งานวิจัยสวนบุคคล
เรื่อง
การนําบัตรเครดิตที่ทําปลอมขึ้นมาไปใชทุจริต
บทที่ 1
บทนํา
1.1 ขอความเบื้องตน ปญหาและความสําคัญของปญหา
ทําการวิจยั บัตรเครดิตที่มใี ชในปจจุบนั
ถือไดวาเปนนวัตกรรมสิ่งประดิษฐของมนุษยทําขึ้นมาใช เพือ่ สนองตอบตอการ
เปลี่ยนแปลงของโลกเรา ซึ่งมีการพัฒนาจากสังคมเกษตรกรรม ซึ่งเปนสังคมที่มีการติดตอสัมพันธกันในเชิงเดียว ไมซับซอน ไปสู
สังคมอุตสาหกรรม และมีการติดตอสัมพันธกันในโลกโลกาภิวัฒน มีสภาพไรพรมแดนมากขึน้ การดําเนินชีวิตมีการเอารัดเอา
เปรียบกัน ทั้งในดานผลผลิตของสินคา การซื้อ – ขาย และการใหบริการ มีการแขงขันกัน และมีปริมาณมากขึ้น ประกอบกับ
จํานวนพลโลกก็มีจํานวนมากขึ้นเชนเดียวกัน มนุษยจึงมีการพัฒนาทัง้ ในดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ขึ้นมา เพื่อตอบสนองการ
แขงขันอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหประชาชนของตนมีงานทํา มีรายไดเพียงพอที่จะอยูก ินอยางมีความสุขตามมาตรฐานอันควร
และจากผลของการพัฒนาการแขงขันในทุกดาน ก็นําไปสูปญหาทางสังคม ทั้งทางดานบวกและลบ ในสวนดานลบก็กอใหเกิด
ปญหาดานอาชญากรรม และการใช “บัตรเครดิต” ก็เปนสวนหนึ่งของผลการพัฒนาการ ในดานเทคโนโลยีและการสื่อสาร
ประกอบกับความจําเปนในการแขงขันในทางธุรกิจ เพือ่ ใชเปนเครื่องมือในการลดตนทุนในทางธุรกิจ และเศรษฐกิจสวนรวม จาก
ผลของธุรกิจนี้ ทําใหมีบุคคลบางพวกอาศัยโอกาสของการพัฒนาเปลี่ยนแปลง นําไปสูการทุจริต กออาชญากรรม โดยอาศัยโอกาส
ดังกลาว กระทําการทุจริตเอารัดเอาเปรียบฉอโกง ละเมิดทางทรัพยสนิ
เอาไปเปนประโยชนของตนโดยไมชอบ ซึ่งการกออาชญากรรมดังกลาวเพราะเหตุของการพัฒนาดังกลาวขางตน เปนผลทําให
โลกแคบลง การสื่อสารติดตอในลักษณะโลกไรพรมแดน จึงทําใหมกี ารกออาชญากรรมทั้งในลักษณะภายในประเทศและการกอ
อาชญากรรมระหวางประเทศ มีการรวมตัวกันเปนอาชญากรรมขามชาติ มีการกอใหเกิดความเสียหายเปนจํานวนมาก และมี
อิทธิพลตอสังคมทั้งในดานการเมืองและเศรษฐกิจในสวนรวมดวยการใชบัตรเครดิตในการทําธุรกรรมในทางธุรกิจมากขึ้น เพื่อ
ความสะดวกสบาย และความปลอดภัย ประกอบเพื่อการแขงขันและลดตนทุนในการดําเนินงาน ดังนั้น การนําบัตรเครดิตปลอมที่
ทําขึ้นมาแลวนําไปใช หากไมอาจควบคุมปองกันและการปราบปรามการกระทําดังกลาว ยอมมีผลโดยตรงที่ทําใหการดําเนินธุรกิจ
ขาดความปลอดภัย และขาดความเชื่อถือ และหากการกระทําที่เปนอาชญากรรมที่กอใหเกิดความเสียหายแลว กระบวนการยุต
ธรรมไมสามารถนําผูกระทําผิดมาลงโทษได ผลกระทบตอธุรกิจเกี่ยวกับบัตรเครดิตก็ดี ผลกระทบตอธุรกิจที่เกีย่ วของก็ดี ยอม
ไดรับผลรายดังกลาวได และหากเหตุการณการใชบัตรเครดิตปลอมดังกลาว ไมอาจปองกันควบคุมได ธุรกิจการใชบัตรเครดิตและ
กิจการที่เกี่ยวของ บุคคลที่เกี่ยวของ ตั้งแตผูออกบัตรเครดิต ธนาคาร รานคาขายสินคา – และบริการ และผูใชบตั รเครดิต (ลูกคา)

จะตองหยุดหรือระงับการใชบัตรเครดิต ซึ่งยอมเปนผลโดยตรงตอสภาวะเศรษฐกิจในภาครวม ทําใหยอดขายสินคา-และขาย
บริการลดลง เพราะกําลังซือ้ ลดลง ภาคการผลิตสินคา, ภาคการขายบริการ, การจางงาน ตลอดจนรายไดในรูปภาษีของรัฐ ยอม
ลดลง ปญหาเรื่องการวางงาน และงบประมาณของรัฐ ยอมไมเพียงพอ จะนําไปใชในการพัฒนาประเทศได สภาพปญหาทาง
สังคม เศรษฐกิจ จะเกิดขึ้นได เปนปญหาที่วนกลับขึ้นมาอีก
ดังนั้น ความจําเปนในการควบคุมปองกันอาชญากรรมที่เกิดจากการใชบัตรเครดิตปลอมที่ทําขึน้ มานั้น จําตองให
ความสําคัญในการศึกษาสภาพของปญหา ตลอดจนการปองกันปราบปรามการทุจริตจากการใชบัตรเครดิตที่ทาํ ปลอมขึ้นมา เพื่อ
สงเสริมความเชื่อถือในระบบบัตรเครดิตดวย
1.2
วัตถุประสงคและขอบเขตของการวิจยั
งานวิจยั นี้ เปนการศึกษาวิจยั เพื่อตอบปญหาในการบังคับใช
กฎหมายของประเทศไทย ที่เกี่ยวของกับปญหาของการนําบัตรเครดิตปลอมที่ทาํ ขึ้นมาและนําไปใชทุจริต ที่กอใหเกิดความ
เสียหายตอธุรกิจบัตรเครดิต และตอบุคลที่เกี่ยวของในธุรกิจบัตรเครดิต
1.3 วิธกี ารวิจยั
เปนการวิจัย โดยการรวบรวมขอมูลจากเอกสารตาง ๆ บทความ ตําราทางวิชาการ กรณีตัวอยางของคดี และ
กฎหมายสารบัญญัติที่เกีย่ วของกับบัตรเครดิต แลวจึงทําการวิเคราะหปญหาและจัดทําขอสรุป
1.4 ประโยชนที่จะไดรับ
ผลของวิจยั ครัง้ นี้ จะชวยทําใหเกิดความเขาใจในลักษณะรูปแบบของการใชบัตรเครดิต การทําบัตรเครดิตปลอม
เพื่อตอบปญหาการบังคับใชกฎหมาย เพื่อปองกันปราบปรามการทุจริตจากการใชบตั รเครดิตปลอม และจะทําใหระบบการใชบัตร
เครดิต มีความนาเชื่อถือและปลอดภัยจากความเสียหาย และจะทําใหพัฒนาความมั่นคงในระบบเศรษฐกิจในสวนรวมดวย

บทที่ 2
2.1 ประวัติความเปนมาของ “บัตรเครดิต” 1
ในยุคเริ่มแรกของสังคมมนุษยนนั้ ยังเปนยุคสังคมเกษตรกรรม เปนสังคมที่มีการติดตอสัมพันธกนั ในวงจํากัด ผูค น
ในสังคมไดเปนที่รูจกั กัน มีความรูแ ละรับรูถึงสภาพฐานะทางสังคมและฐานทางเศรษฐกิจ บานใดมีความมั่นคงและร่ํารวย เปนผูที่
ไดรับการเชื่อถือในวงสังคมของผูคนในสังคมเดียวกัน การซื้อขายติดตอกันก็เปนไปอยางงาย ๆ เปนการแลกเปลีย่ น (Barter)
ตลอดจนมีการซื้อขายดวยเงินตรา ซึ่งก็มรี ฐั บาลเปนผูประกันความเชื่อถือและความมัน่ คง
ประเทศที่คิดคนและนําบัตรเครดิตมาใชเปนประเทศแรก คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในป ค.ศ.1914 (พ.ศ.2457)
โดยบริษัท เยอเนอรัลปโตรเลียม คอรเปเรชั่น ออฟแคลิฟอรเนีย (ปจจุบันคือ บริษัท โมบิลออยส จํากัด) ไดออกบัตรเครดิตชนิด
หนึ่งแกพนักงานของบริษัทและลูกคาของตน บางรายทีไ่ ดรับเลือกสรรแลว ใหใชบัตรดังกลาวแทนเงินสดได โดยสามารถนําไปใช
ชําระคาน้ํามันเชื้อเพลิง แตใชไดเฉพาะในกลุมของตนเองเทานั้น นําไปใชกับบุคคลอื่นไมได และบัตรเครดิตฉบับแรกนี้ มีลักษณะ
เปนเหรียญโลหะ
ตอมา ในป ค.ศ. 1920 บริษัท ที่จําหนายน้ํามัน ก็ไดออกบัตรในทํานองนี้ใหแกลูกคาเพื่อเปนการอํานวยความ
สะดวก และตอมา ไดรับความนิยมมากขึน้ ก็มีการขยายตัวของการออกบัตรเครดิต ไปใชซื้อสินคาและบริการในสินคาอื่น ๆ มาก
ขึ้น
1

หนังสือ โกงสะบัด โกงสะบัตร โดย พ.ต.ท.สุรเชษฐ ชีรวินิจ
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ตอมา ในป ค.ศ.1950 (พ.ศ.2493) นายแฟรงค แมคนามารา (Frank Mc.Namara) นักธุรกิจชาวนิวยอรค ได
รับประทานอาหารเย็นทีภ่ ัตตาคารแหงหนึ่ง แลวลืมพวกกระเปาเงินติดตัวไป จึงไมมเี งินชําระคาอาหาร ตองโทรศัพทใหภรรยานํา
เงินไปให จากเหตุการณนี้เอง ทําใหเขาคิดวาจาจะมีบัตรพิเศษใชแทนเงินได เขาจึงนําความคิดนี้ไปหารือกับนาย ราลฟ ชไนเดอร
(Ralph schncider) ทนายความที่ปรึกษาของเขาวาวิธีการดังกลาวจะมีความเปนไปไดมากนอยเพียงใด และในทีส่ ุด ทั้งสองจึงได
จัดตั้ง บริษัท ไดเนอรส คลับ (Diners Club) ออกบัตรเครดิต Diners Club เพื่อใชในการซื้อสินคาและบริการแทนการชําระดวยเงิน
ซึ่งคําวา Diners นั้นก็มาจากคําวา Dinner ที่แปลวา อาหารเย็นนัน้ เอง
ตอมา ไดมีบริษัทเอกชนอีกหลายบริษัท ไดออกบัตรเครดิต โดยในป ค.ศ.2501 บริษัท อเมริกนั เอ็กซเพรส จํากัด
ไดออกบัตรเครดิต อเมริกนั เอ็กซเพรส และตอมาใน พ.ศ.2502 ธนาคาร อเมริกัน จํากัด (Bank of America) ออกบัตรเครดิต ชื่อ
Bank Americard ซึ่งตอมาเปลี่ยนชื่อเปน “VISA CARD” และตอมาป พ.ศ. 2509 กลุม Inter Bank ในสหรัฐอเมริกา ไดออก
บัตรเครดิตชื่อ MASTER- CHARGE ซึ่งตอมา เปลี่ยนเปน “MASTER CARD” 2
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ที่มารวบรวมได ชมรมธุรกิจบัตรเครดิต ประเทศไทย

ประวัติบัตรเครดิตในประเทศไทย 3
สําหรับประเทศไทย เริ่มมีการใชบัตรเครดิตครั้งแรก เมื่อป พ.ศ. 2512 (ค.ศ.1969) ผูออกบัตรคือ บริษัท บัตรได
เนอรส คลับ (ประเทศไทย) จํากัด แตไมไดรับความสนใจเทาที่ควร
ป พ.ศ.2513 ธนาคารแหงอเมริกา ไดนําบัตรเครดิตตางประเทศ ที่เรียกวา Bank Americard หรือที่รูจกั กันในขณะนี้
วา “วีซา” เขามาใชในประเทศไทย
ป พ.ศ.2515 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด ไดรว มกับธนาคารศรีนคร จํากัด ออกบัตรชื่อ “บัตรเครดิตเอนกประสงค”
ซึ่งถือวาเปนบัตรเครดิตบัตรแรกที่เปนของตน โดยธนาคารของไทยเปนผูออก
ป พ.ศ.2517 (ค.ศ.1974) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด ไดรับสิทธิใหเปนตัวแทน (Franchisee) ในการออกบัตร
มาสเตอร คารด (Master Card) ซึ่งเปนบัตรเครดิตตางประเทศใหเผยแพรในประเทศไทย
ในป พ.ศ.2521 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด ไดออกบัตรเครดิตของตนเอง เรียกชือ่ “บัตรเครดิต ธนาคารกสิกร
ไทย”
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ในป พ.ศ.2522 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด ไดเขาเปนสมาชิกของ วีซา
อินเตอรเนชั่นแนล (VISA INTERNATIONAL) และเปนผูไดรบั สิทธิในการเปนผูแ ทน (FRANCHISEE) ออกบัตรเครดิต วีซา
(VISA) ในประเทศไทย
ในปจจุบนั นี้ ธนาคารพาณิชยของประเทศไทย ไดรับสิทธิในการเปนผูแ ทนในการออกบัตรวีซา และออกบัตร
มาสเตอร คารด ทําใหธนาคารพาณิชยในประเทศไทย ตางผลักดันกันออกบัตรเครดิตของตนเอง ซึ่งมีผลใหมีการขยายตัวของ
ปริมาณบัตรเครดิตเพิ่มขึ้นอยางมาก และมีการแขงขันกันมากขึ้นดวย
เมื่อความนิยมในบัตรเครดิตเปนที่แพรหลายทั่วโลก แนนอนที่สุด ชองทางในการทุจริตเกี่ยวกับบัตรเครดิต ก็เริ่ม
ขยายตัวตามมา ความจําเปนที่ตองมีมาตรการลดปญหาดังกลาว จึงตองมีขึ้น เชนการเพิ่มแถบแมเหล็ก (Magnetic Stripe) และภาพ
สามมิติ (Hologram) ในอนาคตอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากแถบแมเหล็กไปเปนใชแผนขอมูลอีเลคทอรนิค (chip) เพื่อปองกันการ
ปลอมแปลง อยางไรก็ตาม มาตราดังกลาว สามารถปองกันการทุจริตบัตรเครดิตไปไดระดับหนึ่งเทานั้น อาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ ยังแสวงหาชองทางในการทุจริตที่เกี่ยวของกับบัตรเครดิตไดเสมอ ดังนั้น มาตรการทางกฎหมาย การบังคับใชในการ
ลงโทษผูกระทําการทุจริต ตามกฎหมายที่มีใชอยูในปจจุบัน กอนจะมีกฎหมายเกีย่ วกับบัตรเครดิต หรือแกไขกฎหมายอาญาเพื่อให
สอดรับและแกปญหาการทุจริตบัตรเครดิตใหไดผลในการปองกันและปราบปรามในเรื่องการทุจริตเกีย่ วกับบัตรเครดิตไดอยางมี
ประสิทธิภาพตอไป
2.2
ความหมายของบัตรเครดิต
บัตรเครดิต (Credit Card) ซึ่งเปนคําที่ประกอบดวย 2 คํา คือ คําวา
“บัตร” ความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายความวา แผนเอกสารแสดงสิทธิของผูใ ช กับคําวา “เครดิต”
หมายความวา ชื่อเสียง หรือความเชื่อถือกับความสามารถในการชําระหนี้ของบุคคล หรือสถาบัน เมื่อพิจารณาคํารวม บัตรเครดิต
ยอมมีความหมายวา เปนแผนเอกสารแสดงสิทธิของบุคคลที่มีความเชื่อถือ ในความสามารถในการชําระหนี้ของผูถือบัตรเครดิต
นั้น หรือมีความหมายแสดงวา บุคคลผูถือบัตรเครดิตมีความเชื่อถือไดวามีความสามารถในการชําระหนี้คาสินคาหรือบริการที่
ใชได
ดังนั้น กรณีที่บุคคลหนึง่ บุคคลใดจะไดรับความเชื่อถือวามีความสามารถในการชําระหนี้คาสินคาหรือบริการนั้น
จึงจําเปนตองมีกฎเกณฑและสถาบัน (ธนาคาร) เขามาเปนผูจะตองพิจารณาออกบัตรเครดิตใหแกบุคคลหนึ่งบุคคลใด วาสมควรจะ

ไดรับบัตรเครดิตหรือไม และมีวงเงินทีจ่ ะสามารถในการชําระหนี้ หรือมีวงเงินทีจ่ ะไดรับความเชื่อถือวาจะสามารถในการชําระ
หนี้ ไดเปนจํานวนเทาใด ซึ่งกรณีดังกลาวเปนลักษณะธุรกิจบัตรเครดิตที่จะใหสินเชื่อ
อนึ่ง ลักษณะของ “บัตรเครดิต” ดังกลาวขางตนนั้น จะมีลักษณะแตกตางจากบัตร เอ.ที.เอ็ม. ซึ่งเปน “บัตรเด็บบิท”
ซึ่งมีความหมายเปนบัตรที่ไมมีวงเงินสินเชือ่ จากสถาบันการเงินหรือธนาคาร แตเปนบัตรที่สามารถนําไปใชเพื่อเบิกเงินฝากของ
ตนเอง ที่มีฝากอยูกับธนาคาร โดยผานระบบเครื่องเบิกถอนเงินอัตโนมัติ มีระบบการบันทึกรายการเบิกถอนเงินดวยระบบเครือ่ ง
อัตโนมัติ
ลักษณะบัตรเครดิตของบัตรวีซา ธนาคารซิตี้แบงก
1.
บัตรเครดิต จะเปนบัตรสี่เหลีย่ มผืนผา มีขนาดความกวาง 5.5
เซนติเมตร ความยาว 8.5 เซนติเมตร มีความหนา 1 มิลลิเมตร ปรากฏตามตัวอยาง(ภาพที่ 1)
2.
ดานหนาบัตรจะมีตวั เลขและตัวอักษร 3 บรรทัด
2.1
บรรทัดแรกจะมีตัวเลข 4 กลุม กลุมละ 4 ตัว รวมเปน 16 ตัว
ยกเงินบัตรอเมริกนั เอ็กซเพรส จะมีตัวเลข 3 กลุม กลุมแรก 4 ตัว กลุมที่ 2 มี 6 ตัว และกลุมที่ 3 มี 5 ตัว รวมเปน 15 ตัว และบัตร
ไดเนอรสคลับ กลุมแรกมี 4 ตัว กลุม ที่ 2 มี 6 ตัว และกลุมที่ 3 มี 4 ตัว รวม 15 ตัว ซึง่ หมายถึง เลขบัตรเครดิต
2.2 บรรทัดถัดลงมาเปนตัวเลขที่บอกชวงเวลาที่สามารถใชบัตรเครดิตได โดยจะมีตัวเลขบอกเตือน ปที่
สามารถใชบัตรได เชน 10/98 หมายถึงบัตรใชไดตั้งแตเดือนตุลาคม ค.ศ.1998 และตัวเลขบอกเดือน ป ที่บัตรหมดอายุ เชน 10/00
หมายถึง บัตรใชไดถึงเดือน ตุลาคม ค.ศ.2000
2.3 บรรทัดถัดลงมาสุดทาย เปนชื่อผูถ ือบัตร ไดพิมพเปนตัวอักษร พิมพนูน (Embossing)
2.4 นอกจากนี้ บัตรบางบัตรยังมีแถบเรืองแสง (Hologram) ถาเปนบัตรวีซา จะเปนรูปนกบินปกจะขยับได
ตามนูนของการดู
3.
สําหรับดานหลังของบัตร
3.1 จะมีแถบแมเหล็ก (Magnatic stripe) ซึ่งเปนแถบสีดําคาด
อยูสวนบนของบัตรดานหลังแถบแมเหล็กจะมีความกวางประมาณ 1 เซนติเมตร
ในแถบแมเหล็กนี้จะมีการบรรจุขอมูล (Encoding) ดวยระบบแมเหล็ก เปนขอมูลประเภทเดียวกับทีพ่ ิมพนูนดานหลับบัตรไว
3.2 ถัดลงมาเปนแถบลายเซ็นผูถ ือบัตร (Signature Panel) ซึ่งเมื่อผูเปนเจาของบัตรไดรับบัตรเครดิตแลว จะตอง
เซ็นชื่อตนเองลงในบัตรดังกลาวทันที ทั้งนี้เพื่อเปนมาตรการปองกันการนําบัตรเครดิตไปใชในทางทุจริตไดทางหนึ่ง
บัตร

เครดิต (Credit Card) การที่บุคคลหนึ่งบุคคลใด จะไดบัตรเครดิตมาใชเปนเจาของ ผูถือบัตรนั้น บุคคลดังกลาวจะตองเปนคนที่
ธนาคารหรือสถาบันออกบัตรเครดิตไดตรวจสอบและมีวามเชื่อถือในความสามารถตอการชําระหนี้ หรือเรียกวา มีเครดิตในทาง
ธุรกิจและการเงิน บุคคลที่มีเครดิตในทางธุรกิจนี้ ธนาคารหรือสถาบันผูออกบัตรเครดิต จะมีมาตรการวิเคราะหถงึ ความสามารถตอ
การชําระหนี้ เมื่อไดใชบตั รเครดิตนั้นไปซื้อสินคาหรือเอาไปใชบริการ ฐานะทางสังคมหรือกรณีจะตองมีหลักฐานทรัพยหรือ
บุคคลมาเปนประกันการใหสินเชื่อดังกลาว ธนาคารหรือสถาบันที่ออกบัตรจึงจะออกบัตรเครดิตใหบุคคลนําไปใชได
2.3 บัตรเครดิตประกอบดวยสวนตาง ๆ คือ
(1) บัตรเครดิต (Credit Card) เปนบัตรรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ทําดวยพลาสติก โดยมีรายละเอียดคือ ชื่อผูออก
บัตร ชื่อผูถือบัตร เดือน ป ทีส่ ามารถใชบัตร และเดือน ป ที่บัตรหมดอายุ หมายเลขบัตร แถบแมเหล็ก และลายเซ็นผูถือบัตร
(ภาพที่ 1)
(2) ผูออกบัตร (Card Issuer) หมายถึง ธนาคารพาณิชย ผูถือบัตร หรือสถาบันผูออกบัตร
(3) ผูถือบัตร (Card Holder) หมายถึง ผูถ อื บัตรเครดิตทีผ่ ูออกใหแลว มีสิทธินําไปใชซื้อสินคาและบริการได โดยผู
ถือบัตรจะชําระหนี้ใหแกธนาคาร ผูออกบัตรในภายหลัง
(4) ผูรับบัตร (Card Receipient) หมายถึง รานคา หรือสถานที่ใหบริการที่มีขอตกลงกับธนาคารหรือผูออกบัตรวา
ยินยอมรับบัตรเครดิตแทนการชําระเงินสดจากผูถ ือบัตรที่เขาไปซื้อสินคา หรือบริการ
(5) ธนาคารคูส ัญญา หมายถึง ธนาคารอืน่ ที่มิใชธนาคารผูออกบัตร แตเปนธนาคารที่ใหสัญญากับผูออกบัตรวา จะ
ยินยอมเปนผูชาํ ระเงินใหกับเจาของรานคา หรือสถานบริการทีน่ ําใบบันทึกรายการขาย (Sale Slip) มาเรียกเก็บเงินแทนไปกอน
และธนาคารคูส ัญญานี้จะเรียกเก็บเงินจากธนาคาร หรือสถาบันที่เปนผูอ อกบัตรในภายหลัง
(6) ใบบันทึกรายการขาย (Sale Slip) หมายถึง หลักฐานที่แสดงการซื้อ-ขาย หรือการใชบริการในแตละครั้งใน
เอกสารใบบันทึกรายการขายนี้จะปรากฎชือ่ รานคา จํานวน รายการสินคา รหัสอนุมัติจากธนาคาร (กรณีซื้อสินคาผานเครื่องรูด
บัตรแบบชิบแชป) และลายเซ็นของผูถือบัตรเปนสําคัญ (ภาพที่ 2) หรือใบบันทึกการขาย ผานเครือ่ ง E.D.C. (ภาพที่ 3)
(7) เครื่องรูดบัตรแบบชิปแชบ หมายถึง เครื่องรูดบัตรเครดิต เพื่อบันทึกรายการขายสินคาหรือบริการ โดยใบ
บันทึกรายการขายดวยมือ เพือ่ เก็บรายละเอียดในบัตรเครดิตเกีย่ วกับหมายเลขบัตรเครดิต ชื่อผูถ ือบัตร และเดือน ป
ที่บัตรหมดอายุ และ จะปรากฏชื่อรานที่ขายสินคาหรือใหบริการดวย (ภาพที่ 4)
(8) เครื่องรูดบัตรเครดิตแบบอัตโนมัติ (E.D.C.) หมายถึง เครื่องรูดบัตรเครดิตแบบอัตโนมัตโิ ดยใชบัตรเครดิตที่มี
แผนแถบแมเหล็กที่มีขอมูลของบัตรเครดิตนั้น ๆ ผานเครื่องอัตโนมัติ เครื่อง E.D.C. จะทําหนาที่ตรวจสอบบัตรเครดิตและเมื่อ
บัตรเครดิตถูกตองไมมีการระงับการใช เมือ่ รานผูร ับบัตร บันทึกรายการขาย หรือบริการพรอมราคาสินคาหรือบริการ เครื่อง
E.D.C. จะพิมพไปบันทึกรายการขาย หรือบริการเองโดยอัตโนมัติ ตามขอมูลที่มีการขายหรือใชบริการนั้น (ภาพที่ 5)

จากสวนประกอบตาง ๆ ดังกลาวในเรื่องธุรกรรมของการใชบัตรเครดิต จะสามารถเขียนเปนแผนภูมริ ูปภาพของ
เสนทางการติดตอและการใชบัตรเครดิต
ดังรูปที่ 6 และรูปที่ 7 ซึ่งเปนแผนภูมิวงจรบัตรเครดิตวีซา และมาสเตอร การด ที่ใชในตางประเทศ ตามลําดับ จากแผนภูมิ
ดังกลาวจะเห็นไดวา การทุจริตในการใชบัตรเครดิตนั้น โดยปกติสว นมากจะเกิดขึ้นในชวงการนําบัตรไปใชซื้อสินคาหรือบริการ
แตในสวนอื่นที่เกี่ยวของอาจมีการทุจริตไดเชนกัน เชน เกิดจากเจาหนาที่หรือพนักงานของธนาคารผูออกบัตรเครดิต หรืออาจจะ
เกิดจากขั้นตอน รานคา (ผูร ับเงิน) ก็อาจจะเกิดการทุจริตขึ้นได โดยเหตุที่ในแตละขั้นตอนมีการใชบัตรเครดิต ในการดําเนิน
ธุรกรรมเชนกัน และเปนกรณีที่บุคคลเขาไปเกี่ยวของดวย
จากสภาพปญหาของการทุจริตเกีย่ วกับการใชบัตรเครดิต โดยการรวบรวมสถิติของธนาคารผูออกบัตรเครดิตของผู
ออกบัตรภายในประเทศไทย ปรากฏคาความเสียหายจากการทุจริต ตั้งแตป พ.ศ. 2542, 2543 และไตรมาสแรกของ พ.ศ.2544
ปรากฏตามแผนภูมิแสดงสถิติของประเภทบัตรวีซาและบัตรมาสเตอรการด ที่แสดงมูลคาความเสียหายและเฉลีย่ เปนรอยละของคา
ความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตแตละประเภทของการทุจริต ปรากฏตาม ภาพที่ 8 และ 9

ขอความหมายคํายอที่ปรากฏตามตารางภาพที่ 8 และ 9
1.

LOST (LOST Card) = บัตรเครดิตหาย

2.

STOLEN (Stolen Card) = บัตรเครดิตถูกขโมย

3.

NRT (Card Not-Reclived) = บัตรเครดิตถูกขโมยกอนถึงเจาของบัตร

4.

FRAUD APPL (Fraudulent Application) = การปลอมเอกสารในการสมัครเปน
ผูถือบัตร

5.

CUNTERFEIT (Counterfeit Card) = บัตรปลอม

6.
FRAVD USE (Mail Order Telephone Order, Internet Fraud) = การทุจริตโดยสั่งซื้อสินคาทาง
ไปรษณีย, โทรศัพท, อินเตอรเน็ต
7.

MISC (Miscellaneous) = การทุจริตประเภทอื่น นอกจากที่กลาวไว

จากแผนภูมิการทุจริต สถิติ : ความเสียหาย ในป พ.ศ. 2543 (ค.ศ.2000) และไตรมาสแรกของ ปพ.ศ. 2544
(ค.ศ.2001) จะเห็นไดวา คาความเสียหายที่เกิดจากการใชบัตรเครดิตปลอม (Conterfeit) (พ.ศ.2544) เมื่อคิดเปนรอยละของคาความ
เสียหายทั้งหมดโดยคิดคํานวณในป พ.ศ.2543 (ค.ศ.2000) คิดเปนรอยละ 48.39 และในไตรมาสแรกของป พ.ศ.2544 (ค.ส.2001)
คิดเปนรอยละ 67.01 จะเห็นไดวาคาความเสียหายดังกลาวเปนจํานวนกึ่งหนึ่งหรือเกินกึ่งหนึ่งของคาความเสียหายทั้งหมด จึงถือ
ไดวาปญหาการใชบัตรเครดิตปลอมนี้ เปนปญหาสําคัญทีส่ มควรแกไขและปองกันใหได

บทที่ 3
การทุจริตโดยการนําบัตรเครดิตปลอมขึ้นมาใชในการกระทําผิด
บัตรเครดิตปลอม (Counterfeit Card) กรณีการทําและนํา
บัตรเครดิตปลอมมากระทําการทุจริตประเภทนี้มีการดําเนินการมากในแถบทวีป เอเชีย โดยเฉพาะประเทศมาเลเซีย ประเทศ
ฮองกง ซึ่งจะมีกลุมมิจฉาชีพที่เปนของชาวจีน ดําเนินการทําบัตรปลอม ออกไปทุจริตทั้งโลก และประเทศไทยก็เปนประเทศทีเ่ ปน
เปาหมายของผูกระทําผิดทุจริต เชนกัน จะเห็นไดจากสถิติจากภาพที่ 8 และ ภาพที่ 9 กรณีมลู คาความเสียหายกรณีบัตรเครดิต
ปลอมนั้น จะมีมูลคาสูงถึงประมาณกึ่งหนึง่ ของคาความเสียหายทั้งหมดของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตทุกประเภท การทุจริต
เกี่ยวกับบัตรเครดิตปลอมมีอยูหลายลักษณะ คือ
1. บัตรขาว (White Plastic) วิธกี ารคือ การนําพลาสติกสีขาวมีขนาดความหนาเทากับบัตรเครดิตจริง และมีใหมี
ขนาดกวาง-ยาว เทากับบัตรเครดิตจริง แลวนําไปปมขอมูลบัตรเครดิตจริง ซึ่งสวนใหญขอมูลบัตรเครดิตจริงจะสามารถซื้อไดจาก
พนักงานของรานคาหรือโรงแรมที่ทจุ ริต โดยขายขอมูลที่ไดจากลูกคาที่มาซื้อสินคาหรือมาใชบริการ แลวเอาขอมูลดังกลาวขาย
ใหแกแกงมิจฉาชีพ ซึ่งขอมูลนี้ ประกอบดวยหมายเลขบัตร ชื่อผูถ ือบัตร ลายเซ็นผูถือบัตร เมื่อไดขอ มูลมาแลวก็จะปมนูนลงที่แผน
พลาสติกที่ตดั เตรียมไวแลวนําไปใชกับรานคาที่แกงมิจฉาชีพที่ตนติดตอไวแลว หรือที่เปนพรรคพวกกัน จากนัน้ ก็นําใบบันทึก
รายการไปขึ้นเงินกับธนาคาร บัตรพลาสติกขาวนี้จะนําไปใชกับเครื่องรับบัตรที่แนบชิปแชป เทานั้น
2. บัตรเครดิตจริงแตมกี ารเปลี่ยนแปลงขอมูล (Allered Card)
เปนวิธีการหนึง่ ของผูทุจริต โดยการนําบัตรเครดิตทีแ่ ทจริง ที่หมดอายุหรือถูกอายัดการใชแลว นํามาแกไขโดยการแกไขขอมูล
บัตรเครดิตใหม ซึ่งมีการกระทําอยู 2 ลักษณะ คือ
א.
กระทําโดยการแกไขเลขบัตรตัวนูนหนาบัตรใหม (Re-Emboss) โดยวิธีการรีดดวย
ความรอนใหตวั เลขและขอมูลบัตรที่เปนตัวนูนบนบัตรเดิมเรียบเสียกอน แลวนําขอมูลหมายเลขบัตรใหมที่เตรียมไวมาปมนูนลง
ไปแทน แลวนําไปใช
ב.
กระทําการโดยการแกไขขอมูลในแถบแมเหล็กใหม (Re-Encode Magnatic Strire)
ซึ่งจะเปนการใชเครื่องมือทางอีเล็กทรอนิค เปนเครื่องลงบรรจุขอมูลในแถบแมเหล็ก โดยใชเครือ่ ง Endoder Key ลงขอมูลของ
บัตรเครดิตใหมที่เตรียมไวแทน แลวนําออกไปใช
3. บัตรปลอมประเภทสําเนาขอมูลในแถบแมเหล็กจากบัตรจริง
(skimming Card) เปนบัตรเครดิตปลอมที่ทําขึ้นมาเปนบัตรปลอมที่มขี อมูลในแถบแมเหล็กเหมือนบัตรจริง สามารถรูดผาน
เครื่อง EDC ได Skimming Card คือ มีการสําเนาขอมูลที่มีอยูในแถบแมเหล็กโดยใชเครื่องมือ Skimming ในการคัดลอกและสําเนา
ขอมูลในบัตรเครดิตจริง แลวเก็บขอมูลดังกลาวไว เพือ่ ลงไปถายลงหรือทําสําเนาลงในแถบแมเหล็กในบัตรเครดิตปลอมที่จดั ทํา

ขึ้นใหม ซึ่งบัตรเครดิตปลอมที่จัดทําขึ้นใหมนี้ อาจจะมีอยูในหลายรูปแบบ เชน บัตรเครดิตปลอมทั้งใบ, บัตรขาว หรือบัตรเครดิต
จริง แตมีการแกไขขอมูลในแถบแมเหล็กดังกลาวในขอ 1 และ ขอ 2
ขางตน ลักษณะการทุจริตนี้ มักจะกระทําโดยมีขบวนการเปนแกงมิจฉาชีพ จะใชอุปกรณในการเก็บขอมูลในแถบแมเหล็กจาก
บัตรเครดิตทีแ่ ทจริง โดยใชเครื่องมือ Skimmer คือ เครือ่ งที่เก็บ คัดลอกสําเนา และถายเทขอมูลแมเหล็ก ซึ่งมีหลายขนาด และมี
ขนาดเล็กดวย บางเครื่องมีขนาดเพียงเทาซองบุหรี่ ปรากฏตามสําเนาภาพที่ 10 โดยแกงทุจริตจะมอบเครื่อง SKIMMER ใหแก
พนักงานเก็บเงินหรือพนักงานบริการของรานอาหารหรือโรงแรม หรือสถานบริการ ทําบัตรเครดิตของลูกคาทีม่ าใชซื้อสินคาหรือ
บริการรูดผานเครื่อง SKIMMER และจากนั้น แกงมิจฉาชีพก็จะนําขอมูลแมเหล็กที่เครื่อง SKIMMER เก็บไว นําไปถายลงในบัตร
ปลอมที่จะทุจริตตอไป และความเสียหายในลักษณะทําปลอมบัตรเครดิตในลักษณะนี้ ปจจุบันมีมลู คาสูงมากขึ้น
4. บัตรเครดิตปลอมที่เกิดจากการทําขอมูลขึ้นมาเอง (Creditmaster and credit Wizard) บัตรปลอมประเภทนี้ สวน
ใหญจะมีตัวบัตรเครดิตตัวจริง ลักษณะการทุจริตคือ การนําหมายจากบัตรเครดิตจริงของธนาคารมาเขาเครื่องคอมพิวเตอรที่มี
โปรแกรมซอบแวร ชื่อ Credit Master หรือ Credit Wizard ซึ่งโปรแกรมซอบแวรนี้ สามารถทํางานโดยอัตโนมัติ ซึ่งเรียกวา
Generated หมายเลขบัตรเครดิตเพิ่มขึ้นอีกเปนรอยใบ บัตรปลอมประเภทนี้จะนําขอมูลที่สรางขึ้นมาได ไปทําในรูปบัตรปลอมทัง้
ใบ หรือเอาบัตรเครดิตจริงมาแกไขขอมูลในแถบแมเหล็ก หรือเอาไปทําบัตรขาว แตการทุจริตสวนนี้เกิดขึ้นกับบัตรเครดิตใน
ประเทศสหรัฐ-อเมริกา และในอนาคตอาจจะนําเขามาทําปลอมขึ้นในประเทศไทยได
จากลักษณะของการทําบัตรเครดิตปลอมขึน้ มาแลวนําไปทุจริตดังกลาวขางตน
โดยรวมแลวจะมีลักษณะที่แกง
มิจฉาชีพทุจริตจะซื้อขอมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิตทีล่ ูกคานําไปใช แลวอาศัยโอกาสที่ลูกคามอบบัตรเครดิตใหพนักงาน หรือพนักงาน
เก็บเงินทําการคัดลอกโดยอาจจะจดหมายเลขบัตรและขอมูล หรือกรณีใชเครื่องชิปแชป อาจจะรูดใบบันทึกรายการซื้อหรือใช
บริการไวเพื่อเก็บไวเปนขอมูลของบัตร หรือกรณีการเก็บสําเนาขอมูลโดยใชเครื่อง skimmer แลวนําขอมูลนั้นขาย หรือมอบให
แกงมิจฉาชีพ โดยพนักงานจะไดคาตอบแทนจากการกระทําดังกลาว ในขั้นตอนการทําและการนําไปใช พนักงานรานคา หรือ
โรงแรมมักจะไมมีสวนเขาไปเกี่ยวของดวย สวนแกงมิจฉาชีพก็จะไปดําเนินการใชบัตรปลอมทีท่ ําขึ้นมาไปหาประโยชนในทาง
ทุจริตตอไป
การกระทําทาจริตในการทําบัตรเครดิตปลอมขึ้นมา แลวนําไปใชทุจริต มีบุคคลและการกระทําของบุคคลเกีย่ วของ
หลายทาน จึงมีปญหาที่จะตองพิจารณาวา ตองรับผิดในทางอาญาอยางไรบาง
วิธกี ารทุจริตของบัตรเครดิตปลอมที่ทําขึ้นมา มีดังนี้
1.
กรณีการขายบัตรเครดิตปลอมคือ กรณีบุคคลหนึ่งหรือกลุมบุคคล
ใด ทําบัตรเครดิตปลอมขึ้นแลวก็นําออกขายใหแกบุคคลหรือแกงมิจฉาชีพ เพื่อเอาไปใชซื้อหรือใชรบั บริการ โดยจะได
ประโยชนจากสินคาที่ซื้อ หรือรับบริการนัน้ บุคคลหรือกลุมบุคคลนั้นจะไดประโยชนจากราคาของบัตรเครดิตปลอมที่ขายไป

2. กรณีผูใชบตั รเครดิตปลอมโดยผูร ับบัตรเครดิตปลอม (รานคาหรือสถานที่ใหบริการ) ไมไดรูเห็นหรือรวมมือใน
การใชบัตรเครดิตปลอม คือ กรณีบุคคลหรือกลุมบุคคลทีม่ ีบัตรเครดิตปลอมแลวนําไปซื้อหรือใชบริการ โดยกลุมบุคคลนั้น
จะไดประโยชนจากสินคาหรือบริการที่ไดรับความเสียหายที่เกิดขึน้ นั้น ผูร ับบัตร, ธนาคารผูเ รียกเก็บเงิน อาจจะไดรับความ
เสียหายเพราะไมอาจเรียกเก็บเงินจากธนาคารผูออกบัตรเครดิต หรือผูถ ือบัตรที่แทจริงได โดยผูถ ือบัตรสามารถปฏิเสธการจายเงิน
คาสินคาหรือคาใชบริการได
3. กรณีผูใชบตั รเครดิตปลอมโดยผูร ับบัตร (รานคาหรือผูใหบริการ) รูเ ห็นและรวมมือในการใชบัตรเครดิต กรณีนี้
ธนาคารผูเ รียกเก็บเงินจะไดรบั ความเสียหาย เพราะไมอาจเรียกเก็บเงินจากธนาคารผูอ อกบัตรเครดิต หรือผูถ ือบัตรเครดิตทีแ่ ทจริง
ได และกรณีนมี้ ักจะกอใหเกิดความเสียหายจํานวนมาก และมีลกั ษณะการทุจริตเปนแกงมิจฉาชีพ แลวนําประโยชนที่ไดไปแบงใน
พวกลุมทุจริต
จากวิธีการทุจริตดังกลาวนัน้ สามารถปรับขอเท็จจริงเขาเปนฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาได คือ
ความผิดเกี่ยวกับเอกสารและความเสียหายเกี่ยวกับทรัพยตามประมวลกฎหมายอาญา คือ
1.
หมวด 1 บทนิยาม
มาตรา 1 ในประมวลกฎหมายนี้
(1)
“โดยทุจริต” หมายความวา เพื่อแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดย
ชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอนื่
(2)………………………………………………
………………………………………………….
(7) “เอกสาร” หมายความวา กระดาษหรือวัตถุอนื่ ได ซึ่งทําใหปรากฏความหมายดวยตัวอักษร ตัวเลข ผัง หรือ แผน
แบบอยางอื่น จะเปนโดยวิธพี ิมพ ถายภาพ หรือวิธีอื่น อันเปนหลักฐานแหงความหมายนั้น
…………………………………
(9) “เอกสารสิทธิ” หมายความวา เอกสารที่เปนหลักฐานแหงการกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือ ระงับซึ่งสิทธิ
2. หมวด 2 การใชกฎหมายอาญา
มาตรา 2 บุคคลจักตองรับโทษในทางอาญาตอเมื่อไดกระทําการอันกฎหมายที่ใชในขณะกระทํานั้นบัญญัตเิ ปนความผิด และ
กําหนดโทษไว และโทษที่จะลงแก ผูกระทําความผิดนัน้ ตองเปนโทษที่บัญญัติไวในกฎหมาย ………………………… ..
…………………………………………………………………………………………

3. หมวด 3 ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร
มาตรา 264 ผูใ ดทําเอกสารปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือแคสวนหนึ่งสวนใด เติมหรือตัดทอนขอความ หรือแกไขดวยประการใด ๆ
ในเอกสารที่แทจริง หรือประทับตราปลอมหรือลงลายมือชื่อปลอมในเอกสารโดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายแก ผูอื่น
ประชาชน ถาไดกระทําเพื่อใหผูหนึ่งผูใ ดหลงเชื่อวาเปนเอกสารทีแ่ ทจริง ผูนนั้ กระทําความผิดฐานปลอมเอกสาร ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ผูใดกรอกขอความลงในแผนกระดาษหรือวัตถุอื่นใด ซึ่งมีลายมือชื่อของผูอื่นโดยไมไดรับความยินยอม หรือโดยฝาฝนคําสั่ง
ของผูอื่นนัน้ ถาไดกระทําเพือ่ นําเอาเอกสารนั้นไปใชในกิจการที่อาจเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใดหรือประชาชน ใหถือวาผูน ั้น
ปลอมเอกสาร ตองระวางโทษเชนเดียวกัน
มาตรา 265 ผูใ ดปลอมเอกสารสิทธิหรือเอกสาราชการ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงหาป และปรับตั้งแตหนึ่งพัน
บาทถึงหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา 268 ผูใ ดใชหรืออางเอกสารอันเกิดจากการกระทําความผิดตามมาตรา 264 มาตรา 265 มาตรา 266 หรือ มาตรา 267
ในประการทีน่ าจะเกิดความเสียหายแกผอู ื่น หรือประชาชน ตองระวางโทษดังที่บัญญัติไวในมาตรานั้น ๆ
4. หมวด 3 ความผิดฐานฉอโกง
มาตรา 341 ผูใ ดโดยทุจริตหลอกลวงผูอื่นดวยการแสดงขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอความจริงซึ่งควรบอกใหแจง และ
โดยการหลอกลวงดังกลาวนัน้ ไดไปซึ่งทรัพยจากผูถ ูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือทําใหผถู กู หลอกลวงหรือบุคคลที่สาม
ทํา ถอน หรือทําลายเอกสารสิทธิ ผูนนั้ กระทําความผิดฐานฉอโกง ตองระวางโทษ จําคุก ไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพัน
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 343 ถาการกระทําความผิดตามมาตรา 341 ไดกระทําดวยการแสดงขอความอันเปนเท็จตอประชาชน หรือดวยการ
ปกปดความจริงซึ่งควรบอกใหแจงแกประชาชน ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ
มาตรา 348 ความผิดในหมวดนี้ นอกจากความผิดตามมาตรา 343 เปนความผิดอันยอมความได

ปญหาในขอกฎหมาย
1.
ปญหาความผิดเกี่ยวกับบัตรเครดิตปลอมในสวนเกี่ยวกับทรัพย
ควรเปนความผิดยอมควรไดหรือไม ซึ่งจะพิจารณาจากสภาพการบังคับใชกฎหมาย ทั้งความผิดเกี่ยวกับเอกสารและความผิด
เกี่ยวกับทรัพยดังกลาวขางตนแลวจะเห็นไดวาจุดประสงคความมุงหมายที่แทจริงคือ การใชเอกสารสิทธิ (บัตรเครดิตปลอม) เปน
เครื่องมือ มุงหมายจะเอาทรัพย (สินคาหรือบริการ) จากบุคคลอื่น คือผูรับบัตรเครดิต หรือธนาคารผูเรียกเก็บเงินตามใบบันทึก
รายการขาย (Sale slip) ซึ่งความเสียหายในลักษณะทรัพยสินที่เกิดขึน้ และเมื่อพิจารณาประกอบกับประมวลกฎหมายอาญามาตรา
341, 348 กําหนดใหเปนความผิดอันยอมความได ทําใหผลการบังคับใชกฎหมาย ผูเสียหายสามารถยอมความกันได ระหวาง
ผูเสียหาย (ผูรบั บัตร, ธนาคาร
ผูเรียกเก็บ) กับผูตองหา (ผูท ุจริตใชบัตรเครดิตปลอม) และการที่คูกรณีสามารถตกลงยอมความกันได มีผลใหความผิดเกีย่ วกับ
ความผิดฐานฉอโกงทรัพยระงับตามเงื่อนไขตามประมวลกฎหมาย วิธพี ิจารณาความอาญา มาตรา 39 บัญญัติไววา คดีอาญายอม
ระงับคดีความผิดทีย่ อมความไดเมื่อผูเสียหายถอนคํารองทุกข
ทําใหการดําเนินคดีเอาความผิดลงโทษผูกระทําผิดไมไดตาม
ความผิดที่ไดกระทําขึน้ ซึ่งหากพิจารณาลักษณะของการกระทําความผิดฐานฉอโกงทรัพยนี้ เปนผลโดยตรงจากการปลอมบัตร
เครดิตและการใชบัตรเครดิตปลอมเปนประเด็นสําคัญ หากแตผลความเสียหายหรือความประสงคในการกระทําในเหตุของการใช
บัตรเครดิตปลอมก็เพื่อประโยชนตอทรัพยที่ใชบัตรเครดิตปลอมเปนเครื่องมือและวิธกี ารใชหลอกลวง อันเปนการฉอโกง เปน
จุดมุงหมายและความตองการที่แทจริง ซึ่งการทีก่ ฎหมายในปจจุบนั กําหนดในลักษณะความผิดฐานฉอโกงทรัพยเปนความผิดยอม
ความได จึงมีแนวโนมที่จะมีการเจรจาตกลงกันระหวางผูเสียหายกับผูตองหา ผลทางคดีในความผิดฐานปลอมเอกสารสิทธิและ
การใชเอกสารสิทธิปลอม (บัตรเครดิตปลอม) ผูเสียหายจึงใหความสําคัญนอยลง พยานหลักฐานเพื่อจะพิสูจนในความผิดเกี่ยวกับ
การปลอมเอกสารและการใชเอกสารปลอมจะดอยประสิทธิภาพลงไป
ผลทําใหการปองกันและปราบปรามความผิดในสวนที่
เกี่ยวกับบัตรเครดิตปลอมขาดประสิทธิภาพ ซึ่งกรณีนี้ควรจะมีกฎหมายกําหนดสิ่งที่กฎหมายประสงคจะคุมครองคือ ระบบ
เศรษฐกิจ ธุรกิจในสวนเกี่ยวกับการใชบัตรเครดิตปลอม ซึ่งกรณีการมีกฎหมายออกมาใชบังคับ ประสงคจะคุมครองระบบการใช
บัตรเครดิต อันเปนสิ่งวัตถุประสงคที่กฎหมายตองใหความ
คุมครอง เมื่อมีการใชบัตรเครดิตปลอมแลว ไดไปซึ่งทรัพยสินไป ความเสียหายมิไดเกิดความเสียหายอยูเฉพาะในวงจํากัดของ
ธนาคารผูเ สียหายเทานั้น
กฎหมายในปจจุบันที่ใชบังคับนั้นกําหนดมุมมองวาเปนความผิดตอสวนตัว สามารถยอมความได แตตามสภาพปญหา ผูว ิจัยมี
ความเห็นวาความเสียหายที่เกิดขึ้น เปนความเสียหายตอระบบเศรษฐกิจในภาครวม ทําใหเกิดความเสียหาย ขาดความเชื่อถือใน
ธุรกิจเกี่ยวกับบัตรเครดิต ไมวาในดานผูประกอบการ และผูใชบริการ ตลอดกลไกที่เกี่ยวของ ดังนั้น คุณธรรมที่กฎหมายพึงจะ
คุมครองคือ ระบบของธุรกิจเกี่ยวกับบัตรเครดิต ดังนัน้ ควรตองมีกฎหมายจําพวกความผิดที่กฎหมายกําหนดถึงการกระทําเปน
ความผิดอาญา เปนกฎหมายในแงกฎหมายเทคนิค* ที่ตองมีกฎเกณฑออกมาใหทันตอการพัฒนาของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มิฉะนั้น จะนํากฎหมายอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาใชบังคับในทางอาญา ในบางกรณีทําใหเปนชองวางใหผูกระทําผิด
หลุดพนจากการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหาย และเปนการกระทําโดยทุจริตในการแสวงหาประโยชนได และเพื่อใหเปนการ

คุมครองระบบธุรกิจเกี่ยวกับบัตรเครดิตใหมี ประสิทธิภาพและใหมีความเชื่อถือและความมัน่ คง ผูวิจยั มีความเห็นวา ความผิดใน
สวนคดีอาญาที่เกี่ยวกับบัตรเครดิตปลอมแลวไดทรัพยสินไปโดยการหลอกลวง ใชบัตรเครดิตปลอม นาจะถือเปนความผิดตอ
แผนดินเพราะตองใหความคุมครองตอระบบธุรกิจบัตรเครดิต ผลทําใหผูเสียหายไมอาจถอนคํารองทุกขได

*

ทฤษฎีกฎหมายสามชั้น อันไดแก
1.
กฎหมายชาวบาน
2.
กฎหมายของนักกฎหมาย
3.
กฎหมายเทคนิค
(2)
ความหมายของคําวา “เอกสารสิทธิ” ของบัตรเครดิตปลอมที่เปนบัตรเครดิตที่มีเพียงการสําเนาขอมูลใน
แถบแมเหล็กจากบัตรเครดิตจริง โดยขอมูลในแถบแมเหล็กนีเ้ ปนขอมูลของผูถ ือบัตร หมายเลขบัตรตลอดจนวันระยะเวลาการใช
บัตรเครดิต โดยบัตรเครดิตปลอมที่เปนบัตรขาว (White Card หรือ White Plastic) โดยไมมีขอความหมายทีม่ องไมเห็นไดดวยตา
เปลา กรณีขอมูลในแถบแมเหล็กนั้น มีความหมายเปน “เอกสารสิทธิ” ตามความหมายในคํานิยามตามประมวลกฎหมายอาญา
เพียงไร เพราะหากมีความเห็นวา แถบแมเห็นขอมูลนั้น มิใชความหมายหรือไมมีความหมายเปน เอกสารสิทธิ แลว ความผิดใน
สวนเกีย่ วกับเอกสาร ยอมไมอาจเกิดขึ้นได หากผูมีบัตรดังกลาวมีไวในครอบครองเทานั้น โดยใหความเห็นวา บัตร (ไวดการด)
เปลา ๆ ซึ่งยังไมมีการทําหรือพิมพขอความใด ๆ ลงในบัตร แมจะมีการนําขอมูลของผูถือบัตรเครดิตทีแ่ ทจริงมาใสบันทึกลงใน
แถบแมเหล็กของบัตรของกลาง ก็ไมทําใหบัตรดังกลาวมีความสมบูรณเปนเครดิต เพราะลักษณะของบัตรของกลางไมวาผูใดก็
ตามที่พบเห็นจะไมมใี ครหลงเชื่อวาเปนบัตรเครดิต ซึ่งเมื่อมีนักกฎหมายมีความเห็นวา บัตร (ไวดการด) ที่มีเพียงขอมูลของผูถือ
บัตรเครดิตแทจริง มาใสบันทึกลงในแถบแมเหล็กของบัตร เพราะบัตรของกลางไมไดทําขึ้น เพื่อใหบุคคลใดหลงเชื่อวาเปนบัตร
เครดิตทีแ่ ทจริง จึงไมเห็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265 ฐานปลอมเอกสารสิทธิ
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คดีในขอเท็จจริงดังกลาวขางตนนั้นมีความเห็นของอัยการสูงสุด
มีคําสั่งชี้ขาดความเห็นแยง ที่ 38/2542 ชี้ขาดความเห็นแยงความผิดฐานปลอมเอกสาร โดยสรุปความ
วา ผูตอ งหาซื้อขอมูลในแถบแมเหล็กทีม่ ีผูลกั ลอบบันทึกจากแถบแมเหล็กของบัตรเครดิตทีแ่ ทจริงแลว
นํามาบันทึกขอมูลบนแถบแมเหล็กบนบัตรไวดการด ซึ่งเปนบัตรทีย่ ังไมมกี ารพิมพดานหนาบัตรให
เหมือนบัตรเครดิตของจริงเพื่อหารานคาที่ใหความรวมมือในการใหใชเครือ่ งรูดบัตร และตกลงแบง
ผลประโยชนกนั ดวยจุดประสงคที่จะใหสถาบันผูอ อกบัตรเครดิตหลงเชื่อวาขอมูลที่ทําปลอมบนแถบ
แมเหล็กเปนเอกสารทีแ่ ทจริง ถือไดวา การกระทําดังกลาวเขาลักษณะการปลอมเอกสารสิทธิแลว*
จากกรณีดังกลาว ทําใหเห็นไดวาเปนกรณีปรับขอเท็จจริงตามความผิดที่บญ
ั ญัตไิ ว
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265 ซึ่งความเห็นดังกลาว เปนคําชี้ขาดของอัยการสูงสุด วาขอมูล
ในแถบแมเหล็กมีความหมายเปน “เอกสารสิทธิ” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (7), (9)
หลักกฎหมายอาญา คือไมมโี ทษโดยไมมกี ฎหมาย โดยมีลักษณะสําคัญ
1. กฎหมายอาญาตองชัดเจน
2. หามใชกฎหมายจารีตประเพณีลงโทษทางอาญาแกบุคคล
3. หามใชกฎหมายใกลเคียงอยางยิ่งลงโทษทางอาญาแกบุคคล
4. กฎหมายอาญาไมมีผลยอนหลัง
ผูวจิ ัยมีความเห็นในกรณีดังกลาว คือ กรณีผูตองหาไดนําขอมูลที่ซื้อมา
จากขอมูลในแถบแมเหล็กจากบัตรทีแ่ ทจริง นํามาบันทึกขอมูลบนแถบแมเหล็กบนบัตร ไวดการด ซึ่ง
เปนบัตรทีไ่ มมีการพิมพดานหนาใหเหมือนบัตรเครดิตจริง
นั้น กรณีดังกลาว ผูว ิจยั เห็นวา เปนการทําปลอมเอกสารสิทธิแลว โดยเห็นวา

*อัยการนิเทศ เลมที่ 6 พ.ศ.2544 ชี้ขาดความเห็นแยงของอัยการสูงสุด
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“แถบแมเหล็ก” บนไวดการด ดังกลาว มีขอมูลของบัตรเครดิตทีแ่ ทจริง โดยทําขึน้ มาเพื่อใหธนาคารผู
ออกบัตรเครดิตที่มีขอมูลหลงเชื่อวาเปนแถบแมเหล็กที่มขี อมูลที่แทจริง โดยเห็นวาเปนเอกสารสิทธิ
โดยแถบแมเหล็กที่บรรจุขอมูลนั้น เปนวัตถุอื่นใด ซึ่งไดทําใหปรากฏความหมายดวยตัวอักษร ตัวเลข
ผัง หรือ แผนแบบ………อันเปนหลักฐานแหงความหมายนั้น ตามความหมายคํานิยามตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 1 (7),(9) แลว กรณีการทําใหปรากฏความหมาย ………….อันเปนหลักฐาน
แหงความหมายนั้น คือ เมื่อนําแถบแมเหล็กที่มีการบันทึกขอมูลบัตรเครดิตที่สําเนาบันทึกจากบัตร
เครดิตทีแ่ ทจริง ก็จะปรากฏความหมายวา บัตรที่มกี ารทําขึ้น มีเครดิตสามารถซื้อสินคาหรือบริการได
ตามระบบของธุรกิจบัตรเครดิตแลว เครื่องรับบัตรอัตโนมัติคือ เครื่อง E.D.C. จะบันทึกใบรายการขาย
เพื่อยืนยันความหมายของแถบแมเหล็กที่มขี อมูลของบัตรเครดิตทีแ่ ทจริงตามระบบของธุรกิจของบัตร
เครดิต ซึ่งไดมขี อตกลงไวแลว
นอกจากปญหาขอกฎหมายที่ไดกลาวมาขางตน ยังมีปญหาเรื่องของการมีอุปกรณและ
เครื่องมือในการทําบัตรเครดิตปลอมไดงายเชน การมีเพียงบัตรเปลา ๆ (ไวดการด) ที่มีเพียงแถบ
แมเหล็กบันทึกขอมูลที่ยังไมมีการบันทึกขอมูล, กรณีมเี ครื่องสําเนาขอมูลลงแถบแมเหล็กบันทึกขอมูล,
กรณีมีเครื่องถายหรือดูดขอมูลลงบัตรที่มแี ถบแมเหล็กหรือเครื่องแกไขขอมูลบนแถบแมเหล็กในบัตร
เครดิตจริง
ซึ่งจะเห็นไดวาบุคคลที่มีบัตรเปลา,
เครื่องมือดูดขอมูลแถบแมเหล็กบันทึกขอมูล
(SKIMMER) ซึ่งเปนเครือ่ งมือทางอีเล็คโทรนิคส บทบัญญัติตามกฎหมายของประเทศไทยยังไมมี
บทบัญญัติเปนความผิดทางอาญา ซึ่งเปนชองวางที่เปดโอกาสใหผูทุจริตไดกอใหเกิดการกระทําการ
ปลอมบัตรเครดิตขึ้นได ซึ่งประเทศไทย เราตองมีการพัฒนาการทางกฎหมายใหทันกับการพัฒนาทาง
เทคโนโลยี เพือ่ ควบคุมปองกันและปราบปรามบุคคลผูท ุจริต
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อนึ่ง ปจจุบันนี้ ทางราชการ (สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสวนงานอืน่ ๆ ที่
เกี่ยวของ) ไดมีการจัดรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา เพื่อแกไขปญหาของ
บัตรเครดิต ตลอดจนมีบทบัญญัติถงึ การควบคุมการใชอุปกรณหรือเครื่องสําหรับดูดขอมูลบัตรอีเล็ก
ทรอ-นิกส (Skimmer) ดวย ซึ่งเมื่อมีบทบัญญัติดังกลาวออกมาใชบังคับนาจะเปนการแกปญหาตาง ๆ ที่
เกิดขึ้นทางอาญาไดอยางมีประสิทธิภาพในอนาคตตอไป
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บทที่ 4
บทสรุป และขอเสนอแนะ
สรุปผลในการวิจัยและเห็นไดวา การทําบัตรเครดิตปลอมขึน้ มาแลวนําไปใชในระบบ
ธุรกิจของบัตรเครดิต
จะเปนความผิดทางอาญาเกีย่ วของกับความผิดเกีย่ วกับการปลอมและการใช
เอกสารสิทธิปลอม และจะเกี่ยวของกับความผิดเกี่ยวกับทรัพยในขอหาฉอโกงทรัพย แตจากการกระทํา
ดังกลาว ผูว จิ ัยมีความเห็นวา ผูก ระทําผิดนั้น มีความประสงคตอ ทรัพย คือ สินคาหรือบริการจากการ
นําบัตรเครดิตปลอมนําออกไปใชเปนเครือ่ งมือเพือ่ บรรลุความประสงค
คือสินคาหรือบริการ
(ผลประโยชน) หรืออาจจะเปนเงินที่ไดจากการนําใบบันทึกรายการขายสินคาหรือบริการ โดยความจริง
อาจจะไมมีการขาย สินคา หรือบริการ แตเปนการกระทําธุรกรรม การซือ้ ขายสินคา หรือบริการที่ไมมี
ธุรกรรมที่เกิดขึ้นจริง เพียงแตกลุมบุคคลผูร ว มขบวนการกระทําทุจริต นําใบบันทึกการขายแลวนําไป
เรียกเก็บเงินจากธนาคารคูสญ
ั ญา แลวเอาเงินผลประโยชนไปแบงกัน แลวหลบหนีไป
ความเสียหายที่เกิดขึ้น อาจจะเกิดจากบทบัญญัติของกฎหมายยังไมไดพัฒนาใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงของธุรกรรม และวิธกี ารทุจริต หรือจากเกิดระบบธุรกิจซึ่งผูเสียหายอาจมุงหมาย
ใหไดรับชดใชความเสียหายที่เกิดขึ้นมากกวาการรักษาระบบของธุรกิจ และความมัน่ คงตลอดจนความ
เชื่อถือในธุรกิจของบัตรเครดิต ซึ่งเปนชองทางทําใหอาชญกรรมขยายตัวและไมเกรงกลัวตอการบังคับ
ใชกฏหมาย ทําใหการบังคับใชกฎหมายขาด ประสิทธิภาพ สงผลเสียหายในภาพรวม ทําใหประชาชน
ขาดความเชือ่ ถือตอกระบวนการยุตธิ รรม และระบบธุรกิจของบัตรเครดิตได
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ขอเสนอแนะ จากการพิจารณาการกระทําความผิดที่เกีย่ วกับการบัตรเครดิตปลอม
แลวนําไปใชทจุ ริตนั้น โดยความมุงหมายของอาชญา-กรรม ผูกระทําผิดนั้น มีความประสงคตอสินคา
หรือบริการ ซึง่ หมายถึงประโยชนในลักษณะที่เปนทรัพยสินมาก หรืออาจหาประโยชนจากการขาย
บัตรเครดิตปลอมเทานั้น ดังนั้น การควบคุม การปองกัน และปราบปราม คงตองมีการพัฒนาสิ่งที่
กฎหมายประสงคจะใหความคุมครองใหชัดเจน กลาวคือ
1. ในกรณีความผิดในการใชบัตรเครดิตปลอม เพื่อกระทําการฉอโกงใหไดไปซึ่ง
ผลประโยชน (สินคาหรือบริการ) นั้น โดยเหตุที่ความผิดฐานฉอโกงทรัพย เปนความผิดทีย่ อมความได
เมื่อผูเสียหายโดยเฉพาะธนาคาร ผูเ รียกเก็บเงิน หรือผูร ับบัตรเครดิต (รานคา) หากไดรับชดใชความ
เสียหาย มักมีแนวโนมที่จะไมติดใจดําเนินคดี โดยถอนคํารองทุกข ผลเสียยอมสงผลให รูปคดีเสียหาย
ทั้งระบบ ไมอาจจะดําเนินคดีถึงตนตอเกีย่ วกับแกงมิจฉาชีพ ของการทําบัตรเครดิตปลอมได โดยมี
ประสิทธิภาพ เพราะผูเสียหายขาดการใหความรวมมือในดานรูปคดี
2. โดยเหตุการทุจริต โดยการใชบัตรเครดิตปลอม มีจํานวน มูลคาความเสียหาย
โดยประมาณกึ่งหนึ่งของคามูลคาความเสียหายทั้งหมดของการทุจริต ทุกประเภทรวมกัน และจะเห็น
ไดวา ตนเหตุของการกอความเสียหายจํานวนมากนั้น เปนการกระทําเปนขบวนการ โดยมีรานคาหรือ
รานใหบริการ (ผูร ับบัตร) เปนตัวการและเปนตนเหตุของการกอความเสียหายไดโดยงาย หากรานคาให
ความรวมมือ ดังนั้น ควรตองมีมาตรการปองกันและปราบปรามในจุดนี้ โดยการเพิม่ มาตรการและขอ
กําหนดใหรานคา (ผูร ับบัตร) มีสวนรับผิดชอบใหมากขึ้น อันจะมีผลใหรานคาไมรวมมือในการทุจริต
และใชความระมัดระวังปองกันการทุจริตดวย
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3. ดวยเหตุที่ธรุ กิจบัตรเครดิต เปนการพัฒนาของการทํา ธุรกรรมในทางเศรษฐกิจ
ที่มีขึ้นใหมมาเพื่อสนองตอบความตองการของสังคม
ดังนั้น
เมื่อพฤติกรรมของมนุษยมกี าร
เปลี่ยนแปลง กฎหมายก็ตองมีการเปลีย่ นแปลงหรือเรียกวามีชวี ิตทีจ่ ะตองใหบญ
ั ญัติออกมาเพื่อสังคม
ดวย และในกรณีนี้ ควรตองมีการใหความรูแ ละเพิม่ ทักษะแกเจาหนาที่ในการบังคับใชกฎหมายใน
กระบวนการยุติใหรูเทาทันกัน ในธุรกิจและวิธีการกลโกงของอาชญากรรมดวย
4. สิ่งที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือตองสรางทัศนะคติของบุคคล
ที่เกี่ยวของในธุรกิจบัตรเครดิต ตลอดจนเจาหนาที่ในกระบวนการยุตธิ รรม ตองตั้งอยูบนพืน้ ฐานความ
สุจริตและเปนธรรม และใหเห็นวาการทุจริตในสวนธุรกิจบัตรเครดิตมีผลเสียหายตอเศรษฐกิจสวนรวม
และกิจการบัตรเครดิต และตองใหทุกฝายโดยอาชญากรรมมีความเชื่อวาเมื่อกระทําการทุจริตแลว โดย
ระบบและกระบวนการยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ อาชญากรรมไมมีทางที่รอดพนจากการถูกลงโทษ
ตามกฎหมายของบานเมืองดวย
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