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ดีเอสไอ โชว์ผลการด าเนินคดีพิเศษด้านอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ปี 2562 

พันต ำรวจเอก ไพสิฐ  วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กล่ำวว่ำ กำรพัฒนำของสังคม
โซเชียลในยุคดิจิทัลมีควำมรวดเร็ว กระจำยอย่ำงทั่วถึงประชำกรทุกวัยทั่วประเทศ มีภัยร้ำยที่แฝงมำกับกำร
แข่งขันทำงเศรษฐกิจ กำรพัฒนำที่ทันสมัย สังคมบริโภคนิยม อำชญำกรมีกำรกระท ำผิดที่เป็นองค์กร
อำชญำกรรมมำกขึ้น รูปแบบอำชญำกรรมมีแนวโน้มสลับซับซ้อนกระท ำเป็นโครงข่ำย ส่งผลควำมเสียหำยต่อ
เศรษฐกิจรำยได้ของประชำชนในวงกว้ำง ผู้เสียหำยที่ได้รับผลกระทบมีจ ำนวนมำกทั้งประชำชนทั่วไปและ  
ผู้มีกำรศึกษำ รำยได้สูง อำชญำกรมักใช้โซเชียลเป็นเครื่องมือ จึงง่ำยต่อกำรเข้ำถึงในกำรหลอกลวงท ำ ให้ 
มีผู้เสียหำยจ ำนวนมำก โดยมีกฎหมำยที่กรมสอบสวนคดีพิเศษรับผิดชอบในกลุ่มคดีด้ำนอำชญำกรรม 
ทำงเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ควำมผิดอำญำเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์, ธุรกิจสถำบันกำรเงิน, 
บริษัทมหำชน, ภำษีตำมประมวลรัษฎำกร, ภำษีสรรพสำมิต, ศุลกำกร, กำรแลกเปลี่ยนเงินตรำ, กำรฟอกเงิน 
และกำรกู้ยืมเงินที่เป็นกำรฉ้อโกงประชำชน เป็นต้น โดยในปี 2562 ผลกำรด ำเนินคดีพิเศษด้ำนอำชญำกรรม
ทำงเศรษฐกิจ มีกำรด ำเนินคดีเสร็จ 185 คดี ประกอบด้วยคดีส ำคัญ ดังนี้  

(1) คดีกำรลักลอบน ำรถยนต์หรูที่ยังไม่ได้เสียภำษีหรือยัง
ไม่ได้ผ่ำนพิธีกำรศุลกำกรโดยถูกต้องเข้ำมำในรำชอำณำจักร และกำร
น ำเข้ำรถยนต์ใช้แล้วเข้ำมำในรำชอำณำจักรเพ่ือจดประกอบเป็นรถยนต์
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย และเพ่ือหลีกเลี่ยงอำกร และกำรส ำแดงเท็จ
เกี่ยวกับกำรน ำเข้ำรถยนต์ไม่ตรงกับหลักฐำนเอกสำรและข้อเท็จจริง 
ในกำรน ำเข้ำมำในรำชอำณำจักรโดยส ำแดงเท็จ หลีกเลี่ยงหรือพยำยำม
หลีกเลี่ยงกำรเสียภำษีศุลกำกร ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษรับเป็นคดีพิเศษ 
รวม 207 เรื่อง ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 135 เรื่อง อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 72 เรื่อง 

(2) คดีกำรกู้ยืมเงินที่เป็นกำรฉ้อโกงประชำชน ในกำร
ชักชวนให้ร่วมลงทุนซื้อขำยแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ 
(FOREX 3D) ซึ่งมีผู้เสียหำยประมำณ 13,544 คน มูลค่ำควำมเสียหำย 
ประมำณ 2,686,000 บำท ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษรับเป็น 
คดีพิเศษที่ 153/2562 และได้ติดตำมยึดอำยัดทรัพย์สินที่ต้องสงสัยว่ำ
ได้มำจำกกำรกระท ำควำมผิดมูลค่ำประมำณ 750 ล้ำนบำท 

(3) คดีกำรกู้ยืมเงินที่เป็นกำรฉ้อโกงประชำชน ในกำร
ชักชวนให้ร่วมออมเงินผ่ำนทำงโซเชียลมีเดียในชื่อ“แชร์แม่มณี”ซึ่งมี
ผู้เสียหำยประมำณ 4,000 รำย มูลค่ำควำมเสียหำยเบื้องต้นประมำณ 
1,300 ล้ ำนบำท ซึ่ งกรมสอบสวนคดี พิ เศษรับเป็นคดี พิ เศษที่ 
150/2562 และได้ติดตำมยึดอำยัดทรัพย์สินที่ต้องสงสัยว่ำได้มำจำก
กำรกระท ำควำมผิดมูลค่ำประมำณ 40 ล้ำนบำท 

/(4) คดีกำร... 
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(4) คดีกำรกู้ยืมเงินที่เป็นกำรฉ้อโกงประชำชน ในกำร
ชักชวนประชำชนทั่วไปที่ใช้ระบบสังคมออนไลน์ (Facebook) ให้กด
ถูกใจ กดแบ่งปัน และแสดงควำมคิดเห็นเชิงบวกแก่งำนโฆษณำบน 
เฟซบุ๊ก หรือแชร์ Nice Review ซึ่งต้องเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรสมัคร
สมำชิกด้วยอัตรำที่สูงและจะมีกำรก ำหนดค่ำตอบแทนเป็นล ำดับชั้น 
โดยจ่ำยเป็นเงินสดในช่วงแรกและเปลี่ยนมำจ่ำยค่ำตอบแทนให้เป็นเงิน
สกุล NRV ที่มีมูลค่ำลดลงจนเหลือมูลค่ำ 0 บำท ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ได้รับเป็นคดีพิเศษที่ 161/2562 โดยมีผู้เสียหำยจ ำนวน 2,060 รำย 
มูลค่ำควำมเสียหำยกว่ำ 368 ล้ำนบำท และได้ติดตำมยึดอำยัด
ทรัพย์สินที่ต้องสงสัยว่ำได้มำจำกกำรกระท ำควำมผิดมูลค่ำประมำณ 
180 ล้ำนบำท 

(5) คดีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นและวัด
พระธรรมกำย กรมสอบสวนคดีพิเศษรับเป็นคดีพิเศษทั้งสิ้น
จ ำนวน 27 คดี ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 18 คดี (ส่งพนักงำน
อัยกำรจ ำนวน 15 คดี ส่งคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) จ ำนวน 2 คดี และ
รวมส ำนวน 1 คดี) อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 9 คดี 

(6) คดีนำยศุภชัย ศรีศุภอักษร ถวำยที่ดินให้พระเทพญำณมหำมุนี (ไชยบูลย์ ธมมชโย) โดยมี  
นำยอนันต์ อัศวโภคิน เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์แทน อันอำจเข้ำข่ำยเป็นกำรกระท ำควำมผิดฐำนร่วมกันฟอกเงิน  
ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษรับเป็นคดีพิเศษที่ 10/2560 โดยล่ำสุด อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้พิจำรณำ
ข้อเท็จจริงที่ได้จำกกำรสอบสวนและควำมเห็นของพนักงำนอัยกำร มีควำมเห็นแตกต่ำงจำกพนักงำนอัยกำรโดย
เห็นว่ำข้อเท็จจริงยังฟังได้ว่ำผู้ถูกกล่ำวหำเป็นผู้กระท ำควำมผิดตำมที่ได้มีควำมเห็นควรสั่งฟ้องไปแล้ว จึงได้มี
ควำมเห็นแย้งควำมเห็นของพนักงำนอัยกำรให้ฟ้องนำยอนันต์ฯ ตำมข้อกล่ำวหำส่งพนักงำนอัยกำร ซึ่งขณะนี้อยู่
ระหว่ำงอัยกำรสูงสุดพิจำรณำว่ำจะฟ้องหรือไม่ฟ้อง อันเป็นควำมเห็นชี้ขำดตำมกฎหมำย 

(7) คดีกำรน ำเข้ำบุหรี่ต่ำงประเทศโดยส ำแดงเอกสำรน ำเข้ำอันเป็นเท็จ (ต่ ำกว่ำควำมเป็นจริง)  
ของบริษัท ฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด ซึ่งศำลอำญำได้มีค ำพิพำกษำสรุปได้ว่ำ กำรกระท ำของจ ำเลยที่ 1 
เป็นควำมผิดฐำนส ำแดงรำคำน ำเข้ำบุหรี่อันเป็นเท็จเพ่ือหลีกเลี่ยงภำษี ตำมพระรำชบัญญัติศุลกำกร พ.ศ. 2469 
มำตรำ 27 ปรับเป็นเงินจ ำนวน 4 เท่ำ เป็นเงิน 1,225,990,617 บำท และยกฟ้องจ ำเลย 2 - 8 ทั้งนี้ ส ำหรับ
กำรน ำเข้ำบุหรี่ของนิติบุคคลฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด ยังมีกรณีกำรน ำเข้ำยี่ห้อมำร์ลโบโร่ และ 
แอลแอนด์เอ็ม จำกบริษัท พีที ฟิลลิป มอร์ริส อินโดนีเซีย (PTPMI) โดยเป็นกำรน ำเข้ำระหว่ำงปี พ.ศ. 2543 - 2546 
จ ำนวน 1,052 ใบขน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรสืบพยำนจ ำเลย โดยคำดว่ำจะมีค ำพิพำกษำประมำณเดือนมกรำคม 
2563 
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