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____________ 
 

1. ความมุ่งหมายของกฎหมาย  
  เนื่องจากปรากฏว่ามีการกู้ยืมเงินหรือรับฝากเงินจากประชาชนทั่วไป โดยมีการจ่ายดอกเบี้ย
หรือผลประโยชน์อย่างอื่นตอบแทนให้สูงเกินกว่าประโยชน์ที่ผู้กู้ยืมเงินหรือผู้รับฝากเงินจะพึงหามาได้จากการ
ประกอบธุรกิจตามปกติ โดยผู้กระทำได้ลวงประชาชนที่หวังจะได้ดอกเบี้ยในอัตราสูงให้นำเงินมาเก็บไว้กับตน
ด้วยการใช้วิธีการจ่ายดอกเบี้ยในอัตราสูงเป็นเครื่องล่อใจ แล้วนำเงินที่ได้มาจากการกู้ยืมหรือรับฝากเงินจาก
ประชาชนรายอื่น ๆ มาจ่ายเป็นดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์ให้แก่ผู ้ให้กู ้ยืมเงินหรือผู้รับฝากเงิน รายก่อน ๆ        
ในลักษณะต่อเนื่องกัน ซึ่งการกระทำดังกล่าวนี้เป็นการฉ้อโกงประชาชน  เนื่องจากเป็นที่แน่นอนว่าจะต้องมี
ประชาชนจำนวนมากที่ไม่สามารถได้รับต้นเงินกลับคืนได้ และผู้กู้ยืมเงินหรือผู้รับฝากเงินกับผู้ที่ร่วมกระทำการ
ดังกล่าวจะได้รับประโยชน์จากเงินที่ตนได้รับมา เพราะผู้ให้กู้ยืมเงินหรือผู้ฝากเงินไม่สามารถบังคับหรือติดตาม
ให้มีการชำระหนี้ได้ ซ่ึงกิจการดังกล่าวนี้มีแนวโน้มจะขยายตัวแพร่หลายออกไปอย่างรวดเร็ว รวมไปถึงกิจการที่
เรียกว่า แชร์ลูกโซ่ ที่ใช้วิธีการชักจูงให้ผู้อื่นส่งเงิน หรือผลประโยชน์อย่างอื่นให้แก่ตน และให้ผู้นั้นชักจูงผู้อ่ืน
ตามวิธีการที่กำหนด และแสดงให้ผู้ถูกชักจูงเข้าใจว่า ถ้าได้ปฏิบัติตามจนมีบุคคลอื่นอีกหลายคนเข้าร่วมต่อ ๆ 
ไปจนครบวงจรแล้ว ผู ้ถูกชักจูงจะได้รับกำไรมากกว่าเงินหรือประโยชน์ที ่ผู ้นั ้นได้ส่งไว้ ซึ ่งในท้ายที ่สุด            
การดำเนินการเช่นนั้นก็มิได้เป็นไปตามคำชักจูง 

2. สาระสำคัญของกฎหมาย 
  พระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ ได้กำหนดลักษณะการ
กระทำที่เป็นความผิดตามพระราชกำหนดดังกล่าว อำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่และหลักการสำคัญอื่น ๆ      
ที่เก่ียวข้อง โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้ 
  2.1 ความหมายของคำสำคัญในพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน    
พ.ศ. 2527 (มาตรา 3) 
 ก) ลักษณะที่เรียกว่าเป็นการกู้ยืมเงิน  
 การรับเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ในลักษณะของการรับฝาก การกู้ การยืม 
การจำหน่ายบัตรหรือสิ่งอื่นใด การรับเข้าเป็นสมาชิก การรับเข้าร่วมลงทุน การรับเข้าร่วมกระทำการอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือในลักษณะอ่ืนใด โดยที่ “ผู้กู้ยืมเงินหรือบุคคลอื่น” เป็นผู้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทน หรือ     ตก
ลงว่าจะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ “ผู้ให้กู้ยืมเงิน” ไม่ว่าจะเป็นการรับเพื่อตนเองหรือรับในฐานะตัวแทน
หรือลูกจ้างของผู้กู้ยืมเงินหรือผู้ให้กู้ยืมเงินหรือในฐานะอื่นใด และไม่ว่าจะเป็นการรับหรือจ่ายเงิน ทรัพย์สิน 
ผลประโยชน์อื่นใด จะกระทำด้วยวิธีการใดก็ตาม  
 ข) สิ่งที่เป็นผลประโยชน์ตอบแทน 
 เงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ที่ผู้กู้ยืมเงิน หรือบุคคลื่นจ่ายหรือจะจ่ายให้แก่   
ผู้ให้กู้ยืมเงิน และไม่ว่าจะจ่ายในลักษณะที่เป็นดอกเบี้ย เงินปันผล หรือลักษณะอ่ืนใด  
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 ค) ผู้กู้ยืมเงิน 
 คือบุคคลผู้ทำการกู้ยืมเงิน และผู้กู้ยืมเงินที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งลงนาม
ในสัญญาหรือตราสารการกู้ยืมเงินในฐานะผู้แทนของนิติบุคคล  
 ง) ผู้ให้กู้ยืมเงิน  
 คือบุคคลซึ่งผู้ให้กู้ยืมเงินระบุให้เป็นบุคคลที่ได้รับต้นเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้กู้ยืมเงิน  
  ๒.2 การกระทำที่เป็นความผิดฐานกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน (มาตรา ๔)  
 ๑) ผู้ใดโฆษณา หรือประกาศ หรือกระทำด้วยประการใด ๆ ให้ปรากฏแก่บุคคลตั้งแต่สิบคน   
ขึ้นไป ในการกู้ยืมเงินตนหรือบุคคลใดจะจ่ายหรืออาจจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้ตามพฤติการณ์แห่งการกู้ยืมเงิน   
ในอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู ้ยืมของสถาบัน
การเงินจะพึงจ่ายได้ ซึ่งตนรู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าตนหรือบุคคลนั้นจะนำเงินจากผู้ให้กู้ยืมเงินรายนั้นหรือรายอื่น
มาจ่ายหมุนเวียนให้แก่ผู้ให้กู้ยืมเงิน หรือโดยที่ตนรู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่า ตนหรือบุคคลนั้นไม่สามารถประกอบ
กิจการใด ๆ โดยชอบด้วยกฎหมายที่จะให้ผลประโยชน์ตอบแทนพอเพียงที่จะนำมาจ่ายในอัตรา และ ในการ
นั้นเป็นเหตุให้ตนหรือบุคคลใดได้กู้ยืมเงินไป ถือว่าผู้นั้นไดก้ระทำความผิดฐานกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกง 
  ๒) ผู ้ใดไม่มีใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี ่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ดำเนินการ หรือให้พนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลใดดำเนินการ
โฆษณา ประกาศหรือชักชวนประชาชนให้ลงทุนโดย  
  (ก) ซื้อหรือขายเงินตราสกุลใดสกุลหนึ่งหรือหลายสกุล หรือ 
  (ข) เก็งกำไรหรืออาจจะได้รับผลประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 
ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำความผิดฐานกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน 
 ๓) การหลอกลวงประชาชนให้นำเงินเข้ามาร่วมลงทุนในธุรกิจซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
หรือเก็งกำไร รวมถึง การโฆษณา หรือประกาศ หรือการกระทำใด ๆ ที่ทำให้ประชาชนนำเงินเข้ามาร่วมลงทุน
ในลักษณะดังกล่าว  
   2.3 การกระทำการดังต่อไปนี้ ที่ต้องได้รับโทษเช่นเดียวกับที่ผู ้กระทำความผิดตามพระราชกำหนด      
การกู้ยืมเงินประชาชน พ.ศ. 2527 (มาตรา ๕) 
 1) บุคคลกระทำการกู้ยืมเงินหรือจะกู้ยืมเงิน โดย 
  (ก) มีการโฆษณาหรือประกาศแก่บุคคลทั่วไป หรือโดยการแพร่ข่าวด้วยวิธีอ่ืนใด หรือ 
  (ข) ดำเนินกิจการกู้ยืมเงินเป็นปกติธุระ หรือ  
  (ค) จัดให้มีผู้รับเงินในการกู้ยืมเงินในแหล่งต่าง ๆ หรือ 
  (ง) จัดให้มีบุคคลตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป ไปชักชวนบุคคลต่าง ๆ เพื่อให้มีการกู้ยืมเงิน หรือ 
  (จ) ได้กู้ยืมเงินจากผู้ให้กู้ยืมเงินเกินสิบคนซึ่งมีจำนวนเงินกู้ยืมรวมกันตั้งแต่ห้าล้าน
บาทข้ึนไป อันมิใช่การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน  
  และ  
 2) บุคคลผู้นั้น  
  (ก) ได้จ่าย หรือโฆษณา ประกาศ แพร่ข่าว หรือตกลงว่าจะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน 
ให้แก่ผู้ให้กู้ยืมเงินในอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สถานบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ย เงินให้
กู้ยืมของสถาบันการเงิน จะพึงจ่ายได้ หรือ 
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  (ข) ไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือ
เรียกตามมาตรา ๗ (๑) หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งให้มารายงานสภาพกิจการของตนตลอดจนสินทรัพย์
อันเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน ตามมาตรา ๗ (๒) หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่สั่งให้นำบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอื่น
อันเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินมาตรวจสอบ ตามมาตรา ๗ (๓)    
 2.4 การกู้ยืมเงินที่มีลักษณะเข้าองค์ประกอบความผิดฐานกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน
ตามมาตรา 4 และมาตรา 5 และมีสัญญาหรือข้อตกลงการกู้ยืมเงินที่ได้กระทำไว้ก่อนวันที่พระราชกำหนดการ
กู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 ใช้บังคับ โดยพระราชกำหนดฉบับดังกล่าวได้กำหนดให้ต้อง
ดำเนินการดังต่อไปนี้ (มาตรา 17) 
  1) กรณีที่สัญญาหรือข้อตกลงไม่มีระยะเวลาสิ้นสุด ให้สัญญาหรือข้อตกลงนั้นมีผลผูกพัน
ได้ต่อไป และให้สิ ้นสุดลงเมื ่อครบหนึ่งปีนับแต่ว ันที ่พระราชกำหนดฉบับนี ้ใช้บังคับ  แต่มีข้อยกเว้นคือ           
หากคู่สัญญาได้ตกลงกันให้สัญญาหรือข้อตกลงนั้นสิ้นสุดลงก่อนกำหนด หรือคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะใช้สิทธิ
เรียกให้ชำระหนี้หรือชำระหนี้หรือบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ตามสิทธิของตนก่อนกำหนด 
  2) กรณีท่ีสัญญาหรือข้อตกลงมีระยะเวลาสิ้นสุดภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชกำหนด
ฉบับนี้ใช้บังคับ ให้สัญญาหรือข้อตกลงดังกล่าวสิ้นสุดตามที่ได้สัญญาหรือตกลงกันไว้ แต่มีข้อยกเว้นคือ          
หากคู่สัญญาได้ตกลงกันให้สัญญาหรือข้อตกลงนั้นสิ้นสุดลงก่อนกำหนด หรือคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะใช้สิทธิ
บอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ตามสิทธิของตนก่อนกำหนด 
  3) กรณีที่ส ัญญาหร ือข ้อตกลงม ีระยะเวลาส ิ ้นส ุดภายหลังหนึ ่ งป ีน ับแต ่ว ันที่                 
พระราชกำหนดนี้ใช้บังคับ ให้สัญญาหรือข้อตกลงนั้นสิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชกำหนด
ฉบับนี้ใช้บังคับ เว้นแต่คู่สัญญาจะมาจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียน
โดยร ัฐมนตร ีว ่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผ ู ้กำหนดและประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ประกาศ
กระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนสัญญาหรือข้อตกลงการกู้ยืมเงิน) 
ภายในกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชกำหนดฉบับนี้ใช้บังคับ ก็ให้ข้อสัญญาหรือข้อตกลงนั้นสิ้นสุดลงตามที่ได้
จดทะเบียนไว้ ซึ่งไม่เป็นการตัดสิทธิคู่สัญญาที่จะตกลงกันให้สัญญาหรือข้อตกลงดังกล่าวสิ้นสุดลงก่อนกำหนด  หรือ
คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงตามสิทธิของตนก่อนกำหนด 
   ในกรณีการยื ่นคำขอจดทะเบียนโดยคู ่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่เพียงฝ่ายเดียว 
พนักงานเจ้าหน้าที่จะจดทะเบียนให้ได้ต่อเมื่อมีหนังสือสอบถามไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งและคู่สัญญาอีกฝ่าย
หนึ่งได้ให้ความยินยอมและยอมรับข้อความในสัญญาหรือข้อตกลงที่นำมาขอจดทะเบียนนั้นแล้ว และในการรับ
จดทะเบียน ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าสัญญาหรือข้อตกลงใด ได้กระทำขึ้นหลังวันที่พระราชกำหนดฉบับนี้   
ใช้บังคับ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งปฏิเสธการจดทะเบียนและให้เหตุผลต่อผู้ขอจดทะเบียน หากผู้ขอจดทะเบียน       
ไม่เห็นด้วย ผู้ขอจดทะเบียนมีสิทธิไปร้องขอต่อศาลภายในกำหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่งของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ศาลมีคำวินิจฉัยแสดงว่าสัญญาหรือข้อตกลงนั้นได้กระทำขึ้นก่อนวันที่พระราชกำหนด
ฉบับนี้ใช้บังคับ และให้นำบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
   4) มาตรา 17 นี้มีผลบังคับในทางแพ่งแต่ไม่มีผลเป็นการลบล้างความผิดอาญา 
 ๒.5 อำนาจและหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินประชาชน พ.ศ.2527 
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   1) พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินประชาชน พ.ศ. 2527 ให้เป็นเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา และในการปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจำตัวต่อบุคคล        
ที่เก่ียวข้อง (มาตรา ๑๑) 
   2) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีผู้ใดกระทำความผิดตามมาตรา ๔ หรือกระทำการตาม
มาตรา ๕ (๑) หรือ (๒) ก ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจดังต่อไปนี้ (มาตรา ๗) 
    (1) มีหนังสือเรียกให้ผู้นั้นหรือบุคคลใดที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์
แก่การตรวจสอบถึงการกู้ยืมเงิน มาให้ถ้อยคำ 
    (2)  สั่งให้บุคคลตาม (1) มารายงานสภาพกิจการตลอดจนสินทรัพย์ทั้งหมดของบุคคลนั้น 
    (3) สั่งให้บุคคลตาม (1) นำบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอื่นอันเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน
มาตรวจสอบ 
    (4) เข้าไปในสถานที่ใด ๆ ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทำ
การของสถานที่นั้น เพื่อทำการตรวจสอบบัญชีหรือค้นบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอื่นของบุคคลตาม (ก)  และ
หากการเข้าไปและลงมือทำการตรวจสอบหรือค้นนี้ หากยังดำเนินการไม่เสร็จ จะกระทำการต่อไปในเวลา
กลางคืนก็ได ้
   นอกจากนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ยังมีอำนาจสั่งบุคคลที่อยู่ในสถานที่นั้นให้ปฏิบัติการ
เท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรือค้นตามสมควร และมีอำนาจยึดบัญชี เอกสาร หรือหลักฐาน
เหล่านั้นมาตรวจสอบได้  
   3) กรณีมีเหตุอันควรเชื่อว่า ผู้กู้ยืมเงินผู้ใดที่เป็นผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดตามมาตรา ๔  
หรือมาตรา ๕ เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามกฎหมายว่าด้วยการล้มละลาย หรือมีสินทรัพย์ไม่พอชำระหนี้สิน 
และพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นสมควรให้มีการยึด หรืออายัดทรัพย์สินของผู้นั้นไว้ก่อน เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของ
ประชาชนผู้ให้กู้ยืมเงิน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่โดยได้รับอนุมัติของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ดำเนินการ
ดังนี้ (มาตรา ๘) 
   (ก) สั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้นั้นไว้ก่อนได้ แต่จะยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้เกิน
เก้าสิบวันไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีที่พนักงานอัยการได้ฟ้องผู้ที่กระทำความผิดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ และผู้ให้
กู้ยืมเงินได้ร้องขอเรียกต้นเงินคืน และในกรณีที่พนักงานอัยการได้ฟ้องผู้ที่กระทำความผิดตามมาตรา ๔ หรือ
มาตรา ๕ เป็นบุคคลล้มละลาย ที่กฎหมายกำหนดให้คำสั่งยึดหรืออายัดดังกล่าวยังคงมีผลต่อไปจนกว่าศาล    
จะสั่งเป็นอย่างอ่ืน โดยให้นำบทบัญญัติตามประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินมาบังคับใช้โดยอนุโลม 
   ๔) กรณีมีการจับกุมผู้กระทำความผิดตามมาตรา ๔ หรือ มาตรา ๕ กำหนดให้ (มาตรา ๑๑/๑) 
    (ก)  ผู้แจ้งเบาะแสการกระทำความผิดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ ได้รับเงินสินบน และ 
    (ข) เจ้าพนักงานผู้ตรวจค้นหรือจับกุมผู้กระทำความผิดมีสิทธิได้รับเงินรางวัล  
    โดยให้พนักงานอัยการร้องขอต่อศาลสั่งจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลจากค่าปรับที่
ผู้กระทำความผิดได้ชำระต่อศาลเมื่อคดีถึงท่ีสุด 
    5) กรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ใดได้กระทำความผิดตามมาตรา 343 
แห่งประมวลกฎหมายอาญา (พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499) ก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และเป็นการกระทำท่ีที่มีลักษณะเข้าองค์ประกอบความผิดตามมาตรา 4 หรือมาตรา 
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5 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจตามมาตรา 7 และมาตรา 8 และให้นำมาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 11 
มาตรา 13 และมาตรา 14 มาใช้บังคับกับกรณีนี้ด้วย (มาตรา 16)  

 2.6 พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินประชาชน พ.ศ. 2527 เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื ่อง แต่งตั ้งพนักงานเจ้าหน้าที ่เพื ่อปฏิบัติการตาม               
พระราชกำหนดการกู้ยืมเงินประชาชน พ.ศ. 2527 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

 2.7 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตาม
พระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 และมีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชกำหนดนี้ (มาตรา 18) 
  ๒.8 บทกำหนดโทษ 
  ก) ผู้ใดกระทำความผิดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึง
สิบปี และปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาทและปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ 
(มาตรา ๑๒) 
  ข) ผู้ที ่ไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกหรือคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือไม่ยอมตอบ
คำถามเม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ซักถาม โดยไม่มีเหตุอันสมควร ต้องระวางโทษไม่เกินสามหมื่นบาท (มาตรา ๑๔)  
  ค) ผู้ใดขัดขวาง ไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง หรือไม่อำนวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปในสถานที่ใด ๆ เพื่อตรวจสอบ หรือค้นบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอื่นของ
บุคคล หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามอำนาจหน้าที่ ต้องระวางโทษจำคุก
ไม่เกินหนึ่งปีและปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท (ตามมาตรา ๑๓) 
  ง) ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทำความผิดของนิติบุคคลนั้น    
เกิดจากสั่งการ หรือการกระทำของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของ   
นิติบุคคลนั้น หรือ  
  ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมานี้มีหน้าที่ต้องสั่งการ หรือกระทำการและละเว้นไม่สั่งการหรือ      
ไม่กระทำการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทำความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้น ๆ 
และให้พนักงาน หรือลูกจ้างของนิติบุคคลต้องรับโทษในความผิดนั้น ๆ ด้วยหากปรากฏพยานหลักฐานว่า          
มีพฤติกรรมเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น (มาตรา ๑๕) 
  จ) ผู้ใดที่ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ ถ้าได้กระทำ
ความผิดนั้นซ้ำอีก ในระหว่างการรอการลงโทษหรือรอกำหนดโทษ หรือภายในเวลาห้าปีนับแต่วันพ้นโทษ     
หากศาลจะพิพากษาให้ลงโทษครั้งหลัง ก็ให้เพิ่มโทษที่จะลงแก่ผู้นั้นอีกหนึ่งเท่าของโทษที่ศาลกำหนดสำหรั บ
ความผิดครั้งหลัง (มาตรา ๑๕/๑) 
  ฉ) กรณีคนต่างด้าวต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ 
ให้เนรเทศผู้นั้นออกจากราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการเนรเทศ และหากผู้นั้นจะต้องรับโทษก็ให้รับโทษก่อน    
(มาตรา ๑๕/๒) 

3. บทบัญญัติคุ้มครองประชาชน 
  พระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ ได้กำหนดวิธีการเพ่ือ
เป็นการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนผู้ให้กู้ยืมเงิน ดังต่อไปนี้  
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 ๓.๑ กรณีที่พนักงานอัยการได้ฟ้องคดีอาญาแก่ผู้ใดในความผิดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ 
และผู้ให้กู้ยืมเงินร้องขอเรียกต้นเงินคืน ให้พนักงานอัยการมีอำนาจเรียกต้นเงินคืนให้แก่ผู้นั้น และจะเรียก
ผลประโยชน์ตอบแทนที่เป็นสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายให้แก่ผู้นั้นด้วยก็ได้ โดยให้นำบทบัญญัติว่าด้วยการฟ้อง
คดีแพ่งที่เก่ียวเนื่องกับคดีอาญาตามประมวลกฎหมายมาบังคับใช้โดยอนุโลม (มาตรา ๙) 
 ๓.๒ ให้พนักงานอัยการมีอำนาจฟ้องผู้กู้ยืมเงินที่เป็นผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดตามมาตรา ๔ 
หรือมาตรา ๕ เป็นบุคคลล้มละลายได้ เมื่อ (มาตรา ๑๐) 
 (ก) เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือมีสินทรัพย์ไม่พอชำระหนี้สิน 
 (ข) เป็นหนี้ผู้ให้กู้ยืมเงินรายหนึ่งหรือหลายรายเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งแสนบาท 
 และ 
 (ค) หนี้นั้นกำหนดจำนวนได้แน่นอน ไม่ว่าหนี้นั้นจะถึงกำหนดชำระแล้วหรือถึงกำหนดชำระในอนาคต 
 
 
หมายเหตุ - คำอธิบายนี้มีขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการเข้าใจสาระสำคัญของกฎหมายเท่านั้น ส่วนการจะปฏิบัติตาม
กฎหมายให้เป็นไปอย่างถูกต้องนั้น ประชาชนจะต้องศึกษา ทำาความเข้าใจ ตรวจสอบ และยึดถือตัวบทกฎหมาย    
เป็นสำคัญ 

 

 

 

 
 
   
   


