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รายงานพฤติกรรม/รูปแบบการหลอกลวงปจจบุัน 

ขอมูลของหนวยงาน กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม 
 

ท่ีมา : ในปจจุบันสภาพสังคมมีความสลับซับซอนมาก อาชญากรรมประเภทฉอโกงมีความสลับซับซอนมากข้ึนตามไปดวย ถึงแมวาการฉอโกงในบางรูปแบบอาจจะมี

ลักษณะคลายคลึงกันกับท่ีเคยปรากฏในอดีตเม่ือหลายสบิปกอน แตก็มีการสรางเครือขายองคการอาชญากรรม หรือนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการฉอโกงอันทําใหมี

ประชาชนท่ีไมรูเทาทัน ก็จะหลงเชื่อและตกเปนเหยื่อมากข้ึน กอความเสียหายอยางมากท้ังแกบุคคล สังคม และประเทศชาติ 

วัตถุประสงค : เพ่ือรูจักวิธีกลโกงหรือวิธีการหลอกลวง ในรูปแบบตางๆ ของสังคมท่ีเกิดข้ึนในสถานการณปจจะบัน เพ่ือหาแนวทาง/วิธีการปองกันไมใหเกิดข้ึนกับ

ประชาชนและประเทศชาติ 

ประเด็น รูปแบบ/พฤติกรรม พ้ืนท่ีท่ีพบบอย 
๑. การปลอมแปลงหมายเลขโทรศัพทผานระบบ
อินเทอรเน็ต (Voip) เปนหมายเลขโทรศัพท
หนวยงานของรัฐเพ่ือหลอกลวงผูเสียหายให
หลงเชื่อโอนเงิน (แกงคอลเซ็นเตอร) 
 

การหลอกลวงในลักษณะของแกงคอลเซ็นเตอร ไดแพรระบาด
เพ่ิมมากข้ึนในประเทศไทย สรางความเสียหายใหกับประชาชนจํานวน
มาก ซ่ึงเปนการกระทําผิดของกลุมอาชญากรท่ีมีการแบงหนาท่ีกันทํา 
มีท้ังคนไทยและคนตางชาติ โดยใชเทคโนโลยีข้ันสูงเปนเครื่องมือใน
การกระทําความผิด โดยการหลอกลวงทางโทรศัพทผานระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ต หรือ VOIP (Voice Over Internet Protocol) 
โดยจะตั้ง Call Center จากประเทศเพ่ือนบานเปนสวนใหญ ซ่ึงมักจะ
พบในประเทศจีน ไตหวัน โดยการแอบอางเปนเจาหนาท่ีของรัฐ เชน 
DSI ปปส. ปปง. เจาหนาท่ีตํารวจ เปนตน เพ่ือใหผูเสียหายหลงเชื่อ 
หรือเกิดความกลัว และจะใชเทคโนโลยีใหหมายเลขโทรศัพทท่ีแสดง
บนหนาจอโทรศัพทของผูเสียหายเปนหมายเลขหนวยงานของรัฐ โดย
ลักษณะวิธีการหลอกลวงจะมีการสรางสถานการณ ซ่ึงอาจเปนการ
แจงผูเสียหายวาทานไดมีการจัดสงพัสดุ และพบสมุดบัญชีธนาคารอยู
ภายในกลองพัสดุจํานวนมาก จากนั้นจะเชื่อมโยงเหตุการณให
ผูเสียหายมีสวนเก่ียวของกับยาเสพติด จะมีการตรวจสอบสถานะ
ทางการเงินของผู เสียหาย และจะใหผู เสียหายโอนเงินเขาบัญชี

กลุมประชาชนท่ัวไป โดยเฉพาะผูสูงอายุ/ 
พ้ืนท่ีท่ัวประเทศ 
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ประเด็น รูปแบบ/พฤติกรรม พ้ืนท่ีท่ีพบบอย 
ธนาคารแหงประเทศไทย เพ่ือทําการตรวจสอบ หากไมเก่ียวของจะทํา
การโอนเงินคืนให กลุมอาชญากรจะมีการแบงหนาท่ีกันทํา โดยสวน
ใหญผูสั่งการจะอยูตางประเทศ กลุมอาชญากรจะมีการแบงบทบาท
หนาท่ีกันแสดงในแตละคนเพ่ือแสดงตัวตนเปนเจาหนาท่ีของรัฐ ของ
หนวยราชการตางๆ รับเรื่องและสงตออยางมีข้ันตอน โดยจะมีผูทํา
หนาท่ีจัดหาบัญชี หรือรวบรวมบัญชีเตรียมไวแลวเพ่ือรับการโอนเงิน
ของเหยื่อ จะจัดสงบัญชีใหกับคนกดเงิน หรือท่ีเรียกวา “มาถอนเงิน” 
เพ่ือทําการถอนเงินและรวบรวมทําการโอนเงินใหกับหัวหนา หรืออีก
บัญชีหนึ่งโดยทันที หรืออาจนําเงินท่ีหลอกลวงไดไปทําการแลกเงิน
เพ่ือสงเงินออกนอกประเทศท่ีเรียกวา “โพยกวน” จะมีการดําเนินการ
อยางรวดเร็วและเปนข้ันตอนท่ีมีการจัดเตรียมวางแผนไวเปนอยางด ี

๒. การฉอโกงใหผูเสียหายโอนเงินโดยหลอกวา
ผูเสียหายจะไดงานทําท่ีตางประเทศ 

กลุมขบวนการดังกลาวจะโฆษณาเผยแพรผานชองทางเฟสบุค หรือ
อาจโทรศัพทไปหาผูเสียหาย  ท่ีเคยลงทะเบียนหางานไวกับกรมการ
จัดหางาน  โดยหลอกผูเสียหายวาจะใหไปทํางานท่ีตางประเทศ โดย
สรางขอมูลปลอมสงใหผูเสียหายทางอีเมล โดยอางวาจะอํานวยความ
สะดวกในการจัดทําเอกสารใหผูเสียหายถาผูเสียหายหลงเชื่อ 
ผูเสียหายจะโดยหลอกใหโอนเงินคาใชจาย  อาทิ คาทําวีซา  คาทํา
หนังสือเดินทาง และคาตั๋วเครื่องบิน  คนละหลายหม่ืนบาท เม่ือมีการ
โอนเงินแลวก็จะเลิกการติดตอ และทําตัวหายสาบสูญไป  

ผูท่ีลงทะเบียนไวกับกรมการจัดหางานใน
จังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

๓. การปลอมแปลงอีเมลของผูประกอบการนําเขา
สงออก  เพ่ือใหคูคาโอนเงินใหคนราย 

คนรายจะทําการปลอมแปลงอีเมลใหมีลักษณะคลายคลึงกับอีเมลจริง
ของบริษัทนําเขาสงออก  ท่ีใชในการสงขอมูลกับคูคาตามปกติ   เม่ือคู
คาทําการสั่งสินคา  ทางคนรายจะปลอมอีเมลเพ่ือสงใบเสนอราคา 
และแจงหมายเลขบัญชีธนาคารของคนรายใหคูคาทําการโอน  ทําให
บริษัทของผูประกอบการไมไดรับเงินคาสินคา 

กลุมบริษัทท่ีประกอบธุรกิจนําเขาสงออก 
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ประเด็น รูปแบบ/พฤติกรรม พ้ืนท่ีท่ีพบบอย 
4. การฉอโกงโดยหลอกลวงใหรวมลงทุนในการให
เชาตูคอนเทนเนอร ใหนําไปทําเปนสํานักงาน หรือ
นําไปใหบุคคลอ่ืนเชาตอ 

     บริษัท เค.เอส.มารีน แอนดกอฟเวอรเนอรเซอรวิส จํากัด ได
ชักชวนประชาชนท่ัวไป ใหรวมลงทุนในการใหเชาตูคอนเทนเนอร 
เพ่ือใหนําตูคอนเทนเนอรไปใหเชาเปนสํานักงานในตางประเทศ และ
นําตูคอนเทนเนอรใหบุคคลอ่ืนเชา เพ่ือบรรจุสินคาสงออกไป
ตางประเทศ  
     แผนการเชาตูคอนเทรนเนอรของบริษัทฯ พอสรุปไดโดยยอดังนี้ 
คือ ในครั้งแรก ๆ ก็จะมีการชักชวนเพ่ือนท่ีทํางานดวยกันใหรวม
ลงทุน แลวก็ขยายออกไปท่ัวทุกภาคของประเทศไทย การเชาตูคอน
เทรนเนอร มี  ๓ ขนาด ขนาดเล็ก ราคา ๗๕ ,๐๐๐ บาท ได
คาตอบแทน ๗,๐๐๐ บาท/เดือน ขนาดกลางราคา ๙๕,๐๐๐ บาท 
ไดคาตอบแทน ๙,๐๐๐ บาท/เดือน ขนาดใหญ ๑๓๐,๐๐๐ บาท ได
คาตอบแทน ๑๓ ,๐๐๐ บาท/เดือน ผู ท่ีแนะนําหรือชักชวนได
คาตอบแทน ๑,๐๐๐ บาท/ตู/เดือน ระยะเวลาการลงทุน ๔๘-๖๐ เดือน 
หรือ ๔-๕ ป ตามสัญญา  และยังมีบริษัทฟนิกซ คอนเทนเนอร ซัพพลาย 
จํากัด เปนเครือขาย ไดเปดใหเชาตูคอนเทนเนอรเชนเดียวกัน มีตู
คอนเทนเนอรให เชาขนาดเดียว ราคา ๑๓๐ ,๐๐๐ บาท ได
คาตอบแทน ๑๓,๐๐๐ บาท/ตู/เดือน ระยะเวลาลงทุน ๖๐ เดือน 
หรือ ๕ ป และจะมีการประกันรายไดเปนจํานวนเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลาตลอดชีวิต ไดรับคาตอบแทน ๕,๐๐๐ บาท/เดือน หาก
เสียชีวิตจะไดรับเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
     เม่ือมีการเสียชีวิตของสมาชิกก็จะมีการจายเงินใหกับสมาชิกท่ี
เสียชีวิตจริง และไดลงในเฟซบุกใหบุคคลท่ัวไปทราบ ซ่ึงเปน
ชองทางหนึ่งท่ีทําใหมีการขยายเครือขายไปไดอยางรวดเร็ว 
     ในการรวมลงทุนสําหรับบุคคลท่ีอยูใกลกับบริษัทฯ ก็จะให
ประชาชนชําระเงินลงทุนเปนเงินสด สวนประชาชนท่ีอยูตางจังหวัด

ภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคกลาง            
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ประเด็น รูปแบบ/พฤติกรรม พ้ืนท่ีท่ีพบบอย 
ก็จะเปดบัญชีในนามบริษัทฯ ใหสมาชิกท่ีรวมลงทุนโอนเงินเขาบัญชีฯ 
และจะมีการถอนออกเลยเม่ือมีผูรวมลงทุนแลว การจายเงิน
ผลตอบแทน ก็จะจายเปนเงินสดเสียสวนมาก ผูท่ีอยูตางจังหวัดก็จะ
จายเงินโดยวิธีการโอนเงิน โดยใหสมาชิกโอนเงินใหกับผูเสียหาย 

5. การฉอโกงโดยหลอกลวงใหรวมลงทุนในลักษณะ
วงแชรในกลุมไลน 

ทําเปนขบวนการเครือขายหาผูเขารวมลงทุนในกลุมไลน โดยวิธีการ
โฆษณาชวนเชื่อชาวบานในกลุมไลน มารวมลงทุนหรือเลนแชรอาง
วาเปนการลงทุนโดยมีผลตอบแทนสูง แสดงวิธีการคํานวณ
ผลตอบแทนอยางเปนระบบ ผูท่ีหลงเชื่อจะนําเงินมาลงทุนมักจะได
เงินโอนเขาบัญชีระยะแรกๆ ตามท่ีโฆษณาชักชวนหลังจากนั้นก็จะ
เลิกโอนเงินแลวหนีหายไปขบวนการนี้ไมมีการลงทุนหรือมีวงแชร
ตามความเปนจริง หากนําเงินจากเหยื่อรายใหมมาหมุนเวียนจาย
ใหแกรายเกาตอเนื่องเปนทอด ๆ สรางความเสียหายตอระบบ
เศรษฐกิจของประเทศชาติ 

กลุมคนท่ัวไปโดยเฉพาะบุคคลท่ีเขามาใน
กลุมไลน 

6. การฉอโกงโดยหลอกลวงใหรวมลงทุนในลักษณะ
แชรลูกโซ 

การหลอกลวงทางสื่อออนไลนตางๆ เชน ทางเฟซบุกหรือ
แอปพลิเคชั่นไลน ซ่ึงผูหลอกลวงและผูเสียหายอาจจะไมเคยรูจักกัน
มากอนและไมเคยพบเจอตัวจริง แตผูหลอกลวงใชสื่อออนไลน
โฆษณาและชักชวนใหประชาชนรวมลงทุน โดยเสนอผลประโยชน
ตอบแทนในอัตราสูง ทําใหผูถูกชักชวนหลงเชื่อและรวมลงทุนโดยท่ี
ไมเคยเจอตัวจริงหรือรูจักกับผูชักชวน โดยมีการกลาวอางวานําเงิน
ไปลงทุนในธุรกิจตางๆ เชน การเลนแชร การลงทุนในการเทรด
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา การซ้ือทองคําในตลาดโลก เปนตน เม่ือ   
ผูหลอกลวงไดรับเงินจากผูลงทุนไปแลวก็จะจายเงินผลตอบแทนใน
ชวงแรก ตอมาไมจายและหลบหนีไป   
 
 

ท่ัวประเทศ เนื่องจากเปนการชักชวนทางสื่อ
ออนไลน 
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ประเด็น รูปแบบ/พฤติกรรม พ้ืนท่ีท่ีพบบอย 
7. ผูประกอบการนําปุยมาใหชาวบานทดลองใช อาง
วาเปนนโยบาย ของรัฐบาล เรียกเก็บเงินคาปุยใน
ภายหลัง 

บริษัท ทีพีไอ โพลีน ชีวะอินทรีย จํากัด อางวานําปุยมาใหชาวบาน
ทดลองใชตามนโยบายของรัฐบาล ประกอบกับการนําเสนอใช
สถานท่ีของผูนําชุมชนเพ่ือใหเกิดความนาเชื่อถือ รวมท้ังผลิตฉลากท่ี
มีขอความวาหามจําหนาย ทําใหชาวบานเขาใจผิดวาเปนสินคาฟรี
ของรัฐ ทําใหกรอกขอความในเอกสารท่ีบริษัทฯ จัดเตรียมมาและสง
มอบเอกสาร เชน สําเนาทะเบียนบาน บัตรประชาชน และโฉนดท่ีดิน 
แตถูกเรียกเก็บเงินคาปุยในภายหลัง ท้ังท่ีปุยนั้นเม่ือนําไปใชแลวไมมี
คุณภาพตามท่ีกลาวอาง 

อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร 

8. คณะกรรมการกองทุนประชารัฐ หรือรานคา
ชุมชน ไดซ้ือปุยปลอมจากผูประกอบการ แลวนํามา
ขายใหชาวบาน 

ห.จ.ก.อุดรเจริญทรัพยโภคภัณฑ ไดนําปุยยี่หอ ทุงเงิน ซ่ึงเปนปุย
ปลอม นํามาขายใหกองทุนประชารัฐ ตามโครงการเพ่ิมความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ จากนั้น กองทุนฯ ไดนําไปขายตอ
ใหชาวบาน เม่ือนําไปใสนาขาว พบวา ไมมีคุณภาพ ไมละลาย  

อําเภอกุมภวาป หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 
 
 

9. ฉอโกงประชาชน ดวยวิธีการชักชวนใหใชหรือรับ
บริการเก่ียวกับกิจการฮัจย โดยผูกระทํามิไดเปน
ตัวแทนหรือเจาหนาท่ีของบุคคลท่ีไดรับอนุญาต
ประกอบกิจการฮัจย 

กลุมคนราย รวมกันหลอกลวง ดวยการโฆษณาหรือกระทําการ
อ่ืนใดอันมีลักษณะเปนการชักชวน เพ่ือใหประชาชนใชหรือรับ
บริการเก่ียวกับกิจการฮัจย โดยมีเจตนาทุจริตเรียกเก็บเงินจาก
ผูเสียหายเปนคาใชจายในการติดตอประสานงานและคาธรรมเนียม
ในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย และอุมเราะห ณ เมืองเมกกะ 
ประเทศซาอุดิอาระเบีย อันเปนการแสวงหาประโยชนในทางธุรกิจ
สําหรับตนเองหรือผูอ่ืน ท้ังท่ีมิไดเปนผูแทนหรือตัวแทนของบุคคลท่ี
ไดรับอนุญาตประกอบกิจการฮัจย เม่ือผูเสียหายหลงเชื่อ จึงไดมอบ
เงินใหกับกลุมคนราย แตผูเสียหายไมไดเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย
และอุมเราะห ตามท่ีกลุมคนรายกลาวอาง ซ่ึงชองทางการฉอโกง
รูปแบบนี้เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีตลอดมาโดยอาศัยความเชื่อของบุคคลใน
การนับถือศาสนา มาเปนโอกาสของกลุมคนราย 

ประชาชนท่ีพักอาศัยในพ้ืนท่ี ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต/ใกลเคียง ท่ีเปนชาวไทย
มุสลิม 

 


