
 

 

งานวิจัยสวนบุคคล 
เรื่อง 

การนําบัตรเครดติที่ทําปลอมขึ้นมาไปใชทุจรติ 
 

บทที่ 1 
บทนํา 

 
  1.1 ขอความเบื้องตน ปญหาและความสําคัญของปญหา 
ทําการวิจยับัตรเครดิตที่มใีชในปจจุบนั ถือไดวาเปนนวัตกรรมสิ่งประดษิฐของมนุษยทําขึ้นมาใช เพือ่สนองตอบตอการ

เปลี่ยนแปลงของโลกเรา ซึ่งมีการพฒันาจากสังคมเกษตรกรรม ซึ่งเปนสังคมที่มีการติดตอสัมพันธกันในเชิงเดยีว ไมซับซอน ไปสู
สังคมอุตสาหกรรม และมกีารตดิตอสัมพันธกันในโลกโลกาภวิัฒน มีสภาพไรพรมแดนมากขึน้ การดําเนนิชีวิตมีการเอารัดเอา
เปรยีบกัน ท้ังในดานผลผลติของสินคา การซื้อ – ขาย และการใหบริการ มกีารแขงขันกัน และมีปริมาณมากขึ้น ประกอบกับ
จํานวนพลโลกก็มีจํานวนมากขึ้นเชนเดียวกัน มนุษยจึงมีการพัฒนาทัง้ในดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ข้ึนมา เพ่ือตอบสนองการ
แขงขันอยางมปีระสิทธิภาพ เพื่อใหประชาชนของตนมีงานทํา มีรายไดเพียงพอที่จะอยูกินอยางมีความสุขตามมาตรฐานอนัควร 
และจากผลของการพฒันาการแขงขันในทกุดาน ก็นําไปสูปญหาทางสังคม ทั้งทางดานบวกและลบ ในสวนดานลบกก็อใหเกิด
ปญหาดานอาชญากรรม และการใช “บัตรเครดิต”  ก็เปนสวนหนึ่งของผลการพัฒนาการ ในดานเทคโนโลยแีละการสื่อสาร 
ประกอบกับความจําเปนในการแขงขันในทางธุรกิจ  เพือ่ใชเปนเครื่องมือในการลดตนทุนในทางธรุกจิ และเศรษฐกิจสวนรวม จาก
ผลของธรุกิจนี ้ทําใหมีบุคคลบางพวกอาศยัโอกาสของการพัฒนาเปลี่ยนแปลง นําไปสูการทุจริต กออาชญากรรม โดยอาศัยโอกาส
ดังกลาว กระทําการทจุริตเอารัดเอาเปรยีบฉอโกง ละเมดิทางทรัพยสนิ 

 
เอาไปเปนประโยชนของตนโดยไมชอบ ซ่ึงการกออาชญากรรมดังกลาวเพราะเหตขุองการพัฒนาดังกลาวขางตน เปนผลทําให

โลกแคบลง การสื่อสารตดิตอในลกัษณะโลกไรพรมแดน จึงทําใหมกีารกออาชญากรรมทั้งในลกัษณะภายในประเทศและการกอ
อาชญากรรมระหวางประเทศ มีการรวมตัวกันเปนอาชญากรรมขามชาติ มีการกอใหเกิดความเสียหายเปนจํานวนมาก และมี
อิทธิพลตอสังคมทั้งในดานการเมืองและเศรษฐกิจในสวนรวมดวยการใชบัตรเครดติในการทําธุรกรรมในทางธรุกจิมากขึ้น เพื่อ
ความสะดวกสบาย และความปลอดภัย ประกอบเพื่อการแขงขันและลดตนทุนในการดําเนินงาน  ดังนั้น การนําบัตรเครดิตปลอมที่
ทําขึ้นมาแลวนําไปใช หากไมอาจควบคุมปองกันและการปราบปรามการกระทําดังกลาว ยอมมีผลโดยตรงที่ทําใหการดําเนินธรุกิจ
ขาดความปลอดภัย และขาดความเชื่อถือ และหากการกระทําท่ีเปนอาชญากรรมที่กอใหเกิดความเสียหายแลว กระบวนการยุต
ธรรมไมสามารถนําผูกระทําผิดมาลงโทษได ผลกระทบตอธุรกิจเกี่ยวกับบัตรเครดิตก็ดี ผลกระทบตอธุรกิจที่เกีย่วของกด็ี ยอม
ไดรับผลรายดงักลาวได และหากเหตุการณการใชบัตรเครดิตปลอมดงักลาว ไมอาจปองกันควบคมุได ธรุกิจการใชบัตรเครดติและ
กิจการที่เกี่ยวของ บุคคลที่เกี่ยวของ ตั้งแตผูออกบัตรเครดิต ธนาคาร รานคาขายสินคา – และบริการ และผูใชบตัรเครดิต   (ลกูคา) 



 

 

จะตองหยุดหรือระงับการใชบัตรเครดิต ซึ่งยอมเปนผลโดยตรงตอสภาวะเศรษฐกิจในภาครวม ทําใหยอดขายสินคา-และขาย
บริการลดลง เพราะกําลังซือ้ลดลง ภาคการผลิตสินคา, ภาคการขายบริการ, การจางงาน ตลอดจนรายไดในรปูภาษีของรัฐ ยอม
ลดลง ปญหาเรื่องการวางงาน และงบประมาณของรัฐ  ยอมไมเพียงพอ   จะนําไปใชในการพัฒนาประเทศได สภาพปญหาทาง
สังคม เศรษฐกิจ  จะเกดิขึ้นได   เปนปญหาที่วนกลับขึ้นมาอีก 

  ดังนั้น ความจําเปนในการควบคุมปองกนัอาชญากรรมที่เกิดจากการใชบัตรเครดติปลอมที่ทําขึน้มานั้น จําตองให
ความสําคัญในการศึกษาสภาพของปญหา ตลอดจนการปองกนัปราบปรามการทุจริตจากการใชบัตรเครดิตท่ีทาํปลอมขึ้นมา เพื่อ
สงเสริมความเชื่อถือในระบบบัตรเครดิตดวย 

 
1.2 วตัถุประสงคและขอบเขตของการวิจยั 
งานวิจยัน้ี เปนการศกึษาวิจยัเพ่ือตอบปญหาในการบังคับใช 
กฎหมายของประเทศไทย ที่เกี่ยวของกับปญหาของการนําบัตรเครดิตปลอมที่ทาํขึ้นมาและนําไปใชทุจริต ที่กอใหเกิดความ

เสียหายตอธรุกิจบัตรเครดิต และตอบุคลที่เกี่ยวของในธรุกิจบัตรเครดิต 
 
  1.3  วธิกีารวจิยั 
  เปนการวจิัย โดยการรวบรวมขอมูลจากเอกสารตาง ๆ  บทความ ตําราทางวิชาการ กรณีตัวอยางของคดี และ

กฎหมายสารบัญญัติท่ีเกีย่วของกับบัตรเครดิต แลวจึงทาํการวิเคราะหปญหาและจดัทําขอสรุป 
 
  1.4  ประโยชนท่ีจะไดรับ 
  ผลของวิจยัครัง้นี้ จะชวยทําใหเกิดความเขาใจในลักษณะรูปแบบของการใชบัตรเครดิต การทําบัตรเครดิตปลอม 

เพื่อตอบปญหาการบังคับใชกฎหมาย เพื่อปองกันปราบปรามการทุจรติจากการใชบตัรเครดิตปลอม และจะทําใหระบบการใชบัตร
เครดิต มีความนาเชื่อถือและปลอดภัยจากความเสียหาย และจะทําใหพัฒนาความมั่นคงในระบบเศรษฐกิจในสวนรวมดวย 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
บทท่ี 2 

  2.1  ประวตัิความเปนมาของ “บัตรเครดติ” 1 

  ในยุคเริ่มแรกของสังคมมนุษยน้ัน ยังเปนยุคสังคมเกษตรกรรม เปนสงัคมที่มีการตดิตอสัมพันธกนัในวงจํากัด ผูคน
ในสังคมไดเปนที่รูจกักนั มคีวามรูและรับรูถึงสภาพฐานะทางสังคมและฐานทางเศรษฐกิจ บานใดมีความมั่นคงและร่ํารวย เปนผูที่
ไดรับการเชื่อถือในวงสังคมของผูคนในสังคมเดียวกัน การซื้อขายติดตอกันก็เปนไปอยางงาย ๆ เปนการแลกเปลีย่น (Barter)  
ตลอดจนมีการซื้อขายดวยเงนิตรา ซึ่งก็มีรฐับาลเปนผูประกันความเชื่อถือและความมัน่คง 

  ประเทศที่คิดคนและนําบัตรเครดิตมาใชเปนประเทศแรก คือ ประเทศสหรัฐอเมรกิา ในป ค.ศ.1914 (พ.ศ.2457)  
โดยบรษิัท เยอเนอรลัปโตรเลียม คอรเปเรชั่น ออฟแคลิฟอรเนยี (ปจจุบันคือ บรษิัท โมบิลออยส จํากดั) ไดออกบัตรเครดติชนิด
หนึ่งแกพนกังานของบริษัทและลกูคาของตน บางรายทีไ่ดรับเลือกสรรแลว ใหใชบัตรดังกลาวแทนเงินสดได โดยสามารถนําไปใช
ชําระคาน้ํามันเชื้อเพลิง แตใชไดเฉพาะในกลุมของตนเองเทานั้น นําไปใชกับบุคคลอื่นไมได และบัตรเครดิตฉบบัแรกนี้ มีลักษณะ
เปนเหรยีญโลหะ 

  ตอมา ในป ค.ศ. 1920  บริษัท ที่จําหนายน้ํามนั กไ็ดออกบัตรในทํานองนี้ใหแกลูกคาเพื่อเปนการอํานวยความ
สะดวก และตอมา ไดรับความนิยมมากขึน้ ก็มีการขยายตัวของการออกบัตรเครดติ ไปใชซ้ือสินคาและบรกิารในสินคาอ่ืน ๆ มาก
ข้ึน 

 
1 หนังสือ  โกงสะบัด โกงสะบัตร   โดย พ.ต.ท.สุรเชษฐ  ชีรวนิิจ   
ISBN  974-86531-2-9 
  ตอมา ในป ค.ศ.1950  (พ.ศ.2493)  นายแฟรงค แมคนามารา (Frank Mc.Namara)   นักธรุกิจชาวนิวยอรค ได

รับประทานอาหารเย็นทีภ่ัตตาคารแหงหนึ่ง แลวลืมพวกกระเปาเงินติดตัวไป จึงไมมเีงินชําระคาอาหาร ตองโทรศัพทใหภรรยานํา
เงินไปให จากเหตุการณนี้เอง ทาํใหเขาคิดวาจาจะมีบัตรพิเศษใชแทนเงินได เขาจึงนาํความคิดนี้ไปหารือกับนาย ราลฟ ชไนเดอร  
(Ralph schncider)  ทนายความที่ปรกึษาของเขาวาวธิีการดังกลาวจะมคีวามเปนไปไดมากนอยเพียงใด และในทีสุ่ด ทั้งสองจึงได
จัดตั้ง บริษัท ไดเนอรส คลับ (Diners Club)  ออกบัตรเครดิต Diners Club  เพื่อใชในการซื้อสินคาและบริการแทนการชําระดวยเงิน 
ซ่ึงคําวา Diners นั้นก็มาจากคําวา Dinner ที่แปลวา อาหารเย็นนัน้เอง 

  ตอมา ไดมีบรษิัทเอกชนอกีหลายบริษัท ไดออกบัตรเครดิต โดยในป ค.ศ.2501  บรษิัท อเมริกนัเอ็กซเพรส  จํากัด  
ไดออกบัตรเครดิต อเมริกนั เอ็กซเพรส และตอมาใน พ.ศ.2502  ธนาคาร อเมรกิัน จาํกัด (Bank of America)  ออกบัตรเครดติ ช่ือ  
Bank Americard  ซ่ึงตอมาเปลี่ยนชื่อเปน  “VISA CARD”  และตอมาป พ.ศ. 2509   กลุม  Inter Bank ในสหรัฐอเมริกา ไดออก
บัตรเครดิตชื่อ MASTER-     CHARGE  ซ่ึงตอมา เปลี่ยนเปน “MASTER CARD”  2 

 
 
2 ที่มารวบรวมได ชมรมธรุกจิบัตรเครดติ ประเทศไทย 



 

 

 
 
 

  ประวัติบัตรเครดติในประเทศไทย 3 

 

  สําหรับประเทศไทย เริ่มมีการใชบัตรเครดติครั้งแรก เมื่อป พ.ศ. 2512 (ค.ศ.1969)  ผูออกบัตรคือ บรษิัท บัตรได
เนอรส คลับ (ประเทศไทย) จํากัด แตไมไดรับความสนใจเทาที่ควร 

 
  ป พ.ศ.2513  ธนาคารแหงอเมริกา ไดนําบตัรเครดิตตางประเทศ ที่เรียกวา Bank Americard หรือที่รูจกักันในขณะนี้

วา “วีซา”  เขามาใชในประเทศไทย 
 
  ป พ.ศ.2515  ธนาคารกสิกรไทย จํากดั ไดรวมกับธนาคารศรีนคร จํากัด ออกบัตรชื่อ “บัตรเครดิตเอนกประสงค”   

ซ่ึงถือวาเปนบัตรเครดิตบัตรแรกที่เปนของตน โดยธนาคารของไทยเปนผูออก 
 
  ป พ.ศ.2517  (ค.ศ.1974) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด  ไดรับสิทธิใหเปนตวัแทน (Franchisee)  ในการออกบัตร 

มาสเตอร คารด (Master Card)  ซึ่งเปนบัตรเครดิตตางประเทศใหเผยแพรในประเทศไทย 
 
  ในป พ.ศ.2521    ธนาคารกสิกรไทย   จํากัด   ไดออกบัตรเครดิตของตนเอง เรียกชือ่ “บัตรเครดิต ธนาคารกสิกร

ไทย” 
 
 
 
3  หนังสือ โกงสะบัด โกงสะบัตร (โกงกันสะบัด คือบัตรเครดิต)  
   ของ พ.ต.ต.สุรเชษฐ ชีวินจิ 
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ในป พ.ศ.2522 ธนาคารกสกิรไทย จํากัด ไดเขาเปนสมาชิกของ วีซา 
อินเตอรเนชั่นแนล (VISA INTERNATIONAL) และเปนผูไดรบัสิทธใินการเปนผูแทน (FRANCHISEE)  ออกบัตรเครดิต วซีา 

(VISA) ในประเทศไทย 
 
  ในปจจุบนันี้ ธนาคารพาณิชยของประเทศไทย ไดรับสิทธิในการเปนผูแทนในการออกบัตรวีซา และออกบัตร

มาสเตอร คารด ทําใหธนาคารพาณิชยในประเทศไทย ตางผลักดนักนัออกบัตรเครดิตของตนเอง ซึ่งมีผลใหมีการขยายตัวของ
ปริมาณบัตรเครดิตเพิ่มขึ้นอยางมาก และมกีารแขงขันกันมากขึ้นดวย 

 
  เมื่อความนยิมในบัตรเครดิตเปนที่แพรหลายทั่วโลก แนนอนท่ีสุด ชองทางในการทุจริตเกี่ยวกับบัตรเครดิต กเ็ริ่ม

ขยายตวัตามมา ความจําเปนท่ีตองมีมาตรการลดปญหาดังกลาว จึงตองมีข้ึน เชนการเพิ่มแถบแมเหล็ก (Magnetic Stripe) และภาพ
สามมิติ (Hologram)  ในอนาคตอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากแถบแมเหลก็ไปเปนใชแผนขอมูลอีเลคทอรนิค (chip)  เพื่อปองกนัการ
ปลอมแปลง อยางไรก็ตาม มาตราดังกลาว  สามารถปองกันการทุจริตบัตรเครดิตไปไดระดบัหนึ่งเทานั้น  อาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ ยังแสวงหาชองทางในการทุจรติท่ีเกี่ยวของกบับัตรเครดิตไดเสมอ ดังนั้น มาตรการทางกฎหมาย การบังคับใชในการ
ลงโทษผูกระทําการทจุริต ตามกฎหมายที่มีใชอยูในปจจุบัน กอนจะมีกฎหมายเกีย่วกับบัตรเครดติ หรือแกไขกฎหมายอาญาเพื่อให
สอดรับและแกปญหาการทจุริตบัตรเครดติใหไดผลในการปองกันและปราบปรามในเรื่องการทุจริตเกีย่วกับบัตรเครดิตไดอยางมี
ประสิทธิภาพตอไป 

2.2 ความหมายของบัตรเครดติ 
บัตรเครดิต (Credit Card)  ซึ่งเปนคําท่ีประกอบดวย 2 คํา คือ คําวา 
“บัตร”  ความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายความวา แผนเอกสารแสดงสิทธิของผูใช กับคําวา  “เครดิต”   

หมายความวา  ช่ือเสียง หรอืความเชื่อถือกับความสามารถในการชําระหนี้ของบุคคล หรือสถาบนั เมื่อพิจารณาคํารวม บัตรเครดิต 
ยอมมีความหมายวา เปนแผนเอกสารแสดงสิทธิของบุคคลท่ีมีความเชื่อถือ ในความสามารถในการชําระหนี้ของผูถือบัตรเครดิต
น้ัน หรือมีความหมายแสดงวา บุคคลผูถือบัตรเครดติมีความเชื่อถอืไดวามีความสามารถในการชําระหนี้คาสนิคาหรือบรกิารที่
ใชได 

 
  ดังนั้น กรณีท่ีบุคคลหนึง่บุคคลใดจะไดรับความเชื่อถือวามีความสามารถในการชําระหนี้คาสนิคาหรือบรกิารน้ัน  

จึงจําเปนตองมีกฎเกณฑและสถาบัน (ธนาคาร) เขามาเปนผูจะตองพจิารณาออกบัตรเครดิตใหแกบุคคลหนึ่งบุคคลใด วาสมควรจะ



 

 

ไดรับบตัรเครดิตหรือไม และมวีงเงินทีจ่ะสามารถในการชําระหนี้ หรือมีวงเงินทีจ่ะไดรับความเชื่อถือวาจะสามารถในการชาํระ
หนี้ ไดเปนจํานวนเทาใด ซึ่งกรณีดังกลาวเปนลักษณะธุรกิจบัตรเครดิตที่จะใหสินเชื่อ 

 
  อน่ึง  ลักษณะของ “บัตรเครดิต”  ดังกลาวขางตนนั้น จะมีลักษณะแตกตางจากบัตร เอ.ที.เอ็ม. ซึ่งเปน “บัตรเด็บบิท”  

ซ่ึงมีความหมายเปนบัตรที่ไมมีวงเงินสินเชือ่จากสถาบันการเงนิหรือธนาคาร แตเปนบัตรที่สามารถนําไปใชเพ่ือเบิกเงินฝากของ
ตนเอง ท่ีมีฝากอยูกับธนาคาร โดยผานระบบเครื่องเบิกถอนเงนิอัตโนมัติ มีระบบการบันทกึรายการเบิกถอนเงินดวยระบบเครือ่ง
อัตโนมัต ิ

 
ลกัษณะบัตรเครดิตของบตัรวีซา ธนาคารซิตี้แบงก 

 
1. บัตรเครดิต จะเปนบัตรสี่เหลีย่มผนืผา มีขนาดความกวาง 5.5  
เซนติเมตร ความยาว  8.5 เซนติเมตร มีความหนา 1 มิลลิเมตร  ปรากฏตามตัวอยาง(ภาพที่ 1) 
 
2. ดานหนาบัตรจะมีตวัเลขและตัวอักษร 3 บรรทัด 
2.1  บรรทัดแรกจะมีตัวเลข 4 กลุม กลุมละ 4 ตัว รวมเปน 16 ตัว  
ยกเงินบัตรอเมริกนัเอ็กซเพรส จะมีตัวเลข 3 กลุม กลุมแรก 4 ตัว กลุมที่ 2 มี 6 ตัว และกลุมที ่3 มี 5 ตัว รวมเปน 15 ตัว และบัตร

ไดเนอรสคลับ กลุมแรกมี 4 ตัว กลุม  ที่ 2 มี 6 ตัว และกลุมท่ี 3 มี 4 ตัว รวม 15 ตัว ซ่ึงหมายถึง เลขบัตรเครดิต 
   2.2  บรรทดัถัดลงมาเปนตวัเลขที่บอกชวงเวลาที่สามารถใชบัตรเครดติได โดยจะมีตัวเลขบอกเตอืน ปที่

สามารถใชบัตรได เชน 10/98 หมายถึงบัตรใชไดตั้งแตเดือนตุลาคม ค.ศ.1998  และตัวเลขบอกเดอืน ป ท่ีบัตรหมดอายุ เชน 10/00  
หมายถึง บัตรใชไดถึงเดือน ตุลาคม ค.ศ.2000 

   2.3  บรรทัดถดัลงมาสุดทาย เปนชื่อผูถือบตัร ไดพิมพเปนตัวอักษร พิมพนูน (Embossing) 
   2.4  นอกจากนี้ บัตรบางบัตรยังมแีถบเรืองแสง (Hologram)  ถาเปนบตัรวีซา จะเปนรูปนกบินปกจะขยับได

ตามนูนของการด ู
 
3. สําหรับดานหลังของบัตร 
3.1  จะมีแถบแมเหล็ก (Magnatic stripe)  ซึ่งเปนแถบสดีําคาด 
อยูสวนบนของบัตรดานหลังแถบแมเหล็กจะมีความกวางประมาณ 1 เซนติเมตร  
ในแถบแมเหลก็นี้จะมีการบรรจุขอมลู (Encoding)  ดวยระบบแมเหลก็ เปนขอมูลประเภทเดยีวกับทีพ่ิมพนูนดานหลับบัตรไว 
 
  3.2  ถัดลงมาเปนแถบลายเซน็ผูถือบัตร (Signature Panel)  ซ่ึงเมื่อผูเปนเจาของบัตรไดรับบตัรเครดิตแลว จะตอง

เซ็นชื่อตนเองลงในบตัรดังกลาวทันที ทั้งนี้เพ่ือเปนมาตรการปองกนัการนําบัตรเครดิตไปใชในทางทุจริตไดทางหนึ่ง      บัตร



 

 

เครดติ (Credit Card)  การที่บุคคลหนึ่งบุคคลใด จะไดบัตรเครดิตมาใชเปนเจาของ ผูถือบัตรนั้น บุคคลดังกลาวจะตองเปนคนที่
ธนาคารหรือสถาบันออกบัตรเครดิตไดตรวจสอบและมวีามเชื่อถือในความสามารถตอการชําระหนี้ หรือเรยีกวา มีเครดิตในทาง
ธุรกิจและการเงิน บุคคลท่ีมีเครดิตในทางธรุกจินี้ ธนาคารหรือสถาบนัผูออกบัตรเครดิต จะมีมาตรการวิเคราะหถงึความสามารถตอ
การชําระหนี้ เมื่อไดใชบตัรเครดิตนั้นไปซ้ือสินคาหรือเอาไปใชบรกิาร ฐานะทางสังคมหรือกรณีจะตองมหีลักฐานทรัพยหรือ
บุคคลมาเปนประกันการใหสินเชื่อดังกลาว ธนาคารหรอืสถาบันที่ออกบัตรจึงจะออกบัตรเครดิตใหบุคคลนําไปใชได 

 
  2.3  บัตรเครดติประกอบดวยสวนตาง ๆ คอื 
   (1)  บัตรเครดติ (Credit Card) เปนบัตรรปูส่ีเหลี่ยมผนืผา ทําดวยพลาสติก โดยมรีายละเอียดคือ ช่ือผูออก

บัตร ช่ือผูถือบตัร เดือน ป ทีส่ามารถใชบัตร และเดือน ป ที่บัตรหมดอายุ หมายเลขบัตร แถบแมเหล็ก และลายเซ็นผูถือบัตร 
(ภาพที่ 1) 
 
  (2)  ผูออกบัตร  (Card Issuer)  หมายถึง  ธนาคารพาณิชย ผูถือบัตร หรอืสถาบันผูออกบัตร 
  (3)  ผูถือบัตร (Card Holder)  หมายถึง ผูถอืบัตรเครดิตท่ีผูออกใหแลว มีสิทธินําไปใชซื้อสินคาและบรกิารได โดยผู

ถือบัตรจะชําระหนี้ใหแกธนาคาร    ผูออกบัตรในภายหลัง 
  (4)  ผูรับบัตร  (Card Receipient) หมายถึง  รานคา หรือสถานท่ีใหบริการที่มีขอตกลงกับธนาคารหรอืผูออกบัตรวา 

ยินยอมรับบัตรเครดิตแทนการชําระเงนิสดจากผูถือบัตรที่เขาไปซื้อสินคา หรือบริการ 
  (5)  ธนาคารคูสัญญา หมายถึง ธนาคารอืน่ที่มิใชธนาคารผูออกบัตร แตเปนธนาคารที่ใหสัญญากบัผูออกบัตรวา จะ

ยินยอมเปนผูชําระเงินใหกับเจาของรานคา หรือสถานบรกิารทีน่ําใบบนัทึกรายการขาย (Sale Slip)  มาเรยีกเก็บเงนิแทนไปกอน 
และธนาคารคูสัญญานี้จะเรียกเก็บเงนิจากธนาคาร หรือสถาบันที่เปนผูออกบัตรในภายหลัง 

  (6)  ใบบันทึกรายการขาย (Sale Slip) หมายถึง  หลกัฐานที่แสดงการซื้อ-ขาย หรือการใชบริการในแตละครั้งใน
เอกสารใบบันทึกรายการขายนี้จะปรากฎชือ่รานคา จํานวน รายการสินคา รหัสอนุมัติจากธนาคาร (กรณีซ้ือสินคาผานเครื่องรูด

บัตรแบบชิบแชป)  และลายเซ็นของผูถือบตัรเปนสําคญั (ภาพที่ 2) หรือใบบันทึกการขาย  ผานเครือ่ง  E.D.C. (ภาพที่ 3) 
 

  (7)  เครื่องรดูบัตรแบบชิปแชบ  หมายถึง เครื่องรดูบัตรเครดิต เพ่ือบันทึกรายการขายสินคาหรือบริการ โดยใบ
บันทึกรายการขายดวยมือ เพือ่เก็บรายละเอยีดในบัตรเครดิตเกีย่วกับหมายเลขบัตรเครดิต ช่ือผูถือบัตร และเดือน ป  

ที่บัตรหมดอายุ และ จะปรากฏชื่อรานที่ขายสินคาหรือใหบริการดวย  (ภาพท่ี 4) 
  (8)  เครื่องรดูบัตรเครดิตแบบอัตโนมัติ (E.D.C.)  หมายถงึ  เครื่องรูดบัตรเครดิตแบบอัตโนมัตโิดยใชบัตรเครดิตท่ีมี

แผนแถบแมเหล็กที่มีขอมูลของบัตรเครดตินั้น ๆ  ผานเครื่องอัตโนมตัิ เครื่อง  E.D.C.   จะทําหนาที่ตรวจสอบบัตรเครดิตและเมื่อ
บัตรเครดิตถูกตองไมมีการระงับการใช  เมือ่รานผูรับบัตร บันทึกรายการขาย หรือบรกิารพรอมราคาสินคาหรือบริการ เครื่อง  
E.D.C. จะพิมพไปบันทึกรายการขาย หรือบริการเองโดยอัตโนมัติ ตามขอมูลที่มีการขายหรือใชบรกิารนั้น (ภาพที่ 5) 



 

 

  จากสวนประกอบตาง ๆ ดังกลาวในเรื่องธุรกรรมของการใชบัตรเครดิต จะสามารถเขียนเปนแผนภูมริูปภาพของ
เสนทางการตดิตอและการใชบัตรเครดิต  

ดังรูปที่ 6 และรูปที ่ 7 ซึ่งเปนแผนภูมิวงจรบัตรเครดิตวีซา และมาสเตอร การด ที่ใชในตางประเทศ ตามลําดับ จากแผนภูมิ
ดังกลาวจะเหน็ไดวา การทุจริตในการใชบัตรเครดิตนั้น โดยปกติสวนมากจะเกดิขึ้นในชวงการนาํบัตรไปใชซื้อสินคาหรือบรกิาร 
แตในสวนอ่ืนท่ีเกี่ยวของอาจมีการทุจริตไดเชนกนั เชน เกิดจากเจาหนาท่ีหรือพนกังานของธนาคารผูออกบัตรเครดิต หรืออาจจะ
เกิดจากขั้นตอน รานคา (ผูรับเงิน) ก็อาจจะเกดิการทุจริตขึ้นได  โดยเหตุที่ในแตละขั้นตอนมีการใชบัตรเครดิต  ในการดาํเนิน   
ธุรกรรมเชนกนั และเปนกรณีท่ีบุคคลเขาไปเกี่ยวของดวย 

 
  จากสภาพปญหาของการทุจริตเกีย่วกับการใชบัตรเครดติ โดยการรวบรวมสถิติของธนาคารผูออกบัตรเครดิตของผู

ออกบัตรภายในประเทศไทย ปรากฏคาความเสียหายจากการทจุริต ตั้งแตป พ.ศ. 2542, 2543  และไตรมาสแรกของ พ.ศ.2544 
ปรากฏตามแผนภูมิแสดงสถติิของประเภทบัตรวีซาและบัตรมาสเตอรการด ท่ีแสดงมูลคาความเสยีหายและเฉลีย่เปนรอยละของคา
ความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตแตละประเภทของการทุจริต ปรากฏตาม ภาพที่ 8 และ 9 

 
 

ขอความหมายคํายอท่ีปรากฏตามตารางภาพที่ 8 และ 9 
 
1. LOST (LOST Card) = บัตรเครดิตหาย 
 
2. STOLEN (Stolen Card) = บัตรเครดิตถูกขโมย 
 
3. NRT (Card Not-Reclived)  = บัตรเครดิตถกูขโมยกอนถงึเจาของบัตร 
 
4. FRAUD APPL (Fraudulent  Application) = การปลอมเอกสารในการสมัครเปน 
       ผูถือบัตร 
 
5. CUNTERFEIT (Counterfeit  Card) = บัตรปลอม 
 
6. FRAVD USE (Mail Order Telephone Order, Internet Fraud) = การทจุริตโดยสั่งซื้อสินคาทาง

ไปรษณยี, โทรศัพท, อินเตอรเน็ต 
 
7. MISC (Miscellaneous) = การทุจริตประเภทอื่น นอกจากที่กลาวไว 



 

 

  จากแผนภูมิการทุจริต สถิต ิ : ความเสียหาย ในป พ.ศ. 2543 (ค.ศ.2000)  และไตรมาสแรกของ ปพ.ศ. 2544 
(ค.ศ.2001) จะเห็นไดวา คาความเสียหายที่เกิดจากการใชบัตรเครดิตปลอม (Conterfeit) (พ.ศ.2544) เมื่อคิดเปนรอยละของคาความ
เสียหายท้ังหมดโดยคิดคํานวณในป พ.ศ.2543 (ค.ศ.2000) คิดเปนรอยละ 48.39 และในไตรมาสแรกของป พ.ศ.2544 (ค.ส.2001) 
คิดเปนรอยละ  67.01  จะเห็นไดวาคาความเสียหายดังกลาวเปนจํานวนกึ่งหนึ่งหรอืเกินกึ่งหนึ่งของคาความเสียหายท้ังหมด จึงถือ
ไดวาปญหาการใชบัตรเครดติปลอมนี้ เปนปญหาสําคัญทีส่มควรแกไขและปองกันใหได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
บทที่  3 

การทุจรติโดยการนาํบัตรเครดติปลอมขึ้นมาใชในการกระทําผดิ 
   
บัตรเครดิตปลอม (Counterfeit Card)  กรณีการทําและนํา 
บัตรเครดิตปลอมมากระทําการทุจริตประเภทนี้มีการดําเนินการมากในแถบทวีป     เอเชีย  โดยเฉพาะประเทศมาเลเซีย ประเทศ

ฮองกง ซึ่งจะมีกลุมมิจฉาชพีท่ีเปนของชาวจีน ดําเนินการทําบัตรปลอม ออกไปทุจรติท้ังโลก และประเทศไทยกเ็ปนประเทศทีเ่ปน
เปาหมายของผูกระทําผิดทุจริต เชนกนั จะเห็นไดจากสถิติจากภาพที่ 8 และ ภาพท่ี 9  กรณีมลูคาความเสียหายกรณีบัตรเครดิต
ปลอมนั้น จะมีมูลคาสูงถึงประมาณกึ่งหนึง่ของคาความเสียหายทั้งหมดของความเสยีหายที่เกดิจากการทุจริตทุกประเภท การทุจริต
เกี่ยวกับบัตรเครดิตปลอมมอียูหลายลักษณะ คือ 

 
  1.  บัตรขาว  (White Plastic)  วิธกีารคือ การนําพลาสติกสีขาวมีขนาดความหนาเทากับบัตรเครดิตจริง และมใีหมี

ขนาดกวาง-ยาว เทากับบัตรเครดิตจริง แลวนําไปปมขอมูลบัตรเครดิตจริง ซึ่งสวนใหญขอมูลบัตรเครดิตจริงจะสามารถซื้อไดจาก
พนักงานของรานคาหรือโรงแรมที่ทจุรติ โดยขายขอมลูที่ไดจากลูกคาท่ีมาซื้อสินคาหรือมาใชบรกิาร แลวเอาขอมูลดังกลาวขาย
ใหแกแกงมิจฉาชีพ ซึ่งขอมูลนี้ ประกอบดวยหมายเลขบัตร ช่ือผูถือบัตร ลายเซ็นผูถือบัตร เมื่อไดขอมูลมาแลวก็จะปมนูนลงที่แผน
พลาสติกที่ตดัเตรียมไวแลวนาํไปใชกับรานคาท่ีแกงมิจฉาชีพที่ตนติดตอไวแลว หรือที่เปนพรรคพวกกนั จากนัน้ ก็นําใบบันทึก
รายการไปขึ้นเงินกับธนาคาร บัตรพลาสติกขาวนี้จะนําไปใชกับเครื่องรบับัตรที่แนบชปิแชป เทานั้น 

  2.  บัตรเครดิตจริงแตมกีารเปลี่ยนแปลงขอมลู (Allered Card) 
เปนวิธีการหนึง่ของผูทุจริต โดยการนําบัตรเครดิตท่ีแทจริง ที่หมดอายหุรือถูกอายัดการใชแลว นํามาแกไขโดยการแกไขขอมูล

บัตรเครดิตใหม ซึ่งมีการกระทําอยู 2 ลักษณะ คือ 
กระทําโดยการแกไขเลขบัตรตัวนูนหนาบัตรใหม (Re-Emboss)  โดยวธิีการรีดดวย .א 

ความรอนใหตวัเลขและขอมลูบัตรที่เปนตวันูนบนบัตรเดิมเรยีบเสียกอน แลวนําขอมูลหมายเลขบัตรใหมที่เตรียมไวมาปมนูนลง
ไปแทน แลวนําไปใช 

  กระทําการโดยการแกไขขอมูลในแถบแมเหล็กใหม (Re-Encode Magnatic Strire) .ב 
ซ่ึงจะเปนการใชเครื่องมือทางอีเล็กทรอนคิ เปนเครื่องลงบรรจุขอมูลในแถบแมเหลก็ โดยใชเครือ่ง Endoder Key ลงขอมูลของ
บัตรเครดิตใหมท่ีเตรียมไวแทน แลวนําออกไปใช 

3. บัตรปลอมประเภทสําเนาขอมลูในแถบแมเหลก็จากบตัรจริง 
(skimming Card)  เปนบัตรเครดิตปลอมที่ทําขึ้นมาเปนบัตรปลอมที่มขีอมูลในแถบแมเหล็กเหมือนบัตรจริง สามารถรดูผาน

เครื่อง EDC ได Skimming Card คือ มีการสําเนาขอมลูที่มีอยูในแถบแมเหล็กโดยใชเครื่องมือ  Skimming ในการคัดลอกและสําเนา
ขอมูลในบัตรเครดิตจริง แลวเก็บขอมูลดงักลาวไว เพ่ือลงไปถายลงหรือทําสําเนาลงในแถบแมเหล็กในบัตรเครดิตปลอมที่จดัทํา



 

 

ข้ึนใหม ซึ่งบัตรเครดิตปลอมที่จัดทําขึ้นใหมน้ี อาจจะมอียูในหลายรูปแบบ เชน บัตรเครดิตปลอมทั้งใบ, บัตรขาว หรือบัตรเครดิต
จริง แตมีการแกไขขอมูลในแถบแมเหล็กดังกลาวในขอ 1 และ ขอ 2  

ขางตน  ลกัษณะการทจุริตนี้ มักจะกระทาํโดยมีขบวนการเปนแกงมจิฉาชีพ จะใชอุปกรณในการเก็บขอมลูในแถบแมเหล็กจาก
บัตรเครดิตทีแ่ทจริง โดยใชเครื่องมือ Skimmer คือ เครือ่งที่เก็บ คัดลอกสําเนา และถายเทขอมูลแมเหล็ก ซึ่งมหีลายขนาด และมี
ขนาดเลก็ดวย บางเครื่องมีขนาดเพยีงเทาซองบุหรี่ ปรากฏตามสําเนาภาพที่ 10 โดยแกงทุจริตจะมอบเครื่อง SKIMMER ใหแก
พนักงานเก็บเงินหรือพนกังานบรกิารของรานอาหารหรอืโรงแรม หรอืสถานบรกิาร ทําบัตรเครดติของลูกคาทีม่าใชซ้ือสินคาหรือ
บริการรูดผานเครื่อง SKIMMER และจากนั้น แกงมิจฉาชีพก็จะนําขอมูลแมเหล็กท่ีเครื่อง SKIMMER เก็บไว นําไปถายลงในบัตร
ปลอมที่จะทุจริตตอไป และความเสียหายในลักษณะทําปลอมบัตรเครดติในลกัษณะนี ้ปจจุบันมีมลูคาสูงมากขึ้น 

 
  4.  บัตรเครดิตปลอมท่ีเกิดจากการทําขอมลูขึ้นมาเอง (Creditmaster and credit Wizard)   บัตรปลอมประเภทนี้ สวน

ใหญจะมีตัวบตัรเครดิตตวัจริง ลกัษณะการทุจริตคือ การนําหมายจากบัตรเครดิตจรงิของธนาคารมาเขาเครื่องคอมพิวเตอรที่มี
โปรแกรมซอบแวร ชื่อ Credit Master หรือ Credit Wizard ซ่ึงโปรแกรมซอบแวรนี้ สามารถทํางานโดยอัตโนมตัิ ซึ่งเรียกวา  
Generated หมายเลขบัตรเครดิตเพ่ิมขึ้นอีกเปนรอยใบ บัตรปลอมประเภทนี้จะนําขอมูลที่สรางขึ้นมาได ไปทําในรปูบัตรปลอมทัง้
ใบ หรือเอาบัตรเครดิตจริงมาแกไขขอมลูในแถบแมเหลก็ หรือเอาไปทําบัตรขาว แตการทจุรติสวนนี้เกดิขึ้นกับบัตรเครดิตใน
ประเทศสหรัฐ-อเมรกิา และในอนาคตอาจจะนําเขามาทําปลอมขึ้นในประเทศไทยได 

  จากลกัษณะของการทําบัตรเครดิตปลอมขึน้มาแลวนําไปทุจริตดังกลาวขางตน โดยรวมแลวจะมีลักษณะที่แกง
มิจฉาชีพทุจรติจะซ้ือขอมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิตทีลู่กคานําไปใช แลวอาศัยโอกาสที่ลูกคามอบบัตรเครดิตใหพนักงาน หรือพนกังาน
เก็บเงินทําการคัดลอกโดยอาจจะจดหมายเลขบัตรและขอมูล หรือกรณใีชเครื่องชปิแชป อาจจะรูดใบบนัทกึรายการซื้อหรือใช
บริการไวเพ่ือเก็บไวเปนขอมลูของบัตร หรอืกรณีการเก็บสําเนาขอมูลโดยใชเครื่อง skimmer  แลวนําขอมูลนั้นขาย หรือมอบให
แกงมิจฉาชีพ โดยพนกังานจะไดคาตอบแทนจากการกระทําดังกลาว ในขั้นตอนการทําและการนําไปใช พนักงานรานคา หรือ
โรงแรมมักจะไมมีสวนเขาไปเกี่ยวของดวย สวนแกงมิจฉาชีพก็จะไปดําเนินการใชบัตรปลอมทีท่ําขึ้นมาไปหาประโยชนในทาง
ทุจริตตอไป 

 
  การกระทําทาจริตในการทําบัตรเครดิตปลอมขึ้นมา แลวนําไปใชทุจริต มีบุคคลและการกระทําของบุคคลเกีย่วของ

หลายทาน จึงมีปญหาที่จะตองพิจารณาวา ตองรับผิดในทางอาญาอยางไรบาง 
 

วธิกีารทุจรติของบัตรเครดติปลอมที่ทําขึ้นมา มีดังนี ้
 
1. กรณีการขายบตัรเครดิตปลอมคือ กรณีบุคคลหนึ่งหรือกลุมบุคคล 
ใด ทําบัตรเครดิตปลอมขึ้นแลวก็นําออกขายใหแกบุคคลหรือแกงมิจฉาชีพ เพ่ือเอาไปใชซื้อหรือใชรบับริการ โดยจะได

ประโยชนจากสินคาท่ีซื้อ หรือรับบรกิารนัน้ บุคคลหรือกลุมบุคคลนั้นจะไดประโยชนจากราคาของบัตรเครดิตปลอมที่ขายไป 



 

 

  2.  กรณผีูใชบตัรเครดิตปลอมโดยผูรับบัตรเครดิตปลอม (รานคาหรือสถานที่ใหบริการ)  ไมไดรูเห็นหรือรวมมือใน
การใชบัตรเครดิตปลอม คือ กรณีบุคคลหรอืกลุมบุคคลทีม่ีบัตรเครดิตปลอมแลวนําไปซ้ือหรือใชบริการ โดยกลุมบุคคลนั้น 

จะไดประโยชนจากสินคาหรือบริการที่ไดรับความเสียหายที่เกิดขึน้นั้น ผูรับบัตร, ธนาคารผูเรยีกเกบ็เงิน อาจจะไดรับความ
เสียหายเพราะไมอาจเรียกเกบ็เงินจากธนาคารผูออกบัตรเครดิต หรือผูถือบัตรที่แทจริงได โดยผูถือบัตรสามารถปฏิเสธการจายเงิน
คาสินคาหรือคาใชบรกิารได 

 
  3.  กรณผีูใชบตัรเครดิตปลอมโดยผูรับบัตร (รานคาหรือผูใหบรกิาร) รูเห็นและรวมมอืในการใชบัตรเครดิต กรณน้ีี

ธนาคารผูเรยีกเก็บเงินจะไดรบัความเสียหาย เพราะไมอาจเรยีกเก็บเงินจากธนาคารผูออกบัตรเครดติ หรือผูถือบัตรเครดิตทีแ่ทจริง
ได และกรณีนีม้ักจะกอใหเกดิความเสียหายจํานวนมาก และมีลกัษณะการทุจริตเปนแกงมิจฉาชีพ แลวนําประโยชนที่ไดไปแบงใน
พวกลุมทุจริต 

 
  จากวธิีการทจุริตดังกลาวนัน้ สามารถปรับขอเท็จจรงิเขาเปนฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาได คือ 
 
ความผดิเกี่ยวกับเอกสารและความเสียหายเกี่ยวกับทรัพยตามประมวลกฎหมายอาญา คือ 
 
1. หมวด 1 บทนยิาม 
มาตรา 1 ในประมวลกฎหมายนี ้
(1)  “โดยทุจริต” หมายความวา เพ่ือแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดย 
ชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน 
  (2)……………………………………………… 
  …………………………………………………. 
  (7)  “เอกสาร” หมายความวา กระดาษหรือวัตถุอ่ืนได ซึ่งทําใหปรากฏความหมายดวยตัวอักษร ตัวเลข ผัง หรือ แผน

แบบอยางอื่น จะเปนโดยวิธพีิมพ    ถายภาพ หรือวธิีอ่ืน อันเปนหลักฐานแหงความหมายนั้น 
                              ………………………………… 
  (9)  “เอกสารสิทธิ” หมายความวา เอกสารที่เปนหลักฐานแหงการกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรอื ระงับซึ่งสิทธิ 
 
2.  หมวด 2  การใชกฎหมายอาญา 
มาตรา 2 บุคคลจักตองรับโทษในทางอาญาตอเมื่อไดกระทําการอันกฎหมายท่ีใชในขณะกระทํานั้นบัญญัตเิปนความผิด   และ

กําหนดโทษไว และโทษที่จะลงแก ผูกระทําความผดินัน้ตองเปนโทษที่บัญญัติไวในกฎหมาย ………………………… .. 
………………………………………………………………………………………… 
 



 

 

3. หมวด 3 ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร 
 มาตรา 264  ผูใดทําเอกสารปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือแคสวนหนึ่งสวนใด เติมหรือตัดทอนขอความ หรอืแกไขดวยประการใด ๆ 

ในเอกสารที่แทจริง หรือประทับตราปลอมหรือลงลายมอืช่ือปลอมในเอกสารโดยประการที่นาจะเกิดความเสยีหายแก    ผูอื่น 
ประชาชน ถาไดกระทําเพื่อใหผูหนึ่งผูใดหลงเชื่อวาเปนเอกสารทีแ่ทจริง ผูนัน้กระทําความผดิฐานปลอมเอกสาร ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

 ผูใดกรอกขอความลงในแผนกระดาษหรือวตัถุอ่ืนใด ซึ่งมีลายมือช่ือของผูอ่ืนโดยไมไดรับความยินยอม หรือโดยฝาฝนคําสั่ง
ของผูอ่ืนนัน้ ถาไดกระทําเพือ่นําเอาเอกสารนั้นไปใชในกิจการที่อาจเกดิความเสียหายแกผูหนึ่งผูใดหรือประชาชน ใหถือวาผูน้ัน
ปลอมเอกสาร ตองระวางโทษเชนเดยีวกัน 

 
 มาตรา 265  ผูใดปลอมเอกสารสิทธิหรือเอกสาราชการ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถงึหาป และปรบัตั้งแตหน่ึงพัน

บาทถึงหนึ่งหมื่นบาท 
 
 มาตรา 268  ผูใดใชหรืออางเอกสารอันเกิดจากการกระทาํความผดิตามมาตรา 264 มาตรา 265 มาตรา 266 หรือ มาตรา 267 

ในประการทีน่าจะเกิดความเสียหายแกผูอ่ืน หรือประชาชน ตองระวางโทษดังที่บัญญัติไวในมาตรานั้น ๆ  
 
4.  หมวด 3 ความผิดฐานฉอโกง 
 มาตรา 341  ผูใดโดยทจุริตหลอกลวงผูอ่ืนดวยการแสดงขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอความจรงิซึ่งควรบอกใหแจง และ

โดยการหลอกลวงดังกลาวนัน้ ไดไปซึ่งทรพัยจากผูถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือทําใหผูถกูหลอกลวงหรือบุคคลท่ีสาม 
 

ทํา ถอน หรือทําลายเอกสารสิทธิ  ผูนัน้กระทําความผิดฐานฉอโกง  ตองระวางโทษ จําคุก ไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพัน
บาท หรือทั้งจาํท้ังปรับ 

 
 มาตรา 343  ถาการกระทําความผดิตามมาตรา 341 ไดกระทําดวยการแสดงขอความอันเปนเท็จตอประชาชน หรือดวยการ

ปกปดความจริงซึ่งควรบอกใหแจงแกประชาชน ผูกระทาํตองระวางโทษจําคุกไมเกนิหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ัง
จําทั้งปรับ 

 
มาตรา 348 ความผดิในหมวดนี้ นอกจากความผดิตามมาตรา 343 เปนความผดิอันยอมความได 
 

 
 
 



 

 

ปญหาในขอกฎหมาย 
 

1. ปญหาความผดิเกี่ยวกบับัตรเครดิตปลอมในสวนเกี่ยวกับทรัพย  
ควรเปนความผิดยอมควรไดหรือไม ซึ่งจะพิจารณาจากสภาพการบังคบัใชกฎหมาย ทั้งความผิดเกี่ยวกับเอกสารและความผิด

เกี่ยวกับทรัพยดังกลาวขางตนแลวจะเห็นไดวาจดุประสงคความมุงหมายท่ีแทจริงคือ การใชเอกสารสิทธิ (บัตรเครดิตปลอม) เปน
เครื่องมือ มุงหมายจะเอาทรัพย (สินคาหรือบริการ) จากบุคคลอื่น คือผูรับบัตรเครดิต หรือธนาคารผูเรียกเก็บเงินตามใบบันทึก
รายการขาย (Sale slip) ซึ่งความเสียหายในลักษณะทรพัยสินที่เกดิขึน้และเมื่อพจิารณาประกอบกับประมวลกฎหมายอาญามาตรา 
341, 348 กําหนดใหเปนความผดิอันยอมความได ทําใหผลการบงัคับใชกฎหมาย ผูเสียหายสามารถยอมความกันได ระหวาง
ผูเสียหาย (ผูรบับัตร, ธนาคาร 

ผูเรียกเก็บ) กับผูตองหา (ผูทุจริตใชบัตรเครดิตปลอม) และการท่ีคูกรณีสามารถตกลงยอมความกนัได มผีลใหความผดิเกีย่วกับ
ความผดิฐานฉอโกงทรัพยระงับตามเงื่อนไขตามประมวลกฎหมาย วิธพีิจารณาความอาญา มาตรา 39 บัญญัติไววา คดีอาญายอม
ระงับคดีความผิดทีย่อมความไดเมื่อผูเสียหายถอนคํารองทุกข ทําใหการดําเนินคดีเอาความผดิลงโทษผูกระทําผิดไมไดตาม
ความผดิที่ไดกระทําขึน้ ซึ่งหากพิจารณาลกัษณะของการกระทําความผิดฐานฉอโกงทรัพยนี้ เปนผลโดยตรงจากการปลอมบตัร
เครดิตและการใชบัตรเครดติปลอมเปนประเด็นสําคญั หากแตผลความเสียหายหรือความประสงคในการกระทําในเหตุของการใช
บัตรเครดิตปลอมก็เพื่อประโยชนตอทรัพยที่ใชบัตรเครดติปลอมเปนเครื่องมือและวธิกีารใชหลอกลวง อันเปนการฉอโกง เปน
จุดมุงหมายและความตองการที่แทจริง ซึ่งการทีก่ฎหมายในปจจุบันกําหนดในลักษณะความผดิฐานฉอโกงทรัพยเปนความผดิยอม
ความได จึงมีแนวโนมท่ีจะมีการเจรจาตกลงกนัระหวางผูเสียหายกับผูตองหา ผลทางคดีในความผิดฐานปลอมเอกสารสิทธแิละ
การใชเอกสารสิทธิปลอม (บัตรเครดิตปลอม) ผูเสียหายจึงใหความสําคัญนอยลง พยานหลักฐานเพื่อจะพิสูจนในความผิดเกี่ยวกับ
การปลอมเอกสารและการใชเอกสารปลอมจะดอยประสิทธิภาพลงไป ผลทําใหการปองกนัและปราบปรามความผดิในสวนที่
เกี่ยวกับบัตรเครดิตปลอมขาดประสิทธภิาพ ซ่ึงกรณน้ีีควรจะมีกฎหมายกําหนดสิ่งท่ีกฎหมายประสงคจะคุมครองคือ ระบบ
เศรษฐกิจ ธรุกิจในสวนเกี่ยวกับการใชบัตรเครดิตปลอม ซึ่งกรณีการมีกฎหมายออกมาใชบังคับ ประสงคจะคุมครองระบบการใช
บัตรเครดิต อันเปนสิ่งวัตถปุระสงคที่กฎหมายตองใหความ 

คุมครอง เมื่อมีการใชบัตรเครดิตปลอมแลว ไดไปซึ่งทรัพยสินไป ความเสียหายมไิดเกดิความเสยีหายอยูเฉพาะในวงจํากัดของ
ธนาคารผูเสียหายเทานั้น 

กฎหมายในปจจุบันที่ใชบังคับนั้นกําหนดมุมมองวาเปนความผดิตอสวนตัว สามารถยอมความได แตตามสภาพปญหา ผูวิจัยมี
ความเห็นวาความเสียหายที่เกิดขึ้น เปนความเสียหายตอระบบเศรษฐกิจในภาครวม ทําใหเกิดความเสียหาย ขาดความเชื่อถอืใน
ธุรกิจเกี่ยวกับบัตรเครดิต ไมวาในดานผูประกอบการ และผูใชบรกิาร ตลอดกลไกที่เกี่ยวของ ดังนั้น คุณธรรมที่กฎหมายพงึจะ
คุมครองคือ ระบบของธรุกจิเกี่ยวกบับัตรเครดติ  ดังนัน้ ควรตองมกีฎหมายจําพวกความผิดที่กฎหมายกําหนดถึงการกระทาํเปน
ความผดิอาญา เปนกฎหมายในแงกฎหมายเทคนิค* ที่ตองมีกฎเกณฑออกมาใหทันตอการพัฒนาของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มิฉะนั้น จะนาํกฎหมายอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาใชบังคับในทางอาญา ในบางกรณีทําใหเปนชองวางใหผูกระทําผดิ
หลุดพนจากการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหาย และเปนการกระทําโดยทุจริตในการแสวงหาประโยชนได และเพื่อใหเปนการ



 

 

คุมครองระบบธุรกิจเกี่ยวกบับัตรเครดิตใหมี  ประสิทธิภาพและใหมีความเชื่อถือและความมัน่คง ผูวิจยัมีความเห็นวา ความผิดใน
สวนคดีอาญาที่เกี่ยวกับบัตรเครดิตปลอมแลวไดทรัพยสินไปโดยการหลอกลวง ใชบัตรเครดิตปลอม นาจะถอืเปนความผิดตอ
แผนดินเพราะตองใหความคุมครองตอระบบธุรกิจบัตรเครดิต ผลทําใหผูเสียหายไมอาจถอนคํารองทุกขได 

 
 

* ทฤษฎีกฎหมายสามชั้น อันไดแก 
1. กฎหมายชาวบาน 
2. กฎหมายของนักกฎหมาย 
3. กฎหมายเทคนคิ 
(2) ความหมายของคําวา “เอกสารสิทธิ” ของบัตรเครดิตปลอมที่เปนบตัรเครดิตท่ีมีเพียงการสําเนาขอมูลใน

แถบแมเหล็กจากบัตรเครดิตจริง โดยขอมลูในแถบแมเหล็กนีเ้ปนขอมลูของผูถือบัตร หมายเลขบตัรตลอดจนวนัระยะเวลาการใช
บัตรเครดิต โดยบัตรเครดิตปลอมที่เปนบัตรขาว (White Card หรือ White Plastic) โดยไมมีขอความหมายท่ีมองไมเห็นไดดวยตา
เปลา กรณีขอมูลในแถบแมเหล็กนั้น มีความหมายเปน “เอกสารสทิธ”ิ ตามความหมายในคํานิยามตามประมวลกฎหมายอาญา 
เพียงไร เพราะหากมีความเห็นวา แถบแมเห็นขอมูลนั้น  มิใชความหมายหรือไมมีความหมายเปน  เอกสารสิทธ ิแลว  ความผดิใน
สวนเกีย่วกับเอกสาร ยอมไมอาจเกิดขึ้นได หากผูมีบัตรดังกลาวมีไวในครอบครองเทานั้น โดยใหความเห็นวา บัตร (ไวดการด) 
เปลา ๆ ซึ่งยงัไมมีการทําหรือพิมพขอความใด ๆ ลงในบัตร แมจะมีการนําขอมูลของผูถือบัตรเครดิตทีแ่ทจริงมาใสบันทึกลงใน
แถบแมเหล็กของบัตรของกลาง ก็ไมทําใหบัตรดังกลาวมีความสมบรูณเปนเครดิต เพราะลักษณะของบัตรของกลางไมวาผูใดก็
ตามที่พบเห็นจะไมมีใครหลงเช่ือวาเปนบตัรเครดิต ซึ่งเมื่อมีนักกฎหมายมีความเห็นวา บัตร (ไวดการด) ที่มีเพียงขอมูลของผูถือ
บัตรเครดิตแทจริง มาใสบันทึกลงในแถบแมเหล็กของบตัร เพราะบัตรของกลางไมไดทําขึ้น เพื่อใหบุคคลใดหลงเชื่อวาเปนบัตร
เครดิตทีแ่ทจริง จึงไมเห็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265 ฐานปลอมเอกสารสิทธ ิ
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คดีในขอเท็จจริงดังกลาวขางตนนั้นมีความเห็นของอัยการสูงสุด 
มีคําสั่งชี้ขาดความเห็นแยง ท่ี 38/2542  ชี้ขาดความเหน็แยงความผิดฐานปลอมเอกสาร โดยสรุปความ
วา ผูตองหาซื้อขอมลูในแถบแมเหลก็ท่ีมีผูลกัลอบบันทึกจากแถบแมเหล็กของบตัรเครดติทีแ่ทจริงแลว 
นํามาบันทึกขอมลูบนแถบแมเหล็กบนบัตรไวดการด ซึ่งเปนบัตรทียั่งไมมกีารพิมพดานหนาบัตรให
เหมือนบัตรเครดติของจริงเพื่อหารานคาที่ใหความรวมมือในการใหใชเครือ่งรูดบัตร และตกลงแบง
ผลประโยชนกนั ดวยจดุประสงคท่ีจะใหสถาบันผูออกบัตรเครดิตหลงเชื่อวาขอมลูท่ีทําปลอมบนแถบ
แมเหลก็เปนเอกสารทีแ่ทจริง ถือไดวา การกระทาํดังกลาวเขาลกัษณะการปลอมเอกสารสิทธแิลว* 
 
  จากกรณีดังกลาว ทําใหเห็นไดวาเปนกรณีปรับขอเท็จจริงตามความผิดท่ีบญัญัตไิว
ตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  265  ซึ่งความเห็นดงักลาว เปนคําชี้ขาดของอัยการสูงสุด วาขอมูล
ในแถบแมเหลก็มีความหมายเปน   “เอกสารสิทธ”ิ   ตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  1 (7), (9)      
หลักกฎหมายอาญา คือไมมโีทษโดยไมมกีฎหมาย โดยมีลักษณะสําคัญ 

1. กฎหมายอาญาตองชัดเจน 
2. หามใชกฎหมายจารีตประเพณีลงโทษทางอาญาแกบุคคล 
3. หามใชกฎหมายใกลเคยีงอยางยิ่งลงโทษทางอาญาแกบุคคล 
4. กฎหมายอาญาไมมีผลยอนหลัง 

ผูวจิัยมีความเห็นในกรณดีังกลาว คือ กรณผีูตองหาไดนําขอมูลที่ซื้อมา 
จากขอมูลในแถบแมเหล็กจากบัตรทีแ่ทจรงิ นํามาบันทึกขอมูลบนแถบแมเหล็กบนบตัร ไวดการด ซึ่ง
เปนบัตรทีไ่มมีการพิมพดานหนาใหเหมือนบัตรเครดิตจริง  

นั้น กรณีดังกลาว ผูวิจยัเห็นวา เปนการทําปลอมเอกสารสิทธิแลว โดยเห็นวา 
 
 
*อัยการนิเทศ เลมท่ี 6 พ.ศ.2544  ช้ีขาดความเห็นแยงของอัยการสูงสุด 
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“แถบแมเหล็ก” บนไวดการด ดังกลาว มขีอมูลของบัตรเครดิตทีแ่ทจริง โดยทําขึน้มาเพื่อใหธนาคารผู
ออกบัตรเครดติที่มีขอมูลหลงเช่ือวาเปนแถบแมเหล็กที่มขีอมูลที่แทจรงิ โดยเห็นวาเปนเอกสารสิทธ ิ
โดยแถบแมเหล็กท่ีบรรจุขอมูลน้ัน เปนวตัถุอ่ืนใด ซ่ึงไดทําใหปรากฏความหมายดวยตัวอักษร ตวัเลข 
ผัง หรือ แผนแบบ………อันเปนหลักฐานแหงความหมายนั้น ตามความหมายคํานิยามตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 1 (7),(9)   แลว กรณกีารทําใหปรากฏความหมาย ………….อันเปนหลกัฐาน
แหงความหมายนั้น คือ เมื่อนําแถบแมเหล็กท่ีมีการบนัทึกขอมูลบัตรเครดิตที่สําเนาบันทึกจากบัตร
เครดิตทีแ่ทจรงิ ก็จะปรากฏความหมายวา บัตรท่ีมกีารทําขึ้น มีเครดติสามารถซ้ือสินคาหรือบรกิารได 
ตามระบบของธุรกิจบัตรเครดิตแลว เครื่องรับบัตรอัตโนมัติคือ เครื่อง E.D.C. จะบันทึกใบรายการขาย
เพ่ือยืนยันความหมายของแถบแมเหล็กท่ีมขีอมูลของบัตรเครดิตทีแ่ทจริงตามระบบของธุรกิจของบตัร
เครดิต ซึ่งไดมขีอตกลงไวแลว 
 
  นอกจากปญหาขอกฎหมายท่ีไดกลาวมาขางตน ยังมีปญหาเรื่องของการมีอุปกรณและ
เครื่องมือในการทําบัตรเครดิตปลอมไดงายเชน การมีเพียงบัตรเปลา ๆ (ไวดการด) ที่มีเพียงแถบ
แมเหล็กบันทกึขอมูลที่ยังไมมีการบันทึกขอมูล, กรณีมเีครื่องสําเนาขอมูลลงแถบแมเหล็กบันทึกขอมูล, 
กรณีมีเครื่องถายหรือดูดขอมูลลงบัตรที่มีแถบแมเหล็กหรือเครื่องแกไขขอมูลบนแถบแมเหล็กในบัตร
เครดิตจริง ซึ่งจะเห็นไดวาบุคคลที่มีบัตรเปลา, เครื่องมอืดูดขอมูลแถบแมเหล็กบนัทึกขอมูล 
(SKIMMER) ซึ่งเปนเครือ่งมือทางอีเลค็โทรนิคส บทบัญญัติตามกฎหมายของประเทศไทยยังไมมี
บทบัญญัติเปนความผิดทางอาญา ซึ่งเปนชองวางที่เปดโอกาสใหผูทุจริตไดกอใหเกิดการกระทําการ
ปลอมบัตรเครดิตขึ้นได ซึ่งประเทศไทย เราตองมีการพัฒนาการทางกฎหมายใหทันกับการพัฒนาทาง
เทคโนโลยี เพือ่ควบคุมปองกันและปราบปรามบุคคลผูทุจริต 
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  อนึ่ง  ปจจุบันนี้ ทางราชการ (สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสวนงานอืน่ ๆ ท่ี
เกี่ยวของ)  ไดมีการจัดรางพระราชบญัญตัิแกไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายอาญา เพ่ือแกไขปญหาของ
บัตรเครดิต ตลอดจนมีบทบัญญัติถงึการควบคุมการใชอุปกรณหรือเครื่องสําหรับดูดขอมูลบัตรอีเล็ก
ทรอ-นิกส (Skimmer) ดวย ซ่ึงเมื่อมีบทบัญญัติดังกลาวออกมาใชบังคบันาจะเปนการแกปญหาตาง ๆ ท่ี
เกิดขึ้นทางอาญาไดอยางมีประสิทธิภาพในอนาคตตอไป 
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บทที่ 4 
บทสรุป และขอเสนอแนะ 

 
  สรุปผลในการวจิัยและเห็นไดวา การทําบัตรเครดิตปลอมขึน้มาแลวนําไปใชในระบบ
ธรุกิจของบัตรเครดติ จะเปนความผดิทางอาญาเกีย่วของกับความผิดเกีย่วกับการปลอมและการใช
เอกสารสิทธิปลอม และจะเกี่ยวของกับความผิดเกี่ยวกับทรัพยในขอหาฉอโกงทรัพย แตจากการกระทํา
ดังกลาว    ผูวจิัยมีความเห็นวา ผูกระทําผดินั้น มีความประสงคตอทรัพย คอื สินคาหรอืบรกิารจากการ
นําบัตรเครดติปลอมนําออกไปใชเปนเครือ่งมือเพือ่บรรลุความประสงค คอืสินคาหรือบรกิาร 
(ผลประโยชน) หรอือาจจะเปนเงินที่ไดจากการนาํใบบันทึกรายการขายสินคาหรอืบรกิาร โดยความจริง
อาจจะไมมีการขาย สินคา หรอืบรกิาร แตเปนการกระทําธรุกรรม การซ้ือขายสินคา หรอืบรกิารที่ไมมี
ธรุกรรมท่ีเกิดขึ้นจริง เพียงแตกลุมบุคคลผูรวมขบวนการกระทําทุจรติ นําใบบันทึกการขายแลวนําไป
เรียกเก็บเงินจากธนาคารคูสญัญา แลวเอาเงินผลประโยชนไปแบงกัน แลวหลบหนีไป  
 
  ความเสียหายที่เกิดข้ึน   อาจจะเกิดจากบทบัญญตัิของกฎหมายยังไมไดพัฒนาใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงของธรุกรรม  และวิธกีารทจุริต  หรอืจากเกดิระบบธรุกิจซึ่งผูเสียหายอาจมุงหมาย
ใหไดรับชดใชความเสียหายที่เกิดขึ้นมากกวาการรกัษาระบบของธรุกิจ และความมัน่คงตลอดจนความ
เชื่อถือในธรุกจิของบัตรเครดิต  ซ่ึงเปนชองทางทําใหอาชญกรรมขยายตวัและไมเกรงกลวัตอการบังคับ
ใชกฏหมาย   ทําใหการบังคบัใชกฎหมายขาด ประสิทธภิาพ สงผลเสยีหายในภาพรวม ทําใหประชาชน
ขาดความเชือ่ถือตอกระบวนการยุตธิรรม และระบบธรุกจิของบัตรเครดติได 
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  ขอเสนอแนะ      จากการพิจารณาการกระทาํความผดิท่ีเกีย่วกับการบัตรเครดิตปลอม
แลวนําไปใชทจุริตนั้น โดยความมุงหมายของอาชญา-กรรม ผูกระทําผดินั้น มีความประสงคตอสินคา
หรือบริการ ซ่ึงหมายถึงประโยชนในลักษณะที่เปนทรัพยสินมาก หรืออาจหาประโยชนจากการขาย
บัตรเครดิตปลอมเทานั้น ดังนั้น การควบคมุ การปองกัน และปราบปราม คงตองมีการพัฒนาสิ่งที่
กฎหมายประสงคจะใหความคุมครองใหชัดเจน กลาวคอื 
 
  1.  ในกรณีความผิดในการใชบัตรเครดิตปลอม เพื่อกระทําการฉอโกงใหไดไปซึ่ง
ผลประโยชน (สินคาหรือบรกิาร) นั้น โดยเหตุท่ีความผิดฐานฉอโกงทรพัย เปนความผิดทีย่อมความได 
เมื่อผูเสียหายโดยเฉพาะธนาคาร     ผูเรยีกเก็บเงิน หรือผูรับบัตรเครดิต (รานคา) หากไดรับชดใชความ
เสียหาย มักมีแนวโนมที่จะไมติดใจดาํเนินคดี โดยถอนคาํรองทุกข ผลเสียยอมสงผลให   รูปคดีเสียหาย
ทั้งระบบ ไมอาจจะดําเนินคดีถึงตนตอเกีย่วกับแกงมิจฉาชีพ ของการทาํบัตรเครดิตปลอมได โดยมี
ประสิทธิภาพ เพราะผูเสียหายขาดการใหความรวมมือในดานรูปคด ี

  
  2.  โดยเหตุการทจุริต โดยการใชบัตรเครดิตปลอม มจีํานวน  มูลคาความเสียหาย
โดยประมาณกึ่งหนึ่งของคามูลคาความเสยีหายทั้งหมดของการทุจริต ทุกประเภทรวมกัน และจะเห็น
ไดวา ตนเหตุของการกอความเสียหายจํานวนมากนั้น เปนการกระทาํเปนขบวนการ โดยมรีานคาหรือ
รานใหบริการ (ผูรับบัตร) เปนตัวการและเปนตนเหตุของการกอความเสียหายไดโดยงาย หากรานคาให
ความรวมมือ  ดังนั้น  ควรตองมีมาตรการปองกันและปราบปรามในจดุนี้ โดยการเพิม่มาตรการและขอ
กําหนดใหรานคา (ผูรับบัตร) มีสวนรับผดิชอบใหมากขึ้น อันจะมผีลใหรานคาไมรวมมือในการทุจริต 
และใชความระมัดระวังปองกันการทุจริตดวย 
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  3.  ดวยเหตุที่ธรุกจิบัตรเครดติ เปนการพัฒนาของการทํา       ธรุกรรมในทางเศรษฐกจิ 
ที่มีข้ึนใหมมาเพื่อสนองตอบความตองการของสังคม ดังนั้น เมื่อพฤติกรรมของมนุษยมกีาร
เปลี่ยนแปลง กฎหมายกต็องมีการเปลีย่นแปลงหรือเรียกวามีชีวิตท่ีจะตองใหบญัญัติออกมาเพื่อสังคม
ดวย และในกรณีนี ้ ควรตองมีการใหความรูและเพิม่ทักษะแกเจาหนาท่ีในการบังคับใชกฎหมายใน
กระบวนการยตุิใหรูเทาทันกนั ในธรุกิจและวธิีการกลโกงของอาชญากรรมดวย 

 

4.  ส่ิงที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือตองสรางทัศนะคติของบุคคล 
ที่เกี่ยวของในธุรกิจบัตรเครดิต ตลอดจนเจาหนาที่ในกระบวนการยุตธิรรม ตองตั้งอยูบนพืน้ฐานความ
สุจริตและเปนธรรม และใหเห็นวาการทุจรติในสวนธรุกจิบัตรเครดิตมีผลเสียหายตอเศรษฐกิจสวนรวม
และกิจการบัตรเครดิต และตองใหทุกฝายโดยอาชญากรรมมีความเชื่อวาเม่ือกระทําการทุจริตแลว โดย
ระบบและกระบวนการยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ อาชญากรรมไมมีทางที่รอดพนจากการถูกลงโทษ
ตามกฎหมายของบานเมืองดวย 
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