข๎อมูลเกี่ยวกับการแสดง

ตนของลูกค๎า เป็นเวลา 5 ปี หลังจากได๎ปิดบัญชีนั้น  ๆแล๎ว 

                                                           
 51  นิกร เภรีกุล, การปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทฤษฎี กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติ, หน๎า. 260 
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ข๎อที่ 13 ประเทศตําง ๆ  ควรให๎ความสนใจตํอภัยคุกคามจากการฟอกเงินที่มาจากเทคโนโลยีใหมํ ๆ  และใช๎

มาตรการที่จําเป็นเพ่ือปูองกันไมํให๎มีการนําเทคโนโลยีมาใช๎ในการฟอกเงิน 

ข๎อที่ 14 สถาบันการเงินควรให๎ความสนใจเป็นพิเศษตํอธุรกรรมที่ซับซ๎อน ผิดปกติ มีมูลคําสูง และ

ธุรกรรมที่มีรูปแบบผิดปกติ ซึ่งไมํมีวัตถุประสงค์ชัดเจนทางกฎหมาย ควรมีการตรวจสอบวัตถุประสงค์ของธุรกรรม

ดังกลําวให๎มากที่สุดเทําที่ทําได๎ โดยบันทึกผลการตรวจสอบเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดสํงให๎แกํผู๎กํากับดูแล ผู๎

ตรวจสอบ และหนํวยงานที่บังคับใช๎กฎหมาย  

ข๎อที่ 15 กรณีที่สถาบันการเงินมีข๎อสงสัยวําเงินนั้นมาจากการประกอบอาชญากรรมหรือไมํ ควรบังคับให๎

สถาบันการเงินรายงานความสงสัยนั้นทันทีตํอหนํวยงานที่มีอํานาจหน๎าที่ 

ข๎อที่ 16 สถาบันการเงิน กรรมการ เจ๎าหน๎าที่ และพนักงานของสถาบันการเงิน ควรได๎รับความคุ๎มครอง

ตามกฎหมายทั้งความรับผิดทางอาญาและทางแพํง กรณีมีการเปิดเผยข๎อมูลซึ่งกําหนดโดยสัญญาหรือบทบัญญัติ

ตามกฎหมาย หากสถาบันการเงินหรือบุคคลดังกลําวรายงานความสงสัยตํอหนํวยงานที่มีอํานาจโดยสุจริต แม๎วําจะ

ยังไมํรู๎ผลของการกระทําผิดอยํางแนํชัด และไมํวําการกระทําผิดนั้นได๎เกิดขึ้นจริงหรือไมํ 

ข๎อที่ 17 สถาบันการเงิน กรรมการ เจ๎าหน๎าที่ และพนักงานของสถาบันการเงิน ไมํได๎รับอนุญาตให๎บอก

กลําวลูกค๎าวําข๎อมูลที่เกี่ยวกับลูกค๎าได๎ถูกรายงานไปยังหนํวยงานที่มีอํานาจหน๎าที ่

ข๎อที่ 18 สถาบันการเงินที่มีการรายงานข๎อสงสัยควรปฏิบัติตามคําแนะนําของหนํวยงานที่มีอํานาจหน๎าที่ 

ข๎อที่ 19 สถาบันการเงินควรพัฒนาแผนงานเพ่ือตํอต๎านการฟอกเงิน อยํางน๎อยที่สุด ดังนี้ 

(1) การพัฒนานโยบายภายใน กระบวนการและการควบคุม รวมทั้งการแตํงตั้งเจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติตาม

กฎหมายในระดับจัดการ และมีกระบวนการกลั่นกรองที่เพียงพอในการจ๎างพนักงาน 

(2) แผนงานการฝึกอบรมพนักงานอยํางตํอเนื่อง 

(3) หน๎าที่การตรวจสอบเพ่ือทดสอบแผนงาน 

ข๎อที่ 20 สถาบันการเงินควรประกันวําหลักการที่กลําวมาข๎างต๎นสามารถใช๎กับสาขาหรือหนํวยงานภายใต๎

การกํากับดูแลที่อยูํในตํางประเทศด๎วย โดยเฉพาะในประเทศที่ไมํใช๎หรือไมํมีประสิทธิภาพในการใช๎ข๎อแนะนํานี้  

หากกฎหมายและกฎระเบียบแหํงท๎องถิ่นนั้นห๎สมมิให๎ปฏิบัติดังกลําว สถาบันการเงินนั้นควรแจ๎งหนํวยงานที่มี

อํานาจหน๎าที่ในประเทศของสถาบันการเงินแมํถึงการไมํสามารถบังคับใช๎ข๎อแนะนํานี้ 
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ข๎อที่ 21 สถาบันการเงินควรให๎ความสนใจเป็นพิเศษตํอความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และธุรกรรมกับบุคคล 

รวมทั้งบริษัทและสถาบันการเงินจากประเทศที่ไมํใช๎ หรือไมํมีประสิทธิภาพในการใช๎ข๎อแนะนํานี้  ในกรณีที่ธุรกรรม

เหลํานี้ไมํมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนตามกฎหมาย ควรมีการตรวจสอบวัตถุประสงค์ของธุรกรรมดังกลําวให๎มากที่สุด

เทําที่จะทําได๎ โดยบันทึกผลการตรวจสอบเป็นลายลักษณ์อักษร  และจัดให๎แกํผู๎กํากับดูแล ผู๎ตรวจสอบ หรือ

หนํวยงานบังคับใช๎กฎหมาย 

ข๎อที่ 22 ประเทศตําง ๆ  ควรพิจารณาปฏิบัติตามมาตรการเพ่ือตรวจสอบการผํานข๎ามพรมแดนของเงินสด 

และตราสารทางการเงินที่เปลี่ยนมือได๎ ภายใต๎การปูองกันอยํางเข๎มงวดและการใช๎ข๎อมูลอยํางเหมาะสม ทั้งนี้ โดยไมํ

ขัดขวางการเคลื่อนย๎ายเงินทุนแบบเสรี 

ข๎อที่ 23 ประเทศตําง ๆ  ควรพิจารณาความเป็นไปได๎ และระบบซึ่งธนาคารหรือสถาบันการเงินจะสามารถ

รายงานธุรกรรมเงินสดจํานวนที่เกินกวําที่กําหนดทั้งในประเทศและระหวํางประเทศ แกํหนํวยงานกลางแหํงชาติด๎วย

ฐานข๎อมูลทางคอมพิวเตอร์ ภายใต๎การปูองกันอยํางเข๎มงวดเพ่ือปูองกันมิให๎มีการใช๎ข๎อมูลอยํางไมํเหมาะสม 

ข๎อที่ 24 ประเทศตําง ๆ  ควนสํงเสริมการพัฒนาเทคนิคที่ทันสมัยในการจัดการทางการเงินอยํางเสมอ 

รวมทั้งการใช๎เช็ค บัตรจํายเงิน และบัญชีบันทึกหลักทรัพย์ เพ่ือเป็นวิธีในการสํงเสริมให๎ใช๎แทนการโอนเงินสด 

ข๎อที่ 25 ประเทศตําง ๆ  ควรสังเกตแนวโน๎มการใช๎บริษัทบังหน๎าในการฟอกเงิน และควรพิจารณามาตรการ

ที่จําเป็นเพ่ือปูองกันไมํให๎ใช๎นิติบุคคลดังกลําวในทางผิดกฎหมาย 

อนึ่ง สาระสําคัญข๎อแนะนํา  40+9 ข๎อ ของ FATF อาจสรุปประเด็นสําคัญได๎ดังนี้ 

1. บทบาทของระบบยุติธรรมภายในประเทศ (National Legal System) ในการตํอต๎านการฟอกเงิน 

- ให๎บัญญัติให๎การฟอกเงินเป็นความผิดอาญา โดยมีมาตรการยึด อายัด และริบเงิน หรือ

ทรัพย์สินที่ได๎มาจากอาชญากรรม  

- กําหนดโทษทางแพํงแกํผู๎กระทําความผิด 

2. บทบาทของระบบการเงิน (Financial System) ในการตํอต๎านการฟอกเงิน 

- ให๎มีกฎเกณฑ์ในการแสดงตนของลูกค๎า   

- ให๎เก็บรักษาข๎อมูลทางธุรกรรมของลูกค๎า   

- ให๎สถาบันการเงินให๎ความสนใจเป็นพิเศษตํอธุรกรรมที่นําสงสัย 
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- มีการคุ๎มครองผู๎บริหารและพนักงานของสถาบันการเงินที่รายงานธุรกรรมที่นําสงสัยตํอ

เจ๎าหน๎าที่รัฐ 

- กําหนดมาตรการในการทําธุรกรรมกับประเทศที่ไมํมีระบบตรวจสอบการฟอกเงิน 

- กําหนดกฎเกณฑ์และกํากับดูแลภายในของสถาบันการเงินเกี่ยวกับการทําธุรกรรม 

- กําหนดมาตรการเสริมอ่ืน  ๆ

3. บทบาทในการสํงเสริมความรํวมมือระหวํางประเทศ  (International Co-operation)  

- ให๎มีการแลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสารระหวํางประเทศทั้งประเทศภาคีสมาชิก และไมํใชํภาคี

สมาชิก 

- เสนอความรํวมมือในการจัดการกับทรัพย์สินที่ได๎จากอาชญากรรม 

- ให๎ความรํวมมือในการสํงตัวผู๎ร๎ายข๎ามแดน 

- แนะนําให๎แตํละประเทศกําหนดความผิดอาญาร๎ายแรงเป็นความผิดมูลฐานตามการจําแนก

ประเภทความผิดของ FATF 

- ให๎มีการตํอต๎านการสนับสนุนทางการเงินแกํการกํอการร๎าย 

จากสาระสําคัญคําแนะนําของ FATF ข๎างต๎น เป็นเพียงคําแนะนํา และแนวทางให๎แตํละประเทศปฏิบัติ

เพ่ือการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินอยํางมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้ แตํละประเทศ

อาจพิจารณากําหนดหลักเกณฑ์นิยามการกระทําความผิดร๎ายแรง และลักษณะขององค์ประกอบความผิดตามความ

เหมาะสมและไมํขัดตํอกฎหมายภายในของประเทศตนเอง 

 

 

 



 

 

บทที่ 4 
ศึกษาวิเคราะห์ความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 

กับการบังคับใช้กฎหมายฟอกเงินต่อผู้กระท าความผิด 
กรณีการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย 

จากการศึกษากรณีความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชบัญญัติ

ปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และการบังคับใช๎กฎหมายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ

การชําระเงินของประเทศไทยในบทที่ 2 และบทที่ 3 นั้น ในบทนี้ผู๎ เขียนจะศึกษาวิเคราะห์และ

เปรียบเทียบความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์กับการบังคับใช๎กฎหมายฟอกเงินตํอ

ผู๎กระทําความผิดกรณีการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ตลอดจนปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น

จากการบังคับใช๎กฎหมายดังกลําว 

4.1 ความเกี่ยวพันระหว่างการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์กับการฟอกเงิน 

โลกปัจจุบันเป็นโลกแหํงเทคโนโลยีและการสื่อสาร มนุษย์สามารถคิดค๎นและพัฒนาเทคโนโลยี

นํามาประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจําวันด๎านตําง ๆ แทบจะทุกด๎าน ระบบเศรษฐกิจที่เน๎นการพึ่งพาตนเองแตํ

เดิมก็ก๎าวเข๎าสูํระบบทุนนิยม การดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจทั้งภาครัฐและเอกชนที่เน๎นการแขํงขันใน

แงํผลประกอบการเป็นสําคัญได๎รับเอาเทคโนโลยีสมัยใหมํเข๎ามาเพ่ืออํานวยความสะดวกรวดเร็วและแลก

กับผลตอบแทนระยะยาวในการลดต๎นทุนด๎านตําง ๆ เชํน ทรัพยากร บุคลากร เพ่ือรับมือกับแนวโน๎มการ

แขํงขันทางธุรกิจที่เพ่ิมสูงขึ้นอยํางตํอเนื่องในอนาคต 

ในสํวนของระบบการชําระเงินที่แตํเดิมมีเพียงสื่อกลางแลกเปลี่ยนเพียงเหรียญ หรือธนบัตร ก็ได๎

พัฒนาเพ่ิมการชําระเงินด๎วยเช็ค,ตั๋วแลกเงิน,ตั๋วสัญญาใช๎เงิน,ระบบบาทเนต,การชําระเงินผํานบัตร

อิเล็กทรอนิกส์ตําง ๆ เชํน บัตรเครดิต บัตรเดบิต บัตรแลกเงิน เหรียญอิเล็กทรอนิกส์ บัตรสมาร์ทการ์ดอ่ืน  ๆ

รวมถึงเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช๎จํายผํานระบบสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์พกพาอ่ืน  ๆ เป็นต๎น การเพ่ิมชํองทางการ

ชําระเงินที่หลากหลายนี้โดยเฉพาะกระแสการใช๎จํายเงินผํานระบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได๎รับความนิยมอยําง

รวดเร็วและมีมูลคําการใช๎จํายผํานระบบการชําระเงินสูงกวําการใช๎จํายเงินแบบอ่ืน ๆ   นอกจากจะสะท๎อนเรื่อง

เทคโนโลยีที่พัฒนาอยํางก๎าวกระโดด ลักษณะพฤติกรรมการใช๎จํายเงินของผู๎บริโภคที่เปลี่ยนไปแล๎ว ยังสะท๎อน

ให๎เห็นถึงการแขํงขันทางเศรษฐกิจของบริษัทพาณิชย์และสถาบันการเงินตําง ๆ ที่ชํวงชิงโอกาสและความ

ได๎เปรียบจากผู๎บริโภคอยํางนํากลัว 
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สําหรับกรณีศึกษาปัญหาเรื่องการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์นั้น เป็นปัญหาที่ปรากฏตามสื่อรายวัน 

และนับวันยิ่งทวีจํานวนเพ่ิมขึ้น ไมํเพียงแตํเฉพาะในประเทศไทยเอง แม๎แตํประเทศมหาอํานาจของโลกอยําง

ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีความพร๎อมทั้งทางเทคโนโลยีและบุคลากรมากกวําประเทศอ่ืน ๆ  ก็ยังไมํสามารถขจัด

ปัญหานี้ให๎หมดสิ้นไปได๎ ปัญหาการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลตอบแทนมหาศาลนี้เองจึงเป็นภัยคุกคามทาง

เศรษฐกิจซึ่งกระจายไปทั่วโลก เพราะอาชญากรมักกระทํากันเป็นเครือขํายจากภายในประเทศพัฒนาเป็นองค์กร

ข๎ามชาติรํวมกันกํออาชญากรรมร๎ายแรงมีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ทางการเงินเป็นสําคัญ มีการใช๎กลวิธีและ

เทคโนโลยีซับซ๎อนหลากหลายจนกฎหมายหรือผู๎บังคับใช๎กฎหมายก๎าวตามไมํทัน 

สถาบันการเงิน บริษัทพาณิชย์และผู๎ประกอบการที่ออกบัตรอิเล็กทรอนิกส์ตําง ๆ แม๎วัตถุประสงค์

หลักในการออกบัตรอิเล็กทรอนิกส์จะเพ่ือเสนอเป็นทางเลือกให๎แกํผู๎บริโภคในการใช๎จํายเงินที่สะดวกรวดเร็ว 

เป็นการแขํงขันทางธุรกิจอยํางเสรี และขยายชํองทางทางธุรกิจของตน แตํเมื่อไมํสามารถสร๎างความปลอดภัยและ

ควบคุมมิให๎เกิดปัญหาการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ได๎แล๎ว ปัญหาเหลํานี้จึงมักถูกโยนกลับไปที่ผู๎ถือบัตร

อิเล็กทรอนิกส์ เพราะสถาบันการเงิน บริษัทพาณิชย์ หรือผู๎ประกอบการที่ออกบัตรอิเล็กทรอนิกส์นั้นมักปฏิเสธ

ความรับผิดชอบโดยสิ้นเชิงหากผู๎ถือบัตรไมํมีหลักฐานเพียงพอพิสูจน์ได๎วําบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของตนได๎ถูกปลอม

ขึ้น เมื่อภาระคําเสียหายที่เกิดขึ้นจากการถูกปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เชํน นําบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอมไปใช๎

ถอนเงิน โอนเงิน หรือชําระคําสินค๎าและบริการ ตกมาอยูํที่ผู๎ถือบัตรแล๎ว ในคดีนี้สํวนใหญํผู๎เสียหายมัก

หลีกเลี่ยงการชําระหนี้คืนให๎แกํผู๎ออกบัตร เนื่องจากไมํมีกําลังในการชําระหนี้ หรือ ไมํต๎องการชําระหนี้ในสํวนที่

ตนไมํได๎กํอ เมื่อปัญหาการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ได๎เพ่ิมจํานวนมากขึ้น จึงยิ่งสร๎างความเสียหายทางเศรษฐกิจ

เป็นเงินจํานวนมากขึ้นไปด๎วย  

คดีการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่เพ่ิมจํานวนมากขึ้นอยํางรวดเร็วนี้เองได๎สร๎างปัญหาให๎กับบริษัท

พาณิชย์ ผู๎ประกอบการที่ออกบัตรอิเล็กทรอนิกส์ และโดยเฉพาะอยํางยิ่งสถาบันการเงินในขณะเดียวกัน เหตุ

เพราะการดําเนินคดีกับผู๎ถือบัตรให๎รับผิดชอบชําระหนี้นั้นมีจํานวนมาก ในลําดับแรกมักเลือกฟูองคดีบัตร

อิเล็กทรอนิกส์ที่มีมูลคําความเสียหายสูงกํอน หรือบางรายอาจเลือกไมํฟูองคดีเนื่องจากคําเสียหายเล็กน๎อยเมื่อ

เทียบกับต๎องเสียคําใช๎จํายในการดําเนินคดีที่สูงกวํา หรือบางกรณีอาจเกิดกรณีคดีหมดอายุความฟูองร๎องไปแล๎ว

เพราะคดีการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีจํานวนมากนั่นเอง จํานวนความเสียหายที่เกิดขึ้นหลาย ๆ  กรณีเมื่อ

รวมกันจึงกลายเป็นจํานวนเงินมหาศาล และเมื่อไมํได๎รับการชําระหนี้ก็กลายเป็นหนี้สูญในที่สุด ปัญหานี้เองจึง

สะท๎อนกลับมายังผู๎ออกบัตรอิเล็กทรอนิกส์ให๎ตระหนักถึงมาตรการออกบัตรอิเล็กทรอนิกส์อยํางรัดกุม ทั้งการ
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ให๎ความรู๎แกํพนักงานหรือเจ๎าหน๎าที่ผู๎ออกบัตร รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์การพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค๎าให๎

เป็นมาตรฐานไปในทิศทางเดียวกัน และกําหนดวิธีเพ่ือความปลอดภัยของบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือปูองกันมิให๎

เกิดการนําข๎อมูลสํวนบุคคลของผู๎ถือบัตรที่ถูกบันทึกไว๎ในบัตรอิเล็กทรอนิกส์ไปใช๎ปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ได๎

โดยงําย ซึ่งจะสร๎างภาพลักษณ์ทางธุรกิจที่ดีให๎กับผู๎ออกบัตรอิเล็กทรอนิกส์เอง และเพ่ิมความเชื่อมั่นให๎แกํ

ผู๎บริโภค ทั้งยังลดปัญหาเกี่ยวกับการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ได๎ทางหนึ่ง 

ในสํวนคดีปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่เข๎ามาสูํกระบวนการทางกฎหมายที่เพ่ิมมากขึ้นนั้น เนื่องจาก

ปัญหาของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมไมํเพียงพอตํอปริมาณคดี ทั้งยังขาดความรู๎ความเข๎าใจในเทคนิควิธีที่

อาชญากรใช๎ปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เพราะอาชญากรรมประเภทนี้มีความยุํงยากต๎องอาศัยความรู๎ความ

ชํานาญในการพิสูจน์อัตลักษณ์ รวมถึงต๎องมีประสบการณ์และความรู๎เทคนิคและวิธีการใหมํสูง จึงทํา

ให๎ขาดพยานหลักฐานที่จะนําตัวผู๎กระทําความผิดมาลงโทษได๎ จึงยิ่งทําให๎อาชญากรรมปลอมบัตร

อิเล็กทรอนิกส์ยังคงเพ่ิมขึ้นอยํางตํอเนื่อง สํงผลกระทบตํอความสงบเรียบร๎อยของประชาชน และ

สร๎างความเสียหายตํอระบบเศรษฐกิจโดยรวม 

การปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์และความเสียหายที่ได๎กลําวไปข๎างต๎นจึงเกี่ยวข๎องกับการฟอก

เงินโดยตรง เพราะเป็นความผิดที่มีรูปแบบและใช๎กลวิธีที่ซับซ๎อน มีลักษณะดําเนินการเป็นขบวนการ

หรือองค์กรอาชญากรรม มีการรวมตัวของกลุํมคนหลายกลุํมเป็นเครือขําย และอาจเชื่อมโยงเป็น

องค์กรอาชญากรรมข๎ามชาติ ที่กํออาชญากรรมทางเศรษฐกิจร๎ายแรง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให๎ได๎มา

ซึ่งผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์ทางทรัพย์สินอยํางหนึ่งอยํางใดไมํวําทางตรงหรือ

ทางอ๎อม 

พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556 ซึ่งบังคับใช๎ใน

ปัจจุบัน จึงได๎เพ่ิมเติมความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ตามประมวลกฎหมาย

อาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระหรือเพ่ือการค๎าไว๎ในมาตรา 3 อนุมาตรา 14 เพ่ือให๎คลอบคลุมถึง

ปัญหาที่เกิดขึ้น และสามารถใช๎มาตรการพิเศษของกฎหมายฟอกเงินจัดการกับผู๎กระทําความผิดได๎

งํายกวําการใช๎เพียงกฎหมายอาญาแตํเดิม ทั้งนี้ เพ่ือให๎ความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการปลอมบัตร

อิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามหลักกฎหมายสากล สร๎างความรํวมมือในการปูองกันและปราบปรามการ

ฟอกเงินระหวํางประเทศอยํางมีประสิทธิภาพตํอไป 
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4.2 สถานการณ์การปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์และการป้องกันของประเทศไทยในปัจจุบัน 

การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และการใช๎บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เชํน บัตรเครดิต บัตรเอทีเอ็ม 

(ATM) รวมถึงบัตรอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ  กําลังได๎รับความนิยมอยํางแพรํหลายในปัจจุบันจนกลายเป็นเรื่องปกติใน

ชีวิตประจําวันไปเสียแล๎ว และบัตรอิเล็กทรอนิกส์หาได๎จํากัดอยูํเพียงบัตรรูปทรงสี่เหลี่ยมที่ออกโดยธนาคารหรือ

สถาบันการเงินอีกตํอไป แตํยังรวมไปถึงเหรียญอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกโดยผู๎ให๎บริการ บัตรที่ไมํปรากฏเป็นรูปรําง 

ไมํมีเอกสาร เชํน บัตรเติมเงินที่อาจได๎เพียงกระดาษแสดงตัวเลขเติมเงิน  หรือเป็นแบบแสดงความสัมพันธ์

ระหวํางบุคคล เชํน การสแกนนิ้วมือ หรือสแกนมํานตาเป็นต๎น ด๎วยวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีที่ก๎าวไปไกลนี้เอง 

พระราชบัญญัติวําด๎วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 จึงบัญญัติห๎ามการปฏิเสธผลผูกพันทางกฎหมาย

ของข๎อความใด ๆ ที่ปรากฏในรูปแบบข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และได๎รับรองสถานะทางกฎหมายของข๎อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ให๎เสมอกับการทําเป็นหนังสือ จึงเป็นการสํงเสริมให๎การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นําเชื่อถือ

และมีผลบังคับทางกฎหมายเฉกเชํนการทําธุรกรรมโดยวิธีทั่วไป เป็นผลให๎การใช๎บัตรอิเล็กทรอนิกส์นั้นเติบโต

อยํางรวดเร็ว 

สําหรับสถานการณ์ปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันกําลังเป็นปัญหาสําคัญที่บั่นทอนเสถียรภาพ

ทางเศรษฐกิจ และสํงผลกระทบตํอระบบการชําระเงินอยํางหลีกเลี่ยงไมํได๎ เนื่องด๎วยผลประโยชน์ที่มีมูลคํา

มหาศาลจึงเป็นสิ่งจูงใจให๎อาชญากรกระทําความผิดมากขึ้น โดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหมํและพัฒนาเทคนิควิธี

รูปแบบตําง ๆ  อยูํเสมอ  เชํน ติดตั้งเครื่องอํานข๎อมูลบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่องสกิมเมอร์ (Skimmer) ที่ชํอง

เสียบบัตร เพ่ือคัดลอกข๎อมูลแล๎วนําข๎อมูลดังกลําวไปใช๎ในการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือการพูดจาโน๎มน๎าว

ผู๎เสียหาย หรือการหลอกลวงทางโทรศัพท์เพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลสํวนบุคคล แล๎วนําข๎อมูลนั้นไปใช๎ในทางมิชอบ ในกรณี

หลังนี้อาชญากรมักเลือกกระทํากับผู๎สูงอายุ เป็นต๎น 

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 FATF ((Financial Action Task Force) ซึ่งเป็นกลุํม

ปฏิบัติการเฉพาะกิจเพ่ือปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแกํการกํอ

การร๎าย ได๎กําหนดให๎ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีข๎อบกพรํองในเชิงยุทธศาสตร์การปูองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินและการกํอการร๎าย จึงทําให๎ประเทศไทยเป็นที่จับตามองของนานาประเทศ 

ทั้งในเรื่องความมั่นคงและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สํงผลกระทบตํอการดําเนินธุรกิจกับตํางชาติ 

ประเทศไทยจึงได๎กําหนดนโยบายตํอต๎านการฟอกเงิน และดําเนินการแก๎ไขข๎อบกพรํองอยํางตํอเนื่อง 

เชํน เพ่ิมความผิดมูลฐานที่เป็นภัยร๎ายแรงให๎ครอบคลุมการกระทําผิดมากขึ้น  กําหนดให๎สํานักงาน
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ปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ทําหน๎าที่วางหลักเกณฑ์ปูองกันและปราบปรามการฟอก

เงินให๎มีประสิทธิภาพ เชํน กําหนดให๎ธนาคารหรือสถาบันการเงินต๎องตรวจสอบตัวตนของลูกค๎าและ

ต๎องรายงานธุรกรรมตํอปปง. ตามที่กําหนด รวมถึงกําหนดให๎ผู๎ประกอบอาชีพบางประเภทต๎อง

รายงานการทําธุรกรรมตํอปปง. เชํน ผู๎ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตาม

กฎหมายวําด๎วย การควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต๎น ซึ่งเป็นไปตาม

มาตรฐานของ FATF (กรณีความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ได๎ถูกเพ่ิมเติม

ความผิดมูลฐานโดยพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2556 (ฉบับที่ 4) มีผล

บังคับใช๎วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556) ตํอมาเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2556 FATF จึงได๎ปลด

ประเทศไทยออกจากรายชื่อประเทศท่ีมีความเสี่ยงสูงตํอการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกํ

การกํอการร๎าย 

ในสํวนปัญหาการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ แม๎ประเทศไทยจะได๎บังคับใช๎กฎหมายฟอกเงิน

กับความผิดเกี่ยวกับการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์มาแล๎วกวํา 3 ปี แตํการปูองกันและปราบปราม

อาชญากรรมประเภทนี้ก็ยังไมํสัมฤทธิผลเทําที่ควร อันเนื่องมากจากปัจจัยตําง ๆ ทั้งความเจริญและ

การพัฒนาเทคโนโลยีอยํางตํอเนื่องในปัจจุบัน จึงสํงผลให๎วิธีการฟอกเงินสลับซับซ๎อนมากขึ้น ทั้งยัง

เชื่อมโยงกับอาชญากรรมร๎ายแรงตําง ๆ กอปรกับจํานวนบุคลากรที่มีความรู๎ความชํานาญในด๎านนี้มีไมํ

เพียงพอ และธนาคาร สถาบันการเงิน ผู๎ให๎บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือแม๎กระทั่งหนํวยงานของรัฐ

ที่เก่ียวข๎อง ยังขาดมาตรการและระบบการปูองกันด๎านความปลอดภัยอยํางเพียงพอ 

เมื่อปัญหาการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ได๎สร๎างความเสียหายกระทบเป็นวงกว๎าง และไมํใชํ

ปัญหาที่รอการแก๎ไขจากรัฐแตํเพียงสํวนเดียวอีกตํอไป ในสํวนของธนาคาร สถาบันการเงิน และผู๎

ให๎บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปัจจุบัน จึงมีการเรํงกําหนดมาตรการการปูองกันการปลอมบัตร

อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือลดความเสียหายที่อาจกระทบตํอธุรกิจของตน เชํน การขาดรายได๎จากการไมํได๎

รับชําระหนี้ ภาพลักษณ์ความนําเชื่อถือของบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่อาจเสียไป  

ผู๎เขียนขอยกกลําวถึงปัญหากรณีของบัตรเอทีเอ็ม หรือบัตรเดบิต ที่มีอัตราการปลอมมาก 

และสร๎างความเสียหายเป็นมูลคํามหาศาลในแตํละปี เป็นที่ทราบวําบัตรอิเล็กทรอนิกส์ประเภทนี้ใช๎

ระบบแถบแมํเหล็ก ซึ่งประสบปัญหาถูกคัดลอดข๎อมูลจากเครื่องเครื่องอํานข๎อมูลบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ

เครื่องสกิมเมอร์ (Skimmer) เพ่ือนําไปปลอมบัตรทําการถอน โอน ชําระคําสินค๎าและบริการอยูํเสมอ จนกระทั่ง



 

 

106 

ธนาคารกรุงเทพซึ่งเป็นธนาคารแหํงแรกที่ออกผลิตภัณฑ์บัตรบีเฟิร์สท (Be First) มาเมื่อพ.ศ.2552 โดยการนํา

เทคโนโลยีไมโครชิพ EMV ติดลงบัตรเพ่ือปูองกันการคัดลอกข๎อมูล แตํวิธีการนี้ทําให๎ผู๎ใช๎บริการบัตร Be first 

สามารถถอนเงิน และสอบถามยอดเงินได๎เฉพาะตู๎เอทีเอ็มของธนาคารกรุงเทพเทํานั้น  ไมํสามารถนําบัตรไปใช๎กับ

ตู๎เอทีเอ็มของธนาคารอ่ืนได๎  ตํอมา มีธนาคารพาณิชย์อีก 3 แหํง ได๎แกํ ธนาคารธนชาต ธนาคารกรุงไทย และ

ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ได๎นําเทคโนโลยีไมโคชิพ EMV นี้ติดลงบนบัตรเชํนกัน แตํยังเป็นไปในลักษณะใช๎ระบบ

แถบแมํเหล็กและชิพการ์ดควบคูํกันไป กลําวคือ หากตู๎เอทีเอ็มไมํรองรับระบบชิพการ์ดก็ยังสามารถอํานข๎อมูล

ผํานแถบแมํเหล็กหลังบัตรได๎ ซึ่งเสี่ยงตํอความปลอดภัยอยูํนั่นเอง  ธนาคารแหํงประเทศไทย (ธปท.) จึงมีนโยบาย

ให๎ธนาคารทุกแหํงพัฒนาบัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิตเป็นระบบชิพการ์ด โดยต๎องแก๎ไขให๎ตู๎เอทีเอ็มรองรับระบบ

ชิพการ์ดได๎ ภายในสิ้นปี 2559 โดยในระยะแรกการเปลี่ยนระบบบัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเดบิต เชื่อวําธนาคารอาจ

ให๎ลูกค๎าทําธุรกรรมผํานระบบแมํเหล็กไปกํอนแล๎วจะทยอยให๎ลูกค๎าเปลี่ยนบัตรใหมํได๎ฟรีหรือมีนโยบายยกเว๎น

คําธรรมเนียมแรกเข๎า 

ภายหลังจากที่มีการใช๎บัตรระบบชิพการ์ด  คาดวําจะมีการพัฒนาระบบการใช๎รหัสพิน (PIN) สําหรับ

บัตรเดบิต หรือบัตรเครดิตในการชําระคําสินค๎าและบริการ เพ่ือยืนยันตัวตนของผู๎ถือบัตร จากเดิมที่เคยเซ็นชื่อ

ในสลิปให๎ตรงกับชื่อด๎านหลังบัตร ก็เปลี่ยนมาใช๎ระบบกดรหัสพินแทน  กรณีที่บัตรสูญหายหรือถูกขโมย 

ผู๎กระทําความผิดก็ไมํสามารถนําบัตรไปใช๎ชําระคําสินค๎าหรือบริการได๎  

อยํางไรก็ดี แม๎จะมีความพยายามสร๎างระบบความปลอดภัยแบบชิพการ์ดขึ้นมาทดแทนระบบแถบ

แมํเหล็ก แตํบัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิต หรือบัตรเครดิต ก็ยังคงมีความเสี่ยงตํอการถูกขโมยข๎อมูลสํวนบุคคลอยูํ 

เนื่องจากข๎อมูลบนบัตรที่ประกอบด๎วยตัวเลข 16 หลัก เดือนปีที่บัตรหมดอายุ และรหัส CVV ด๎านหลังบัตรอีก 3 

หลัก หากอาชญากรรู๎ข๎อมูลเหลํานี้ก็สามารถนําไปซื้อสินค๎าหรือบริการทางอินเทอร์เน็ตได๎ 

สถานการณ์ปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์นี้จึงยังคงเป็นปัญหาที่ต๎องแก๎ไขและพัฒนาเทคนิควิธีใหมํ ๆ  อยูํ

เสมอ เพ่ือให๎ทันตํอเหตุการณ์ โดยอาศัยความรํวมมือจากทุกภาคสํวนทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือให๎ระบบการ

ชําระเงินเป็นไปอยํางมีเสถียรภาพ ตอบรับกับการแขํงขันทางเศรษฐกิจอยํางเสรีในยุคปัจจุบัน 
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4.3 วิเคราะห์ความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์กับการบังคับใช้กฎหมายฟอก
เงินต่อผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย 

การที่พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ได๎เพ่ิมเติมความผิดมูลฐาน

เกี่ยวกับการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระหรือเพ่ือ

การค๎าสํงผลดีและผลเสียตํอประเทศไทย ดังนี้ 

 4.3.1 ผลดี 

1.ทําให๎การปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ 

ด๎วยความนิยมในการใช๎จํายผํานระบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนทุกระดับมีมากขึ้น

อาชญากรรมการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นปัญหาที่ปรากฏเพิ่มมากข้ึนในแตํละวัน ลักษณะของ

อาชญากรรมประเภทนี้จะกระทําเป็นเครือขํายในรูปแบบขององค์กร หรือพัฒนารูปแบบกลายเป็น

อาชญากรรมข๎ามชาติ ทําให๎มีปริมาณเงินและทรัพย์สินหมุนเวียนในระบบสูง กระทบตํอระบบเศรษฐกิจ

และสังคม ดังนั้น การที่ประเทศไทยได๎ตราพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.

2542 โดยเพ่ิมเติมความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ตามประมวลกฎหมายอาญา

อันมีลักษณะเป็นปกติธุระหรือเพ่ือการค๎า ยํอมสํงผลดีในด๎านการนํามาตรการพิเศษของกฎหมายฟอก

เงิน เชํน มาตรการริบทรัพย์สินทางแพํงไปใช๎บังคับกับเงินหรือทรัพย์สินที่ได๎มาจากการปลอมบั ตร

อิเล็กทรอนิกส์แม๎เงินหรือทรัพย์สินที่ได๎จากการกระทําความผิดนั้นจะได๎เปลี่ยนสภาพไปก็ตาม อันเป็น

สาเหตุหนึ่งในการลดแรงจูงใจของผู๎กระทําผิด หรือผู๎สนับสนุน ที่ไมํสามารถประกอบอาชญากรรมได๎

อยํางตํอเนื่อง หรือกลําวอีกนัยหนึ่งคือเป็นการตัดตอนวงจรอาชญากรรมได๎ทางหนึ่ ง เพราะเครือขําย

อาชญากรรมขาดเงินทุนหมุนเวียนในการกระทําความผิดครั้งตํอ ๆ ไป  

กฎหมายปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินจึงเปรียบเหมือนกฎหมายที่ชํวยเสริมการบังคับใช๎

กฎหมายกับความผิดเกี่ยวกับการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ตามประมวลกฎหมายอาญาให๎มีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น เพราะมีมาตรการจัดการเกี่ยวกับเงินหรือทรัพย์สินที่ได๎มาจากการกระทําความผิดที่กฎหมาย

อาญาไมํสามารถบังคับได๎โดยการดําเนินการทางคดีภาระการพิสูจน์ที่มาของเงินหรือทรัพย์สินนั้นจะตก

แกํผู๎เป็นเจ๎าของ ผู๎มีสํวนได๎เสีย หรือผู๎รับประโยชน์เงินหรือทรัพย์สินนั้น ๆ ในขณะที่ภาระการพิสูจน์

ความผิดในทางอาญากําหนดให๎ภาระการพิสูจน์ตกอยูํแกํโจทก์อันสํงผลให๎การดําเนินคดีเป็นไปอยําง

ลําช๎า สํงผลตํอพยานหลักฐานที่อาจถูกเคลื่อนย๎ายหรือถูกทําลายไปยากแกํการแกะรอย 
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อนึ่ง การกําหนดให๎ความผิดเกี่ยวกับการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ตามประมวลกฎหมายอาญา

เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน ทําให๎สํานักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือปปง. 

ซึ่งเป็นองค์กรหลักที่สําคัญในการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินเข๎ามามีบทบาทตรวจสอบ รายงาน

ธุรกรรม รวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือดําเนินคดีกับผู๎กระทําความผิด ยึด อายัด และบริหารจัดการ

ทรัพย์สินตามกฎหมายฟอกเงินได๎อยํางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2. ทําให๎สังคมสงบเรียบร๎อย และระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพ 

ปัญหาการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ไมํเพียงบั่นทอนความเชื่อมั่นในการจับจํายใช๎สอยของ

ประชาชน แตํยังสํงผลกระทบตํอระบบการชําระเงินของประเทศทั้งระบบ ด๎วยมูลคําความเสียหาย

มหาศาลจึงสํงผลเสียในหลาย ๆ ด๎านตํอสถาบันการเงิน หรือบริษัทพาณิชย์ผู๎ ให๎บริการบัตร

อิเล็กทรอนิกส์และสํงผลกระทบตํอความสงบเรียบร๎อยของประชาชน การที่ผู๎กระทําความผิดนําเงิน

สกปรกซ่ึงเป็นเงินนอกระบบที่ได๎จากการกระทําความผิดมาเปลี่ยนสภาพเป็นเงินสะอาดหมุนเวียนใน

ระบบการเงิน จึงทําให๎เกิดความคลาดเคลื่อนของข๎อมูลเศรษฐกิจของประเทศที่แท๎จริง กํอให๎เกิด

อุปสรรคตํอการกําหนดนโยบายการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ การบังคับใช๎กฎหมายปูองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินกับความผิดเกี่ยวกับการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์นอกจากจะทําให๎การปูองกัน

และปราบปรามการฟอกเงินเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพแล๎ว ยังทําให๎สังคมเกิดความสงบเรียบร๎อย และ

เปรียบเสมือนเป็นหลักประกันความเชื่อมั่นให๎กับประชาชนทั่วไป ผู๎ลงทุนในการดําเนินธุรกิจ และ

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในสายตานานาอารยประเทศ 

3. สํงเสริมภาพลักษณ์ทางเศรษฐกิจที่ดีเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ 

ปัจจุบันนโยบายการดําเนินธุรกิจในสํวนของภาครัฐและเอกชนไมํ เพียงจํากัดเฉพาะ

ภายในประเทศเทํานั้น แตํเป็นการดําเนินธุรกิจ หรือรํวมทุนกับภาคเอกชนหรือภาครัฐของตํางประเทศ

ด๎วย การที่ประเทศไทยประสบปัญหาเกี่ยวกับอาชญากรรมทางการเงินยํอมสํงผลตํอภาพลักษณ์และ

ความเชื่อมั่นของตํางชาติ ทําให๎เกิดการยกเลิก หรือชะลอการลงทุน และด๎วยปัญหาการปลอมบัตร

อิเล็กทรอนิกส์ที่ขยายเป็นวงกว๎างนี้เอง อาจสร๎างความหวาดระแวงให๎กับตํางชาติ ทําให๎เกิดกรณีการใช๎

จํายผํานบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เชํน บัตรเครดิต บัตรเดบิต ที่ออกโดยสถาบันการเงินในประเทศไทย ถูก

ตํางประเทศจํากัดหรือตรวจสอบการใช๎อยํางเข๎มงวด  

การที่ประเทศไทยบังคับใช๎กฎหมายปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินกับความผิดมูลฐาน

เกี่ยวกับการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติตามข๎อแนะนําของ FATF ที่เป็นมาตรฐานสากล โดย
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กําหนดให๎มีองค์กรที่มีหน๎าที่กํากับดูแล และกําหนดมาตรการเก่ียวกับการปูองกันและปราบปรามการ

ฟอกเงินออกมาใช๎อยํางเป็นรูปธรรม ทําให๎นักลงทุนนานาประเทศคลายความกังวล และเป็นการสํงเสริม

เสริมภาพลักษณ์ทางเศรษฐกิจที่ดีให๎กับประเทศไทย 

 4.3.2 ผลเสีย 

1. กระทบตํอการดําเนินธุรกิจของสถาบันการเงิน และบริษัทผู๎ ประกอบธุรกิจบัตร

อิเล็กทรอนิกส์ 

เมื่อมีการบังคับใช๎พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินกับความผิดมูลฐาน

เกี่ยวกับการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์แล๎ว ทําให๎หลายองค์กรเข๎ามามีบทบาทในการตรวจสอบและ

กําหนดมาตรการปูองกันอยํางเข๎มงวดมากขึ้น ทั้งในสํวนของสํานักงานปูองกันและปราบปรามการฟอก

เงิน (ปปง.) ที่มีหน๎าที่ตรวจสอบ รายงานธุรกรรม รวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือดําเนินคดีกับผู๎กระทํา

ความผิด ยึด อายัด และบริหารจัดการทรัพย์สินตามกฎหมายฟอกเงิน และในสํวนธนาคารแหํงประเทศ

ไทย (ธปท.) ที่มีบทบาทหน๎าที่ในการออกกฎ และมาตรการตรวจสอบสถาบันการเงิน รวมถึงควบคุม

กํากับดูแลระบบการชําระเงินของประเทศ สํงผลให๎การดําเนินธุรกิจของสถาบันการเงิน และบริษัทผู๎

ประกอบธุรกิจบัตรอิเล็กทรอนิกส์ไมํสามารถดําเนินธุรกิจตามนโยบายการแขํงขันที่สะดวกรวดเร็วได๎

อยํางเชํนเคย เนื่องจากจะต๎องทําตามกฎระเบียบ และมาตรการที่กฎหมาย หรือ ธนาคารแหํงประเทศ

ไทยกําหนด เชํน พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน กําหนดให๎สถาบันการเงินต๎องจัด

ให๎ลูกค๎าแสดงตนทุกครั้งกํอนการทําธุรกรรม ตามมาตรา 20 และ กําหนดให๎สถาบันการเงินต๎องกําหนด

นโยบายการรับลูกค๎า การบริหารความเสี่ยงที่อาจเกี่ยวกับลูกค๎าและต๎องดําเนินการตรวจสอบเพ่ือทราบ

ข๎อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค๎าเมื่อเริ่มทําธุรกรรมครั้งแรกโดยต๎องตรวจสอบเป็นระยะจนสิ้นสุดดําเนินการเมื่อ

มีการปิดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ์กับลูกค๎า ตามมาตรา 20/1  เป็นต๎น ดังนี้ จึงเป็นการเพ่ิมภาระและ

สร๎างความกังวลในการปฏิบัติงานแกํเจ๎าหน๎าที่ เนื่องจากปัจจุบันอาชญากรมีการขโมยข๎อมูลสํวนบุคคล

เพ่ือหลอกลวงการแสดงตน และมีการใช๎กลวิธีและเทคนิคใหมํ ๆ มาใช๎ใปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือทํา

ธุรกรรมทางการเงิน เจ๎าหน๎าที่หรือพนักงานที่ไมํมีความรู๎ความชํานาญในการพิสูจน์ทราบอัตลักษณ์ของ

บุคคล หรือไมํมีความรู๎เกี่ยวกับเทคโนโลยี หรือไมํมีประสบการณ์มากํอน ยํอมมีความเสี่ยงทําให๎การ

ทํางานเกิดข๎อผิดพลาดสับสน และมีบทลงโทษทางวินัยได๎ 
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นอกจากนี้ การกําหนดให๎ลูกค๎าต๎องแสดงตนในการทําธุรกรรมทุกครั้ง และให๎เจ๎าหน๎าที่หรือ

พนักงานผู๎ออกบัตรสืบทราบข๎อมูลสํวนบุคคลที่แท๎จริงของลูกค๎า ยํอมเป็นการเพิ่มภาระหน๎าที่และอาจ

ทําให๎เกิดความลําช๎าในการทําธุรกรรม หรืออาจไมํได๎รับความรํวมมือจากกลุํมลูกค๎าบางประเภท 

เนื่องจากไมํต๎องการแสดงตนหรือเปิดเผยข๎อมูลสํวนบุคคล ทําให๎การดําเนินนโยบายทางธุรกิจของ

สถาบันการเงินหรือบริษัทผู๎ประกอบธุรกิจบัตรอิเล็กทรอนิกส์ถูกจํากัดบางประการ และต๎องสูญเสีย

โอกาสการแขํงขันทางธุรกิจไป จึงอาจทําให๎สถาบันการเงิน หรือบริษัทผู๎ประกอบธุรกิจบัตร

อิเล็กทรอนิกส์นั้นเล็งหาวิธีการ หรือชํองวํางในการหลบเลี่ยงตามที่กฎหมายกําหนด เพ่ือรักษาฐานลูกค๎า

ไว๎ 

2. กระทบตํอการทํางานและความนําเชื่อถือของหนํวยงานของรัฐ 

ตามที่ได๎กลําวไว๎วําความผิดเกี่ยวกับการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นความผิดที่อาศัย

เทคโนโลยีและเทคนิควิธีที่ซับซ๎อน ดังนั้น คดีจึงมีความยุํงยากในการแสวงหาพยานหลักฐานและติดตาม

ตัวผู๎กระทําความผิด กอปรกับปริมาณคดีประเภทนี้เพ่ิมสูงขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะที่บุคลากรและเจ๎าหน๎าที่

ของรัฐมีไมํเพียงพอ และยังขาดความพร๎อมในการทํางานหลาย ๆ ด๎าน ทั้ง ความรู๎ความเชี่ยวชาญเรื่อง

เทคโนโลยีเฉพาะด๎าน ความรู๎ความเข๎าใจระบบการเงิน การพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล ประสบการณ์คดี

เกี่ยวกับการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือยังขาดเครื่องมือในการตรวจสอบที่ทันสมัย เป็นต๎น การ

ทํางานของเจ๎าหน๎าที่และหนํวยงานของรัฐจึงมักลําช๎า และไมํทันเลํห์เหลี่ยมของอาชญากร สํงผลกระทบ

ตํอความเชื่อมั่นของประชาชน และการดําเนินนโยบายของรัฐบาล 

3. กระทบตํอสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของประชาชนบางประการ 

เนื่องจากกฎหมายปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นกฎหมายที่ให๎อํานาจแกํผู๎บังคับใช๎

กฎหมายมาก จึงอาจทําให๎ประชาชนถูกจํากัดสิทธิและเสรีภาพบางประการ เชํน ถูกจํากัดเสรีภาพใน

ทรัพย์สิน กรณีมีคําสั่งยึดหรืออายัดเงินหรือทรัพย์สินที่มีเหตุอันควรสงสัยวํามาจากการฟอกเงิน หรือ ถูก

ตรวจสอบข๎อมูลสํวนบุคคล เป็นต๎น 

4.4 ประเทศไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

ตามที่สมาคมประชาชาติแหํงเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ ( Association of South East Asian Nations : 

ASEAN) ซึ่งประกอบด๎วยประเทศสมาชิกรวม 10 ประเทศ ได๎แกํ ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย ประเทศ

ฟิลิปปินส์ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศบรูไน ประเทศพมํา ประเทศเวียดนาม ประเทศลาว ประเทศกัมพูชา และ
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ประเทศไทย จัดตั้งขึ้นตามปฏิญญาอาเซียน เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม  พ.ศ.2510 ณ กรุงเทพมหานคร อันมี

วัตถุประสงค์เพ่ือสํงเสริมความรํวมมือทั้งทางด๎านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม การศึกษา วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และสันติภาพในภูมิภาค52 เพ่ือเพ่ิมอํานาจตํอรองและขีดความสามารถในการแขํงขันระหวํางอาเซียน

ในเวทีระหวํางประเทศ โดยประชาคมอาเซียนได๎รํวมลงนามในปฏิญาณให๎อาเซียนกลายเป็นประชาคมเดียวกันให๎

สําเร็จภายใน พ.ศ.2558 พร๎อมกับแบํงประชาคมยํอยออกเป็น 3 เสาหลัก ได๎แกํ 

1. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political and Security 
Community – APSC) 

2. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (Asean Socio-Cultural Community – ASCC) 

3. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community – AEC) 
ในที่นี้ขอยกกลําวแตํเพียงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community) 

หรือ AEC ซึ่งมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล๎ว เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2558 ที่ผํานมา 
(เลื่อนการเปิดจากเดิม วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2558) 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community – AEC) เกิดจากการรวมตัว
กันของประเทศสมาชิกอาเซียน มีรูปแบบคล๎ายกับการรวมตัวทางเศรษฐกิจของกลุํมยุโรป (Euro 
Zone) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันทางเศรษฐกิจระดับโลก รวมถึงมีข๎อตกลงยกเว๎นภาษี
สินค๎าบางประเภทแกํประเทศสมาชิก และเป็นการยกระดับชีวิตความเป็นอยูํของประชาชนในภูมิภาค
ให๎ดีขึ้น  

วัตถุประสงค์สําคัญของ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) มี 4 ด๎าน ได๎แกํ 
1. เป็นตลาดและฐานการผลิตรํวมกัน (Single Market and Production Base) เพ่ือการ

เคลื่อนย๎ายสินค๎า การบริการ การลงทุน แรงงานอยํางเสรี 
2. สร๎างขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ (High Competitive Economic Region) คือ ให๎

ความสําคัญกับประเด็นนโยบายที่ชํวยสํงเสริมการรวมกลุํมทางเศรษฐกิจ เชํน นโยบายในการแขํงขัน
ทางธุรกิจ นโยบายด๎านภาษี ให๎ความรํวมมือแลกเปลี่ยนข๎อมูลและฝึกอบรมบุคลากรรํวมกัน และ
พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน เป็นต๎น 

3. สร๎างความเทําเทียมในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Equitable Economic 
Development) เชํน สนับสนุน และพัฒนาโครงการธุรกิจขนาดยํอม (SME) เป็นต๎น 

                                                           
 52  จุฑาทิพ คล๎ายทับทิม, ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับประเทศไทย (นนทบุรี: ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสน
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555), หน๎า. 3 
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4. เน๎นการบูรณาการให๎เข๎ากับเศรษฐกิจโลก (Fully Integrated into Global 
Economy) เชํน สร๎างเครือขํายด๎านการผลิตและจําหนํายกับประเทศอ่ืนนอกภูมิภาค หรือ จัดทําเขต
การค๎าเสรี (Free Trade Area – FTA) เป็นต๎น 

จากข๎างต๎นจะเห็นได๎วําประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC นั้น มีวัตถุประสงค์สําคัญใน
การสํงเสริมการเคลื่อนย๎ายสินค๎า การบริการ แรงงาน การลงทุนในกลุํมประเทศสมาชิกอยํางเสรี เน๎น
ความรํวมมือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพ่ือเพ่ิมอํานาจตํอรองในการแขํงขันทางเศรษฐกิจระหวําง
ภูมิภาค โดยมีการขจัดอุปสรรคทางการค๎าด๎านตําง ๆ เชํน ยกเว๎นมาตรการทางภาษีของสินค๎า เชํน 
เกษตร ประมง ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต๎น เพ่ือสร๎างความสะดวกสบายทางการค๎านําไปสูํการ
ลดรายจํายในการทําธุรกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งการผํอนคลายนโยบายและมาตรการทางเศรษฐกิจนี้เอง
กลายเป็นแหลํงดึงดูดการระดมทุนทั้งของภาครับและเอกชนมากยิ่งขึ้น แม๎วําจะชํวยสํงเสริมเศรษฐกิจ
ของภูมิภาคอาเซียนให๎สามารถเติบโตได๎อยํางตํอเนื่อง แตํภาวะเชํนนี้ยํอมสํงผลเสียตํอการขยายตัว
ของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเชํนเดียวกัน โดยเฉพาะการขยายตัวของอาชญากรรมข๎ามชาติที่
สามารถเคลื่อนย๎ายกระทําความผิดภายในภูมิภาคได๎งํายขึ้น ทั้งยังสามารถพัฒนารูปแบบวิธีการกํอ
อาชญากรรมร๎ายแรงเพ่ิมมากข้ึนด๎วย 

ในสํวนของการดําเนินนโยบายเคลื่อนย๎ายการบริการ และเงินทุนอยํางเสรี โดยเฉพาะอยําง
ยิ่งการให๎บริการด๎านการเงิน กรณีการให๎บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์นั้น แม๎จะเป็นการเพ่ิมโอกาส
แขํงขันของธุรกิจประเภทนี้ และกระตุ๎นให๎เกิดกําลังการใช๎จํายในระบบการชําระเงิน ทําให๎มีเงิน
หมุนเวียนในระบบเพ่ิมขึ้น การชําระเงินภายในภูมิภาคขยายตัวรวดเร็ว มีความสะดวกสบายและ
คลํองตัว แตํในขณะเดียวกันมาตรการควบคุมภายในประเทศกรณีดังกลําวต๎องมีความชัดเจนและ
เข๎มงวดด๎วย ประกอบกับบทบาทและอํานาจกํากับดูแลของรัฐในเรื่องการหมุนเวียนเงินภายในระบบ
ของประเทศ และการปูองปรามการกระทําความผิดจะต๎องเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ต๎อง
สํงเสริมความรํวมมือในการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินภายในประชาคมด๎วย ทั้งนี้ เพ่ือรักษา
ความมั่นคงและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศและภูมิภาคตํอไป 

เมื่อพิเคราะห์ถึงผลดีผลเสียที่ประเทศไทยได๎รับจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ 
AEC จะเห็นได๎วําการบังคับใช๎กฎหมายปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยเฉพาะกับกรณี
ความผิดเกี่ยวกับการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์มีความสําคัญอยํางยิ่งตํอระบบการชําระเงินของ
ประเทศ นอกจากจะชํวยลดการเกิดอาชญากรรมการฟอกเงินแล๎ว ยังเป็นการสร๎างความเชื่อมั่นให๎กับ
การลงทุนในประเทศไทย และการก๎าวสูํการเป็นผู๎นําทางเศรษฐกิจระดับอาเซียน 
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4.5 แนวทางการบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดมูลฐานเกี่ยวกับ
การปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์กับมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสม 

การบังคับใช๎พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินกับการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา ตามมาตรา 269/1 อันมีลักษณะเป็นปกติธุระหรือเพ่ือการค๎านั้น สามารถแก๎ไขปัญหา
การปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  เนื่องจากมีมาตรการและบทลงโทษที่เข๎มข๎นมากขึ้น 
ประกอบกับการกําหนดความผิดอาญาฐานฟอกเงินเป็นการลงโทษผู๎ฟอกเงิน  ผู๎สนับสนุนหรือชํวยเหลือ หรือผู๎
พยายามกระทําความผิด หรือผู๎สมคบเพ่ือกระทําความผิดฐานฟอกเงินด๎วย ดังนั้นเงินหรือทรัพย์สินที่ได๎มาจาก
การฟอกเงินในความผิดเกี่ยวกับการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์แม๎เป็นการฟอกเงินในตํางประเทศ ผู๎กระทํา
ความผิด และผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องทั้งหมดต๎องรับโทษในประเทศไทยด๎วย ประการสําคัญคือการใช๎มาตรการริบ
ทรัพย์สินทางแพํงให๎ตกเป็นของแผํนดิน ไมํวําเงินหรือทรัพย์สินนั้นจะถูกโอน โยกย๎าย หรือเปลี่ยนสภาพไปกี่
ทอดก็ตาม ทําให๎ลดความเสียหายที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจได๎ ทั้งเป็นการตัดวงจรอาชญากรรมไมํให๎นําเงินหรือ
ทรัพย์สินนั้นไปแสวงหาผลประโยชน์ หรือสร๎างเครือขํายอาชญากรรมตํอไป ประกอบกับประเทศไทยมีกฎหมาย
วําด๎วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และกฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงินและระบบการชําระเงินตําง ๆ  ที่คํอนข๎าง
ครอบคลุม หากมีการนํากฎหมายมาบังคับใช๎ได๎เต็มที่ตามเจตนารมณ์ก็จะยิ่งสํงผลให๎การแก๎ไขปัญหาการฟอก
เงินประสบผลสําเร็จอยํางเป็นรูปธรรม 

อยํางไรก็ตาม แม๎วําจะมีการกําหนดบทลงโทษผู๎กระทําความผิดฐานฟอกเงิน นิติบุคคล หรือบุคคลผู๎ที่
กฎหมายกําหนดหน๎าที่ไว๎ ให๎ระวางโทษจําคุก หรือปรับ หรือทั้งจําทั้งปรับ แตํในกรณีที่เกิดขึ้นจริง หากความผิด
นั้นไมํใชํความผิดถึงแกํชีวิตหรือรํางกาย บุคคลดังกลําวมักได๎รับโทษไมํหนักมาก หรือกรณีถูกปรับก็ปรับเป็น
จํานวนเงินไมํมากเมื่อเทียบกับผลประโยชน์มหาศาลที่ตนได๎รับ ดังนั้น เมื่อได๎รับโทษ และพ๎นโทษแล๎วก็มีความ
เสี่ยงที่จะกลับมากระทําความผิดอีก 

ดังนั้น  การบังคับใช๎กฎหมายปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการปลอม
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ จึงต๎องทําควบคูํไปกับมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมตามสถานการณ์ นอกจากมาตรการ
ที่กฎหมายได๎กําหนดไว๎แล๎ว ควรเสริมมาตรการเรื่องความปลอดภัยของธนาคาร สถาบันการเงิน หรือผู๎ให๎บริการ
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ด๎วยเชํนกัน อีกทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของเจ๎าหน๎าที่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข๎องให๎
มีความรู๎ความเชี่ยวชาญในวิทยาการใหมํ ๆ  เพ่ือชํวยปูองกันและปราบปรามการกระทําความผิด และอาศัยความ
รํวมมือจากทุกภาคสํวน จะยิ่งเป็นการขจัดปัญหาการฟอกเงินได๎อยํางสมบูรณ์ 

 

 



 

 

บทที่ 5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 บทสรุป 

โลกปัจจุบันกําลังดําเนินสูํยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะเห็นได๎จากการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มา

ประยุกต์ใช๎ในด๎านตําง ๆ  โดยเฉพาะในระบบการชําระเงิน จากเดิมมนุษย์ใช๎วิธีการแลกเปลี่ยนสิ่งของระหวํางกัน 

ตํอมาพัฒนาให๎มีสื่อกลางแลกเปลี่ยนโดยการสมมติวัตถุหายากให๎มีมูลคําตามที่กําหนดและเป็นที่ยอมรับใน

สังคมนั้น  ๆเชํน ลูกปัด เงินพดด๎วง ทองคํา เป็นต๎น กระทั่งพัฒนามาเป็นเหรียญ และธนบัตรในเวลาตํอมา แตํ

ด๎วยความเจริญเติบโตทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมอยํางรวดเร็วในปัจจุบัน เทคโนโลยีได๎ได๎ถูกพัฒนาให๎ก๎าวหน๎า

ทันสมัยอยํางตํอเนื่อง ระบบการชําระเงินด๎วยวิธีเงินสดจึงถูกสอดแทรกด๎วยระบบอ่ืน ๆ  เชํน เช็ค การชําระเงิน

โดยไมํใช๎เอกสาร และการชําระเงินด๎วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเป็นทางเลือกและอํานวยความสะดวกในการใช๎

จํายในชีวิตประจําวันมากขึ้น และคงปฏิเสธไมํได๎วําการชําระเงินด๎วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะการชําระ

เงินด๎วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เชํน บัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิต บัตรเครดิต เหรียญอิเล็กทรอนิกส์ บัตรสมาร์ทการ์ดอ่ืน 

 ๆรวมถึงเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช๎จํายผํานระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์พกพาอ่ืน ๆ   ที่นับวัน

ยิ่งทวีความนิยมกลายเป็นสํวนหนึ่งในชีวิตประจําวัน และสร๎างมูลคําทางเศรษฐกิจที่สําคัญไปเสียแล๎ว 

หากพิเคราะห์ถึงความนิยมของบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในยุคปัจจุบัน เห็นวําเกิดขึ้นจากหลายปัจจัย ทั้ง

เศรษฐกิจภายในประเทศและกระแสโลก เมื่อความต๎องการในการใช๎จํายของผู๎บริโภคมีมูลคําสูงขึ้น  ระบบการ

ชําระเงินด๎วยเงินสดจึงไมํมีความปลอดภัยเพียงพอ และมิอาจตอบสนองความต๎องการใช๎จํายของผู๎บริโภคได๎

ทันทํวงที ธนาคาร สถาบันการเงิน รวมถึงผู๎ประกอบธุรกิจบัตรอิเล็กทรอนิกส์ตําง ๆ  จึงมุํงแขํงขันทางธุรกิจบัตร

อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น โดยมีนโยบายสํงเสริมการชําระสินค๎าและบริการผํานบัตรอิเล็กทรอนิกส์ การวาง

กลยุทธ์การตลาด เชํน จัดโปรโมชั่นลดแลกแจกแถม และการนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่

หลากหลาย เพ่ือมุํงผลประโยชน์ทางธุรกิจและเป็นการขยายฐานลูกค๎าให๎สูงขึ้นในอนาคต 

แม๎ธุรกิจบัตรอิเล็กทรอนิกส์จะขยายตัว และสร๎างมูลคําทางเศรษฐกิจมหาศาล แตํ ในทางตรง

ข๎ามกลับเป็นสิ่งลํอใจอาชญากรอยํางยิ่ง ซึ่งสังเกตได๎จากปัญหาอาชญากรรมการฟอกเงินในความผิด

เกี่ยวกับการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ได๎กลายมาเป็นปัญหาสําคัญระดับโลกที่สร๎างความเสียหายตํอ

ระบบเศรษฐกิจ การเงิน การธนาคาร และสังคมทุกภาคสํวน เนื่องจากการกระทําความผิดเกี่ยวกับ

การปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ได๎พัฒนารูปแบบวิธีโดยนําเทคโนโลยีขั้นสูงใหมํ ๆ ที่มีความยุํงยาก
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ซับซ๎อนมาใช๎กระทําความผิด ประกอบกับมีการกระทําความผิดเป็นขบวนการ และสร๎างเครือขําย

อยํางกว๎างขวาง เป็นกลุํมอาชญากรรมที่ประสานความรํวมมือชํวยเหลือกันอยํางเป็นระบบ จนพัฒนา

กลายเป็นองค์กรอาชญากรรม หรือองค์กรอาชญากรรมข๎ามชาติในที่สุด ซึ่งผู๎กระทําความผิดจะปกปิด

แหลํงที่มาของเงินหรือทรัพย์สินที่ได๎จากการกระทําความผิดโดยการโอน ยักย๎าย หรือแปลงสภาพ

หลายทอดเพ่ือสร๎างความสับสนในการสิบทราบถึงแหลํงที่มาที่แท๎จริง แล๎วนําเงินหรือทรัพย์สินนั้น

กลับเข๎าสูํระบบการเงินอีกครั้งเสมือนหนึ่งได๎มาโดยชอบด๎วยกฎหมาย ที่เรียกวํา “การฟอกเงิน” 

จากนั้นนําเงินหรือทรัพย์สินสํวนนี้ไปเป็นต๎นทุนในการกํออาชญากรรมอีกอยํางตํอเนื่อง กลายเป็นการ

สร๎างอิทธิพล และขยายฐานอาชญากรรมให๎กว๎างขวางมากขึ้นจนยากแกํการปูองกันปราบปราม 

ประเทศไทยได๎มีการบังคับใช๎พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542กับการ

ปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ตามประมวลกฎหมายอาญา ตามมาตรา 269/1 อันมีลักษณะเป็นปกติธุระหรือเพ่ือ

การค๎านั้น ซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในที่นี้มิได๎จํากัดเฉพาะแตํบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมเทํานั้น 

แตํยังคลอบคลุมไปถึงเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่อยูํในรูปแบบอ่ืน ๆ ด๎วย ตามประมวลกฎหมายอาญาได๎นิยาม

ความหมายของบัตรอิเล็กทรอนิกส์ไว๎ในมาตรา 1 (14) ดังนี้ 

มาตรา 1 (14) “บัตรอิเล็กทรอนิกส์” หมายความวํา 

(ก) เอกสารหรือวัตถุอ่ืนใดไมํวําจะมีรูปลักษณะใดที่ผู๎ออกได๎ออกให๎แกํผู๎มีสิทธิใช๎ซึ่งจะระบุ
ชื่อหรือไมํก็ตาม โดยบันทึกข๎อมูลหรือรหัสไว๎ด๎วยการประยุกต์ใช๎วิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟูา คลื่ น
แมํเหล็กไฟฟูา หรือวิธีอ่ืนใดในลักษณะคล๎ายกัน ซึ่งรวมถึงการประยุกต์ใช๎วิธีการทางแสง หรือวิธีการ
ทางแมํเหล็กให๎ปรากฏความหมายด๎วยตัวอักษร ตัวเลข รหัส หมายเลขบัตร หรือสัญลักษณ์อ่ืนใดทั้งที่
สามารถมองเห็นและมองไมํเห็นด๎วยตาเปลํา 

จากคํานิยามข๎างต๎นจะเห็นวํา กฎหมายไมํได๎จํากัดเฉพาะที่เป็นเอกสารเทํานั้น แตํยังรวมไป

ถึงวัตถุอ่ืน ๆ ไมํวําจะมีลักษณะใดด๎วย ซึ่งอาจหมายรวมถึงกระดาษ รหัส แถบแมํเหล็ก ซิมการ์ด เป็น

ต๎น 

(ข) ข๎อมูล รหัส หมายเลขบัญชี หมายเลขชุดทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องมือทางตัวเลขใด 
ๆ ที่ผู๎ออกได๎ออกแกํผู๎มีสิทธิใช๎โดยมิได๎มีการออกเอกสารหรือวัตถุอ่ืนมดให๎ แตํมีวิธีการใช๎ในทํานอง
เดียวกับ (ก) หรือ 

สํวนคํานิยามของบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในข๎อ (ข) เป็นข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตําง ๆ เชํน รหัส
โทรศัพท์ รหัสเติมเงิน รหัสจองตั๋วเครื่องบิน (e-ticket) รหัสถอนเงินทางโทรศัพท์แกํลูกค๎าโดยไมํได๎
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ออกบัตรหรือหลักฐานให๎ เป็นต๎น โดยแม๎จะไมํมีวัตถุใด ๆ รองรับข๎อมูลดังกลําวก็ตาม ก็อยูํใน
ความหมายของบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในข๎อนี้ 

(ค) สิ่งอื่นใดท่ีใช๎ประกอบกับข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือแสดงความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลกับ
ข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือระบุตัวบุคคลผู๎เป็นเจ๎าของ 

สํวนคํานิยามของบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในข๎อ (ค) นั้น หมายถึง สิ่งที่ใช๎ประกอบกับข๎อมูล

อิเล็กทรอนิกส์เพื่อระบุลักษณะเฉพาะตัวบุคคล เชํน ลายนิ้วมือ มํานตา เสียง หรือ DNA เป็นต๎น โดย

จะต๎องใช๎ประกอบกับข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือแสดงความสัมพันธ์ ตัวอยํางเชํน การใช๎ลายนิ้วมือปลด

รหัสโทรศัพท์มือถือ ประตูห๎อง หรือประตูรถยนต์ เป็นต๎น 

จากคํานิยามเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายอาญาจะเห็นได๎วํากฎหมายกําหนดคํานิยามของ
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ไว๎กว๎างเพ่ือรองรับกับเทคโนโลยีที่พัฒนาเรื่อย ๆ  ในอนาคต บัตรอิเล็กทรอนิกส์จึงอาจอยูํใน
รูปของเหรียญอิเล็กทรอนิกส์ บัตรแลกเงิน บัตรสมาร์ทการ์ดอ่ืน ๆ  รวมถึงเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช๎จํายผํานระบบ
สมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์พกพาอ่ืน ๆ หรือข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่แสดงความสัมพันธ์เพ่ือระบุลักษณะ
เฉพาะตัวของบุคคล 

การนํากฎหมายฟอกเงินมาใช๎บังคับกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ซึ่ง
เป็นความผิดสากล  และนํามาตรการตามกฎหมายฟอกเงินที่มีบทลงโทษรุนแรงขึ้น ประกอบกับการกําหนด
ความผิดอาญาฐานฟอกเงินเป็นการลงโทษผู๎ฟอกเงิน  ผู๎สนับสนุนหรือชํวยเหลือ หรือผู๎พยายามกระทําความผิด 
หรือผู๎สมคบเพ่ือกระทําความผิดฐานฟอกเงินด๎วย ดังนั้นเงินหรือทรัพย์สินที่ได๎มาจากการฟอกเงินในความผิด
เกี่ยวกับการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์แม๎เป็นการฟอกเงินในตํางประเทศ ผู๎กระทําความผิด และผู๎มีสํวน
เกี่ยวข๎องทั้งหมดต๎องรับโทษในประเทศไทยด๎วย ประการสําคัญคือการใช๎มาตรการริบทรัพย์สินทางแพํงให๎ตก
เป็นของแผํนดิน ไมํวําเงินหรือทรัพย์สินนั้นจะถูกโอน โยกย๎าย หรือเปลี่ยนสภาพไปกี่ทอดก็ตาม จะทําให๎ลด
ความเสียหายที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจได๎ ทั้งเป็นการตัดวงจรอาชญากรรมไมํให๎นําเงินหรือทรัพย์สินนั้นไป
แสวงหาผลประโยชน์ หรือสร๎างเครือขํายอาชญากรรมตํอไป ประกอบกับประเทศไทยมีกฎหมายวําด๎วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ และบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงินและระบบการชําระเงินตําง ๆ มาใช๎บังคับ
เพ่ือให๎ครอบคลุมการกระทําความผิด ทําให๎การแก๎ปัญหาการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์และการฟอกเงินเป็นไป
อยํางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

อยํางไรก็ด ีแม๎วําการบังคับใช๎กฎหมายฟอกเงินกับความผิดเกี่ยวกับการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์จะมี

ผลบังคับทั้งทางแพํงและอาญา กับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล แตํโทษที่กําหนดดังกลําวเมื่อเทียบกับความ

เสียหาย หรือผลประโยชน์มหาศาลที่ผู๎กระทําความผิดจะได๎รับ ผู๎กระทําความผิดมักเลือกที่จะกระทําความผิด
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ตํอไป ซึ่งเมื่อได๎รับโทษและพ๎นโทษแล๎วก็กลับมากระทําความผิดซ้ําอีก หรือ ผู๎กระทําความผิดมักใช๎ชํองโหวํใน

การแสวงหาพยานหลักฐานของเจ๎าหน๎าที่ ในการตํอสู๎ทางคดีจนรอดพ๎นคดีในที่สุด 

ในสํวนของธนาคาร สถาบันการเงิน และผู๎ประกอบธุรกิจบัตรอิเล็กทรอนิกส์ตําง ๆ  ซึ่งนับเป็นองค์กร
ที่มีบทบาทและความสําคัญในการดําเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั้น พบวําธนาคาร สถาบันการเงิน และผู๎
ประกอบธุรกิจบัตรอิเล็กทรอนิกส์ตําง ๆ  ได๎ยอมรับเอาหลักเกณฑ์การพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค๎า หรือ  KYC 
(Know Your Customer) และ CDD (Customer Due Diligence) มาใช๎ปฏิบัติ แตํปัจจุบันประเทศ
ไทยยังไมํมีการบัญญัติกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับ KYC (Know Your Customer) และ CDD (Customer 
Due Diligence) มาใช๎บังคับให๎เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เป็นแตํเพียงการแสดงออกถึงความรํวมมือ
เพ่ือปกปูองผลประโยชน์ทางธุรกิจของตนเป็นหลัก และใช๎วิธีการแก๎ปัญหาในรูปแบบหรือทิศทางที่
ตนกําหนดภายในองค์กร  

สาเหตุที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ ปัญหาเรื่องบุคลากรทั้งในสํวนของผู๎ประกอบการ

เจ๎าหน๎าที่ธนาคาร และบุคลากรในกระบวนยุติธรรมยังขาดความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องการปลอมบัตร

อิเล็กทรอนิกส์และการฟอกเงิน เนื่องจากอาชญากรรมประเภทนี้จักต๎องอาศัยความรู๎ความชํานาญใน

การพิสูจน์อัตลักษณ์ รวมถึงต๎องมีประสบการณ์และความรู๎ในด๎านเทคโนโลยีขั้นสูง เพ่ือใช๎ในการ

พิสูจน์ตัวบุคคล และแสวงหาพยานหลักฐานในการกระทําความผิดที่มีลักษณะเฉพาะตัวเป็นกรณี ๆ ไป  

 ดังนั้น  การบังคับใช๎กฎหมายปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการปลอม

บัตรอิเล็กทรอนิกส์ จึงต๎องทําควบคูํไปกับมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมตามสถานการณ์ นอกจากมาตรการที่

กฎหมายได๎กําหนดไว๎แล๎ว ควรเสริมมาตรการเรื่องความปลอดภัยของธนาคาร สถาบันการเงิน หรือผู๎ให๎บริการ

บัตรอิเล็กทรอนิกส์ไปพร๎อมกัน รวมถึงสํงเสริมพัฒนาความรู๎ด๎านเทคโนโลยีและเทคนิคใหมํ  ๆที่อาชญากรใช๎

กระทําความผิดอยูํเสมอ ประกอบกับการสํงเสริมความรํวมมือจากทุกภาคสํวน การให๎ความรู๎เรื่องการฟอกเงิน

และการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์แกํประชาชนทั่วไป และการเสริมสร๎างความรํวมมือในระดับสากล จะชํวยขจัด

ปัญหาด๎านการฟอกเงินได๎อยํางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

การกระทําความผิดฟอกเงินเกี่ยวกับการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์นั้นสํงผลกระทบตํอระบบการเงิน

และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยํางยิ่ง จากที่ได๎ศึกษาและวิเคราะห์ไปแล๎วผู๎เขียนมีความเห็นวําควรมีแนวทาง

เพ่ิมเติมในการปูองกันและปราบปรามการกระทําความผิด ดังนี้ 
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1. กําหนดให๎มีความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการกระทําผิดตํอระบบการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

โดยเฉพาะ 

เนื่องจากปัจจุบันระบบการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Payment เป็นที่นิยมอยํางแพรํหลาย

ในการดําเนินชีวิตประจําวัน อีกทั้งมีมูลคําทางเศรษฐกิจสูง ดังนั้น การทุจริต หรือการกระทําความผิดใด ๆ  อัน

ได๎มาซึ่งผลประโยชน์แกํตนหรือผู๎อ่ืนไมํวําทางตรงหรือทางอ๎อมยํอมสร๎างความเสียหาย และสํงผลกระทบตํอ

ระบบเศรษฐกิจภาพรวม ดังนั้น การกําหนดความผิดมูลฐานโดยระบุความผิดเกี่ยวกับการกระทําผิดใด ๆ ตํอ

ระบบการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะจะสามารถตัดวงจรอาชญากรรมทางเศรษฐกิจตํอไปได๎ และลด

เหตุจูงใจในการกระทําความผิด อีกทั้งยังสามารถนํามาตรการพิเศษในกฎหมายฟอกเงินมาใช๎บังคับเพ่ือติดตาม

ทรัพย์สินและจับกุมตัวผู๎กระทําความผิดมาลงโทษได๎ 

2. ใช๎มาตรการกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และมาตรการการพิสูจน์ทราบตัวตนของ

ลูกค๎า หรือ KYC (Know Your Customer) และ CDD (Customer Due Diligence) กับธนาคาร 

สถาบันการเงิน รวมทั้งผู๎ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ให๎เป็นไปในทิศทางเดียวกันตาม

หลักสากล 

เนื่องจากการพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค๎าในบางกรณีอาจไปกระทบตํอสิทธิพ้ืนฐานของประชาชนบาง

ประการ การนํากฎหมายวําด๎วยการพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค๎า หรือ  Know Your Customer (KYC) และ 

Customer Due Diligence (CDD) มาใช๎อยํางเครํงครัด โดยเฉพาะในสถานการณ์ปลอมบัตร

อิเล็กทรอนิกส์ที่กําลังระบาดขณะนี้ และมีแนวโน๎มจะเพ่ิมสูงขึ้นในอนาคต จะชํวยกําหนดหลักเกณฑ์ 

วิธีการ บทคุ๎มครองและบทลงโทษแกํผู๎เกี่ยวข๎องให๎เป็นไปตามกฎหมาย และทําให๎การทํางานของ

ธนาคาร สถาบันการเงิน และผู๎ประกอบธุรกิจบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ได๎มาตรฐานเป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน ทั้งยังสะดวกตํอการกํากับดูแล และสร๎างความเชื่อมั่นให๎กับระบบการเงิน 

3. สํงเสริมความรํวมมือในการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินและปูองปรามการปลอมบัตร

อิเล็กทรอนิกส์ระหวํางประเทศ 

ตามที่คณะทํางานเฉพาะกิจเพ่ือปฏิบัติการทางการเงิน หรือ FATF ได๎มีข๎อแนะนําถึงมาตรการปูองกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน โดยเห็นควรให๎แตํละประเทศประสานความรํวมมือระหวํางกัน กรณีนี้ผู๎เขียนเห็น

ควรให๎มีมาตรการสํงเสริมความรํวมมือระหวํางประเทศ ดังนี้ 
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1) ความรํวมมือเกี่ยวกับการแสวงหาพยานหลักฐาน 

2) ความรํวมมือสําหรับมาตรการริบเงินหรือทรัพย์สินที่เกิดขึ้นจากการกระทําความผิด 

3) ความรํวมมือในการสํงตัวผู๎ร๎ายข๎ามแดน 

4) ความรํวมมือในการแลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสาร หรือข๎อมูลสํวนบุคคลของผู๎กระทําความผิด หรือ

ผู๎ที่นําสงสัยวําได๎กระทําความผิด เมื่อมีพยานหลักฐานพอสมควร 

5) ความรํวมมือในการจัดตั้งหนํวยงานเฉพาะกิจที่เป็นอิสระ เพ่ือประสานความรํวมมือระหวําง

ประเทศ 

4. สํงเสริมความรํวมมือในการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดเกี่ยวกับการปลอมบัตร

อิเล็กทรอนิกส์ภายในประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน 

การกําหนดมาตรการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินพิเศษภายในองค์กร หรือการขอความรํวมมือ

เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนความรู๎ ข๎อมูล และบุคลากรผู๎มีความรู๎ความเชี่ยวชาญเฉพาะด๎านระหวํางหนํวยงานทั้ง

ภาครัฐและเอกชน จะยิ่งมีสํวนชํวยผลักดันให๎การบังคับใช๎กฎหมายฟอกเงินและกฎหมายเกี่ยวกับบัตร

อิเล็กทรอนิกส์ดําเนินไปอยํางมีประสิทธิภาพ 

5. ให๎ความรู๎เรื่องการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์กับการการฟอกเงินแกํประชาชนทั่วไปอยํางสม่ําเสมอ

และทันตํอสถานการณ ์

6. คิดค๎นวิธีการและสร๎างระบบความปลอดภัยให๎แกํการใช๎บัตรอิเล็กทรอนิกส์ 

ธนาคาร สถาบันการเงิน ผู๎ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องควร

จัดสร๎างระบบความปลอดภัยที่เป็นมาตรฐานแกํการใช๎บัตรอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือสร๎างความเชื่อมั่นให๎แกํ

ผู๎ใช๎บริการ และสร๎างภาพลักษณ์ท่ีดีตํอระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

7.เพ่ิมบทลงโทษความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินให๎รุนแรงมากขึ้น 

ด๎วยปัญหาจากการกระทําความผิดเกี่ยวกับการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์มีจํานวนเพ่ิมมากขึ้นทุกวัน 

และสร๎างผลประโยชน์มหาศาลให๎กับอาชญากรฟอกเงิน ดังนั้น การเพ่ิมบทลงโทษกับบุคคลธรรมดาและนิติ

บุคคลที่กระทําผิดให๎รุนแรงยิ่งขึ้น จะชํวยตัดแรงจูงใจในการกระทําความผิดได๎ 

จากการศึกษาและวิเคราะห์ข๎างต๎น เป็นเพียงหนทางหนึ่งให๎ผู๎เกี่ยวข๎องนําไปศึกษาและพิจารณาเพ่ือ

ดําเนินการหาแนวทางที่เหมาะสมใช๎บังคับตํอไป อันเป็นการปูองกันปราบปรามการฟอกเงินและขจัดปัญหาการ

ปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ให๎เบาบางหรือหมดสิ้นไปในอนาคต 
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นางสาวชัชชญา ศิริเจริญ เกิดวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2529 สําเร็จการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สําเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปีการศึกษา 2552 เข๎าทํางานที่ฝุายประนอมหนี้นครหลวง ธนาคาร
กรุงเทพ สํานักงานใหญํ เมื่อปี 2553-2555 เข๎าทํางานที่ฝุายธุรกิจการเงินสํวนบุคคล ธนาคารออม
สิน สํานักงานใหญํ เมื่อปี 2555-2558 และศึกษาตํอในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
กฎหมายอาญาและกระบวนยุติธรรมทางอาญา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี
การศึกษา 2555 
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