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มาตรา 11 
บุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรจะต้องเดินทางเข้ามาหรือออกไปตาม

ช่องทาง ด่านตรวจคนเข้าเมือง เขตท่าสถานี หรือท้องที่และตามกําหนดเวลา ทั้งน้ี ตามที่รัฐมนตรีจะได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา 18 
พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจตรวจบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร 
เพ่ือการน้ี บุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรต้องย่ืนรายการตามแบบที่กําหนดใน

กฎกระทรวง และผ่านการตรวจอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่ของด่านตรวจคนเข้าเมืองประจําเส้นทางน้ัน 
มาตรา 62 
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 11 หรือมาตรา 18 วรรคสองต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกิน

สองหมื่นบาท 
ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหน่ึงมีสัญชาติไทย ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 
 

4. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ.
2556 

   มาตรา 3  
“องค์กรอาชญากรรม”  หมายความว่า  คณะบุคคลต้ังแต่สามคนขึ้นไปที่รวมตัวกันช่วงระยะเวลาหน่ึง

และร่วมกันกระทําการใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกระทําความผิดร้ายแรงและเพ่ือได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางการ
เงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ทางวัตถุอย่างอ่ืนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  

“องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ”หมายความว่า องค์กรอาชญากรรมทีม่ีการกระทําความผิดซึ่งมี
ลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี 

(1) ความผิดที่กระทําในเขตแดนของรัฐมากกว่าหน่ึงรัฐ 
(2) ความผิดที่กระทําในรัฐหน่ึง แต่การตระเตรียม การวางแผน การสั่งการ การสนับสนุน หรือการ

ควบคุมการกระทําความผิดได้กระทําในอีกรัฐหน่ึง 
(3) ความผิดที่กระทําในรัฐหน่ึง แต่เก่ียวข้องกับองค์กรอาชญากรรมที่มีการกระทําความผิดมากกว่า

หน่ึงรัฐ 
(4) ความผิดที่กระทําในรัฐหน่ึง แต่ผลของการกระทําที่สําคัญเกิดขึ้นในอีกรัฐหน่ึง 

 มาตรา5 ผู้ใดกระทําการอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี 
(1)เป็นสมาชิกหรือเป็นเครือข่ายดําเนินงานขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ 

(2)สมคบกันต้ังแต่สองคนขึ้นไปเพ่ือกระทําความผิดร้ายแรงอันเก่ียวข้องกับองค์กรอาชญากรรมข้าม
ชาติ 

(3)มีส่วนร่วมกระทําการใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจกรรมหรือการดําเนินการขององค์กร
อาชญากรรมข้ามชาติ โดยรู้ถึงวัตถุประสงค์และการดําเนินกิจกรรมหรือโดยรู้ถึงเจตนาที่จะกระทําความผิด
ร้ายแรงขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติดังกล่าว 
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(4)จัดการ สั่งการ ช่วยเหลือ ยุยง อํานวยความสะดวก หรือให้คําปรึกษาในการกระทําความผิด
ร้ายแรงขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ โดยรู้ถึงวัตถุประสงค์และการดําเนินกิจกรรม หรือโดยรู้ถึงเจตนาที่จะ
กระทําความผิดร้ายแรงขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติดังกล่าว 

ผู้น้ันกระทําความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ 
มาตรา6 ผู้ ใดกระทําความผิดตามมาตรา5 นอกราชอาณาจักร ผู้ น้ันจะต้องรับโทษใน 

ราชอาณาจักรตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ี 
ทั้งน้ี ให้นํามาตรา 10 แห่งประมวลกฎหมายอาญา มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ความหมายของอาชญากรข้ามชาติ 
  อนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกําหนดคํานิยามและความหมายของ
คําว่า “องค์กรอาชญากรรม” ไว้ว่า 

กลุ่มองค์กรอาชญากรรม (organized criminal group) หมายถึง กลุ่มบุคคลที่มีการจัดต้ังร่วมกัน
ต้ังแต่ 3 คนขึ้นไป และต้ังมาเป็นระยะเวลาหน่ึงและร่วมกันกระทําความผิดร้ายแรงต้ังแต่หน่ึงฐานความผิดขึ้น
ไป  หรือความผิดที่กําหนดไว้ (established) ในอนุสัญญาน้ีเพ่ือให้ได้มาซึ่งประโยชน์ทางการเงินหรือประโยชน์
ทางทรัพย์สินอ่ืนไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม 

  อาชญากรรมร้ายแรง น้ัน อนุสัญญาฯ ระบุว่า “การกระทําความผิดซึ่งสามารถลงโทษโดยการจํากัด
อิสรภาพซึ่งมีอัตราขั้นสูงเป็นเวลาอย่างน้อย 4 ปี หรือโดยโทษท่ีหนักกว่าน้ัน” 

  อาชญากรรมข้ามชาติ ในข้อ 3 ของอนุสัญญาฯ ซึ่งว่าด้วย “ขอบเขตการใช้บังคับ” ระบุไว้ชัดเจนว่า 
ลักษณะความผิดต่อไปน้ี ใหถ้ือว่าเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ หาก 

1. ความผิดน้ันกระทําลงในประเทศมากกว่าหน่ึงประเทศ 
2. ความผิดน้ันกระทําลงในประเทศหน่ึง แต่ส่วนสําคัญของการตระเตรียมการการวางแผน การสั่งการ หรือ  
    การควบคุม  ได้กระทําในอีกประเทศหน่ึง 
3. ความผิดน้ันกระทําลงในประเทศหน่ึง แต่เก่ียวข้องกับองค์กรอาชญากรรมซึ่งมสี่วนเก่ียวข้องกับการกระทํา 
    ความผิดทางอาญาในอาณาเขตของประเทศมากกว่าหน่ึงประเทศ หรือ 
4. ความผิดน้ันกระทําลงในประเทศหน่ึงแต่มีผลกระทบทีส่ําคัญเกิดขึ้นในอีกประเทศหน่ึง 

 ความแตกต่างระหว่างองค์กรอาชญากรรมและอาชญากรรมข้ามชาติ 3 

ลักษณะ อาชญากรรมปกติ องค์กรอาชญากรรม 
ผู้กระทําความผิด -ผู้กระทําความผิดมีคนเดียวหรือหลาย

คนแต่ร่วมกันกระทําความผิดครั้งเดียว
ไม่มีการจัดต้ังไม่มีการควบคุมหรือ
ตรวจสอบกันอย่างเข้มงวด มักจะไม่

-ผู้กระทําความผิดมีหลายคน แบ่งหน้าที่
กันรับผิดชอบ ปกปิดการติดต่อสื่อสาร มี
ระบบการควบคุมอย่างเคร่งครัด 
ผู้กระทําความผิดส่วนใหญจ่ะเป็นลูกน้อง

                                                            
3
 วันชัย รุจนวงศ์,สายฝน จันทะพรม,องค์กรอาชญากรรม:ผลกระทบต่อสังคมและความม่ันคงและมาตรการป้องกันและ
ปราบปรามท่ีมีประสิทธิภาพ,กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,2549,หน้า 2 
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สลับซับซ้อน ระดับล่าง (Street Level) แต่ผู้บงการ
ใหญ่จะอยู่เบ้ืองหลัง ผู้ลงมือทําผิดกับผู้
เป็นหัวหน้าหรือผู้ที่ได้รับผลประโยชน์
แท้จริงจากการกระทําความผิดเป็นคน
ละคนกัน 

พฤติกรรมในการ
กระทําความผดิ 

-ไม่มีความสลบัซับซ้อนอาจมีการแบ่ง
งานกันทําแต่ไม่ซับซ้อนไม่มีการจัด
โครงสร้าง การพรางการกระทํา
ความผิดมักไมแ่นบเนียน 

-มีพฤติกรรมการกระทําความผิดเป็น
กระบวนการซับซ้อนมีการจัดลําดับขั้น
ของบุคคลที่ร่วมกระทําความผิดไว้เป็น
ช้ันๆรู้จักคุ้นเคยกันเฉพาะบุคคลที่ตนเอง
ติดต่อการสื่อสารจะใช้ระบบการสื่อสาร
ในทางลับหรือใช้รหัส รักษาความลับ
อย่างเคร่งครัดหากผิดพลาดจะได้รับการ
ลงโทษจากองค์กรอย่างรุ่นแรงมีระบบ
ควบคุมและจัดการกับบุคคลที่เป็นภัยต่อ
องค์กรอย่างเคร่งครัดเพ่ือป้องกันการซัด
ทอด 

 ในระดับสากลนั้น องค์การสหประชาชาติได้จําแนกประเภทของอาชญากรรมข้ามชาติไว้ 10 ประเภท 
ได้แก่4 
 1.การลักลอบค้ายาเสพติด (ILLICIT TRAFFICKING IN DRUGS) 
 2.การหลบหนีเข้าเมือง (SMUGGLING OF ILLEGAL MIGRANTS) 
 3.การค้าอาวุธ  (ARMS TRAFFICKING) 
 4.การลักลอบค้าอุปกรณ์นิวเคลียร ์(TRAFFICKING IN NUCLEAR MATERIAL) 
 5.กลุ่มองค์การอาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย (TRASNATIONAL CRIMINAL 
ORGANIZATION AND TERRORISM) 
 6.การค้าหญิงและเด็ก (TRAFFICKING IN WOMEN AND CHILDREN) 
 7.การลักลอบค้าอวัยวะของมนุษย์( TRAFFICKING IN BODY PARTS) 
 8.การโจรกรรมและลักลอบค้ายานพาหนะ (THEFT AND SMUGGLING OF VEHICLES ) 
 9.การฟอกเงิน (MONEY LAUNGERING) 
 10.การกระทําผิดอ่ืนใด (OTHER ACTIVITIES) ที่มีลักษณะตามคํานิยามของอาชญากรรมข้ามชาติ 
เช่น การติดสินบนเจ้าพนักงานหรือข้าราชการของรัฐ  อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ อาชญากรรมทาง
สิ่งแวดล้อม อาชญากรรมด้านละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การฉ้อโกงประชาชนข้ามประเทศ ฯลฯ 
 

การวิเคราะห์ข้อเท็จจริงเข้ากับองค์ประกอบความผิดของกฎหมาย 
การหลอกลวงของชาวผิวสีมีหลากลายพฤติการณ์ หลากลายเรื่องราว ซึ่งแต่ละเร่ืองราวสามารถ

นํามาปรับใช้กับข้อหา (บทกฎหมาย)แตกต่างกันซึ่งผู้เขียนจะนํามาวิเคราะห์ในแต่ละกรณี 
พฤติการณ์การกระทําความผิดของกลุ่มคนร้ายซึ่งเบ้ืองหลังเป็นชายผิวสี แต่โชว์รูปเป็นชายผิวขาว

(SCAMMER) ได้ร่วมกันทําการหลอกลวงหญิงไทย โดยทําทีเข้ามาตีสนิทขอเป็นเพ่ือนใน Facebook โดยมีการ
                                                            
4

 เพ่ิงอ้าง,หน้า61 
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แอบอ้างตนเองเป็นชาวผิวขาว มาจากประเทศแถบยุโรป หรืออเมริกา ได้นําภาพชายผิวขาวหน้าตาดี ใส่ไว้ใน
Facebook ของตนเองและอ้างว่าเป็นตนเอง เมื่อได้เข้ามาขอเป็นเพ่ือนพูดคุยทําความสนิทสนมจนคุ้นเคยกัน
ในระยะหน่ึงเพ่ือให้กลุ่มผู้เสียหายที่เป็นเหย่ือตายใจว่าเป็นความจริง และได้มีการอ้างว่าตนเองเป็นนักธุรกิจ มี
ฐานะมั่นคง ร่ํารวย ทําการค้ารถบ้าง ได้เดินทางมายังประเทศมาเลเซีย เพ่ือซื้อรถให้กับลูกค้าแต่ติดขัดเรื่องเงิน
เพียงเล็กน้อย ได้หลอกลวงโดยการขอยืมเงินที่ขาดอยู่เพียงจํานวนไม่มากในครั้งแรก กลุ่มผู้เสียหายเห็นว่ารู้จัก
สนิทสนมกันจึงโอนเงินให้ไปเข้าบัญชีธนาคารตามท่ีกลุ่มผู้ต้องหาแจ้งมา จากนั้นกลุ่มผู้ต้องหาจะสร้างเหตุ
ต่อเน่ืองมาอีกว่าจําเป็นจะต้องใช้เงินอีก ได้ขอร้องให้ผู้เสียหายโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ตนระบุไว้มาให้อีก 
และจะพูดรับรองว่าเงินดังกล่าวจะรีบคืนให้ทันทีเมื่อกลับถึงประเทศตนเพ่ือให้ผู้เสียหายสบายใจจนหลงเช่ือ
โอนเงินไปให้อีกจํานวนหลายคร้ัง จนคร้ังสุดท้ายจะอ้างว่าตนเองได้เดินทางกลับประเทศของตนได้แล้วและได้
ส่งของขวัญที่มีค่ามาให้ทางพัสดุเพ่ือเป็นการตอบแทนนํ้าใจผู้เสียหาย ภายในกล่องพัสดุจะอ้างว่ามีทรัพย์สิน
ราคาแพง เช่นโทรศัพท์ไอโฟน 5 เครื่องเพชร เงินสดจํานวนมาก และของมีค่าอีกหลายรายการ ส่งมายังที่อยู่
ของผู้เสียหายเพ่ือให้ผู้เสียหายหลงเช่ือว่าเป็นจริงได้ส่งสําเนาเอกสารที่จัดส่งพัสดุมาให้เป็นเคร่ืองยืนยัน  ต่อมา
หลังจากน้ันจะมีหญิงไทยอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ศุลกากรบ้าง เจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้าบ้าง ได้โทรศัพท์มาหา
ผู้เสียหายโดยอ้างว่ามีพัสดุมาตกค้างอยู่ที่ตนได้ทําการสแกนตรวจสอบแล้วเป็นทรัพย์สินที่มีค่าตรงตามรายการ
ที่กลุ่มผู้ต้องหาที่แอบอ้างตนเองเข้ามาเป็นเพ่ือนผู้เสียหายได้หลอกลวงไว้ทุกอย่าง แต่อ้างว่าพัสดุดังกล่าวมี
มูลค่ามากจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการนําพัสดุออก จึงหลอกลวงให้ผู้เสียหายโอนเงินเข้าบัญชีโดยระบุช่ือบัญชี 
ธนาคารและหมายเลขบัญชีมาให้ผู้เสียหายเพ่ือโอนเงินเข้าให้ ผู้เสียหายหลงเช่ือว่าเป็นจริงจึงได้โอนเงินให้ไป
อีก ผู้เสียหายได้ติดตามทวงถาม กลุ่มผู้ต้องหาได้บ่ายเบ่ียงจากนั้นก็เลิกการติดต่อกับกลุ่มผู้เสียหายไปไม่
สามารถติดตามตัวได้อีก จากการสืบสวนพบว่ามีหญิงไทยได้ตกเป็นเหย่ือหรือผู้เสียหายจํานวนมาก และต้อง
สูญเสียเงินไปเป็นจํานวนรวมกันหลายสิบล้านบาทถึงกว่าร้อยล้านบาท นับว่าเป็นความสูญเสียและเสียหายใน
วงกว้าง กลุ่มผู้กระทําความผิดได้ใจได้หลอกเหย่ือตลอดเวลาและเป็นการยากแก่การจับกุมผู้กระทําความผิดมา
ลงโทเน่ืองจากผู้กระทําความผิดอาจอยู่ต่างประเทศบ้างหรือในประเทศบ้างแต่ไม่อาจทราบว่าเป็นผู้ใด 
เน่ืองจากผู้เสียหายกับผู้กระทําความผิดไม่เคยเห็นหน้ากันเลยเป็นเพียงการติดต่อกันผ่านทาง E-mail ทาง 
Skype ทางFacebook เท่าน้ัน ผู้เสียหายจึงไม่อาจสามารถยืนยันได้ว่าผู้ใดเป็นผู้ต้องหาหรือผู้กระทําผิด 
พฤติการณ์ในการหลอกลวงเป็นการกระทําโดยการวางแผนการณ์ที่แนบเนียน ยากต่อการหาพยานหลักฐาน 
โดยพฤติการณ์และการกระทําของกลุ่มผู้ต้องหาเป็นการกระทําโดยประสงค์ต่อทรัพย์โดยการฉ้อโกงทรัพย์ผู้อ่ืน 
ทุจริตโดยการหลอกลวงเหย่ือหรือผู้เสียหายให้หลงเช่ือ ได้มีการกระทํากันเป็นขบวนการ มีการวางแผนการณ์
ไว้ล่วงหน้าอย่างแยบยล และแบ่งหน้าที่กันทําเป็นขั้นตอน เช่นคนหน่ึงหรือหลายคนจะเข้ามาหาเหย่ือหรือ
ผู้เสียหายในFacebook โดยมีการนําภาพชายชาวต่างชาติผิวขาวมาลงบน Facebook ของตนและแอบอ้างว่า
เป็นตนเองโดยการปลอมช่ือและข้อมูลส่วนตัวไว้ จากน้ันก็ทําหน้าที่ทําทีเข้ามาตีสนิทกับหญิงไทยที่ใช้ 
Facebook ข้อมูลส่วนตัวที่เป็นจริงไว้โดยขอเป็นเพ่ือนพูดคุยกันทาง Facebook บ้าง ทางโทรศัพท์บ้าง หรือ
ทาง skype บ้าง  เป็นต้น ในระยะแรกๆ ก็เป็นการติดต่อพูดคุยกันธรรมดา แกล้งเข้ามาพูดชมบ้าง และจะคุย
ว่าตนเองทําธุรกิจ มีความมั่นคงทางการเงิน ใช้เวลาสักระยะหน่ึงจนเกิดความคุ้นเคยและสนิทสนมกัน บางครั้ง
อ้างว่าตนเป็นหม้ายบ้างอยากจะมาอยู่เมืองไทย พูดจาในทํานองชู้สาว อยากแต่งงานกันผู้เสียหายบ้าง เป็นต้น 
ส่วนผู้ต้องหาอีกกลุ่มมีหน้าที่จัดหาบัญชีธนาคารซึ่งจะเป็นบัญชีของบุคคลอ่ืนซึ่งเป็นคนไทยโดยอาจเป็นการจ้าง
วานให้เปิดบัญชีบ้าง หรือขอร้องหญิงไทยซึ่งเป็นภรรยาของตนเองให้เปิดบัญชีให้พร้อมบัตรเอทีเอ็มโดยอ้างว่า
ตนเองทําการค้าส่งสินค้าออกไปยังประเทศตนเองไม่สะดวกในการเปิดบัญชีและโอนเงินในเมืองไทย หรือ
ตนเองได้นําพาสปอร์ตของตนเองไปทําการเปิดบัญชีกับธนาคารบ้าง หรือมีการปลอมพาสปอร์ตนําไปใช้เปิด
บัญชีโดยใช้ช่ืออ่ืนเพ่ือไม่ให้เจ้าหน้าที่ติดตามร่องรอยหรือเบาะแสของตนเองได้ 
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กรณีศึกษาท่ี 1. กรณีที่มีการอ้างตนเป็นชาวต่างชาติผิวขาว พูดคุยหลอกลวงเหย่ือผ่านทาง
โซเชียลมีเดียแล้วเหย่ือได้มีการโอนเงินให้แก่กลุ่มมิจฉาชีพนั้น  

กรณีน้ีชาวต่างชาติที่พูดคุยผ่านโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook  Line  Baadoo  เป็นต้น แล้วได้
ใช้ถ้อยคํา เรื่องราวหลอกลวงต่างๆให้เหย่ือหลงเชื่อแล้ว โอนเงินไปยังบัญชีมากกว่า1 บัญชี พฤติการณ์เช่นน้ี
เ ป็นการนําเข้ าสู่ ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่ งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ ว่าทั้ งหมดหรือบางส่วนหรือ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืนหรือประชาชน ตามมาตรา 14(1) 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550  

นอกจากน้ีการหลอกลวงด้วยการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อมูลซึ่งควรบอกให้แจ้ง 
เพ่ือให้ได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลท่ีสาม กล่าวคือการหลอกลวงนั้นหากเหย่ือได้โอนเงินไป
ยังบัญชีที่มิจฉาชีพกําหนด แม้จะเป็นการยินยอมให้ยืม ซึ่งข้อมูลจูงใจให้มีการการยินยอมน้ันมาจากข้อความ
อันเป็นเท็จ ภาพถ่ายที่นํามาใช้น้ันยังเป็นภาพของบุคคลอ่ืนซึ่งเป็นความผิดเท็จทั้งสิ้น ดังน้ันจึงเป็นความผิด
ฐานฉ้อโกงสําเร็จ ตามมาตรา 342(1)ประมวลกฎหมายอาญา ส่วนกรณีที่ถูกหลอกลวงให้โอนเงินแล้ว แต่ไม่มี
เงินโอนให้ หรือด้วยเหตุกรณีอ่ืนใด จึงเป็นความผิดฐานพยายามฉ้อโกง ตามมาตรา342(1)  ประกอบมาตรา 
80 ประมวลกฎหมายอาญา  

 ความผิดลักษณะน้ีมีผู้ร่วมกระบวนการหลายคน มักจะอ้างตัวเป็นพนักงานธนาคาร  พนักงาน
บริษัทขนส่ง แพทย์ ตํารวจ ศุลกากร จึงเป็นการกระทําผิดเป็นกระบวนการ และมีการประสานงานกันระหว่าง
กลุ่มมิจฉาชีพในประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้านอีกด้วย จึงเป็นลักษณะของอาชญากรรมข้ามชาติ อันเป็น
ความผิดกระทําความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ตามมาตรา 5 และมาตรา 6 
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ.2556 

 จากที่กล่าวมาข้างต้นมิจฉาชีพ ร่วมกันทําเป็นกระบวนการโดยมีการมอบหมายงานให้แต่ละคน
ดําเนินการในส่วนที่รับผิดชอบ จึงเป็นการร่วมกันกระทําความผิดฐานนําเข้าการนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการท่ีน่าจะเกิด
ความเสียหายแก่ผู้อ่ืนหรือประชาชน  ร่วมกันกระทําความผิดฐานฉ้อโกงโดยการแสดงตนเป็นคนอ่ืนและมี
ความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ 

 
กรณีศึกษาที่ 2.กรณีที่กลุ่มมิจฉาชีพ ได้ว่าจ้างหรือเข้ามาตีสนิท เพื่อขอให้เหย่ือเปิดบัญชีให้

พร้อมบัตรเอทีเอ็ม แล้วนําไปใช้ในการกระทําความผิดต่อไป 
พฤติการณ์กระทําความผิดแบบน้ี เริ่มมีการหาเพ่ือนทางโซเชียลมีเดีย  เช่น facebook  line  

Baadoo  โดยจะใช้รูปภาพ หน้าตาจริงในการพูดคุยผ่านโซเชียลมีเดีย  แสดงตนเป็นชาวผิวสี (ชาวแอฟริกา) 
มักคุยกับเหย่ือ(หญิงไทย)ในลักษณะของชายจีบหญิง จากน้ันเมื่อเหยื่อตกลงคบหาเป็นแฟนแล้ว ก็จะใช้ความ
สนิทสนมให้เหย่ือเปิดบัญชีให้ โดยอ้างว่าได้ทําธุรกิจขายเสื้อผ้า ขายปลาแห้ง ส่งออกไปยังต่างประเทศ,อ้างว่ามี
ญาติจากแอฟริกาโอนเงินมาให้ , อ้างว่ามีลูกค้าโอนเงินมาให้ แต่ไม่มีบัญชี เป็นต้น 

เมื่อเหย่ือหลงเช่ือเปิดบัญชีให้ ก็จะมอบบัตรเอทีเอ็ม พร้อมสมุดบัญชีให้ใช้เพ่ือดําเนินธุรกรรม
ตามที่กล่าวอ้าง ต่อมาชาวผิวสี ก็จะใช้บัญชีเหล่าน้ีไปหลอกลวงหญิงไทยคนอ่ืนๆ เช่น การหลอกลวงในลักษณะ 
Romance scam  หลอกลวงเร่ืองจัดหางานที่ต่างประเทศ หลอกลวงเหย่ือทางอีเมล์ (FAKE E-MAIL) เป็นต้น  
การที่เหย่ือยินยอมมอบบัตรเอทีเอ็ม พร้อมสมุดบัญชี ให้ใช้เพ่ือดําเนินธุรกิจ หรือกิจการอ่ืนอันมิใช่การ
หลอกลวง เมื่อชาวผิวสี ได้นําไปใช้เพ่ือการหลอกลวงจึงเป็นการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อ่ืนโดยมิชอบ มีไว้
เพ่ือนําออกใช้ซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อ่ืนโดยมิชอบ ในประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืนหรือ
ประชาชน อันเป็นความผิดตามมาตรา 269/5 269/6 และ 269/7 ประมวลกฎหมายอาญา  
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หากชาวผิวสีเหล่าน้ัน ได้เข้ามาในราชอาณาจักรไทยในฐานะนักท่องเที่ยว แต่ได้อยู่เกินกําหนด
ระยะเวลา โดยมิได้ทําการขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักรไทย จึงเป็นความผิดฐานเข้าเมืองและพํานักอยู่ใน
ราชอาณาจักรไทยโดยผิดกฎหมาย ตาม มาตรา 11,18และ62 พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 

 
กรณีศึกษาท่ี 3.กรณีกลุ่มมิจฉาชีพ ได้ขอยืมบัญชีของเหย่ือเป็นครั้งคราว กล่าวคือ ยืมบัญชี

เพื่อรับเงินที่โอนเข้ามา เม่ือเงินโอนเข้ามาในบัญชีแล้ว ก็จะให้เหย่ือไปเป็นผู้ถอนเงินจากบัตรเอทีเอ็ม หรือ 
ถอนเงินจากหน้าเคาน์เตอร์ธนาคาร โดยเหย่ือได้รับเงินส่วนแบ่งเป็นหลักพันบาท 

พฤติการณ์กระทําความผิดแบบน้ี จะเริ่มหาเพ่ือนที่เป็นหญิงไทย หรือบุคคลใกล้ชิดที่เป็นคนไทย 
ทางโซเชียลมีเดีย  เช่น Facebook  Line  Baadoo  หรือโดยการพบเจอ เมื่อเริ่มสนิทสนมกับเหย่ือจะขอยืม
บัญชีของเหย่ือเป็นคร้ังคราว มักอ้างว่าได้ทําธุรกิจขายเสื้อผ้า ขายปลาแห้ง ส่งออกไปยังต่างประเทศ,อ้างว่ามี
ญาติจากแอฟริกาโอนเงินมาให้ , อ้างว่ามีลูกค้าโอนเงินมาให้ แต่ไม่มีบัญชี เป็นต้น เมื่อมีเงินโอนเข้ามาในบัญชี 
ก็จะให้เหย่ือไปเป็นผู้ถอนเงินจากบัตรเอทีเอ็ม หรือ ถอนเงินจากหน้าเคาน์เตอร์ธนาคาร และจะให้เงินเหยื่อ
เป็นค่าใช้บัญชีเป็นหลักพัน กรณีเช่นน้ีหากเหย่ือล่วงรู้ถึงที่มาของเงินเหล่าน้ีว่ามาจากการหลอกลวง การ
กระทําของเหย่ือจึงเป็นผู้มีส่วนร่วมในการกระทําความผิด แต่หากเหย่ือไม่ทราบถึงเจตนาที่แท้จริงของการใช้
บัญชีเพ่ือกระทําความผิด การกระทําของเหย่ือจะเป็นผู้ถูกใช้ให้กระทําความผิด (Innocent Agent ) โดยท่ี
ชาวผิวสีเป็นผู้ใช้ให้กระทําความผิด 

 

 


