
รายงานพฤติกรรม/รูปแบบการหลอกลวงปจจุบัน 

ขอมูลหนวยงาน สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (ศูนยบริการรวม/สํานักงานยุติธรรมจังหวัดท่ัวประเทศ) กระทรวงยุติธรรม 

ท่ีมา : ในปจจุบันสภาพสังคมมีความสลับซับซอนมาก อาชญากรรมประเภทฉอโกงมีความสลับซับซอนมากข้ึนตามไปดวย ถึงแมวาการฉอโกงในบางรูปแบบอาจจะมี

ลักษณะคลายคลึงกันกับท่ีเคยปรากฏในอดีตเม่ือหลายสิบปกอน แตก็มีการสรางเครือขายองคการอาชญากรรม หรือนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการฉอโกงอันทําใหมี

ประชาชนท่ีไมรูเทาทัน ก็จะหลงเชื่อและตกเปนเหยื่อมากข้ึน กอความเสียหายอยางมากท้ังแกบุคคล สังคม และประเทศชาติ   

วัตถุประสงค : เพ่ือรูจักวิธีกลโกงหรือวิธีการหลอกหลวง ในรูปแบบตางๆ ของสังคมท่ีเกิดข้ึนในสถานการณปจจุบัน เพ่ือจะหาแนวทาง/วิธีการปองกันไมใหเกิดข้ึนกับ

ประชาชนและประเทศชาติ  

ประเด็น รูปแบบ/พฤติกรรม พ้ืนท่ีท่ีพบบอย 

1. แกงคคอลเซ็นเตอร  (Call center) อางตนเปน
เจาหนาท่ีของบริษัทตางๆ เชน เจาหนาท่ีของบริษัท TOT 
จํากัด เจาหนาท่ีของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด หรือเปน
เจาหนาท่ีบริษัทหรือตัวแทนองคกรตาง ๆ แจงหลอกขาว
ดีแกเหยื่อใหหลงเชื่อ  

รูปแบบการหลอกลวงโดยทําเปนเครือขาย ใชวิธีการให Call center 
โทรศัพทเขามาในลักษณะเปนระบบแจงเตือนอัตโนมัติ วามีการคาง
ชําระคาบริการโทรศัพท หากไมชําระทันที จะทําการตัดสัญญาณ
โทรศัพท หรือแจงวามีพัสดุยังไมไดรับ โดยใหกด ๐ เพ่ือติดตอ
เจาหนาท่ี และหลอกลวงสอบถามขอมูลสวนตัว เชน เลขบัตร
ประจําตัวประชาชน วันเดือนปเกิด ซ่ึงเปนขอมูลสวนบุคคลท่ีสําคัญ
หรืออาจหลอกลวงใหโอนเงินชําระคาบริการท่ีคางอยูผานทางระบบ 
รวมถึง การแจงเหยื่อวาไดรับเงินรางวัลหรือของรางวัลท่ีมีมูลคาสูง 
เม่ือเหยื่อหลงเชื่อจะหลอกเหยื่อใหโอนเงินคาภาษีให ซ่ึงประชาชนบาง
กลุมอาจไมทราบ ทําใหตกเปนเหยื่อแกงคมิจฉาชีพ 

กลุ ม คน ท่ั ว ไป ใน ทุก พ้ืน ท่ี ของ
ประเทศ ซ่ึงคนท่ีถูกหลอกลวงสวนใหญ
จะเปนผูไมรูหนังสือ หรือผูสูงอายุ 

2. การฉอโกงโดยหลอกลวงเอาเงิน/ผลประโยชน     
โดยนายหนาซ้ือขายท่ีดินหลอกลวงนายหนาซ้ือขายท่ีดิน
ดวยกันเอง 

การฉอโกงจากนายหนาท่ีอางตัววาเปนตัวแทนซ้ือขายท่ีดินของ
บริษัทเงินทุนตางประเทศรายใหญรายหนึ่ง ซ่ึงเปนบริษัทท่ีทําการซ้ือ
ขายท่ีดินในประเทศไทย และขอเก็บเงินคารังวัดท่ีดินกอนทําสัญญา
ซ้ือขายท่ีดินจากนายหนาคนไทยหลายรายท่ีแนะนําใหมาซ้ือท่ีดิน
จํานวนกวา ๑๐๐ ไร ในพ้ืนท่ีท่ีตนเปนนายหนา เปนการหลอกลวง
ฉอโกงเอาเงินคารังวัดท่ีดินไปเปนจํานวนกวาลานบาท และไมมีการ

ทุกพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ พบมากใน
จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัด
ใกลเคียง 
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ทําสัญญาซ้ือขายท่ีดินกันแตอยางใด เนื่องจากผูหลอกลวงไมไดเปน
นายหนา/ตัวแทนจากบริษัทเงินทุนตางประเทศจริงตามท่ีกลาวอาง 
สรางความเสียหายตอนายหนาคนไทยดวยกันท่ีถูกหลอกลวงเปน
จํานวนมาก 

3. หลอกลวงใหเขารวมเปนสมาชิกกองทุนฌาปนกิจ
สงเคราะห 

ก า ร ฉ อ โ ก ง ป ร ะ ช า ช น ทํ า เ ป น ข บ ว น ก า ร ใ น รู ป แ บ บ
คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ กองทุนหมูบาน หรือมีการจัดตั้ง
ฌาปนกิจสงเคราะหโดยใชชื่อแตกตางกันไป และไมไดมีการจด
ทะเบียนอยางถูกตอง และมีตัวแทนชักจูงใหประชาชนเขารวมเปน
สมาชิก โดยมีคาสมัครและสงคาฌาปนกิจเปนรายเดือนโดยจายผาน
ตัวแทน และตัวแทนจะนําเงินไปใหแกคณะกรรมการ และเม่ือมี
สมาชิกคนใดเสียชีวิต ทายาทของสมาชิกนั้นจะไดรับเงินตาม
ขอตกลง ซ่ึงปญหาท่ีพบคือ ในระยะหลังไดมีการจายคาฌาปนกิจให
ทายาทสมาชิกผูเสียชีวิตแตจายใหไมครบ และบางรายไมไดจายให
เลย เม่ือสมาชิกขอตรวจสอบก็ไมสามารถแสดงบัญชีและชี้แจงได
เนื่องจากไมมีเงินเหลือในบัญชี ทําประชาชนท่ีนําเงินจากการทํางาน
ของตนมาเสียใหแกบุคคลกลุมนี้โดยไชเหตุ กลายเปนกับดักความจน
ความเสียหายแกระบบเศรษฐกิจของประเทศชาต ิ

กลุมคนท่ัวไปโดยเฉพาะชาวบานท่ี
อยูตางจังหวัด 

4. หลอกลวงซ้ือขายสินคาผานระบบออนไลน มีการสั่งซ้ือของทางออนไลน ผูซ้ือไดพัสดุจากไปรษณีย แต
ปรากฏวาในพัสดุดังกลาวไมมีของแตอยางใด จึงไดมีการติดตามทวง
ถามไปยังบริษัทขนสงพัสดุ และติดตามไปทางผูขาย แตก็ยังไมไดรับ
การติดตอกลับ และยังไมไดรับของท่ีสั่ง หรือติดตอไดก็จะมีขออาง 
และขอผัดผอนหลายๆ ครั้งจนเงียบหายไป 

กลุมคนท่ัวไปในทุกจังหวัด 

5. หลอกลวงสวมสิทธิบัตรประชาชน กลุมมิจฉาชีพเขาไปตามบานท่ีมีผูสูงอายุท่ีอยูบานเพียงลําพังใน
ชวงเวลากลางวันและเสนอคาตอบแทนใหทุกเดือน โดยตองนําบัตร
ประชาชนมาแลก แตภายหลังปรากฏวาผูท่ีนําบัตรประชาชนไป

ผูเสียหายจะเปนกลุมผูสูงอายุใน
ทุกพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ 
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ให กับบุคคลดังกลาวไมสามารถลงทะเบียนผู มีรายไดนอยได 
เนื่องจากมีการตรวจสอบแลวพบวามีเงินหมุนเวียนในบัญชีจํานวนมาก 
จึงไมสามารถใชสิทธิดังกลาวได 

6. หลอกลวง ใหหรือรับสิทธิ์กูเงินปลอดดอกเบี้ย กลุมคนรายมีลักษณะรวมกันกระทําความผิดเปนเครือขาย โดย
มีพฤติการณเชิญชวนใหประชาชนในพ้ืนท่ีหางไกล เขารวมสมัคร
สมาชิกโครงการ พรอมแนบสําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตร
ประชาชน และสําเนาหนาสมุดบัญชีธนาคาร โดยใหผูสมัครสมาชิก
ถายเอกสารและชําระเงินคาสมัครพรอมคาคัดถายเอกสารกับตนโดย
เรียกเก็บคาดําเนินการในราคาท่ีแตกตางกันตามชวงอายุและมี
โครงการใหกับสมาชิกแสดงความประสงคเขารวมหลายโครงการ ซ่ึง
หลังจากการสมัครเขารวมเปนสมาชิกแลว ผูเขารวมโครงการจะ
ไดรับสิทธิ์การกูยืมเงินโดยจะมีแหลงเงินทุนมาปลอยเงินกูคนละ 
1,000,000 บาท โดยปลอดดอกเบี้ย หากตองการความรวดเร็ว
ตองชําระเงินคาดําเนินการเปนระยะ แตก็ไมปรากฎมีผูใดไดรับเงิน
ตามท่ีกลาวอาง 

พนักงานโรงงาน และกลุมคนท่ัวไป 
ในแถบพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

7. หลอกลวงใหปลูกพืชผล เลี้ยงสัตวทางการเกษตร  เปนการหลอกลวงประชาชนใหกูเงินเพ่ือมาลงทุนปลูกพืชผล
ทางการเกษตร เชน ตะไคร หอม ผักชี ขาวโพด อินทผลัม หรือการ
ปศุสัตว เชน ไกไข (ลูกเจี๊ยบ) เปนตน โดยบริษัทจะเปนผูจําหนาย
โปรแกรม (บังคับใหซ้ือเมล็ดพันธพืช ปุย ยา หรืออาหารสัตว
คุณภาพต่ําจากผูวาจาง) และรับประกันราคาในอัตราท่ีสูง ซ่ึงจะให
หักตนทุนจากราคาผลผลิตท่ีขายคืนใหบริษัทหรือผูวาจาง แต
หลังจากท่ีสมาชิกไดทําการผลิตและดําเนินการตามท่ีบริษัทกําหนด
ทุกอยางแลวและบริษัทไดรับสินคาผลิตผลไปแลวแตกลับไมจายเงิน
คาสินคา หรือมีผลผลิตบางสวนท่ีไมรับซ้ือคืนตามสัญญา โดยอางวา
เกษตรกรดูแลไมดีท้ังท่ีเกษตรกรทําตามท่ีบริษัทกําหนดทุกอยาง 

กลุมเกษตรกรในทุกพ้ืนท่ีท่ัว
ประเทศ 
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8. การฉอโกงโดยหลอกลวงใหรวมลงทุนในลักษณะแชร
ลูกโซ ในรูปแบบสหกรณ หรือผานทาง Internet 
รวมถึง รวมลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลท่ีเรียกวา 
“Onecoin” 

การฉอโกงทําเปนขบวนการในรูปแบบสหกรณ โดยใหชุมชนผู
ท่ีอยูอาศัยในหมูบาน นําเงินมาลงทุน โดยในระยะแรกจะมีการ
ประชุมสมาชิกทุกเดือน และแจกขาวสาร น้ํามัน และเบี้ยปนผล 
และจะชักชวนสมาชิกรายใหมโดยการนําเงินมาหมุนเวียน จากนั้นก็
จะเลิกแจกและเงียบหายไป หรือ ผานทาง Internet โดยใชวิธีการ
ชักชวนใหรวมนําเงินมาลงทุนเลนแชรผานทาง Internet โดยทําใหผู
ท่ีหลงเชื่อเขาใจวาจะไดรับเงินตอบแทนเปนดอกเบี้ยจํานวนมาก จึง
ไดเกิดการโอนเงินผานทาง Internet ซ่ึงตอมาการเลนแชรดังกลาว
ไดถูกยกเลิกแลวหนีหายไป รวมถึงการรวมลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลท่ี
เรียกวา “Onecoin” การฉอโกงนี้ทําเปนขบวนการเครือขายขนาด
ใหญใชวิธีการโฆษณาชวนเชื่อชาวบานมารวมลงทุน โดยอางเปนการ
ลงทุนในธุรกิจท่ีไดกําไรมหาศาลใหผลตอบแทนสูง แสดงวิธีคํานวณ
อยางเปนระบบตามท่ีกําหนดรูปแบบมากอน ผูท่ีหลงเชื่อจะนําเงิน
มาลงทุนมักจะไดเงินโอนเขาบัญชีในระยะแรกๆ ตามท่ีโฆษณา
ชักชวนหลักจากนั้นก็จะเลิกโอนเงินแลวหนีหายไป เปนเหตุใหผูท่ี
หลงเชื่อไดรับความเดือดรอนและสูญเสียเงินเปนจํานวนมาก ซ่ึง
ขบวนการเหลานี้จะไมมีการทําธุรกิจหรือคาขายตามความเปนจริง 
หากแตนําเงินจากเหยื่อรายใหมมาหมุนเวียนจายใหแกรายเกา
ตอเนื่องเปนทอดๆ สรางความเสียหายตอระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศชาต ิ

กลุมคนท่ัวไปโดยเฉพาะชาวบานท่ี
อยูตามลําพังในชุมชน คนท่ีเปนพอคา
แมคา 

9. การฉอโกงโดยหลอกลวงใหรวมลงทุนสงขนมปง 
ปบบรรจุถุงจําหนายในเรือนจํา 

มีผูอางตัววาเปนภรรยาของเจาหนาท่ีเรือนจํา ชักชวนให
ผูเสียหายลงทุนสงขนมปงปบบรรจุถุงจําหนายในเรือนจํา เบื้องตน
ตองจายเงินลงทุนรายละ 50,000 บาท มีการทําสัญญาเงินกูให
ผลตอบแทนราย 20 วัน ครั้งละ 10% ของเงินลงทุน มีผูเสียหาย
หลงเชื่อเนื่องจากผูแอบอาง อางวาการจําหนายขนมปงปบดังกลาว 

กลุมคนท่ัวไป ในพ้ืนท่ีอําเภอเมือง  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
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บุคคลภายนอกไมสามารถดําเนินการได และสามีของผูแอบอางเปน
ผูมีสิทธิจําหนายเพียงรายเดียว หลังจากผูเสียหายลงทุนตามคํา
ชักชวนดังกลาวในระยะแรกผู เสียหายไดรับคาตอบแทนอยาง
ตอเนื่อง แตตอมามีการบายเบี่ยงไมจายคาตอบแทน และผูแอบอาง
ไดหลบหนีหายไปจากพ้ืนท่ี ทําใหมีผูเสียหายจากการลงทุนจํานวนหลายราย  

10. การฉอโกงโดยการหลอกใหรวมลงทุนเลนหุนใน
ตลาดหลักทรัพย  

เปนการฉอโกงโดยการชักชวนผูเสียหายนําเงินมาลงทุนเลนหุน
ในตลาดหลักทรัพย โดยอางวาไดรับเงินปนผลคาตอบแทนในอัตรา
สูง ภายในระยะเวลาไมก่ีวัน ผูเสียหายหลงเชื่อจึงไดรวมลงทุนโดยใช
ชื่อของผูชักชวนเปนผูลงทุน เนื่องจากผูเสียหายไมมีความรูเก่ียวกับ
การบริหารจัดการ ชวงแรกผู เสียหายลงทุนเปนเงินประมาณ 
10,000 บาท ไดรับเงินคาปนผลตอบแทนจริง จึงนําเงินมาลงทุน
เพ่ิมเปนเงินประมาณกวา 3,000,000 บาท พรอมกับชักชวนญาติ
พ่ีนองมารวมลงทุนเลนหุนดังกลาว รวมเปนเงินกวา 13,000,000 บาท 
ตอมาภายหลังผูเสียหายไมไดรับเงินปนผลตอบแทนตามเดิม และ    
ผูชักชวนไดหลบหนีไป  

กลุมคนท่ัวไป พบมากในพ้ืนท่ี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

11. หลอกลวงวาเปนผูสงของทางไปรษณียท่ีผิดกฎหมาย 
หรือมีเงินในบัญชีท่ีมีบางอยางผิดปกติในลักษณะการ
ฟอกเงิน 

   รูปแบบวิธีการ คือ มิจฉาชีพจะใชวิธีการสุมโทรมาหาเหยื่อโดยอาง
ตนวาเปนเจาหนาท่ีตํารวจหรือเจาหนาท่ีจากหนวยงานปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน แลวแจงกับเหยื่อวา เหยื่อเปนผูสงของผิด
กฎหมายทางไปรษณีย หากเหยื่อไมอยากถูกดําเนินคดีใหโอนเงินไป
ใหมิจฉาชีพ หรือ แจงเหยื่อวาบัญชีของเหยื่อมีบางอยางผิดปกติหรือ
มีการลักษณะของการฟอกเงิน จะขอตรวจสอบการเงินของเหยื่อ   
โดยใหเหยื่อไปท่ีตู ATM แลวกดดูยอดเงินจากนั้นหลอกใหเหยื่อโอน
เงินใหมิจฉาชีพเพ่ือตรวจสอบเงินดังกลาว 
 

พบในทุกพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ 
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12. สถาบันการเงินชุมชน (ก.ท.บ.) หลอกใหกูยืมเงิน
จากธนาคารออมสิน 

การฉอโกงประชาชนทําเปนขบวนการในรูปแบบคณะกรรมการ
สถาบันการเงินชุมชน หรือกองทุนหมูบาน โดยสรางความนาเชื่อถือ
จากการท่ีคณะกรรมการเปนขาราชการและมีการปลอยขาววาผล
กําไรสถาบันการเงินสูง รวมไปถึงสมาชิกมีคาตอบแทนรายละ 
10,000 บาท โดยผูท่ีหลงเชื่อจะตองนําบัตรประชาชน สมุดบัญชี 
หรือบัตรเอทีเอ็มไปใหตอจากนั้นชักชวนใหสมาชิกของกองทุน
หมูบานในหมูบาน และและสมาชิกสมทบจากหมูบานอ่ืน ใหจับ  
กลุมกันจํานวน 3 คน เพ่ือไปขอสินเชื่อรายบุคคลและทําสัญญากูยืม
เงินสินเชื่อพัฒนาองคกรชุมชนกับธนาคารออมสิน รายละ 50,000 – 
200,000 บาท แลวมอบใหสถาบันฯ นํ าเงินไปลงทุน โดย
คณะกรรมการสถาบันฯ บอกวาจะขอระดมทุนเพ่ือเปนการเพ่ิมทุน
ใหแกสมาชิกมีความม่ันคงยิ่งข้ึน คณะกรรมการสถาบันจะเปน
ผูรับผิดชอบชําระเงินกูแทนผูกูทุกรายจนกวาจะสิ้นสุดสัญญา ซ่ึง
เทากับเปนการสรางความเชื่อม่ันใหกับสมาชิกโดยปริยาย ตอมา
สมาชิกรายแรกๆ ก็การชําระหนี้ใหจนหมด จนชาวบานแหกันมาขอ
เขารวมเยอะจนทําใหทางสถาบันฯ ไมมีการชําระหนี้ใหกับธนาคาร
ออมสิน เปนเหตุใหมีการฟองรองคดี ขอสังเกต เห็นวากรณีนี้อาศัย
วาตนเองเปนคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง จึง
ทราบแนวนโยบายสวนกลางและอาศัยนโยบายของรัฐท่ีสงเสริมให
ประชาชนจับจายใชสอยมาเปนชองทางหลอกใหกูเงินมาใหตนใชจาย 
สรางหนี้สูญใหกับธนาคารของรัฐ และประชาชนเปนหนี้โดยไมมี
โอกาสจะชําระหนี้หมดเนื่องจากเปนคนจน สงผลความเสียหายแก
ระบบเศรษฐกิจของประเทศชาติ 

 

กลุมประชาชนท่ัวไป พบมากใน
จังหวัดกาฬสินธุ  
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13. การชักชวนใหเขารวมโครงการประชาธิปไตยกินได 
ธุรกิจแฟรนไซตกวยเตี๋ยวเนื้อตุนชัยชนะและลูกชิ้นปง
ชัยชนะ 

ทําเปนขบวนการเครือขาย โดยใชวิธีการใหนายหนาหลอกลวง
ประชาชนใหรวมลงทุนประกอบธุรกิจโดยจะจัดหาอุปกรณและ
วัตถุดิบ อีกท้ังไดใหประชาชนไปกูยืมเงินจากธนาคาร และมีบริษัท
ประกันภัยเปนผูคํ้าประกัน ซ่ึงไดอาศัยความนาเชื่อถือของสถาบัน
การเงินและบริษัทผูคํ้าประกัน อันเปนการทําบันทึกขอตกลงรวมกัน
ระหวางบริษัทท่ีมีการชักชวนประชาชนใหเขารวมประกอบธุรกิจ  
ซ่ึงเม่ือมีการทําสัญญาเงินกูแลว บริษัทท่ีไดชักชวนไดรับเงินไปและ
ไมไดมีการจัดสงอุปกรณหรือวัตถุดิบในการประกอบธุรกิจใหแก
ประชาชนแตอยางใด ประชาชนท่ีทําสัญญากับธนาคารจึงผิดนัด
ชําระหนี้และถูกฟองรองดําเนินการคดี ซ่ึงมีจํานวนหลายรอยราย 

กลุมคนท่ัวไปโดยเฉพาะชาวบานท่ี
อยูตางจังหวัด และคนท่ีเปนพอคาแมคา 

14. การหลอกหลงอางการเรี่ยไรเงินไปชวยเหลือผู
ไดรับความเดือดรอนจากภัยธรรมชาติตาง ๆ  

     กลุมคนรายมีการวางแผนการกระทําอยางเปนข้ันตอน โดย
อาศัยโอกาสจากเหตุการณภัยธรรมชาติท่ีสงผลตอประชาชนจํานวน
มาก โดยกลุมคนรายจะขอเรี่ยไรเงิน อางวาจะนําไปชวยเหลือ ซ้ือสิ่ง
สาธารณูปโภคหรือนําเงินไปบริจาคแกผูประสบภัย ไมวาจะเปน
ชองทางสื่อสังคมออนไลนหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส อ่ืน ๆ ซ่ึงก็มี
ประชาชนจํานวนไมนอยหลงเชื่อยอมโอนเงินใหกับกลุมคนราย 

กลุมคนท่ัวไป ไมวาจะเปนชาวบาน
ตามตางจังหวัด รวมถึงผูมีการศึกษาและ
หนาท่ีการงานท่ีดีในสังคม 

15.การฉอโกงโดยอางวาเปนเจาหนาท่ีในกระบวนการ
ยุติธรรมและหลอกลวงเอาเงินโดยอางวาเพ่ือชวยเหลือ
ทางคดีความ 

     กลุมมิจฉาชีพจะมีความรูทางดานข้ันตอนตาง ๆ ของกระบวนการ
ยุติธรรมเปนอยางดี โดยใชวิธีการเขามาแสดงตัว แอบอางกับผูท่ี
ไดรับความเดือดรอนทางคดี ไมวาจะเปน ผูตองหาหรือจําเลยใน
คดีอาญา หรือโจทก จําเลยในคดีแพง รวมถึงญาติของบุคคลดังกลาว 
วาตนเปนเจาหนาท่ีในหนวยงานของกระบวนการยุติธรรม สามารถ
ใหความชวยเหลือได เชน ชวยใหศาลตัดสินจากผิดเปนถูก จากแพ
เปนชนะ จากอัตราโทษหนักเปนอัตราโทษเบา โดยมีการเรียกเงินคา
ดําเนินการนั้นๆ สาเหตุท่ีทําใหเหยื่อหลงเชื่อ เนื่องจากเหลามิจฉาชีพ
มีบุคลิกภาพท่ีนาเชื่อถือ บางรายถึงข้ันมีความรูทางดานกฎหมาย

กลุ มคน ท่ี ไม มีความรู ทา งด าน
กฎหมาย โดยเฉพาะชาวบาน ท่ีอยู
ตางจังหวัด 
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และข้ันตอนตาง ๆ ของกระบวนการยุติธรรมเปนอยางดี ทําให
ผูตองหาหรือจําเลยหลงเชื่อและสูญเสียเงินใหกับเหลามิจฉาชีพเปน
จํานวนมาก 

16. การฉอโกงประชาชนใหเขารวมโครงการจัดตั้งศูนย
เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงและหลอกลวงเอาเงินลงทุน   
ของประชาชนไปเปนของตน 

     การฉอโกงทําเปนกระบวนการเครือขายขนาดใหญ โดยใชวิธีการ
ระดมมวลชนและจัดประชุมชักชวนประชาชนในอําเภอตางๆ หรือ
จังหวัดใกลเคียง ใหเขารวมโครงการจัดตั้งศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยจัดทําเปนรูปแบบคณะกรรมการ เพ่ือใหมีความนาเชื่อถือ เพ่ือรับ
ชื้ อผลผลิตจากสมาชิก โดยอ างว า มี อุปกรณการเกษตรและ
เครื่องจักรกล บริการประชาชนไดครบวงจร โดยจะมีเงินอุดหนุนเขามา
จากหลายประเทศ เปนเงินจํานวนมาก คาตอบแทนคือการท่ีสมาชิก 
(ประชาชน) ลงทุน 1,000 บาท จะไดผลตอบแทน 1,000,000 บาท 
โดยมีการแบงสายงาน เพ่ือหาสมาชิกเขารวมโครงการ และแตละสาย
งานจะมีหัวหนาประจําสายงาน แตละอําเภอหรือจังหวัด ซ่ึงมี
ประชาชนหลงเชื่อเปนจํานวนมาก ทําใหประชาชนไดรับความเสียหาย 
ประมาณ 20 ลานบาท 

กลุมคนท่ัวไป ไมวาจะเปนชาวบาน
ตามตางจังหวัด รวมถึงผูมีการศึกษาและ
หนาท่ีการงานท่ีดีในสังคม 

17. การฉอโกงโดยหลอกลวงใหกูยืมเงินแทนหรือปลอม 
ลายมือชื่อในการกูยืมเงินแทน 

การฉอโกงโดยมีเจาหนาท่ีภายในระดับผูจัดการธนาคารมีสวนรวม 
ดวยการจูงใจใหประชาชนใชเอกสารหลักฐานของตนเองหรือใหหา
เอกสารสําคัญของคนรูจักหรือญาติพ่ีนอง แลวปลอมลายมือชื่อและ
นําไปกูเงินกับธนาคารท่ีตนเองเปนผูมีอํานาจอนุมัติ แตเงินกูผูจัดการ
ท่ีหลอกลวงเปนผูรับไปและรับวาจะเปนผูผอนชําระใหเอง และผูถูก
หลวกลวงจะไดเครดิตในการกูยืมเงินของตนเองโดยไมตองมีหลักทรัพย
คํ้าประกันตอไป เม่ือเวลาผานไปเม่ือผูหลอกลวงไดเงินเปนจํานวน
มากก็หลบหนี้ไปและเม่ือธนาคารไมไดรับชําระเงินกูธนาคารจะฟอง
ผูถูกหลอกลวงท่ีมีชื่อเปนผูกูเงินกับธนาคาร 

กลุมประชาชนท่ัวไปท่ีตองการ
เครดิตการกูเงินจากธนาคาร 



9 
 

ประเด็น รูปแบบ/พฤติกรรม พ้ืนท่ีท่ีพบบอย 

18.การฉอโกงโดยปลอมตัวและปลอมท่ีอยูอีเมลมา
หลอกลวงใหโอนเงินผิดบัญชี 

การหลอกลวงจะเปนการติดตอกับบุคคลท่ีอาจจะเปนพอ แม 
เพ่ือน คนรูจัก วัตถุประสงคเพ่ือหลอกลวงใหโอนเงินเขาบัญชี โดยอาง
เหตุความเดือดรอน หรือมีหนี้สิ้น ทําใหประชาชนไดรับความเสียหายใน
ทรัพยสินการฉอโกงโดยการปลอมท่ีอยูอีเมลมาหลอกลวงใหโอนเงินเขา
บัญชี โดยลักษณะการเขาระบบ Facbook เพ่ือปลอมตัวเปนเจาของ 

กลุมคนท่ัวไป โดยเฉพาะชาวบาน 

19. การหลอกลวงใหประชาชนใชชื่อตนเชาซ้ือรถยนต
หรือรถจักรยานยนตใหกลุมคนราย 

เปนการฉอโกงโดยคนรายซ่ึงอาศัยความสนิทสนมท่ีตนเปนบุคคลใน
กลุมเครือญาติหรือเพ่ือนสนิทสมัยเรียนมัธยม หรืออยูในระแวงบาน
ใกลเคียงท่ีอาศัยอยูดวยกันมาชานาน โดยคนรายจะหลอกลวงให
ประชาชนใชชื่อของตนเปนผูเชาซ้ือรถยนตหรือรถจักรยานยนตเพ่ือนํามา
ใหกับคนรายใชในการทําธุรกิจและชําระคางวดตลอดจนถึงการซอมแซม 
บํารุง รักษาเอง หลังจากคนรายไดรับมอบการครอบครองรถยนตหรือ
รถจักรยานยนตจากประชาชนท่ีไดหลอกลวงฉอโกงไปแลวนั้น คนรายได
นํารถยนตและรถจักรยานยนตดังกลาวหลบหนีไปและไมชําระคางวด
สงผลใหธนาคารหรือบริษัทฯผูรับสัญญาไดรับความเสียหายและ
ดําเนินคดีกับประชาชนท่ีเปนผูเชาซ้ือรถยนตตามสัญญาตั้งแตตน 

พบในทุกพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ แตพบ
มากท่ีจังหวัดนครสวรรค 

 


