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ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
ศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๖๓/๒๕๔๘

วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

เรื่อง พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓
และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง หรือไม
ศาลอุทธรณสงคํารองของผูรองซึ่งเปนจําเลยในคดีลมละลายหมายเลขดําที่ ล. ๒๒/๒๕๔๓
คดีหมายเลขแดงที่ ๒๔๒/๒๕๔๕ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
วาพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓
และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง หรือไม
ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบ สรุปไดวา พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการสูงสุด
เปนโจทกฟองบริษัท บลิสเชอร อินเตอรกรุพ จํากัด ที่ ๑ กับพวกรวมสิบคน เปนจําเลยตอศาลแพง
ขอใหศาลพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายตามพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน
พ.ศ. ๒๕๒๗ เป น คดี ล ม ละลายหมายเลขดํ า ที่ ล. ๑๖๔/๒๕๓๗ ต อ มาได มี ก ารโอนคดี ไ ปยั ง
ศาลล ม ละลายกลาง เปน คดีหมายเลขดํา ที่ ล. ๒๒/๒๕๔๓ โดยโจทก ฟองว า โจทก ไดพิจ ารณา
ขอเท็จจริงและพยานหลักฐานตามทางการสอบสวนของพนักงานสอบสวน กองบังคับการสืบสวนสอบสวน
คดีเศรษฐกิจ กรมตํารวจ ซึ่งมีกระทรวงการคลังเปนผูรองทุกขกลาวโทษ และมีนายธวัช คูนาเอก กับพวก
รวม ๑๒๔ คน เปนผูรองเรียนตอพนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติการตามพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปน
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การฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ ไดความวา ระหวางวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๓๔ ถึงวันที่ ๑๑
กุมภาพันธ ๒๕๓๗ จําเลยทั้งสิบไดรวมกันดําเนินกิจการกูยืมเงินเปนปกติธุระที่เปนการฉอโกงประชาชน
และรวมกัน ฉอโกงประชาชนดวยวิธีโฆษณาประกาศทางสื่อ มวลชน และแตงตั้งบุคคลจํานวนมาก
ใหก ระทํา การประกาศโฆษณาแพร ขา วใหป รากฏแก ประชาชนตั้ งแต สิบ คนขึ้น ไปวา จํา เลยที่ ๑
ประกอบธุรกิจใหบริการจัดสรรวันพักผอนแกสมาชิกฟรีปละ ๔ วัน ๔ คืน จัดบริการสถานที่พักผอน
สถานที่ ออกกํ าลัง กาย ใหบริ การฟรีต ลอดทั้ง ป จั ดฝก อบรมการพูด ในที่ชุ ม ชนพัฒ นาบุค ลิก ภาพ
บริการจองหองพัก โรงแรม สถานที่พกั ผอนทั่วประเทศในราคาสวนลดรอยละ ๑๐-๕๐ จัดจําหนายสินคา
ตั๋วเครื่องบิน รถเชา และจัดทองเที่ยวในราคาพิเศษ ใหบริการสวนลดรอยละ ๕-๓๕ ในการจัดซื้อ
และบริการจากหางสรรพสิน คา ภัตตาคาร และโรงพยาบาล โดยจะใหบริการเฉพาะสมาชิกเทานั้น
สมาชิกแบงออกเปน ๒ ประเภท คือ ประเภทที่ ๑ เก็บคาสมาชิกรายละ ๓๐,๐๐๐ บาท และคาบํารุง
หรือคาตออายุสมาชิกภาพเปนรายปอีกปละ ๒,๕๐๐ บาท ประเภทที่ ๒ เก็บคาสมาชิกรายละ ๖๐,
๐๐๐ บาท และคาบํารุงหรือคาตออายุสมาชิกภาพเปนรายปอีกปละ ๔,๕๐๐ บาท
หากสมาชิกคนใดประสงคจะเปนพนักงานหรือสมาชิกฝายขายอิสระของจําเลยที่ ๑ อีกจะตอง
ผานการฝกอบรมหลักสูตรเบื้องตนตองชําระเงินคาสมัครอีกคนละ ๑,๕๐๐ บาท และคาตอสมาชิก
ฝายขายอิสระทุกป ปละ ๑,๕๐๐ บาท โดยจําเลยที่ ๑ จะจายผลประโยชนตอบแทนในลักษณะเปนกําไร
สวนลด สวนลดพิเศษ เงินโบนัส และเงินปนผลใหกับสมาชิกผูแนะนํา อีกทั้งผลประโยชนตอบแทนอื่น
ซึ่งการจายผลประโยชนตอบแทนดังกลาวมีจํานวนสูงกวาอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สถาบัน การเงินตาม
กฎหมายวาดวยดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของสถาบันการเงินจะพึงจายได เพื่อเปนสิ่งลอใจใหมีการชักชวน
บุคคลภายนอกเขาเปนสมาชิกใหม โดยจําเลยที่ ๑ จะไดนําเงินคาสมัครเปนสมาชิกใหมมาหมุนเวียน
จายเปนผลประโยชนตอบแทนใหกับสมาชิกฝายขายอิสระอยางตอเนื่องโดยที่จําเลยทั้งสิบไดรูหรือ
ควรรูอยูแลววาตนเองไมสามารถประกอบกิจการใด ๆ โดยชอบดวยกฎหมายที่จะใหผลประโยชนตอบแทน
พอเพียงที่จะนํามาจายในอัตรานั้นได จําเลยทั้งสิบมิไดมีเจตนาที่จะประกอบธุรกิจจัดสรรวันพักผอน
ใหบริการสมาชิกดังที่ประกาศโฆษณาไว แตจําเลยทั้งสิบมีเจตนาทุจริตหลอกลวงประชาชนโดยอาง
การใหบริการดังกลาวบังหนา และปกปดความจริงมีเจตนาที่จะระดมเงินทุนดวยวิธีหาสมาชิกใหมเพิ่มเติม
อยางไมจํากัด เพื่อจะไดเงินคาสมัครสมาชิกใหม ในอัตราคนละ ๓๐,๐๐๐ บาท และ ๖๐,๐๐๐ บาท
มีประชาชนมาสมัครเปนสมาชิกของจําเลยที่ ๑ ถึง ๒๔,๑๒๙ คน และไดจายเงินคาสมาชิกใหจําเลยที่ ๑
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รวมทั้ งสิ้ น ๗๒๗,๔๔๐,๐๐๐ บาท การกระทํ า ของจํ าเลยทั้ง สิ บเปน ความผิด ฐานกูยื ม เงิน ที่เ ป น
การฉอโกงประชาชน ตามพระราชกําหนดการกูยืมเงิน ที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗
มาตรา ๔ และมาตรา ๕ ประกอบพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปน
การฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ พ.ศ. ๒๕๓๔ จําเลยทั้งสิบจึงตองคืนเงินจํานวนดังกลาวใหกับ
ประชาชนผูเสียหาย ซึ่งเปนจํานวนเงินที่กําหนดไดโดยแนนอน และไดมีการตรวจสอบหลักทรัพยและ
หนี้สินของจําเลยทั้งสิบแลว ปรากฏวา ทรัพยสินของจําเลยทั้งสิบที่มีอยูไมพอชําระหนี้ จําเลยทั้งสิบ
จึงมีหนี้สินลนพนตัว และเปนหนี้ที่กําหนดจํานวนไดโดยแนนอน อาศัยอํานาจตามพระราชกําหนด
การกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๑๐ โจทกจึงตองฟองจําเลยทั้งสิบเปน
บุคคลลมละลายตอไป
จําเลยที่ ๑ จําเลยที่ ๔ จําเลยที่ ๕ จําเลยที่ ๖ จําเลยที่ ๘ และจําเลยที่ ๑๐ ยื่นคําใหการปฏิเสธ
ฟองของโจทกและตอสูสรุปไดวา จําเลยที่ ๑ ไมเคยประกอบการผิดจากวัตถุประสงค ไมเคยถูกทางราชการ
(กระทรวงพาณิชย) กลาวหาวา ทําธุรกิจผิดจากที่จดทะเบียนไว ไมเคยกระทําการใดอันเปนการระดมทุน
นอกระบบ อันเปนความผิดตามพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗
และพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗
พ.ศ. ๒๕๓๔ และไมเคยผิดสัญญาบริการกับบุคคลใดหรือลูกคารายใด สวนจําเลยที่ ๒ จําเลยที่ ๓
จําเลยที่ ๗ และจําเลยที่ ๙ ไมไดยื่นคําใหการ
วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๕ ศาลลมละลายกลางมีคําสั่งพิทักษทรัพยของลูกหนี้ทั้งสิบเด็ดขาด
ตามพระราชกํ า หนดการกู ยื ม เงิ น ที่ เ ป น การฉ อ โกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๑๐ และ
พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๑๔
จําเลยที่ ๑ และจําเลยที่ ๓ ไดยื่นอุทธรณคําสั่งศาลลมละลายกลาง ขอใหศาลอุทธรณมีคําสั่ง
เพิกถอนคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดของลูกหนี้ทั้งสิบ และพิพากษากลับคําพิพากษาของศาลชั้น ตน
ใหยกฟองโจทกและปลอยทรัพยที่กระทรวงการคลังมีคําสั่งใหยึดหรืออายัดทรัพยสินของจําเลยที่ ๑
กับพวกรวมสิบคน
จําเลยที่ ๑ และจําเลยที่ ๓ ยื่นคํารองตอศาลอุทธรณโตแยงวา พระราชกําหนดการกูยืมเงิน
ที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓
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และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง สรุปไดวา พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗
มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ ลิดรอนและจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ซึ่งเปนเพียงผูตองหาวา
เปน ผูกระทําความผิดตามพระราชกําหนดดังกลาวเทานั้น ยังมิไดเปน ผูกระทําความผิดแตอยางใด
ซึ่งตามรัฐธรรมนูญไดบัญญัติไววา ผูที่เปนผูตองหาหรือจําเลย ใหสันนิษฐานไวกอนวาไมมีความผิด
และกอนมีคําพิพากษาอัน ถึงที่สุดวาบุคคลใดไดกระทําความผิด จะปฏิบัติตอบุคคลนั้น เสมือ นเปน
ผูกระทําความผิดมิได ซึ่งในขณะที่ผูถูกกลาวหาเปนเพียงผูตองหา โดยศาลยังมิไดมีคําพิพากษาอันถึงที่สุด
วามีค วามผิ ด การที่ใ หพนัก งานเจาหน าที่มีอํ านาจในการที่จะยึดหรื ออายั ดทรัพ ยสิน ของผูต องหา
รวมทั้งการใหอํานาจพนักงานอัยการฟองผูกูยืมเงินที่เปนผูตองหาวากระทําความผิด มาตรา ๔ หรือมาตรา ๕
เปนบุคคลลมละลายได ยอมทําใหบุคคลเหลานั้นไดรับความเสียหายและเปนการกระทําที่เสมือนหนึ่งวา
ผูถูกกลาวหาถูกศาลพิพากษาวา เปนผูกระทําความผิดตามพระราชกําหนดดังกลาวแลว ทั้ง ๆ ทีผ่ ตู อ งหา
มีสิทธิอันสมบูรณที่จะตอสูคดีเพื่อพิสูจนความบริสุทธิ์ของตน ในระหวางที่ยังไมมีคําพิพากษาของศาลวา
ผูตองหาหรือจําเลยเปนผูกระทําความผิดหรือไม กลับตองถูกยึดหรืออายัดทรัพยสินและถูกฟองใหเปน
บุคคลลมละลายไดทันที โดยอาศัยเพียงการใชดุลพินิจของพนักงานเจาหนาที่เทานั้น ในพระราชกําหนด
ดั ง กล า วก็ ไ ม มี บ ทบั ญ ญั ติ คุ ม ครองผู ที่ ถู ก กล า วหาที่ ต กเป น ผู ต อ งหาหรื อ จํ า เลยว า หากภายหลั ง
ศาลพิพากษาวาผูตองหาหรือจําเลยมิไดเปนผูกระทําความผิดแลวจะไดรับการเยียวยาแกไขอยางไร
ซึ่งการใชดุลพินิจของพนักงานเจาหนาที่ก็มิไดมีหลักประกันวาจะใชดุลพินิจดวยความถูกตองและเปนธรรม
ดังนั้นการที่ผูถูกกลาวหาถูกยึดหรืออายัดทรัพย หรือถูกฟองลมละลาย ถือวาไมไดรับความเสมอภาค
ในกฎหมาย ถูกละเมิดและจํากัดสิทธิและเสรีภาพในบุคคลและทรัพยสิน เห็นไดจากขณะยังมิไดมี
คําพิพากษาในสวนคดีอาญาวา ลูกหนี้ทั้งสิบไดกระทําความผิดตามพระราชกําหนดดังกลาว แตลูกหนี้ทั้งสิบ
อันรวมถึงผูรองกลับถูกยึดและอายัดทรัพยสิน และถูกฟองเปนคดีลม ละลาย และศาลลมละลายกลาง
ไดวินิจฉัยวา แมการกระทําของลูกหนี้ทั้งสิบยังมิไดเปนการกระทําผิดตามพระราชกําหนดการกูยืมเงิน
ที่เ ปน การฉ อโกงประชาชน ฯ แตไ ดอ ยู ใ นฐานะเป น ผู ต องหาแลว จึ งได มีคํ า สั่ง ให ลู กหนี้ ทั้ง สิ บ
ถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาด โดยลูกหนี้ทั้งสิบยังมิไดถูกพิพากษาวา ไดกระทําความผิดในสวนของคดีอาญา
แตอยางใด ทั้งที่มูลเหตุที่นํามาสูการฟองคดีอาญาเกิดขึ้น จากพระราชกําหนดดังกลาว ก็ชอบที่จะ
ชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานทั้งปวงเสียกอนจนแนใจวา การกระทํานั้นเปนความผิด และผูรองทั้งสอง
เปน ผูกระทําความผิดจริง แตการที่ลูกหนี้ทั้งสิบถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาดเชน นี้ ทําใหลูกหนี้ทั้งสิบ
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อันรวมถึงผูรองทั้งสองไมอาจดํารงชีวิตเชนเดียวกับบุคคลทั่วไป เพราะผลของคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด
มีผลกระทบตอชีวิต ทรัพยสิน และความเปนอยูของผูรอง ทําใหตกอยูในฐานะเปนบุคคลลมละลาย
ดังนั้น การที่บทบัญญัติในพระราชกําหนดดังกลาวใหอํานาจพนักงานเจาหนาที่ทําการยึดหรืออายัดทรัพยสิน
รวมถึงการฟองลมละลาย และการที่ศาลจะมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด รวมทั้งอํานาจจัดการทรัพยสิน
ของเจาพนักงานพิทักษทรัพย จึงเปนบทบัญญัติที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๒๖
มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง และขอใหศาลอุทธรณ
สงความเห็นตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
ศาลอุทธรณพิจารณาแลวเห็นวา บทบัญญัติในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ แหงพระราชกําหนด
การกูยืม เงิน ที่เป น การฉอ โกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ ยังไม มีคําวินิจ ฉัยของศาลรัฐ ธรรมนูญว า
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไม จึงใหสงคํารองของจําเลยใหศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัยเบื้องตนมีวา ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารอง
ไวพจิ ารณาวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ หรือไม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “ในการที่ศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมาย
บังคับแกคดีใ ด ถาศาลเห็นเองหรือคูความโตแ ยงวาบทบัญญัติแ หงกฎหมายนั้นตองดวยบทบัญญัติ
มาตรา ๖ และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ใหศาลรอการพิจารณา
พิพากษาคดีไวชั่วคราว และสงความเห็นเชนวานั้นตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัย”
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวา ตามคํารอง ผูรองโตแยงวา พระราชกําหนดการกูยืมเงิน
ที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ ขัดหรือแยงตอรัฐ ธรรมนูญ
มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง
และศาลอุ ท ธรณ ส ง มาเพื่ อ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๖๔
ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอํานาจรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัยได
ประเด็นตามคํารองที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัยมีวา พระราชกําหนดการกูยืมเงิน
ที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ ขัดหรือแยงตอรัฐ ธรรมนูญ
มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง
หรือไม
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๔ บัญญั ติวา “ศั กดิ์ศ รีความเปน มนุ ษย สิท ธิและเสรี ภาพของบุคคล ยอมไดรั บ
ความคุมครอง”
มาตรา ๒๖ บัญญัติวา “การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐ ทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักดิ์ศ รี
ความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้”
มาตรา ๒๙ บั ญญั ติ ว า “การจํ า กัด สิ ท ธิแ ละเสรี ภ าพของบุ ค คลที่ รั ฐ ธรรมนูญ รั บ รองไว
จะกระทํามิได เวน แตโดยอาศั ยอํานาจตามบทบัญญัติแ หงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐ ธรรมนูญ นี้
กําหนดไวและเทาที่จําเปนเทานั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได
กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใด
กรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจ
ในการตรากฎหมายนั้นดวย
บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎหรือขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดวย โดยอนุโลม”
มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครอง
ตามกฎหมายเทาเทียมกัน”
มาตรา ๓๓ บัญญัติวา “ในคดีอาญา ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด
กอ นมีคําพิพากษาอัน ถึงที่สุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทําความผิด จะปฏิ บัติตอบุคคลนั้ น
เสมือนเปนผูกระทําความผิดมิได”
มาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “สิทธิของบุคคลในทรัพยสิน ยอมไดรับความคุม ครอง
ขอบเขตแหงสิทธิและการจํากัดสิทธิเชนวานี้ ยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ”
พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗
มาตรา ๘ บัญญัติวา “ถาพนักงานเจาหนาที่มีเหตุอันควรเชื่อวา ผูกูยืมเงินผูใดที่เปนผูตองหา
วากระทําความผิดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ มีหนี้สินลนพนตัวตามกฎหมายวาดวยการลมละลาย
หรือมีสินทรัพยไมพอชําระหนี้สินและเห็นสมควรใหมีการดําเนินการยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูนั้นไว
ก อ นเพื่ อ คุ ม ครองประโยชน ข องประชาชนผู ใ ห กู ยื ม เงิ น ให พ นั ก งานเจ า หน า ที่ โ ดยอนุ มั ติ ข อง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูนั้นไวกอนได แตจะยึดหรือ
อายัดทรัพยสินไวเกินกวาเกาสิบวันไมได เวนแตในกรณีมีการฟองคดีตอศาลตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐
ใหคําสั่งยึดหรืออายัดดังกลาวยังคงมีผลตอไปจนกวาศาลจะสั่งเปนอยางอื่น
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เมื่อไดมีการยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูใดไวตามวรรคหนึ่ง หรือเมื่อพนักงานเจาหนาที่มีเหตุ
อันควรเชื่อวาผูกูยืมเงินที่เปนผูตองหาวากระทําความผิดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ มีหนี้สินลนพนตัว
ตามกฎหมายวาดวยการลมละลาย หรือมีสินทรัพยไมพอชําระหนี้สิน แตยังไมสมควรสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสิน
ตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาที่สงเรื่องใหพนักงานอัยการเพื่อพิจารณาดําเนินคดีลมละลายตอไป
ตามมาตรา ๑๐
การยึดหรืออายัดทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง ใหนําบทบัญญัติตามประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวกับการยึด
หรืออายัดทรัพยสินมาใชบังคับโดยอนุโลม”
มาตรา ๑๐ บัญญัติวา “เพื่อคุมครองประโยชนของประชาชนผูใหกูยืมเงิน ใหพนักงานอัยการ
มีอํานาจฟองผูกูยืมเงินที่เปนผูตองหาวากระทําความผิดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ เปนบุคคลลมละลายได
เมื่อ
(๑) เปนผูมีหนี้สินลนพนตัว หรือมีสินทรัพยไมพอชําระหนี้สินได
(๒) เปนหนี้ผูใหกูยืมเงินรายหนึ่งหรือหลายรายเปนจํานวนไมนอยกวาหนึ่งแสนบาท และ
(๓) หนี้นั้นอาจกําหนดจํานวนไดโดยแนนอน ไมวาหนี้นั้นจะถึงกําหนดชําระโดยพลันหรือ
ในอนาคตก็ตาม
การฟอ งคดีล มละลายตามวรรคหนึ่ง ให ดําเนิ น กระบวนพิ จารณาไปตามกฎหมายวาดว ย
การลม ละลาย โดยให ถือวา พนักงานอัยการมีฐ านะและสิท ธิหนาที่ เสมือ นเจา หนี้ผูเ ปน โจทกแ ละ
ใหไดรับยกเวน คาธรรมเนียม คาฤชาธรรมเนียม หรือการตองวางเงิน ประกัน ตาง ๆ ตามกฎหมาย
ดังกลาว
ในการพิ จารณาคดีลม ละลาย ถาศาลพิจารณาไดความจริง ตามวรรคหนึ่ง ใหศ าลมีคําสั่ ง
พิทักษทรัพยลูกหนี้เด็ดขาด
ในการพิพากษาคดีลมละลายตามมาตรานี้ ใหศาลมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับสวนแบง
ทรัพยสินของเจาหนี้ในลําดับ (๘) ของมาตรา ๑๓๐ แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓
เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกเจาหนี้ทั้งหลาย โดยใหคํานึงถึงผลประโยชนตอบแทนที่เจาหนี้ผูใหกูยืมเงิน
แตละรายไดรับมาแลวกอนมีการดําเนินคดีลมละลายประกอบดวย”
พิจารณาแลว เห็น วา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ เปนบทบัญญัติทั่วไป ที่บัญญัติใ หศักดิ์ศ รี
ความเป น มนุษย สิทธิแ ละเสรีภ าพของบุ คคลยอมไดรับความคุม ครอง รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๖
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เปนบทบัญญัติที่ใหองคกรของรัฐ ทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักดิ์ศ รีความเปน มนุษย สิทธิและเสรีภาพ
ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ บัญญัติเปนหลักการไววา การจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิได แตมีขอยกเวนใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐ ธรรมนูญนี้กําหนดไว และเทาที่จําเปนเทานั้น และ
จะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได กฎหมายที่ออกมาจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป ไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เปนการเจาะจง รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง เปนบทบัญญัติที่รับรองหลักความเสมอภาคของบุคคล
โดยกําหนดใหบุคคลมีความเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายอยางเทาเทียมกัน
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๓ เปนบทบัญญัติที่คุมครองสิทธิของผูตองหาหรือจําเลยโดยใหสันนิษฐานไว
กอนวาผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาไมมีความผิด และกอนมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงวาบุคคลใด
ไดกระทําความผิด จะปฏิบัติตอบุคคลนั้นเสมือนเปนผูกระทําความผิดมิได รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘
วรรคหนึ่ง เปนบทบัญญัติที่ใหความคุมครองสิทธิของบุคคลในทรัพยสิน บุคคลผูเปนเจาของทรัพยสิน
ยอมมีสิทธิที่จะใชสอยและไดรับประโยชนจากทรัพยสินของตน มีสิทธิติดตามเอาคืนและขัดขวางบุคคล
ที่เขามาเกี่ยวของกับทรัพยสิน โดยมิชอบดวยกฎหมาย แตขอบเขตแหงสิทธิและการจํากัดสิทธิของ
บุคคลในทรัพยสิน อาจถูกจํากัดไดโดยบทบัญญัติแหงกฎหมายที่รัฐธรรมนูญใหอํานาจในการตราขึ้น
ซึ่งการจํากัดสิทธิของบุคคลในทรัพยสินตองกระทําเทาที่จําเปนและไมกระทบกระเทือนสาระสําคัญ
แหงสิทธิของบุคคลในทรัพยสินนั้น
พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ และที่แกไขเพิ่มเติม
มีวัตถุประสงคเพื่อปราบปรามผูกระทําความผิดฐานกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชนและวางมาตรการ
เพื่อคุมครองประโยชนของประชาชนที่อาจไดรับความเสียหายจากการถูกหลอกลวงในกรณีที่มีการกูยืมเงิน
หรือรับฝากเงินจากประชาชนทั่วไป โดยมีการจายดอกเบี้ยหรือผลประโยชนอยางอื่นตอบแทนสูงเกินกวา
ประโยชนที่ผูกูยืมเงินหรือผูรับฝากเงินจะพึงหามาไดจากการประกอบธุรกิจตามปกติ โดยผูกระทําความผิด
ไดหลอกลวงประชาชนที่หวังจะไดดอกเบี้ยในอัตราสูงใหนําเงินมาฝากไวกับตนดวยการใชวิธีการจายดอกเบี้ย
ในอัตราสูงเปนเครื่องลอใจ แลวนําเงินที่ไดมาจากการกูยืมหรือรับฝากเงินรายอื่น ๆ มาจายเปนดอกเบี้ย
หรือผลประโยชนใหแกผูใหกูยืมเงินหรือผูฝากเงินรายกอน ๆ ในลักษณะตอเนื่องกัน ซึ่งการกระทําดังกลาว
เปนการฉอโกงประชาชน เพราะเปนที่แนนอนวา ในที่สุดจะมีประชาชนจํานวนมากไมไดรับตนเงินกลับคืน
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และผูกูยืมเงินหรือผูรับฝากเงินกับผูที่รวมกระทําการดังกลาวจะไดรับประโยชนจากเงินที่ตนไดรับมา
เพราะผูใ หกูยืม เงินหรือผูฝากเงินไมสามารถบังคับหรือติดตามใหมีการชําระหนี้ได และในกรณีที่มี
การประกอบกิจการโดยวิธีชักจูงใหผูอื่นสงเงินหรือผลประโยชนอยางอื่นใหแกตนและใหผูนั้นชักจูง
ผูอื่นตามวิธีการที่กําหนดและแสดงใหผูถูกชักจูงเขาใจวา ถาไดปฏิบัติตามจนมีบุคคลอื่นอีกหลายคน
เขารวมตอ ๆ ไปจนครบวงจรแลว ผูถูกชักจูงจะไดกําไรมากกวาเงินหรือประโยชนที่ผูนั้น ไดสงไว
ในที่สุดการดําเนินการเชนนั้นจะมิไดเปนไปตามคําชักจูง แตกลับกอใหเกิดความเสียหายแกประชาชน
ผูหลงเชื่อ รวมทั้งในกรณีที่มีการหลอกลวงประชาชนใหนําเงินเขามารวมลงทุนในธุรกิจซื้อขายเงินตรา
ตางประเทศหรือเก็งกํา ไร พระราชกํา หนดการกูยืม เงิน ที่ เปน การฉอ โกงประชาชน ฯ ได กําหนด
องคประกอบที่สําคัญของความผิดฐานกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน ตามมาตรา ๔ วา ในการกูยืมเงิน
บุคคลใดโฆษณาหรือประกาศใหปรากฏตอประชาชนหรือกระทําดวยประการใด ๆ ใหปรากฏแกบุคคล
ตั้งแตสิบคนขึ้น ไปวา ตนหรือบุคคลใดจะจายหรืออาจจายผลประโยชนตอบแทนใหตามพฤติการณ
แหงการกูยืมเงิน ในอัตราที่สูงกวาอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยดอกเบี้ย
เงินใหกูยืมของสถาบันการเงินจะพึงจายได โดยที่ตนรูหรือควรรูอยูแลววาตนหรือบุคคลนั้นจะนําเงิน
จากผูใหกูยืมเงินรายนั้นหรือรายอื่นมาจายหมุนเวียนใหแกผูใหกูยืมเงินหรือโดยที่ตนรูหรือควรรูอยูแลววา
ตนหรือบุคคลนั้นไมสามารถประกอบกิจการใด ๆ โดยชอบดวยกฎหมายที่จะใหผลประโยชนตอบแทน
พอเพีย งที่จ ะนํา มาจา ยในอั ตรานั้ น ได และในการนั้น เปน เหตุ ใ ห ตนหรือ บุ คคลใดได กูยื ม เงิ น ไป
และมาตรา ๕ วา ในการกูยืมเงินหรือจะกูยืมเงิน บุคคลใดมีการโฆษณาหรือประกาศแกบุคคลทั่วไป
หรือโดยการแพรขาวดวยวิธีอื่นใด หรือดําเนินกิจการกูยืมเงินเปนปกติธุระ หรือจัดใหมีผูรับเงินในการกูยืมเงิน
ในแหลงตาง ๆ หรือจัดใหมีบุคคลตั้งแตหาคนขึ้นไป ไปชักชวนบุคคลตาง ๆ เพื่อใหมีการใหกูยืมเงิน
หรือไดกูยืมเงินจากผูใหกูยืมเงินเกินสิบคน ซึ่งมีจํานวนเงินกูยมื รวมกันตั้งแตหาลานบาทขึ้นไป อันมิใช
การกูยืมเงินจากสถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน และผูนั้นจาย
หรือโฆษณา ประกาศ แพรขาว หรือตกลงวาจะจายผลประโยชนตอบแทนใหแกผูใหกูยืมเงินในอัตรา
ที่สูงกวาอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน
จะพึงจายได หรือไมยอมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๗ (๑) (๒) หรือ (๓)
หรือกิจการของผูนั้นตามที่ผูนั้นไดใหขอเท็จจริงตอพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๗ ไมปรากฏหลักฐาน
พอที่จะเชื่อไดวา เปน กิจการที่ใ หผลประโยชนตอบแทนพอเพียงที่จะนํามาจายใหแ กผูใ หกูยืมเงิน
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ทั้งหลาย ผูนั้นตองระวางโทษเชนเดียวกับผูกระทําความผิดฐานกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชนตาม
มาตรา ๔ เวนแตผูนั้นจะสามารถพิสูจนไดวา กิจการของตนหรือของบุคคลที่ตนอางถึงนั้นเปนกิจการ
ที่ใหผลประโยชนตอบแทนพอเพียงที่จะนํามาจายตามที่ตนไดกลาวอาง หรือหากกิจการดังกลาวไมอาจ
ใหผลประโยชนตอบแทนพอเพียง ก็จะตองพิสูจนไดวากรณีดังกลาวไดเกิดขึ้นเนื่องจากสภาวการณ
ทางเศรษฐกิจที่ผิดปกติอันไมอาจคาดหมายได หรือมีเหตุอันสมควรอยางอื่น สําหรับการกูยืมเงิน และ
ผลประโยชนตอบแทนอันเปนองคประกอบที่สําคัญของความผิดฐานกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชนนั้น
กฎหมายใหความหมายไววา กูยืมเงิน หมายความวา รับเงิน ทรัพยสิน หรือผลประโยชนอื่นใด ไมวาในลักษณะ
ของการรับฝาก การกู การยืม การจําหนายบัตรหรือสิ่งอื่นใด การรับเขาเปนสมาชิก การรับเขารวมลงทุน
การรับเขารวมกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง หรือในลักษณะอื่นใด โดยผูกูยืม เงิน หรือบุคคลอื่น จาย
ผลประโยชนตอบแทน หรือตกลงวาจะจายผลประโยชนตอบแทนแกผูใหกูยืมเงิน ไมวาจะเปนการรับ
เพื่อตนเองหรือรับในฐานะตัวแทนหรือลูกจางของผูกูยืมเงินหรือของผูใหกูยืมเงิน หรือในฐานะอื่นใด
และไมวาการรับหรือจายเงิน ทรัพยสิน ผลประโยชนอื่นใด หรือผลประโยชนตอบแทนนั้น จะกระทําดวย
วิธีการใด ๆ และผลประโยชนตอบแทน หมายความวา เงิน ทรัพยสิน หรือผลประโยชนอื่นใดที่
ผูกูยืมเงิน หรือบุคคลอื่นจายหรือจะจายใหแกผูใหกูยืมเงินเพื่อการกูยืมเงิน ไมวาจะจายในลักษณะดอกเบี้ย
เงินปนผล หรือลักษณะอื่นใด
สําหรับพระราชกําหนดการกูยืมเงิน ที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๘
เปนบทบัญญัติที่มีวัตถุประสงคเปนการคุมครองประโยชนของประชาชนผูใหกูยืมเงินเพื่อปองกันผูกูยืมเงิน
ทําการยักยายถายเทหรือซอนเรนทรัพยสินดวยวิธีการตาง ๆ แมมาตรการดังกลาวจะอยูในขั้นตอนที่ศาล
ยังไมมีคําพิพากษาวา บุคคลนั้น ไดกระทําความผิดก็ตาม แตการที่พนักงานเจาหนาที่จะใชอํานาจ
ดําเนินการยึดและอายัดทรัพยสินได ก็จะตองปรากฏขอเท็จจริงอันเปนองคประกอบแหงการใชอํานาจ
ตามบทบัญญัติของกฎหมาย กลาวคือ ผูกูยืมเงินที่เปนผูตองหาวากระทําความผิดตามมาตรา ๔ หรือ
มาตรา ๕ เปนผูมีหนี้สินลนพนตัวตามกฎหมายวาดวยการลมละลาย หรือมีสินทรัพยไมพอชําระหนี้สิน
ซึ่งการที่บุคคลดังกลาวมีหนี้สินลนพนตัว หรือมีสินทรัพยไมพอชําระหนี้สิน ยอมจะมีผลกระทบตอ
ประชาชนผูใหกูยืมเงิน ซึ่งอาจจะไมไดรับทรัพยสินที่ถูกฉอโกงไปคืน ดังนั้น เพื่อคุมครองประโยชน
ของประชาชนผูใหกูยืมเงิน กฎหมายจึงใหอํานาจพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการยึดหรืออายัดทรัพยสิน
ของผูนั้น ไวกอนเพื่อเปน หลักประกัน ในการคืนทรัพยสินที่ถูกฉอโกงแกผูใหกูยืมเงิน อยางไรก็ตาม
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พนักงานเจาหนาที่จะตองไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังจึงจะใชอํานาจดังกลาวได
จึงเปนการกลั่นกรองการใชอํานาจโดยผูมีอํานาจสูงสุดที่รักษาการตามกฎหมายกอนแลว นอกจากนี้
การที่กฎหมายบัญญัติวาเมื่อไดมีการยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูใดไว ใหพนักงานเจาหนาที่สงเรื่อง
ให พ นั ก งานอั ย การเพื่ อ พิ จ ารณาดํ า เนิ น คดี ล ม ละลายต อ ไป จึ ง เป น กรณี ที่ ก ฎหมายกํ า หนดให มี
การตรวจสอบการใชอํานาจของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๘ โดยศาลยุตธิ รรมอีกชัน้ หนึง่ เปนเรือ่ งที่
กฎหมายกําหนดขั้นตอนการใชอํานาจยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูกูยืมเงินที่เปนผูตองหาวากระทําความผิด
ตามพระราชกําหนดการกูยืม เงิน ที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ โดยสมควรแกเหตุและ
ความเปนธรรมแกผูกูยืมเงินตามสมควร พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗
มาตรา ๘ จึง เป น บทบั ญญัติ ที่ไ มล ะเมิดต อศั กดิ์ ศ รี ความเปน มนุ ษย สิ ทธิ แ ละเสรีภ าพของบุ คคล
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ และเปนบทบัญญัติที่กําหนดใหการใชอํานาจโดยองคกรของรัฐคํานึงถึง
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖
นอกจากนั้นบทบัญญัติดังกลาวเปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ใชบังคับเปนการทั่วไปกับผูกูยืมเงินซึ่งเปน
ผูถูกกลาวหาวากระทําความผิดตามพระราชกําหนดดังกลาว มิไดใ ชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือ
แกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง และเปนบทบัญญัติที่จํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเทาที่จําเปน
พอสมควรแกเหตุ เพื่อคุมครองประโยชนของผูใ หกูยืมเงินที่ถูกฉอโกงภายในขอบเขตที่รัฐ ธรรมนูญ
มาตรา ๒๙ ใหกระทําได เปนบทบัญญัติที่ใชบังคับกับผูกูยืมเงินอยางเสมอกัน และใหความคุมครอง
แกประชาชนผูที่ไดรับความเสียหายตามพระราชกําหนดดังกลาวเทาเทียมกัน ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐
วรรคหนึ่ง พระราชกําหนดการกูยืม เงิน ที่ เปน การฉอโกงประชาชน ฯ มาตรา ๘ เปนบทบัญญั ติ
ที่มุงคุมครองประโยชนของประชาชนผูใหกูยืมเงินใหไดรับทรัพยสินคืน ซึ่งการใชอํานาจของพนักงาน
เจาหนาที่โดยการยึดหรืออายัดทรัพยสิน ตามมาตรา ๘ จะถูกตรวจสอบโดยศาลอีกชั้นหนึ่ง จึงมิได
ขัดตอหลักการคุม ครองสิทธิและเสรีภาพของผูตองหาหรือจําเลยกอ นมีคําพิพากษาถึงที่สุดแสดงวา
บุคคลนั้นไดกระทําความผิด จะปฏิบัติตอบุคคลนั้นเสมือนเปนผูกระทําความผิดมิได ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓๓ แตอยางใด และเปนบทบัญญัติที่จํากัดสิทธิในทรัพยสินของผูกูยืมเงินเทาที่จําเปน ภายในขอบเขต
ที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ ใหกระทําได ดังนั้น พระราชกําหนดการกูยืมเงินทีเ่ ปนการฉอโกงประชาชน
พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๘ จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐
วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง
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สวนพระราชกําหนดการกูยืม เงิน ที่เปน การฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๑๐
เปนบทบัญญัติที่ใหอํานาจพนักงานอัยการฟองผูกูยืมเงินที่เปนผูตองหาวากระทําความผิดตามมาตรา ๔
หรือมาตรา ๕ แหงพระราชกําหนดการกูยืมเงิน ฯ เปนบุคคลลมละลายไดเมื่อเขาหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) เปนผูมีหนี้สินลนพนตัว หรือมีสินทรัพยไมพอชําระหนี้สินได (๒) เปนหนี้ผูใหกูยืมเงินรายหนึ่ง
หรือหลายรายเปนจํานวนไมนอยกวาหนึ่งแสนบาท และ (๓) หนี้นั้นอาจกําหนดจํานวนไดโดยแนนอน
ไมวา หนี้นั้ น จะถึงกํ าหนดชํา ระโดยพลัน หรือในอนาคตก็ตาม จึงเปน บทบัญ ญัติแ หงกฎหมายที่ มี
วัตถุประสงคที่จะดําเนินคดีลมละลายกับผูกูยืมเงินที่เปนผูตองหาวากระทําความผิดตามพระราชกําหนด
การกูยืมเงิน ฯ ทุกรายอยางเสมอกัน โดยที่พระราชกําหนดการกูยืมเงิน ฯ ใหดําเนินกระบวนพิจารณา
ไปตามกฎหมายวาดวยการลมละลาย เนื่องจากกฎหมายวาดวยการลมละลาย เปนกฎหมายที่กําหนด
วิธีการรวบรวมทรัพยสินของลูกหนี้เพื่อประโยชนแกเจาหนี้ ไมวาจะเปนเจาหนี้ผูเปนโจทกหรือเจาหนี้อื่น ๆ
ก็ตาม เพียงแตยื่นคําขอรับชําระหนี้ตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยภายหลังที่ศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยของ
ลูกหนี้เด็ดขาด และเจาพนักงานพิทักษทรัพยจะจัดการกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้ เพื่อมิใหลูกหนี้
กระทําการใด ๆ เกี่ยวกับกิจการและทรัพยสิน จนทําใหไมมีทรัพยสินเหลืออยูเพียงพอที่จะชําระคืน
ใหแกเจาหนี้ และทําการแบงทรัพยสินใหแกเจาหนี้ภายหลังที่ศาลมีคําพิพากษาใหลูกหนี้ลมละลายแลว
ซึ่งเปนกระบวนพิจารณาที่มีความรวดเร็วและเปนธรรมแกเจาหนี้ ซึ่งจะมีผลทําใหผูใหกูยืมเงินไดรับ
ทรัพยสินคืนอยางเทาเทียมกัน นอกจากนี้ในการพิจารณาคดีลมละลาย ศาลจะตองพิจารณาใหไดความจริง
ตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง จึงจะมีคําสั่งพิทักษทรัพยลูกหนี้เด็ดขาดได กลาวคือ นอกจากศาลจะตอง
พิจารณาใหไดความจริงวาเปนผูมีหนี้สินลนพนตัวหรือมีสินทรัพยไมพอชําระหนี้สิน และเปนหนี้ผูให
กูยืมเงินรายหนึ่งหรือหลายรายเปนจํานวนไมนอยกวาหนึ่งแสนบาท และหนี้นั้นอาจกําหนดจํานวนได
โดยแนนอน ไมวาหนี้นั้นจะถึงกําหนดชําระโดยพลันหรือในอนาคตก็ตาม ศาลยังจะตองพิจารณาใหได
ความจริงดวยวาผูนั้นเปนผูกยู ืมเงินที่เปนผูตองหาวากระทําความผิดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ ดวย
จึงเปนบทบัญญัติที่ใหศาลมีอํานาจตรวจสอบการใชอํานาจของพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชกําหนด
การกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ กอนจะมีคําสั่งพิทักษทรัพย ดังนั้น พระราชกําหนด
การกูยืม เงิน ที่เปน การฉอ โกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๑๐ จึงเปนบทบัญ ญัติที่คุม ครอง
ประโยชนของประชาชนผูใหกูยืมเงินและคุมครองสิทธิของผูกูยืมเงินที่เปนผูตองหาวากระทําความผิด
จากการใชอํานาจของเจาหนาที่ของรัฐ เปนบทบัญญัติที่ไมละเมิดศักดิ์ศ รีความเปน มนุษย สิทธิและ
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เสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ และเปนบทบัญญัติที่กําหนดใหการใชอํานาจโดยองคกร
ของรั ฐ ต อ งคํ า นึ ง ถึ ง ศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป น มนุ ษ ย สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพตามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง รั ฐ ธรรมนู ญ
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ ทั้งเปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ใชบังคับเปนการทั่วไปกับผูกูยืมเงิน
มิไดใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง พระราชกําหนดการกูยืมเงิน
ที่เปน การฉอ โกงประชาชน ฯ มาตรา ๑๐ เป น การจํากัดสิ ทธิและเสรีภ าพของบุคคลเทาที่จําเป น
เพื่อรักษาประโยชนของผูที่ไดรับความเสียหายจากการกูยืมเงินภายในขอบเขตที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙
ใหกระทําได และเปนบทบัญญัติที่ใชบังคับกับผูกูยืมเงินที่ถูกกลาวหาวากระทําความผิดตามพระราชกําหนด
ดังกลาวอยางเทาเทียมกันและใหความคุมครองประชาชนผูไดรับความเสียหายตามพระราชกําหนด
การกูยืมเงิน ฯ อยางเสมอภาคกัน ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง บทบัญญัติมาตรา ๑๐
มีวัตถุประสงคเพื่อคุม ครองประโยชนของประชาชนผูใหกูยืมเงิน ซึ่งอาจไดรับความเสียหายจากการ
ถูกหลอกลวง จึงมิไดขัดตอหลักการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูตองหาหรือจําเลยกอนมีคําพิพากษา
อัน ถึงที่ สุดแสดงวาบุค คลนั้น ไดกระทํ าความผิด ตามรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๓๓ แต อยางใด และ
เปนบทบัญญัติที่จํากัดสิทธิในทรัพยสินของผูกูยืมเงินเทาที่จําเปนภายในขอบเขตที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘
ใหกระทําได ดังนั้น พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๑๐
จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓
และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง
อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน ศาลรัฐธรรมนูญโดยมติเอกฉันทจึงวินิจฉัยวา พระราชกําหนด
การกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ ไมขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๘
วรรคหนึ่ง
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ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ปฏิบัติหนาที่ประธานที่ประชุม
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายจิระ บุญพจนสุนทร

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายจุมพล ณ สงขลา

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายนพดล เฮงเจริญ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายปรีชา เฉลิมวณิชย

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายมงคล สระฏัน

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายมานิต วิทยาเต็ม

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายศักดิ์ เตชาชาญ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายสุธี สุทธิสมบูรณ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

พลตํารวจเอก สุวรรณ สุวรรณเวโช

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายสุวิทย ธีรพงษ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นางเสาวนีย อัศวโรจน

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายอภัย จันทนจุลกะ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายอุระ หวังออมกลาง

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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คําวินิจฉัยของ นายผัน จันทรปาน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๖๓/๒๕๔๘

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๘

เรื่อง ศาลอุท ธรณสงคํา รองของจําเลย (บริษัท บลิส เชอร อิน เตอรกรุพ จํากัด กับพวก) ขอให
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วา พระราชกําหนดการกูยืมเงิน
ที่ เ ป น การฉ อ โกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ ขั ด หรื อ แย ง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓ และ
มาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง หรือไม
สรุปขอเท็จจริง
ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบ สรุปไดวา พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการสูงสุด
เปนโจทกฟอง บริษัท บลิสเชอร อินเตอรกรุพ จํากัด จําเลยที่ ๑ กับพวกรวม ๑๐ คน เปนคดีลมละลาย
ตอศาลแพง ขอใหศ าลพิพากษาใหเปน บุคคลลม ละลาย จํานวนทุน ทรัพย ๗๒๗,๔๔๐,๐๐๐ บาท
ตามพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ ตอมาไดมีการโอนคดีไปยัง
ศาลลม ละลายกลางในป พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยฟองวา จําเลยที่ ๑ เปน นิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด
มีวัตถุประสงคประกอบกิจการใหบริการจัดหาหรือจองสถานที่พักตากอากาศ สถานที่พักผอนหยอนใจ
เชน โรงแรม รีสอรท ทั้งในและนอกราชอาณาจักร รวมทั้งจัดหายานพาหนะไปรับสง จัดทัวรนําเที่ยว
ยังสถานที่ตาง ๆ ทั้งในและนอกราชอาณาจักร รวมทั้งอํานวยความสะดวกตาง ๆ โดยจําเลยที่ ๑
จะใหบริการเฉพาะสมาชิก
ในระหวางวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๓๗ ถึงวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๓๗ นายธวัช คูนาเอก
กับพวกรวม ๑๒๔ คน ไดรองเรียนตอพนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติการตามพระราชกําหนดการกูยืมเงิน
ที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ วา จําเลยที่ ๑ มีพฤติการณกระทําความผิดกฎหมายโดยได
ประกาศโฆษณาชักชวนประชาชนทั่วไปใหเขาสมัครสมาชิกของจําเลยที่ ๑ โดยเรียกคาสมาชิกในอัตรา
คนละ ๓๐,๐๐๐ บาท และ ๖๐,๐๐๐ บาท สมาชิกจะไดรับสิทธิในการบริการสถานที่พักตากอากาศ
โรงแรม สถานที่ออกกําลังกาย รวมทั้งการจัดซื้อสินคารานอาหารและโรงพยาบาลในราคาที่ลดเปนพิเศษ
นอกจากนั้นหากสมาชิกคนใดสามารถชักจูงบุคคลภายนอกเขามาเปน สมาชิกใหมของจําเลยที่ ๑ ได
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จําเลยที่ ๑ จะจายผลประโยชนตอบแทนใหกับผูชักจูงในอัตราสูง อันเปนการหาลูกคาหรือสมาชิก
ตอเนื่องกันไปโดยไมมีสิ้นสุดแบบลูกโซ ผูรองเรียนหรือผูเสียหายทั้ง ๑๒๔ คน ไดสมัครเขาเปนสมาชิก
ของจําเลยที่ ๑ โดยไดจายเงิน คาสมาชิกใหกับจําเลยที่ ๑ ในอัตราคนละ ๓๐,๐๐๐ บาท แตเมื่อ
ผูรองเรียนบางรายไดขอใชสิทธิบริการดังกลาว กลับไมไดรับการบริการตามเงื่อ นไขที่จําเลยที่ ๑
กําหนดไว ผูรองเรียนทั้ง ๑๒๔ คน จึงขอใหพนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติการตามพระราชกําหนดการกูย มื เงิน
ที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ ดําเนินการตามกฎหมายกับจําเลยที่ ๑ และพวก กับขอให
เรียกเงินคาสมาชิกที่ไดจายไปดังกลาวคืนดวย
พนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติการตามพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปน การฉอโกงประชาชน
พ.ศ. ๒๕๒๗ ไดพิจารณาประกอบกับติดตามสืบสวนพฤติการณของจําเลยที่ ๑ ตลอดมากอนไดรับ
คํารองเรียนจากผูเสียหายทั้ง ๑๒๔ คน แลว เห็นวา จําเลยที่ ๑ ไดประกอบธุรกิจใหบริการสมาชิก
ในรูปแบบการจัดสรรวันพักผอน (Time Sharing) ดวยการใหบริการสถานที่พักผอน โรงแรม รีสอรท
จั ด นํ า เที่ ย ว จั ด หาสถานที่ อ อกกํ า ลั ง กายแก ส มาชิ ก และให บ ริ ก ารส ว นลดในการจั ด ซื้ อ สิ น ค า
จากห างสรรพสิ น ค า รา นอาหาร ภั ต ตาคาร และโรงแรม ในราคาพิ เ ศษแก สมาชิก จํา เลยที่ ๑
ไดรวมกับจําเลยที่ ๒ และที่ ๓ กระทําธุรกิจบริการดังกลาวบังหนา และปกปดความจริง ซึ่งความจริง
แลวธุรกิจที่ดําเนินการดังกลาวเปนการระดมเงินทุนจากประชาชนที่หลงเชื่อจากการโฆษณาของจําเลยที่ ๑
ที่ ๒ และที่ ๓ กลาวคือ ไดหลอกลวงชักชวนประชาชนใหเขาเปนสมาชิกของจําเลยที่ ๑ โดยรับเงิน
จากสมาชิก ในอั ตราคนละ ๓๐,๐๐๐ บาท และ ๖๐,๐๐๐ บาท และจําเลยที่ ๑ ตกลงวาจะจา ย
ผลประโยชนตอบแทนใหแ กสมาชิกเหลานั้นที่สามารถชักจูงบุคคลอื่น ใหเขามาเปนสมาชิกใหมกับ
จําเลยที่ ๑ ไดในอัตราที่สูงกวาอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สถาบันการเงิน ตามกฎหมายวาดวยดอกเบี้ยเงิน
ใหกูยืมของสถาบันการเงินจะพึงจายไดเพื่อเปนการจูงใจใหสมาชิกเหลานั้นหาสมาชิกรายใหมตอ ๆ ไป
แลวนําเงินคาสมัครสมาชิกของสมาชิกใหมมาจายใหแกสมาชิกเหลานั้นหมุนเวียนกันไปแบบแชรลูกโซ
การกระทําของจําเลยที่ ๑ ถึงจําเลยที่ ๓ กับพวก มีลักษณะเขาขายเปนการกระทําความผิดฐานกูยืมเงิน
ที่เปนการฉอโกงประชาชน ตามพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗
และที่แ กไขเพิ่ม เติม และรวมฉ อโกงประชาชนและเพื่อปองกัน มิใ หประชาชนหลงเชื่อคําโฆษณา
หลอกลวงชักชวนเขาสมัครเปนสมาชิกของจําเลยที่ ๑ อีกตอไป เนื่องจากการชักชวนดังกลาวได
กระจายไปตามต า งจั ง หวั ด ตามชนบทในหมู ผู มี ร ายได น อ ย กลุ ม เกษตรกร ชาวไร ชาวนา
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ผูใ ชแ รงงานคนยากจน ตอ มาในวัน ที่ ๑๑ กุม ภาพัน ธ ๒๕๓๗ กระทรวงการคลังจึงไดรองทุกข
กลาวโทษตอพนักงานสอบสวน กองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ กรมตํารวจใหดําเนินสอบสวนคดี
กับจําเลยที่ ๑ ถึงจําเลยที่ ๓ กับพวก พนักงานสอบสวน กองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ
กรมตํารวจ ไดทําการสอบสวนแลว เห็นวา การกระทําของจําเลยที่ ๑ ถึงจําเลยที่ ๓ เปนความผิด
ขอหารวมกัน กูยืม เงินที่เปน การฉอโกงประชาชนและรวมกันดําเนินการกูยืม เงินเปนปกติธุระที่เปน
การฉอโกงประชาชนและรวมกันฉอโกงประชาชนตามขอกลาวหาจริง ทั้งนี้โดยไดรวมกระทําความผิด
กับจําเลยที่ ๔ ถึงจําเลยที่ ๑๐ ทําใหประชาชนจํานวน ๒๔,๑๒๙ คน หลงเชื่อ มาสมัครเปนสมาชิก
กับจําเลยที่ ๑ โดยจําเลยที่ ๑ มีรายรับจากคาสมัครสมาชิกทั้งสิ้นรวมเปนเงิน ๗๒๗,๔๔๐,๐๐๐ บาท
ตอมาผูบังคับการกองบัง คับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ ซึ่งเปน หัวหนาพนักงานสอบสวน
กองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจและเปนพนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติการตามพระราชกําหนด
การกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ ไดสงเรื่องใหโจทกดําเนินคดีฟองรองจําเลยทั้ง ๑๐
ใหเปนบุคคลลม ละลาย ตามพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗
มาตรา ๑๐
โจทกไดพิจารณาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานตามทางสอบสวนแลวไดความวา จําเลยที่ ๑
เปนนิติบุคคลตามกฎหมายโดยมีจําเลยที่ ๒ และที่ ๓ เปนกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนจําเลยที่ ๑
จําเลยที่ ๔ ที่ ๕ และที่ ๖ จดทะเบียนเปนกรรมการบริษัทจําเลยที่ ๑ โดยมีจําเลยที่ ๘ ที่ ๙ และที่ ๑๐
เปนผูจัดการสาขา และจําเลยที่ ๗ เปนเจาหนาที่ผูบริหารฝายขายและประธานชมรมฝายขาย ในการจัดหา
สมาชิกใหมของบริษัทจําเลยที่ ๑ จําเลยที่ ๒ ถึงที่ ๑๐ เปนผูรับผิดชอบในการดําเนินงานของจําเลยที่ ๑
ระหวางวัน ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๓๔ ถึงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๓๗ จําเลยทั้ง ๑๐ ไดรวมกัน
ดํ า เนิ น กิ จ การกู ยื ม เงิ น เป น ปกติ ธุ ร ะที่ เ ป น การฉ อ โกงประชาชน และร ว มฉ อ โกงประชาชนด ว ย
วิธีโฆษณาประกาศทางสื่อมวลชน ทั้งทางโทรทัศน วิทยุ และหนังสือพิมพ ตลอดจนแจกจายเอกสาร
เผยแพรกระจายขาวชักชวนดวยวาจา และแตงตั้งบุคคลจํานวนมากใหกระทําการประกาศโฆษณาแพรขาว
ใหปรากฏแกประชาชนทั่วไป ตั้งแตสิบคนขึ้นไปวา จําเลยที่ ๑ ประกอบธุรกิจใหบริการจัดสรรวันพักผอน
แกสมาชิกฟรีป ละ ๔ วัน ๔ คื น จัด บริการสถานที่ พักผอน สถานที่ออกกําลังกาย (FITNESS)
ใหบริการฟรีตลอดทั้งป จัดฝกอบรมการพูดในที่ชุมชน พัฒนาบุคลิกภาพ บริการจองหองพัก โรงแรม
สถานที่พักผอ นทั่วประเทศในราคาสวนลดรอยละ ๑๐-๕๐ จัดจําหนายสินคาตั๋วเครื่องบิน รถเชา
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และจั ด ท อ งเที่ย วในราคาพิ เศษ ให บ ริ การส ว นลดร อ ยละ ๕-๓๕ ในการจั ด ซื้ อ และบริ ก ารจาก
หางสรรพสินคา ภัตตาคาร และโรงพยาบาล โดยจําเลยที่ ๑ จะใหบริการเฉพาะสมาชิกของจําเลยที่ ๑
เทานั้น สมาชิกของจําเลยที่ ๑ แบงออกเปน ๒ ประเภท คือ ประเภทที่ ๑ เก็บคาสมาชิกรายละ ๓๐,
๐๐๐ บาท และคาบํารุง ฯ เปนรายปอีกปละ ๒,๕๐๐ บาท ประเภทที่ ๒ เก็บคาสมาชิกรายละ ๖๐,
๐๐๐ บาท และคาบํารุง ฯ เปนรายปอีกปละ ๕,๔๐๐ บาท หากสมาชิกคนใดประสงคจะเปนพนักงาน
หรือสมาชิกฝายขายอิสระ จะตองผานการฝกอบรมหลักสูตรเบื้องตน ตองชําระเงินคาสมัครอีกคนละ
๑,๕๐๐ บาท และคาตอสมาชิกฝายขายอิสระทุกปอีกปละ ๑,๕๐๐ บาท โดยสมาชิกฝายขายอิสระ
มีสิทธิชักชวนบุคคลภายนอกเขาเปนสมาชิกใหมของจําเลยที่ ๑ ได โดยจําเลยที่ ๑ จะจายผลประโยชน
ตอบแทนในลักษณะเปนเงิน กําไร เงินสวนลด เงิน สวนลดพิเศษ เงินโบนัส และเงิน ปน ผลใหกับ
สมาชิกผูแนะนํา นอกจากนั้นยังไดผลประโยชนตอบแทนอื่นอีก และการจายผลประโยชนตอบแทน
ของจํ าเลยที่ ๑ ให กับสมาชิก ฝายขายอิส ระมีจํ านวนสูงกว าอัต ราดอกเบี้ย สูงสุด ที่สถาบัน การเงิ น
ตามกฎหมายวาดวยดอกเบี้ยเงินใหกูยืม ของสถาบัน การเงินจะพึงจายได เพื่อเปนสิ่งลอใจใหสมาชิก
ฝายขายอิสระชักชวนบุคคลภายนอกเขาเปนสมาชิกใหม โดยจําเลยที่ ๑ จะไดนําเงิน คาสมัครเปน
สมาชิกใหมมาหมุนเวียนจายเปนผลประโยชนตอบแทนใหกับสมาชิกตอเนื่องโดยที่จําเลยทั้ง ๑๐ ไดรูหรือ
ควรรู อยู แ ลววาตนเองไมสามารถประกอบกิ จการใด ๆ โดยชอบด วยกฎหมายที่จะให ผลประโยชน
ตอบแทนพอเพียงที่จะนํามาจายในอัตรานั้นได จําเลยทั้ง ๑๐ มิไดมีเจตนาที่จะประกอบธุรกิจจัดสรร
วันพักผอนใหแกสมาชิกดังที่ประกาศโฆษณาไว แตจําเลยทั้ง ๑๐ มีเจตนาทุจริตหลอกลวงประชาชน
โดยอางการใหบริการดังกลาวบังหนา และปกปดความจริง จําเลยทั้ง ๑๐ มีเจตนาที่จะระดมเงินทุน
ดวยวิธีหาสมาชิกใหมเพิ่ม เติมอยางไมจํากัดใหมากที่สุดเพื่อจําเลยทั้ง ๑๐ จะไดเงิน คาสมาชิกใหม
ในอัตราคนละ ๓๐,๐๐๐ บาท และ ๖๐,๐๐๐ บาท
การกระทําของจําเลยทั้ง ๑๐ ดังกลาว เปนความผิดฐานกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน
โดยจําเลยทั้ง ๑๐ ไดดําเนินการกูยืมเงินเปนปกติธุระ ตามพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกง
ประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๔ และมาตรา ๕ ประกอบพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนด
การกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ พ.ศ. ๒๕๓๔ และเปนการฉอโกงประชาชน
ได มี ป ระชาชนหลงเชื่ อ ในการโฆษณาหลอกลวงด ว ยวิ ธี ก ารต า ง ๆ มาสมั ค รเป น สมาชิ ก ของ
จําเลยที่ ๑ ถึง ๒๔,๑๒๙ คน และไดจายเงินคาสมัครใหแกจําเลยที่ ๑ แลว รวมทั้งสิ้น ๗๒๗,๔๔๐,
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๐๐๐ บาท และเนื่ อ งจากวั ต ถุ ป ระสงค ใ นการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของจํ า เลยทั้ ง ๑๐ ดั ง กล า ว
เปนการขัดตอกฎหมายโดยชัดแจง จําเลยทั้ง ๑๐ จึงมีหนี้สินที่จะตองคืนใหแกสมาชิกที่ถูกหลอกลวง
เต็มตามจํานวนที่จําเลยที่ ๑ ไดรับมา และการที่จําเลยทั้ง ๑๐ เปนหนี้ผูเสียหายจํานวน ๒๔,๑๒๙ คน
รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๗๒๗,๔๔๐,๐๐๐ บาท หนี้สิน ดังกลาวเกิดจากการหลอกลวงใชกลอุบายในการ
ดําเนินธุรกิจอันมิชอบดวยกฎหมายของจําเลยทั้ง ๑๐ ซึ่งจําเลยทั้ง ๑๐ จะตองรวมกันรับผิดชอบคืนเงิน
ดังกลาวใหกับผูเสียหายทั้งหมด ดังนั้น หนี้ดังกลาวจึงเปนหนี้ที่กําหนดจํานวนไดโดยแนนนอนและ
ไดมีการตรวจสอบหลักทรัพยและหนี้สินของจําเลยทั้ง ๑๐ แลว ปรากฏวา ทรัพยสินของจําเลยทั้ง ๑๐
ที่มีอยูไมพอชําระหนี้แกผูเสียหายทั้งหมดได จึงถือไดวาจําเลยทั้ง ๑๐ เปนผูมีหนี้สินลนพนตัว และ
หนี้สินดังกลาวเปนหนี้ที่กําหนดจํานวนไดโดยแนนอน นอกจากนั้นจําเลยที่ ๒, ๕, ๖, ๘ และที่ ๑๐
ยัง ได ไปเสี ยจากเคหะสถานที่เ คยอยู เพื่ อประวิง การชํ าระหนี้ห รือ มิใ หเ จา หนี้ ได รับ ชํา ระหนี้ แ ละ
เพื่อหลบหนีการจับกุมของพนักงานสอบสวนถึงวันฟองนี้ยังจับกุมตัวไมได พฤติการณของจําเลยทัง้ ๑๐
ดังกลาว แสดงวา มีหนี้สินลนพนตัว เขาเงื่อนไขที่จะถูกฟองใหเปนบุคคลลมละลายได เพื่อคุมครอง
ประโยชนของประชาชนและผูเสียหาย อาศัยอํานาจตามพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน
พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๑๐ โจทกจึงตองฟองจําเลยทั้ง ๑๐ ใหเปนบุคคลลมละลายตอไป
จําเลยที่ ๑ จําเลยที่ ๔ จําเลยที่ ๕ จําเลยที่ ๖ จําเลยที่ ๘ และจําเลยที่ ๑๐ ยื่นคําใหการปฏิเสธ
ฟองของโจทก สรุปไดวา จําเลยที่ ๑ ไมเคยประกอบกิจการผิดไปจากวัตถุประสงค ไมเคยถูกทางราชการ
กลาวหาวาทําธุรกิจผิดจากที่จดทะเบียนไวแตอยางใด และไมเคยกระทําการใดอันเปนการระดมทุนนอกระบบ
ซึ่งเปนความผิดตามพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ การรองเรียน
ของนายธวัช คูนาเอก กับพวกรวม ๑๒๔ คน ตอพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชกําหนดการกูยืมเงิน
ที่เปนการฉอโกงประชาชน ฯ นั้น จะมีการรองเรียนกันจริงหรือไมเพียงใด จําเลยที่ ๑ ไมเคยทราบมากอน
ทราบแตเพียงวา สมาชิกสวนใหญของจําเลยที่ ๑ ไมไดไปรองเรียนตอกระทรวงการคลัง และจําเลยที่ ๑
ไมเคยผิดสัญญาบริการกับบุคคลใดหรือลูกคารายใด สวนจําเลยที่ ๒ จําเลยที่ ๓ จําเลยที่ ๗ และ
จําเลยที่ ๙ ไมไดยื่นคําใหการ
ศาลลมละลายกลางมีคําสั่งพิทักษทรัพยของลูกหนี้ทั้งสิบเด็ดขาดตามพระราชกําหนดการกูยืมเงิน
ที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๑๐ และพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓
มาตรา ๑๔ เปนคดีหมายเลขแดงที่ ๒๔๒/๒๕๔๕
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จําเลยที่ ๑ และจําเลยที่ ๓ ยื่นอุทธรณคําสั่งศาลลมละลายกลาง ขอใหศาลอุทธรณมีคําสั่งให
เพิกถอนคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดของลูกหนี้ทั้งสิบและพิพากษากลับคําพิพากษาของศาลชั้นตนใหยกฟอง
ใหปลอยทรัพยที่กระทรวงการคลังมีคําสั่งใหยึดหรืออายัดทรัพยสินของจําเลยที่ ๑ กับพวกรวม ๑๐ คน
ตอมาจําเลยที่ ๑ และจําเลยที่ ๓ ยื่นคํารองตอศาลอุทธรณโตแยงวา พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปน
การฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔
และมาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ ง
กลาวคือ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ ลิดรอนและจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ซึ่งเปนเพียง
ผูตองหาวาเปนผูกระทําความผิดตามพระราชกําหนดดังกลาวเทานั้น ยังมิไดเปนผูกระทําความผิดแตอยางใด
ซึ่งตามรัฐธรรมนูญไดบัญญัติไววา ผูที่เปนผูตองหาหรือจําเลย ใหสันนิษฐานไวกอนวาไมมีความผิด
และกอนมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดวาบุคคลใดไดกระทําผิดจะปฏิบัติตอบุคคลนั้นเสมือนเปนผูกระทํา
ความผิดมิได ซึ่งการที่ใ หพนักงานเจาหนาที่ใชดุลพินิจดังกลาวในขณะที่ผูถูกกลาวหายังคงเปนเพียง
ผูตองหาเทานั้น โดยศาลยังมิไดมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดวามีความผิด ใหมีอํานาจในการที่จะยึดหรือ
อายัดทรัพยสิน ของผูตองหา รวมทั้งการใหอํานาจพนักงานอัยการฟองผูกูยืมเงิน ที่เปน ผูตองหาว า
กระทําความผิด มาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ เปนบุคคลลม ละลายได ยอมทําใหบุคคลเหลานั้น ไดรับ
ความเสียหายและเปนการกระทําที่เสมือนหนึ่งวาผูถูกกลาวหาถูกศาลพิพากษาวาเปนผูกระทําความผิด
ตามพระราชกํ าหนดดัง กลา วแล ว ทั้ ง ๆ ที่ ผูตอ งหามีสิท ธิอัน สมบูร ณที่จ ะตอ งตอ สูคดี เพื่อ พิสูจ น
ความบริสุทธิ์ของตน ซึ่งในระหวางที่ยังไมมีคําพิพากษาของศาลวาผูตองหาหรือจําเลยเปน ผูกระทํา
ความผิดหรือไม กลับตองถูกยึดหรืออายัดทรัพยสินและถึงขนาดถูกฟองใหเปนบุคคลลมละลายไดทันที
โดยอาศัยเพียงแคการใชดุลพินิจของพนักงานเจาหนาที่เทานั้น ทั้งในพระราชกําหนดดังกลาวก็ไมมี
บทบัญญัติคุม ครองผูที่ถูกกลาวหาที่ตกเปน ผูตองหาหรือจําเลย วาหากตอมาภายหลังผูตองหาหรือ
จําเลยมิไดเปนผูกระทําความผิดแลวจะไดรับการเยียวยาแกไขอยางไร ซึ่งการใชดุลพินิจของพนักงาน
เจาหนาที่ดังกลาวก็มิไดมีหลักประกันอันใดวา จะใชดุลพินิจดวยความถูกตองและเปนธรรม ดังนั้น
การที่ผูถูกกลาวหาถูกยึดหรืออายัดทรัพย หรือถูกฟองลมละลาย ถือวาไมไดรับความเสมอภาคกัน
ในกฎหมายถูกลิดรอนถูกละเมิดและถูกจํากัดสิทธิและเสรีภาพในบุคคลและทรัพยสินโดยไมไดรับ
ความคุมครอง ดังเห็นไดจากขณะนี้ยังมิไดมีคําพิพากษาในสวนของคดีอาญาวาลูกหนี้ทั้งสิบไดกระทํา
ความผิดตามพระราชกําหนดดังกลาว แตลูกหนี้ทั้งสิบอันรวมถึงผูรองทั้งสองกลับถูกยึดและอายัด
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ทรั พ ย สิ น และถู ก ฟ อ งเป น คดี ล ม ละลาย และศาลล ม ละลายกลางได วิ นิ จ ฉั ย ในคดี ล ม ละลายว า
แมการกระทําของลูกหนี้ทั้งสิบยังมิไดเปน การกระทําผิดตามพระราชกําหนด ฯ แตไดอยูใ นฐานะ
เปน ผูต องหาแลว จึ งไดมี คําสั่ งใหลู กหนี้ ทั้ง สิบ ถูกพิ ทัก ษทรั พย เด็ ดขาด โดยลู กหนี้ทั้ งสิบ ยัง มิไ ด
ถูกพิพากษาวาไดกระทําความผิดในสวนของคดีอาญาแตอยางใด ทั้งที่มูลเหตุที่นํามาสูการฟองคดีอาญา
เกิ ด ขึ้ น จากพระราชกํ า หนด ฯ ดั ง กล า ว ก็ ช อบที่ จ ะได รั บ การพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย และชั่ ง น้ํ า หนั ก
พยานหลักฐานทั้งปวงเสียกอน จนแนใ จวา การกระทํานั้น เปน ความผิด และผูรองทั้งสองไมอาจ
ดํา รงชี วิ ต เช น เดีย วกั บบุ ค คลทั่ ว ไป เพราะผลของคํ า สั่ง พิ ทั กษ ท รั พย เ ด็ ดขาดมีผ ลกระทบตอ ชี วิ ต
ทรัพยสิน และความเปนอยูของผูรอง ทําใหตกอยูในฐานะเปนบุคคลลมละลาย ดังนั้น การที่บทบัญญัติ
ในพระราชกําหนดดังกลาวใหอํานาจพนักงานเจาหนาที่ทําการยึดหรืออายัดทรัพยสิน รวมถึงการฟอง
ลมละลาย และการที่ศาลจะมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดรวมทั้งอํานาจจัดการทรัพยสินของเจาพนักงาน
พิทักษทรัพย จึงเปนบทบัญญัติที่ขัดหรือแยงตอรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙
มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง และขอใหศาลอุทธรณสงความเห็น
ตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
ศาลอุทธรณพิจารณาแลวเห็นวา บทบัญญัติในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ แหงพระราชกําหนด
การกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ ยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวาขัดหรือ
แยงตอรัฐธรรมนูญหรือไม จึงใหสงคํารองตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัยตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
ประเด็นพิจารณาเบื้องตน
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ มี คํ า สั่ ง รั บ คํ า ร อ งไว ดํ า เนิ น การตามข อ กํ า หนดศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ย
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๑๒ และรับไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๔
ขอกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๔ “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ยอมไดรับความคุมครอง”
มาตรา ๒๖ “การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้”
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มาตรา ๒๙ “การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐ ธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิได
เวน แตโดยอาศัยอํ านาจตามบทบัญญั ติแ ห งกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่ รัฐ ธรรมนูญนี้ กําหนดไวแ ละ
เทาที่จําเปนเทานั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได
กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใด
กรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจ
ในการตรากฎหมายนั้นดวย
บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎหรือขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดวย โดยอนุโลม”
มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง “บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
เทาเทียมกัน”
มาตรา ๓๓ “ในคดีอาญา ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด
กอ นมีคําพิพากษาอัน ถึงที่สุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทําความผิด จะปฏิ บัติตอบุคคลนั้ น
เสมือนเปนผูกระทําความผิดมิได”
มาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง “สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครอง ขอบเขตแหงสิทธิ
และการจํากัดสิทธิเชนวานี้ ยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ”
พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗
มาตรา ๘ “ถาพนักงานเจาหนาที่มีเหตุอันควรเชื่อวา ผูกูยืมเงินผูใดที่เปนผูตองหาวากระทํา
ความผิดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ มีหนี้สิน ลน พน ตัวตามกฎหมายวาดวยการลมละลาย หรือ
มีสิน ทรัพยไมพอชําระหนี้สิน และเห็นสมควรใหมีการดําเนิน การยึดหรืออายัดทรัพยสิน ของผูนั้น
ไว กอ นเพื่อ คุม ครองประโยชน ข องประชาชนผู ใ หกู ยืม เงิ น ให พนั กงานเจ าหน าที่ โดยอนุมั ติข อง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูนั้นไวกอนได แตจะยึดหรือ
อายัดทรัพยสินไวเกินกวาเกาสิบวันไมได เวนแตในกรณีมีการฟองคดีตอศาลตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐
ใหคําสั่งยึดหรืออายัดดังกลาวยังคงมีผลตอไปจนกวาศาลจะสั่งเปนอยางอื่น
เมื่อไดมีการยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูใดไวตามวรรคหนึ่ง หรือเมื่อพนักงานเจาหนาที่มี
เหตุอันควรเชื่อวาผูกูยืมเงินที่เปนผูตองหาวากระทําความผิดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ มีหนี้สินลนพนตัว
ตามกฎหมายวาดวยการลมละลาย หรือมีสินทรัพยไมพอชําระหนี้สิน แตยังไมสมควรสั่งยึดหรืออายัด
ทรัพ ยสิน ตามวรรคหนึ่ง ใหพนั กงานเจาหนาที่ สง เรื่อ งให พนั กงานอัย การเพื่ อพิจ ารณาดํ าเนิ น คดี
ลมละลายตอไปตามมาตรา ๑๐
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การยึดหรืออายัดทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง ใหนําบทบัญญัติตามประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวกับการยึด
หรืออายัดทรัพยสินมาใชบังคับโดยอนุโลม”
มาตรา ๑๐ “เพื่อคุมครองประโยชนของประชาชนผูใหกูยืมเงิน ใหพนักงานอัยการมีอํานาจ
ฟองผูกูยืมเงินที่เปนผูตองหาวากระทําความผิดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ เปนบุคคลลมละลายได เมื่อ
(๑) เปนผูมีหนี้สินลนพนตัว หรือมีสินทรัพยไมพอชําระหนี้สินได
(๒) เปนหนี้สินผูใหกูยืมเงินรายหนึ่งหรือหลายรายเปนจํานวนไมนอยกวาหนึ่งแสนบาท และ
(๓) หนี้นั้นอาจกําหนดจํานวนไดโดยแนนอน ไมวาหนี้นั้นจะถึงกําหนดชําระโดยพลันหรือ
ในอนาคตก็ตาม
การฟองคดีลมละลายตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนินกระบวนพิจารณาไปตามกฎหมายวาดวยการลมละลาย
โดยใหถื อวาพนั กงานอัย การมีฐ านะและสิทธิหน าที่เสมือ นเจาหนี้ผูเปน โจทกแ ละใหไดรั บยกเว น
คาธรรมเนียม คาฤชาธรรมเนียม หรือการตองวางเงินประกันตาง ๆ ตามกฎหมายดังกลาว
ในการพิจารณาคดีลมละลาย ถาศาลพิจารณาไดความจริงตามวรรคหนึ่ง ใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพย
ลูกหนี้เด็ดขาด
ในการพิพากษาคดีลมละลายตามมาตรานี้ ใหศาลมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับสวนแบง
ทรัพยสินของเจาหนี้ในลําดับ (๘) ของมาตรา ๑๓๐ แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓
เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกเจาหนี้ทั้งหลาย โดยใหคํานึงถึงผลประโยชนตอบแทนที่เจาหนี้ผูใหกูยืมเงิน
แตละรายไดรับมาแลวกอนมีการดําเนินคดีลมละลายประกอบดวย”
ประเด็นการวินิจฉัย
พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓
และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง หรือไม
ขอพิจารณาและคําวินิจฉัย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๔ เปนบทบัญญัติกําหนดให
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพของบุคคลยอมไดรับความคุมครอง รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖
เปนบทบัญญัติที่ใหองคกรของรัฐ ทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักดิ์ศ รีความเปน มนุษย สิทธิและเสรีภาพ
ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ บัญญัติเปนหลักการไววา การจํากัดสิทธิและ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๙

เสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิไดแตมีขอยกเวนใหกระทําได โดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐ ธรรมนูญนี้กําหนดไว และเทาที่จําเปนเทานั้น และ
จะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได กฎหมายที่ออกมาจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไปไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เป น การเจาะจง รั ฐ ธรรมนูญ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง เปน บทบั ญญั ติเ กี่ ยวกับ การคุม ครองสิ ท ธิ
และเสรีภาพของชนชาวไทย ใหบุคคลมีความเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองอยางเทาเทียมกัน
รัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๓๓ เปน บทบัญญัติที่ใ หสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา
ไมมีความผิด และกอนมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงวา บุคคลใดไดกระทําความผิดจะปฏิบัติตอบุคคลนั้น
เสมือนเปนผูกระทําความผิดมิได รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง เปนบทบัญญัติที่ใหความคุมครอง
สิทธิของบุคคลในทรัพยสิน บุคคลผูเปน เจาของทรัพยสิน ยอมมีสิทธิที่จะใชสอยและไดประโยชน
จากทรัพ ยสิ น ของตน มี สิท ธิติ ดตามและเอาคืน และขัด ขวางบุค คลที่เ ขา มาเกี่ย วข องกับ ทรั พย สิ น
โดยมิชอบดวยกฎหมาย แตขอบเขตแหงสิทธิและการจํากัดสิทธิของบุคคลในทรัพยสิน อาจถูกจํากัดได
โดยกฎหมายที่รัฐธรรมนูญใหอํานาจในการตราขึ้น ซึ่งการจํากัดสิทธิของบุคคลตองกระทําเทาที่จําเปน
และไมกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิของบุคคลในทรัพยสินนั้น
พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มีเหตุผลในการประกาศใช
คือ เนื่องจากปรากฏวา มีการกูยืมเงินหรือรับฝากเงินจากประชาชนทั่วไป โดยมีการจายดอกเบี้ยหรือ
ผลประโยชนอยางอื่นตอบแทนใหสูงเกินกวาประโยชนที่ผูกูยืมเงินหรือผูรับฝากเงินจะพึงหามาไดจาก
การประกอบธุรกิจตามปกติ โดยผูกระทําไดลวงประชาชนที่หวังจะไดดอกเบี้ยในอัตราสูงใหนําเงิน
มาเก็บไวกับตนดวยการใชวิธีการจายดอกเบี้ยในอัตราสูงเปนเครื่องลอใจ แลวนําเงินที่ไดจากการกูยืม
หรือรับฝากเงินรายอื่น ๆ มาจายเปนดอกเบี้ยหรือผลประโยชนใหแกผูใหกูยืมเงิน หรือผูฝากเงินรายกอน ๆ
ในลักษณะตอเนื่องกัน ซึ่งการกระทําดังกลาวเปนการฉอโกงประชาชน เพราะเปนที่แนนอนอยูแลววา
ในที่สุดจะตองมีประชาชนจํานวนมากไมสามารถไดรับตนเงินกลับคืนได และผูกูยืมเงินหรือผูรับฝากเงิน
กับผูที่รวมกระทําการดังกลาวจะไดรับประโยชนจากเงินที่ตนไดรับมา เพราะผูใหกูยืมเงินหรือผูฝากเงิน
ไมสามารถบังคับหรือติดตามใหมีการชําระหนี้ได อนึ่งกิจการดังกลาวนี้มีแนวโนมจะขยายตัวแพรหลาย
ออกไปอยางรวดเร็ว หากปลอยใหมีการดําเนินการตอไปยอมจะกอใหเกิดผลรายแกประชาชนทั่วไป
และจะเปน อัน ตรายอยางรายแรงตอเศรษฐกิจของประเทศ สมควรที่จะมีกฎหมายเพื่อปราบปราม
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การกระทําดังกลาว กับสมควรวางมาตรการเพื่อคุมครองประโยชนของประชาชนที่อาจไดรับความเสียหาย
จากการถูกหลอกลวง พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน ฯ ไดกําหนดองคประกอบ
ของความผิดฐานกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชนตามมาตรา ๔ มีสาระสําคัญวา ในการกูยืมเงิน
บุคคลใดโฆษณาหรือประกาศใหปรากฏตอประชาชนหรือกระทําดวยประการใด ๆ ใหปรากฏแกบุคคล
ตั้งแตสิบคนขึ้น ไปวา ตนหรือบุคคลใดจะจายหรืออาจจายผลประโยชนตอบแทนใหตามพฤติการณ
แหงการกูยืมเงิน ในอัตราที่สูงกวาอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยดอกเบี้ยเงิน
ใหกูยืมของสถาบันการเงินจะพึงจายได โดยที่ตนรูหรือควรรูอยูแลววา ตนหรือบุคคลนั้นจะนําเงินจาก
ผูใหกูยืมเงินรายนั้นหรือรายอื่นมาจายหมุนเวียนใหแกผใู หกูยืมเงิน โดยที่ตนรูหรือควรรูอยูแลววาตนหรือ
บุคคลนั้นไมสามารถประกอบกิจการใด ๆ โดยชอบดวยกฎหมายที่จะใหผลประโยชนตอบแทนพอเพียง
ที่จะนํามาจายในอัตรานั้นได และในการนั้นเปนเหตุใหตนไดเงินที่กูยืมไป และมาตรา ๕ มีสาระสําคัญวา
ในการกูยืมเงินหรือจะกูยืมเงิน บุคคลใดมีการโฆษณาหรือประกาศแกบุคคลทั่วไปหรือโดยการแพรขาว
ดวยวิธีการอื่นใด หรือดําเนินกิจการกูยืมเงินเปนปกติธุระ หรือจัดใหมีผูรับเงินในการกูยืมเงินในแหลงตาง ๆ
หรือจัดใหมีบุคคลตั้งแตหาคนขึ้นไป ไปชักชวนบุคคลตาง ๆ เพื่อใหมีการใหกูยืมเงินหรือไดกูยืมเงิน
จากผูใหกูยืมเงินเกินสิบคน ซึ่งมีจํานวนเงินกูยืมเงินรวมกันตั้งแตหาลานบาทขึ้นไป อันมิใชการกูยืมเงิน
จากสถาบัน การเงิน ตามกฎหมายวาดวยดอกเบี้ยเงิน ใหกูยืมของสถาบัน การเงิน และผูนั้น จายหรือ
โฆษณา ประกาศ แพรขาว หรือตกลงวาจะจายผลประโยชนตอบแทนใหแ กผูใหกูยืมเงินในอัตราที่
สูงกวาอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน
จะพึงจายได ผูนั้นตองระวางโทษเชนเดียวกับผูกระทําความผิดฐานกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน
ตามมาตรา ๔ เวน แตผูนั้ น จะสามารถพิ สูจน ไดว า กิจการของตนหรือ ของบุ คคลที่ตนอางถึงนั้ น
เปน กิจการที่ใ หผลประโยชนตอบแทนเพียงพอที่จะนํามาจายตามที่ตนไดกลาวอาง หรือหากกิจการ
ดังกลาวไมอาจใหผลประโยชนตอบแทนพอเพียงก็จะตองพิสูจนไดวา กรณีดังกลาวไดเกิดขึ้นเนื่องจาก
สภาวการณทางเศรษฐกิจที่ผิดปกติอันไมอาจคาดหมายไดหรือมีเหตุอันสมควรอยางอื่น สําหรับการกูยมื เงิน
และผลประโยชนตอบแทนอัน เปนองคประกอบที่สําคัญของความผิดฐานกูยืมเงิน ที่เปน การฉอโกง
ประชาชนนั้น กฎหมายใหความหมายไววา การกูยืมเงิน หมายความวา รับเงิน ทรัพยสิน หรือ
ผลประโยชนอื่นใด ไมวาในลักษณะของการรับฝาก การกู การยืม การจําหนายบัตรหรือสิ่งอื่นใด
การรับ เขา เป น สมาชิ ก การรั บ เข า ร วมลงทุ น การรั บ เข า รว มกระทํ าการอย า งใดอย า งหนึ่ ง หรื อ
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ในลั ก ษณะอื่ น ใด โดยผู กู ยื ม เงิ น หรื อ บุ ค คลอื่ น จ า ยผลประโยชน ต อบแทน หรื อ ตกลงว า จะจ า ย
ผลประโยชนตอบแทนแกผูใ หกูยืมเงิน ไมวาจะเปน การรับเพื่อ ตนเองหรือรับ ในฐานะตัวแทนหรือ
ลูกจางของผูกูยืม เงิน หรือของผูใ หกูยื ม เงิน หรือ ในฐานะอื่น ใด และไมวาการรั บหรือการจายเงิ น
ทรัพ ยสิ น ผลประโยชนอื่ น ใด หรื อผลประโยชนต อบแทนนั้ น จะกระทํ าด วยวิธีก ารใด ๆ และ
ผลประโยชนตอบแทน หมายความวา เงิน ทรัพยสิน หรือผลประโยชนอื่นใดที่ผูกูยืมเงิน หรือบุคคลอื่น
จ า ยหรื อ จะจ า ยให แ ก ผู ใ ห กู ยื ม เงิ น เพื่ อ การกู ยื ม เงิ น ไม ว า จะจ า ยในลั ก ษณะดอกเบี้ ย เงิ น ป น ผล
หรือลักษณะอื่นใด
พิจารณาพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๘
เปนบทบัญญัติที่มีวัตถุประสงคเปน การคุม ครองประโยชนของประชาชนผูใหกูยืม เงิน เพื่อปองกัน
ผูกูยืมเงินทําการยักยายถายเทหรือซอนเรนทรัพยสินดวยวิธีการตาง ๆ แมมาตรการดังกลาวจะยังอยูใน
ขั้นตอนที่ศาลยังไมมีคําพิพากษาวาบุคคลนั้นไดกระทําความผิดก็ตาม แตการที่พนักงานเจาหนาที่จะใช
อํานาจดําเนินการยึดหรืออายัดทรัพยสินได ขอเท็จจริงอันเปนองคประกอบแหงการใชอํานาจจะตอง
เปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย กลาวคือ ผูกูยืม เงินเปนผูตองหากระทําความผิดตามมาตรา ๔
หรือมาตรา ๕ และมีหนี้สินลนพนตัวตามกฎหมายวาดวยการลมละลาย หรือมีสินทรัพยไมพอชําระหนี้
ซึ่ง การที่ บุ คคลดั ง กล าวมี ห นี้ สิ น ลน พ น ตั ว หรื อ มี สิ น ทรั พ ย ไ ม พ อชํ า ระหนี้ ย อ มมี ผ ลกระทบต อ
ประชาชนผูใหกูยืม เงิน ซึ่งอาจจะไมไดรับทรัพยสินที่ถูกฉอโกงไปคืน ดังนั้น เพื่อเปนการคุมครอง
ประโยชนของประชาชนผูใ หกูยืม เงิน กฎหมายจึงใหอํานาจพนัก งานเจาหนาที่ดําเนิน การยึดหรื อ
อายั ดทรัพ ยสิ น ของผูนั้ น ไวก อนได แตอ ยา งไรก็ ตาม พนัก งานเจ าหนา ที่จ ะต องได รับ อนุ มัติ จาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง จึงจะใชอํานาจดังกลาวได เทากับเปนการกลั่นกรองการใชอํานาจ
โดยผูบัง คับบั ญชาในระดับ สูงก อนการใชอํ านาจของพนั กงานเจ าหนาที่ นอกจากนี้ กฎหมายยัง มี
บทบัญญัติที่จํากัดอํานาจในการยึดหรืออายัดทรัพยสินของพนักงานเจาหนาที่ไว โดยกําหนดมิใหยึด
หรืออายัดทรัพยสิน เกิ น กวาเกาสิ บวัน เว น แตใ นกรณี มีการฟองคดีอาญาหรื อคดีลมละลายตอ ศาล
ตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แลว คําสั่งยึดหรืออายัดดังกลาวจึงจะยังคงมีผลตอไปจนกวาศาลจะสั่ง
เปน อยางอื่น และมาตรา ๘ วรรคสอง บัญ ญัติใ ห พนัก งานเจาหนาที่ส งเรื่ อ งให พนัก งานอั ยการ
เพื่อพิจารณาดําเนินคดีลมละลายตอไป บทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวจึงมีมาตรการตรวจสอบการใช
อํานาจของพนักงานเจาหนาที่ในการยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูตองหาวากระทําความผิดตามมาตรา ๔
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หรือมาตรา ๕ ซึ่งมีหนี้สินลนพนตัวตามกฎหมายวาดวยการลมละลาย หรือมีสินทรัพยไมพอชําระหนี้สิน
โดยผูบังคับบัญชาในระดับสูงในเบื้องตน และการตรวจสอบโดยศาลยุติธรรมอีกชั้น หนึ่ง ซึ่งเปน
หลักประกันการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
สําหรับพระราชกําหนดการกูยืม เงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๑๐
เปน บทบัญญัติที่ใ หอํานาจพนักงานอัยการฟองผูกูยืมที่เปน ผูตองหาวากระทําความผิดตามมาตรา ๔
หรือมาตรา ๕ แหงพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน ฯ เปนบุคคลลมละลายได
เมื่ อ เป น ไปตามหลั ก เกณฑ ต ามอนุ ม าตรา (๑) - (๓) และในการพิ จ ารณาคดี ล ม ละลายของศาล
ศาลจะตองพิจารณาใหไดความจริงตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง จึงจะมีคําสั่งพิทักษทรัพยลูกหนี้เด็ดขาดได
กลาวคือ นอกจากศาลจะตองพิจารณาใหไดความจริงวา เปนผูมีหนี้สินลนพนตัวหรือมีสินทรัพยไมพอ
ชําระหนี้สิน และเปน หนี้ผูใ หกูยืม เงินรายหนึ่งหรือหลายรายเปน จํานวนไมนอยกวาหนึ่งแสนบาท
และหนี้นั้นอาจกําหนดจํานวนไดโดยแนน อนจะถึงกําหนดชําระโดยพลันหรือในอนาคตก็ตามแลว
ศาลจะตอ งพิ จ ารณาใหไ ด ค วามจริ ง ดว ยว า ผู นั้ น เปน ผู กู ยื ม เงิ น ที่ เป น ผู ต องหาว ากระทํ าความผิ ด
ตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ ดวย จึงเปนบทบัญญัติที่ใหศาลมีอํานาจตรวจสอบการใชอํานาจของ
พนักงานเจาหนาที่ตามพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ ดังนั้น
พระราชกํ า หนดการกู ยื ม เงิ น ฯ มาตรา ๑๐ จึ ง เป น ทั้ ง บทบั ญ ญั ติ ที่ ใ ห ค วามคุ ม ครองประโยชน
ของประชาชนผูใหกูยืมเงิน และใหความคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจากการใชอํานาจรัฐดวย
แตอยางไรก็ตาม พระราชกําหนดการกูยืมเงิน ที่เปนการฉอโกงประชาชน ฯ มาตรา ๑๐ วรรคทาย
ที่ใหศาลมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับสวนแบงทรัพยสินของเจาหนี้ในลําดับ (๘) ของมาตรา ๑๓๐
แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ นั้น เนื่องจากมาตรา ๑๓๐ ไดมีการแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนผลให มาตรา ๑๓๐ ไมมีอนุมาตรา (๘)
คงเพียงอนุมาตรา (๗) ที่ใชขอความเชนเดียวกับอนุมาตรา (๘) เดิม จึงควรแกไข มาตรา ๑๐ วรรคทาย
ดังกลาวใหสอดคลองกับการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติลมละลาย ฯ
ดังนั้น พระราชกําหนดการกูยืมเงิน ที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๘
และมาตรา ๑๐ จึงเปนบทบัญญัติที่ใหความคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ ไมเปนบทบัญญัติที่มีผลใหการใชอํานาจโดยองคกรของรัฐละเมิดศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพ ตามรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๖ เปน บทบัญญัติที่จํากัดสิทธิและ
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เสรีภาพของบุคคลภายในเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ กําหนดไว และใหความคุมครองบุคคล
ตามกฎหมายเทาเทียมกันตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง ไมขัดตอหลักการคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพของผู ตองหาหรือจํ าเลยกอ นมีคํา พิพากษาอัน ถึ งที่สุดแสดงวา บุคคลนั้น ไดก ระทําความผิ ด
จะปฏิ บั ติ ต อ บุ ค คลนั้ น เสมื อ นเป น ผู ก ระทํ า ความผิ ด มิ ไ ด ตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๓๓ และ
เปนบทบัญญัติที่จํากัดสิทธิในทรัพยสินของบุคคลเทาที่จําเปนภายในขอบเขตที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘
วรรคหนึ่ง ใหกระทําได
อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงวินิจฉัยวา พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน
พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ ไมขัดหรือ แยงตอรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๒๖
มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง
นายผัน จันทรปาน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ปฏิบัติหนาที่ประธานที่ประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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คําวินิจฉัยของ นายจิระ บุญพจนสุนทร ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๖๓/๒๕๔๘

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๘

เรื่อง ศาลอุทธรณสงคําโตแยงของจําเลย (บริษัท บลิสเชอร อิน เตอรกรุพ จํากัด กับพวก) ขอให
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ (กรณีพระราชกําหนดการกูยืมเงิน
ที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๓ และ
มาตรา ๔๘)
กรณีสืบเนื่องจากพนักงานอัยการ สํานักงานอัยการสูงสุด อาศัยอํานาจตามพระราชกําหนด
การกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๑๐ ฟอง
บริษัท บลิสเชอร อินเตอรกรุพ จํากัด ที่ ๑ กับพวกรวม ๑๐ คนตอศาลแพง โดยขอใหมีคําสั่งพิทักษทรัพย
จําเลยทั้งสิบเด็ดขาดและพิพากษาใหจําเลยทั้งสิบเปนบุคคลลมละลาย ตามพระราชบัญญัติลมละลาย
พุทธศักราช ๒๔๘๓ ตอไป ปรากฏตามคดีหมายเลขดําที่ ล. ๑๖๔/๒๕๓๗
จําเลยที่ ๑ จําเลยที่ ๔ จําเลยที่ ๕ จําเลยที่ ๖ จําเลยที่ ๘ และจําเลยที่ ๑๐ ยื่นคําใหการปฏิเสธ
ฟองของโจทกและตอสูคดีหลายประเด็น สวนจําเลยที่ ๒ จําเลยที่ ๓ จําเลยที่ ๗ และจําเลยที่ ๙
ไมยื่นคําใหการ
ตอมาศาลแพงไดมีคําสั่งใหโอนคดีไปพิจารณายังศาลลมละลายกลาง เปนคดีหมายเลขดําที่
๒๒/๒๕๔๓
วัน ที่ ๑๙ กุม ภาพัน ธ ๒๕๔๕ ศาลลม ละลายกลางมีคําสั่งพิทักษ ทรัพยของจําเลยทั้งสิ บ
เด็ดขาด ตามพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๑๐ และ
พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๑๔ ตามคดีหมายเลขแดงที่ ๒๔๒/๒๕๔๕
ของศาลลมละลายกลาง
จําเลยที่ ๑ และจําเลยที่ ๓ อุทธรณคําสั่งศาลลมละลายกลาง โดยขอใหศาลอุทธรณมีคําสั่งให
เพิกถอนคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดของจําเลยทั้งสิบและพิพากษากลับคําพิพากษาของศาลชั้นตนใหยกฟอง
กับใหปลอยทรัพยที่กระทรวงการคลังมีคําสั่งใหยึดหรืออายัดทรัพยสินของจําเลยที่ ๑ กับพวกรวม ๑๐ คน
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นอกจากนี้จําเลยที่ ๑ และจําเลยที่ ๓ ไดยื่นคํารองโตแยงปญหาขอกฎหมายวา พระราชกําหนดการกูยืมเงิน
ที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๘
โดยอางเหตุผลวาถูกกลาวหาวากระทําความผิดตามพระราชกําหนดฯ ดังกลาว พนักงานเจาหนาที่
ก็สามารถใชดุลพินิจยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูตองหาได และพนักงานอัยการสามารถฟองผูถูกกลาวหา
ใหเปนบุคคลลมละลายได ทั้งที่รัฐธรรมนูญไดบัญญัติใหสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยเปนผูสุจริต
และจะปฏิบัติตอผูตองหาเหมือนผูกระทําความผิดไมได และผูตองหามีสิทธิตอสูคดีเพื่อพิสูจนความบริสุทธิ์
ของตน การที่พระราชกําหนดการกูยืม เงินฯ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ บัญญัติใ หอํานาจพนักงาน
เจาหนาที่และพนักงานอัยการไวเชนนั้นเปนการลิดรอนและจํากัดสิทธิเสรีภาพและทรัพยสินของบุคคล
โดยไมเปนธรรม และไมใหความเสมอภาคกันตามกฎหมาย ทั้งไมมีม าตรการคุมครองผูตองหาหรือ
จําเลยหากปรากฏภายหลังวา ไมไดเปนผูกระทําความผิด ขอใหสงปญหาวาพระราชกําหนดการกูยืมเงินฯ
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๘
หรือไม ไปใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
ศาลอุทธรณมีคําสั่งตามรายงานกระบวนพิจารณาลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๗ วา จําเลยที่ ๑
และจําเลยที่ ๓ ยื่น คํารองขอใหศ าลอุทธรณส งคํารอ งไปใหศ าลรัฐ ธรรมนูญวิ นิจฉัยวาบทบัญญั ติ
มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ แหงพระราชกําหนด ดังกลาว ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ ซึ่งศาลอุทธรณ
เห็นวาคํารองขอดังกลาว ยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐ ธรรมนูญวาขัดหรือแยงตอรัฐ ธรรมนูญหรือไม
ใหสงศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ ประกอบกับมาตรา ๖
สํานักงานศาลยุติธรรมสงคําโตแยงของจําเลยที่ ๑ และจําเลยที่ ๓ ที่ขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉั ยวา พระราชกํ าหนดการกูยื ม เงิน ที่เป น การฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ แกไ ขเพิ่ มเติ ม
พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙
มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๘ หรือไม ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่ง
ความละเอี ย ดของคํ า คู ค วามตลอดจนคํ า โต แ ย ง ของคู ค วามปรากฏตามคํ า วิ นิ จ ฉั ย ของ
ศาลรัฐธรรมนูญ (คําวินิจฉัยกลาง) แลว
ศาลรัฐธรรมนูญมีมติใหรับคํารองของจําเลยที่ ๑ และจําเลยที่ ๓ ไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๔
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คงมีประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัยวา พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการ
ฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๘ หรือไม
บทบัญญัติแหงกฎหมายที่เกี่ยวของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
“มาตรา ๖ รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือ
ขอบังคับ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับมิได”
“มาตรา ๒๖ การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้”
“มาตรา ๒๙ การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐ ธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิได
เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาทีจ่ าํ เปน
เทานั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได
กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใด
กรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจ
ในการตรากฎหมายนั้นดวย
บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎหรือขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดวย โดยอนุโลม”
“มาตรา ๓๐ บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ
ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อ
ทางศาสนา การศึกษาอบรมหรือความคิดเห็น ทางการเมืองอัน ไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐ ธรรมนูญ
จะกระทํามิได
มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพได
เชนเดียวกับบุคคลอื่น ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม”
“มาตรา ๓๓ ในคดีอาญา ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด
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กอนมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทําความผิดจะปฏิบัติตอบุคคลนั้นเสมือนเปน
ผูกระทําความผิดมิได”
“มาตรา ๔๘ สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครอง ขอบเขตแหงสิทธิและ
การจํากัดสิทธิเชนวานี้ ยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
การสืบมรดกยอมไดรับความคุมครอง สิทธิของบุคคลในการสืบมรดกยอมเปนไปตามที่กฎหมาย
บัญญัติ”
“มาตรา ๒๑๘ ในกรณีเพื่อประโยชนในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัย
สาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ พระมหากษัตริย
จะทรงตราพระราชกําหนดใหใชบังคับดังเชนพระราชบัญญัติก็ได
การตราพระราชกําหนดตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําไดเฉพาะเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นวาเปนกรณี
ฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได
ฯลฯ”
พระราชกํ า หนดการกูยื มเงิ น ที่ เ ปน การฉ อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ แก ไ ขเพิ่ มเติ ม
พ.ศ. ๒๕๓๔
“มาตรา ๔ ผูใ ดโฆษณาหรือ ประกาศใหปรากฏตอ ประชาชนหรือกระทําดวยประการใด ๆ
ใหปรากฏแกบุคคลตั้งแตสิบคนขึ้นไปวา ในการกูยืมเงิน ตนหรือบุคคลใดจะจายผลประโยชนตอบแทน
ใหสูงกวาอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน
จะพึงจายได โดยที่ตนรูหรือควรรูอยูแลววา ตนหรือบุคคลนั้นจะนําเงินจากผูใหกูยืมเงินรายนั้นหรือรายอื่น
มาจายหมุนเวียนใหแกผูใหกูยืมเงิน หรือโดยที่ตนรูหรือควรรูอยูแลววา ตนหรือบุคคลนั้นไมสามารถ
ประกอบกิจการใด ๆ โดยชอบดวยกฎหมายที่จะใหผ ลประโยชนตอบแทนพอเพียงที่จะนํามาจา ย
ในอัตรานั้นได และในการนั้น เปนเหตุใหตนหรือบุคคลใดไดกูยืม เงินไป ผูนั้นกระทําความผิดฐาน
กูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน”
“มาตรา ๕ ผูใดกระทําการดังตอไปนี้
(๑) ในการกูยืมเงินหรือจะกูยืมเงิน
(ก) มีการโฆษณาหรือประกาศแกบุคคลทั่วไป หรือโดยการแพรขาวดวยวิธีอื่นใด หรือ
(ข) ดําเนินกิจการกูยืมเงินเปนปกติธุระ หรือ
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(ค) จัดใหมีผูรับเงินในการกูยืมเงินในแหลงตาง ๆ หรือ
(ง) จัดใหมีบุคคลตั้งแตหาคนขึ้นไป ไปชักชวนบุคคลตาง ๆ เพื่อใหมีการใหกูยืมเงิน หรือ
(จ) ไดกูยืมเงินจากผูใหกูยืมเงินเกินสิบคนซึ่งมีจํานวนเงินกูยืมรวมกันตั้งแตหาลานบาท
ขึ้น ไป อัน มิใ ชการกูยืม เงิน จากสถาบัน การเงิน ตามกฎหมายวาดวยดอกเบี้ยเงิน ใหกูยืม ของสถาบัน
การเงิน และ
(๒) ผูนั้น
(ก) จาย หรือโฆษณา ประกาศ แพรขาว หรือตกลงวาจะจายผลประโยชนตอบแทน
ใหแกผูใหกูยืมเงิน ในอัตราที่สูงกวาอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยดอกเบี้ย
เงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน จะพึงจายได หรือ
(ข) ไมยอมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๗ (๑) (๒) หรือ (๓)
หรือกิจการของผูนั้นตามที่ผูนั้นไดใหขอเท็จจริงตอพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๗ ไมปรากฏหลักฐาน
พอที่จะเชื่อไดวา เปนกิจการที่ใหผลประโยชนตอบแทนพอเพียงที่จะนํามาจายใหแกผูใหกูยืมเงินทั้งหลาย
ผูนั้นตองระวางโทษเชน เดียวกับผูกระทําความผิดฐานกูยืม เงิน ที่เปนการฉอโกงประชาชน
ตามมาตรา ๔ ทั้งนี้ เวนแตผูนั้นจะสามารถพิสูจนไดวา กิจการของตนหรือของบุคคลที่ตนอางถึงนั้น
เปน กิจการที่ใ หผลประโยชนตอบแทนพอเพียงที่จะนํามาจายตามที่ตนไดกลาวอาง หรือหากกิจการ
ดังกลาวไมอาจใหผลประโยชนตอบแทนพอเพียง ก็จะตองพิสูจนไดวากรณีดังกลาวไดเกิดขึ้นเนื่องจาก
สภาวการณทางเศรษฐกิจที่ผิดปกติอันไมอาจคาดหมายไดหรือมีเหตุอันสมควรอยางอื่น”
“มาตรา ๘ ถาพนักงานเจาหนาที่มีเหตุอันควรเชื่อวา ผูกูยืมเงินผูใดที่เปนผูตองหาวากระทํา
ความผิดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ มีหนี้สินลนพนตัวตามกฎหมายวาดวยการลมละลายหรือมีสินทรัพย
ไมพอชําระหนี้ สิน และเห็น สมควรใหมีการดําเนิน การยึ ดหรืออายัดทรัพยสิน ของผู นั้น ไวกอ นเพื่ อ
คุมครองประโยชนของประชาชนผูใหกูยืม เงิน ใหพนักงานเจาหนาที่โดยอนุมัติของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังมีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูนั้นไวกอนไดแตจะยึดหรืออายัดทรัพยสินไว
เกินกวาเกาสิบวันไมได เวนแตในกรณีมีการฟองคดีตอศาลตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ ใหคําสั่งยึด
หรืออายัดดังกลาวยังคงมีผลตอไปจนกวาศาลจะสั่งเปนอยางอื่น
เมื่อไดมีการยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูใดไวตามวรรคหนึ่ง หรือเมื่อพนักงานเจาหนาที่มีเหตุ
อันควรเชื่อวาผูกูยืมเงินที่เปนผูตองหาวากระทําความผิดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ มีหนี้สินลนพนตัว
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ตามกฎหมายวาดวยการลมละลาย หรือมีสินทรัพยไมพอชําระหนี้สิน แตยังไมสมควรสั่งยึดหรืออายัด
ทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาที่สงเรื่องใหพนักงานอัยการเพื่อพิจารณาดําเนินคดีลมละลาย
ตอไปตามมาตรา ๑๐
การยึดหรืออายัดทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง ใหนําบทบัญญัติตามประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวกับ
การยึดหรืออายัดทรัพยสินมาใชบังคับโดยอนุโลม”
“มาตรา ๑๐ เพื่อคุมครองประโยชนของประชาชนผูใหกูยืมเงิน ใหพนักงานอัยการมีอํานาจฟอง
ผูกูยืมเงินที่เปนผูตองหาวากระทําความผิดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ เปนบุคคลลมละลายได เมื่อ
(๑) เปนผูมีหนี้สินลนพนตัว หรือมีสินทรัพยไมพอชําระหนี้สินได
(๒) เปนหนี้ผูใหกูยืมเงินรายหนึ่งหรือหลายรายเปนจํานวนไมนอยกวาหนึ่งแสนบาท และ
(๓) หนี้นั้นอาจกําหนดจํานวนไดโดยแนนอน ไมวาหนี้นั้นจะถึงกําหนดชําระโดยพลันหรือ
ในอนาคตก็ตาม
การฟอ งคดีล มละลายตามวรรคหนึ่ง ให ดําเนิ น กระบวนพิ จารณาไปตามกฎหมายวาดว ย
การลมละลาย โดยใหถือวาพนักงานอัยการมีฐานะและสิทธิหนาที่เสมือนเจาหนี้ผูเปนโจทก และใหไดรับ
ยกเวนคาธรรมเนียม คาฤชาธรรมเนียม หรือการตองวางเงินประกันตาง ๆ ตามกฎหมายดังกลาว
ในการพิจารณาคดีลมละลาย ถาศาลพิจารณาไดความจริงตามวรรคหนึ่ง ใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพย
ลูกหนี้เด็ดขาด
ในการพิพากษาคดีลมละลายตามมาตรานี้ ใหศาลมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับสวนแบง
ทรัพยสินของเจาหนี้ในลําดับ (๘) ของมาตรา ๑๓๐ แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓
เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกเจาหนี้ทั้งหลาย โดยใหคํานึงถึงผลประโยชนตอบแทนที่เจาหนี้ผูใหกูยืมเงิน
แตละรายไดรับมาแลวกอนมีการดําเนินคดีลมละลายประกอบดวย”
พิเคราะหแ ล วขอ เท็ จจริ งปรากฏวา ในช วงที่ ตราพระราชกํา หนดดังกลา วมีก ารหลอกลวง
ประชาชนใหนําเงินไปฝาก โดยหลอกลวงในลักษณะจะจายดอกเบี้ยใหในอัตราสูง และในที่สุดไมสามารถ
ชําระเงินคืนแกประชาชนผูฝากได อันกระทบถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ คณะรัฐมนตรี
อาศัย อํา นาจตามมาตรา ๑๕๗ ของรัฐ ธรรมนูญ แหง ราชอาณาจัก รไทย พุท ธศัก ราช ๒๕๒๑
ตราพระราชกําหนดดังกลาวขึ้น ดังปรากฏเหตุผลตามหมายเหตุทายพระราชกําหนด ฯ วา “เนื่องจากขณะนี้
ปรากฏวา มีการกูยืมเงินหรือรับฝากเงินจากประชาชนทั่วไป โดยมีการจายดอกเบี้ยหรือผลประโยชน
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อยางอื่นตอบแทนใหสูงเกินกวาประโยชนที่ผูกูยืมเงินหรือผูรับฝากเงินจะพึงหามาไดจากการประกอบธุรกิจ
ตามปกติ โดยผูกระทําไดลวงประชาชนที่หวังจะไดดอกเบี้ยในอัตราสูงใหนําเงินมาเก็บไวกับตนดวยการใช
วิธีการจายดอกเบี้ยในอัตราสูงเปนเครื่องลอใจแลวนําเงินที่ไดมาจากการกูยืมหรือรับฝากเงินรายอื่น ๆ
มาจายเปนดอกเบี้ยหรือผลประโยชนใหแกผูใหกูยืมเงินหรือผูฝากเงินรายกอน ๆ ในลักษณะตอเนื่องกัน
ซึ่งการกระทําดังกลาวเปนการฉอโกงประชาชน เพราะเปนที่แนนอนอยูแลววา ในที่สุดจะตองมีประชาชน
จํานวนมากไมสามารถไดรับตนเงินกลับคืน ได และผูกูยืมเงินหรือผูรับฝากเงินกับผูที่รวมกระทําการ
ดังกลาวจะไดรับประโยชนจากเงินที่ตนไดรับมา เพราะผูใหกูยืมเงินหรือผูฝากเงินไมสามารถบังคับหรือ
ติดตามใหมีการชําระหนี้ได อนึ่ง กิจการดังกลาวนี้มีแนวโนมจะขยายตัวแพรหลายออกไปอยางรวดเร็ว
หากปลอยใหมีการดําเนินการตอไปยอมจะกอใหเกิดผลรายแกประชาชนทั่วไป และจะเปนอันตราย
อยางร ายแรงตอเศรษฐกิจ ของประเทศ สมควรที่จ ะมีกฎหมายเพื่อปราบปรามการกระทําดั งกลา ว
กับสมควรวางมาตรการเพื่อคุม ครองประโยชนของประชาชนที่อาจไดรับความเสียหายจากการถูก
หลอกลวง และโดยที่เปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนในอันจะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ จึงจําเปนตองตราพระราชกําหนดนี้”
เมื่อพระราชกําหนดดังกลาวมีผลบังคับ ใหผูกระทําความผิดฐานกูยืมเงิน ที่เปน การฉอโกง
ประชาชนตามมาตรา ๔ และผูที่เสมือนเปนผูกระทําความผิดฐานดังกลาวตามมาตรา ๕ มีโทษทางอาญา
ถึงจําคุกตั้งแตหา ปถึงสิบป และปรับตั้งแตหาแสนบาทถึงหนึ่งลานบาท และปรับอีกไมเกินวันละหนึ่งหมื่นบาท
ตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู ดังความที่ปรากฏตามมาตรา ๑๒ ของพระราชกําหนดการกูยืมเงินฯ อันเปน
มาตรการทางอาญาเพื่อปราบปรามผูกระทําความผิด สวนมาตรการคุมครองและปกปองประโยชนของ
ประชาชนผูใหกูยืมเงินในทางแพง ดังที่ปรากฏตามมาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ ซึ่งเปนประเด็นที่เขาสู
การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญคดีนี้ จะไดพิจารณาตามลําดับดังนี้
กรณีตามพระราชกํา หนดการกู ยืมเงิน ฯ มาตรา ๘ เปน บทบัญญัติใ หพนักงานเจาหนา ที่
ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม
พระราชกําหนดการกูยืมเงินฯ โดยอนุมัติรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง มีอํานาจสั่งยึดหรืออายัด
ทรัพยสินของผูตองหาที่ถูกกลาวหาวากระทําความผิดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ ไวกอนเปนเวลา
ไมเกินเกาสิบวัน หากพนักงานเจาหนาที่มีเหตุอันควรเชื่อวา ผูตองหามีหนี้สินลนพนตัวตามกฎหมาย
วาดวยการลมละลาย หรือมีสินทรัพยไมพอชําระหนี้สิน เวนแตในกรณีมีการฟองคดีตอศาลตามมาตรา ๙

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๙

หรือมาตรา ๑๐ ใหคําสั่งยึดหรืออายัดดังกลาวมีผลตอ ไปจนกวาศาลจะสั่งเปน อยางอื่น ซึ่งเปน การ
คุมครองประโยชนของบรรดาผูถูกหลอกลวงที่นําเงินไปใหกูหรือผูฝากเงินที่จะไดรับเงินคืนในกาลขางหนา
ซึ่งตองประกอบดวยเงื่อนไขตามที่ระบุไวในมาตรา ๘ เสมือนเปนวิธีชั่วคราวกอนพิพากษาตามประมวล
กฎหมายวิธีความแพง
สวนกรณีตามพระราชกําหนดการกูยืมเงินฯ มาตรา ๑๐ เปนกรณีที่ใชมาตรการทางคดีลมละลาย
ดําเนินการกับผูตองหาที่ถูกกลาวหาวากระทําความผิดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ หากปรากฏขอเท็จจริง
ตามที่ระบุไวในมาตรา ๑๐ กลาวคือเมื่อผูตองหามีสถานะดังนี้
(๑) เปนผูมีหนี้สินลนพนตัว หรือมีสินทรัพยไมพอชําระหนี้สนิ ได
(๒) เปนหนี้ผูใหกูยืมเงินรายหนึ่งหรือหลายรายเปนจํานวนไมนอยกวาหนึ่งแสนบาท และ
(๓) หนี้นั้นอาจกําหนดจํานวนไดโดยแนนอน ไมวาหนี้นั้นจะถึงกําหนดชําระโดยพลันหรือ
ในอนาคตก็ตาม
ใหพนักงานอัยการมีอํานาจฟองผูกูยืมเงินที่เปนผูตองหาวากระทําความผิดตามมาตรา ๔ หรือ
มาตรา ๕ แหงพระราชกําหนดการกูยืมเงิน ฯ ใหลมละลายได เมื่อเขาสูกระบวนการลมละลายแลว
การคุมครองประโยชนของประชาชนผูใหกูยืมเงินยอมมีประสิทธิภาพ เพราะการดําเนินคดีลมละลาย
ตองดําเนินการโดยเรงดวน และเมื่อมีคําสั่งพิทักษทรัพยของลูกหนี้แลว อํานาจจัดกิจการและทรัพยสิน
ของลูกหนี้จะตกอยูที่เจาพนักงานพิทักษทรัพย ลูกหนี้หมดอํานาจกระทําการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพยสินหรือ
กิจการของตน หากลูกหนี้ฝาฝนจะมีโทษทางอาญาถึงจําคุก (พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช
๒๔๘๓ มาตรา ๑๓ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๑๖๕) นอกจากนี้เจาพนักงานพิทักษทรัพย
ยังสามารถใชอํานาจตามพระราชบัญญัติลมละลายฯ ติดตามเอาทรัพยของลูกหนี้เพื่อรวมไวเปนกองกลาง
เชนขอใหศาลสั่งเพิกถอนการที่ลูกหนี้ไดกระทําไปโดยฉอฉล หรือเพิกถอนการที่ลูกหนี้โอนทรัพยสิน
หรือกระทําการใด ๆ หรือยินยอมใหกระทํากอนมีการขอใหลมละลายภายใน ๓ เดือนซึ่งเปนทางให
เจาหนี้ไดเปรียบแกกัน ตลอดจนเรียกใหลูกหนี้ของลูกหนี้ชําระหนี้และยืนยันใหชําระหนี้โดยไมตองฟอง
เปนคดี เปนตน (พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๑๑๓ มาตรา ๑๑๕ และ
มาตรา ๑๑๙) ซึ่งเปนมาตรการปองกันมิใหผูตองหาฉวยโอกาสทําการยักยายทรัพย และเปนหนทางที่
สามารถติดตามเอาทรัพยสินของผูตองหาเขามารวมไวเปนกองทรัพยสินในคดีลมละลายเพื่อแบงเฉลี่ยคืน
แกบรรดาเจาหนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ ทันทวงที และเปนธรรมแกเจาหนี้ทั้งหลาย
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บทบัญญัติทั้งมาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ ของพระราชกําหนดการกูยืมเงินฯ มีวัตถุประสงค
เพื่อคุมครองประโยชนของประชาชนโดยรวม โดยมุงหมายเพื่อรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของ
ประเทศซึ่งเปนไปตามเจตนารมณใ นการตราพระราชกําหนดตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๒๑ ที่มีผลใชบังคับในขณะนั้น และสอดคลองกับรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันมาตรา ๒๑๘
ทั้งบทบัญญัติตามพระราชกําหนดการกูยืมเงินฯ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ แมจะเปนการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลในทรัพยสินอยูบาง ก็เปนไปเทาที่จําเปนตามที่กฎหมายบัญญัติและมีผลใชบังคับ
เปนการทั่วไปกับบุคคลที่มีพฤติการณอยางเดียวกัน ไมเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม หรือไมคํานึงถึง
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ กรณีจึงยังถือไมไดวาขัดหรือ
แยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๘ ทั้งกรณีตามคํารองเปนปญหา
สวนแพง ไมเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๓ ซึ่งใชเปนบทบัญญัติเกี่ยวกับการดําเนินคดีอาญา จึงไมมี
ปญหาขัดหรือแยงตอกัน สวนรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ ซึ่งเปนบทบัญญัติที่บัญญัติถึงผลของกฎหมาย
ที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญใหใชบังคับไมได โดยไมเกี่ยวกับพระราชกําหนดการกูยืมเงินฯ มาตรา ๘
และมาตรา ๑๐ จึงไมมีปญหาขัดหรือแยงตอพระราชกําหนดทั้งสองมาตราดังกลาวเชนเดียวกัน
อาศัยเหตุดังไดพิจารณามา จึงวินิจฉัยวา พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน
พ.ศ. ๒๕๒๗ แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๖ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๘
นายจิระ บุญพจนสุนทร
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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คําวินิจฉัยของ นายจุมพล ณ สงขลา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๖๓/๒๕๔๘

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๘

เรื่อง ศาลอุทธรณสงคําโตแยงของจําเลย (บริษัท บลิสเชอร อิน เตอรกรุพ จํากัด กับพวก) ขอให
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ (กรณีพระราชกําหนดการกูยืมเงิน
ที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง)
ความเปนมาของเรื่องประกอบกับขอเท็จจริงตามคํารอง ขอกฎหมาย ขออางของทุกฝายปรากฏใน
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
พิเคราะหแลว มีปญหาตองวินิจฉัยวา พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน
พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙
มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง หรือไม เหตุผ ลสําคัญที่มีการตรา
พระราชกําหนดดังกลาวใหใชบงั คับเชนพระราชบัญญัติ สืบเนื่องมาจากขณะนั้นปรากฏวามีการกูยืมเงิน
หรือรับฝากเงินจากประชาชนทั่วไป โดยมีการจายดอกเบี้ยหรือผลประโยชนอยางอื่นตอบแทนใหสูง
เกิน กว าประโยชน ที่ผูกูยื ม เงิน หรือผูรั บฝากเงิน จะพึงหามาไดจากการประกอบธุรกิจ ตามปกติโดย
ผูกระทําไดลวงประชาชนที่หวังจะไดดอกเบี้ยในอัตราสูงใหนําเงินมาเก็บไวกับตน ดวยการใชวิธีการ
จายดอกเบี้ยในอัตราสูงเปนเครื่องลอใจ แลวนําเงินที่ไดมาจากการกูยืมหรือรับฝากเงินรายอื่น ๆ มาจายเปน
ดอกเบี้ยหรือผลประโยชนใหแกผูใหกูยืมเงินหรือผูฝากเงินรายกอน ๆ ในลักษณะตอเนื่องกันซึ่งการกระทํา
ดังกลาวเปนการฉอโกงประชาชน เพราะเปนที่แนนอนอยูแลววา ในที่สุดจะตองมีประชาชนจํานวนมาก
ไมสามารถไดรับตน เงิน กลับคืน ได และผูกูยืม เงิน หรือผูรับฝากเงิน กับผู ที่รวมกระทําการดังกลา ว
จะไดรับประโยชนจากเงินที่ตนไดรับมา เพราะผูใหกูยืมเงินหรือผูฝากเงินไมสามารถบังคับหรือติดตาม
ใหมีการชําระหนี้ได กิจการดังกลาวนี้มีแนวโนมจะขยายตัวแพรหลายออกไปอยางรวดเร็ว หากปลอย
ใหมีการดําเนินการตอไป ยอมจะกอใหเกิดผลรายแกประชาชนทั่วไป และจะเปนอันตรายรายแรงตอ
เศรษฐกิจของประเทศ สมควรที่จะมีกฎหมายเพื่อปราบปรามการกระทําดังกลาวกับสมควรวางมาตรการ
เพื่อคุมครองประโยชนของประชาชนที่อาจไดรับความเสียหายจากการถูกหลอกลวงและโดยที่เปนกรณีฉุกเฉิน
ที่มีความจําเปนรีบดวนในอันจะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศจึงจําเปนตองตราพระราชกําหนด
ดังกลาว

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๙

เมื่อพิจารณาตามคําฟองคดีลมละลายของศาลแพงตามคดีหมายเลขดําที่ ล. ๑๖๔/๒๕๓๗ แลว
โจทกบรรยายฟองวา การกระทําของผูรองกับพวกเปนความผิดฐานกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน
ตามพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๔ และมาตรา ๕
ประกอบพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗
พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยมีประชาชนหลงเชื่อในการโฆษณาหลอกลวงดวยวิธีการตาง ๆ ของผูรองมาสมัครเปน
สมาชิกของผูรองถึง ๒๔,๑๒๙ คน และไดชําระคาสมาชิกใหแกผูรองแลวรวมทั้งสิ้น ๗๒๗,๔๔๐,๐๐๐ บาท
จะเห็นไดวานับแตวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๓๔ อันเปนวันที่ผูรองที่ ๑ จดทะเบียนเปนนิติบุคคลประเภท
บริษัทจํากัด จนถึงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๓๗ อันเปนวันที่กระทรวงการคลังรองทุกขกลาวโทษให
ดําเนินคดีแกผูรองกับพวก เพียงระยะเวลา ๒ ป ๖ เดือนเศษ มีประชาชนหลงเชื่อวิธีการโฆษณาและ
ประกาศของผูรอง สมัครเขาเปนสมาชิกของผูรองเฉลี่ยเดือนละประมาณ ๘,๐๐๐ คน และทําใหผูรอง
กับพวกไดรับเงินคาสมาชิกเฉลี่ยเดือนละประมาณ ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท หากปลอยใหเนิ่นชาไปจะมี
ผูหลงเชื่อในการโฆษณาของผูรองและสมัครเขาเปนสมาชิกเพิ่มมากขึ้นอยางไมอาจจะประมาณได กรณี
ของผูรองดังกลาวหากจะใชมาตรการดําเนินคดีอาญาโดยใชประมวลกฎหมายอาญา ในฐานความผิดฉอโกง
ประชาชน หรือใชมาตรการดําเนินคดีแพง ในเรื่องผิดสัญญาทางแพง ยอมไมอาจคุมครองประโยชน
ของประชาชนที่อาจไดรับความเสียหายจากการถูกหลอกลวงดังกลาวไดทันทวงที และไมอาจปราบปราม
การกระทําความผิดดังกลาวได เพราะการดําเนินคดีอาญาและคดีแพงตองเสียเวลาและคาใชจายของประชาชน
ผูถูกหลอกลวงเปนซ้ําสอง จนทําใหประชาชนอาจทอแทหรือไมอาจดําเนินคดีแกผูกระทําความผิดได
ผูกระทําความผิดก็จะไมเกรงกลัวตอการกระทําของตนการปราบปรามผูกระทําความผิดยอมไรผล และ
จะเปนอันตรายอยางรายแรงตอเศรษฐกิจของประเทศแตดวยวิธีการตามที่พระราชกําหนดการกูยืมเงิน
ที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ บัญญัติไว อันเปนวิธีการเพื่อ
ดําเนินการกับผูกระทําความผิดหรือผูตองหาวากระทําความผิดก็จะสามารถคุมครองประโยชนของประชาชน
ที่อาจไดรับความเสียหายจากการถูกหลอกลวงได เพราะเมื่อศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยของผูรอ งแลว
เจาพนักงานพิทักษทรัพยมีหนาที่รวบรวมและจําหนายทรัพยสินของผูรองดวยวิธีการดังกลาว ประชาชน
ที่ถูกหลอกลวงอาจไดรับสวนแบงจากทรัพยสินของผูรองคืนบางอันเปนการบรรเทาความเสียหายไดบางสวน
และสามารถปราบปรามผูกระทําผิดได ยอมสงผลใหผูอื่นไมกลากระทําความผิดในทํานองเดียวกัน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๙

ที่ผูรองอางวาพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๘ และ
มาตรา ๑๐ ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓
และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง นั้น เห็นวา มาตรา ๔ เปนบททั่วไปที่กําหนดใหความคุมครองศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย และมาตรา ๒๖ กําหนดใหการใชอํานาจของทุกองคกรของรัฐ ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรี
ความเปน มนุษย สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแ หงรัฐ ธรรมนูญนี้อัน เปนบททั่วไปของสิทธิและ
เสรีภาพของชนชาวไทยเชนเดียวกัน ดังนั้น มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ ของพระราชกําหนดดังกลาว
จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ และมาตรา ๒๖ คงตองวินิจฉัยเพียงวามาตรา ๘ และมาตรา ๑๐
ของพระราชกําหนดดังกลาวขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓ และ
มาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง หรือไม เห็นวา แมบทกฎหมายดังกลาวจะถือวาเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล แตเปนขอยกเวนที่ใหกระทําไดโดยอาศัยกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว
เพราะจําเปนตองคุมครองประโยชนของประชาชนสวนใหญยิ่งกวาประโยชนของผูรองซึ่งเปนประชาชน
สวนนอย และกฎหมายดังกลาวมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป มิไดใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือ
แกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง กลาวคือบุคคลใดกระทําการอันเขาลักษณะตามมาตรา ๔ หรือ
มาตรา ๕ ของพระราชกําหนดดังกลาว รัฐก็จะตองดําเนินการกับบุคคลเหลานั้นเชนเดียวกับดําเนินการ
กับผูรอง ถือไดวาผูรองไดรับความคุมครองตามกฎหมายอยางเทาเทียมกับผูอื่นแลว จึงไมขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง สวนการยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูรองกอนมี
คําพิพ ากษาในสว นอาญาวาผู รองเปน ผูก ระทํา ผิดนั้ น เปน วิธีการชั่วคราวก อ นมีคํ าพิพากษาเทานั้ น
ดังจะเห็นไดวา ตามพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน ฯ มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง
เมื่อมีการฟองคดีตอศาลตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แลวศาลมีอํานาจที่จะสั่งเปนอยางอื่นได เชน
ให ย กเลิ กคํ า สั่ง ยึ ด หรื อ อายั ดทรั พ ยสิ น ของผูร อ งได การยึ ด หรื อ อายั ด ทรั พ ยสิ น ของผู รอ งไว ก อ น
เพื่อไมใหผูรองยักยายถายเททรัพยสินกอนที่ศาลจะมีคําพิพากษาเปนเพียงวิธีการคุมครองประโยชนของ
ประชาชนผูถูกหลอกลวง มิใชเปนการปฏิบัติตอผูรองเสมือนเปนผูกระทําความผิด จึงไมขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๓ และขอบเขตแหงสิทธิและการจํากัดสิทธิในทรัพยสินตามที่พระราชกําหนด
ดังกลาวกําหนดไว เปนการคุมครองทั้งประชาชนผูถูกหลอกลวงและผูรองโดยเทาเทียมกัน จึงไมขัด
หรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง เชนเดียวกัน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๙

อาศัยเหตุผลดังที่กลาวมา จึงวินิจฉัยวา พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน
พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙
มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง
นายจุมพล ณ สงขลา
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๙

คําวินิจฉัยของ นายนพดล เฮงเจริญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๖๓/๒๕๔๘

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๘

เรื่อง ศาลอุทธรณสงคําโตแยงของจําเลย (บริษัท บลิสเชอร อิน เตอรกรุพ จํากัด กับพวก) ขอให
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ (กรณีพระราชกําหนดการกูยืมเงิน
ที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง)
ศาลอุทธรณไดสงคําโตแยงของบริษัท บลิสเชอร อินเตอรกรุพ จํากัด จําเลยกับพวก เพื่อขอให
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ กรณีพระราชกําหนดการกูยืมเงิน
ที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ ขัดหรือแยงตอรัฐ ธรรมนูญ
มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง
หรือไม
ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบคํารองสรุปไดวา บริษัท บลิสเชอร อินเตอรกรุพ
จํากัด จําเลยที่ ๑ กับพวก รวม ๑๐ คน ไดรวมกันดําเนินกิจการกูยืมเงินเปนปกติธุระดวยวิธีโฆษณา
ประกาศทางสื่อมวลชน ทั้งทางโทรทัศน วิทยุ และหนังสือพิมพ ตลอดจนแจกจายเอกสารเผยแพร
กระจายขาว ชักชวนดวยวาจา และแตงตั้งบุคคลจํานวนมากใหกระทําการประกาศโฆษณาแพรขาวใหปรากฏ
แกประชาชนทั่วไป ตั้งแตสิบคนขึ้นไปวา จําเลยที่ ๑ ประกอบธุรกิจใหบริการจัดสรรวันพักผอนแก
สมาชิกฟรีปละ ๔ วัน ๔ คืน จัดบริการสถานที่พักผอน สถานที่ออกกําลังกาย ใหบริการฟรีตลอดทั้งป
จัดฝกอบรมการพูดในที่ชุมชน พัฒนาบุคลิกภาพ บริการจองหองพักโรงแรม สถานที่พักผอนทั่วประเทศ
ในราคาสวนลดรอยละ ๑๐ - ๕๐ จัดจําหนายสินคา ตั๋วเครื่องบิน รถเชา และจัดทองเที่ยวในราคาพิเศษ
ใหบริการสวนลดรอยละ ๕ - ๓๕ ในการจัดซื้อและบริการจากหางสรรพสินคา ภัตตาคาร และโรงพยาบาล
โดยจะใหบริการเฉพาะสมาชิกเทานั้น สมาชิกแบงออกเปน ๒ ประเภท คือ ประเภทที่ ๑ เก็บคาสมาชิก
รายละ ๓๐,๐๐๐ บาท และคาบํารุงหรือคาตออายุสมาชิกภาพเปนรายปอีกปละ ๒,๕๐๐ บาท ประเภทที่ ๒
เก็บคาสมาชิกรายละ ๖๐,๐๐๐ บาท และคาบํารุงหรือคาตออายุสมาชิกภาพเปนรายปอีกปละ ๔,๕๐๐ บาท
หากสมาชิกคนใดประสงคจะเปนพนักงานหรือสมาชิกฝายขายอิสระของจําเลยที่ ๑ จะตองผานการฝกอบรม

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา ๔๓
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หลักสูตรเบื้องตนของจําเลยที่ ๑ และตองชําระคาสมัครคนละ ๑,๕๐๐ บาท และคาตอสมาชิกฝายขายอิสระ
ทุกปปละ ๑,๕๐๐ บาท แลวสมาชิกฝายขายอิสระนี้จะมีสิทธิแ นะนําชักชวนบุคคลภายนอกเขาเปน
สมาชิกใหมของจําเลยที่ ๑ ได โดยจําเลยที่ ๑ จะจายผลประโยชนตอบแทนในลักษณะเปนเงินกําไร
เงินสวนลด เงินสวนลดพิเศษ เงินโบนัส และเงินปนผล ใหกับสมาชิกผูแนะนํา นอกจากนั้นยังไดผลประโยชน
ตอบแทนอื่นอีก ซึ่งการจายผลประโยชนตอบแทน มีจํานวนสูงกวาอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สถาบันการเงิน
จะพึงจายได และเพื่อเปนสิ่งลอใจใหสมาชิกฝายขายอิสระจะไดชักชวนใหบุคคลภายนอกเขาเปน
สมาชิกใหม จําเลยที่ ๑ ไดนําเงินคาสมัครเปนสมาชิกใหมมาหมุนเวียนจายเปนผลประโยชนตอบแทน
ใหกับสมาชิกฝายขายอิสระอยางตอเนื่องโดยจําเลยทั้งสิบรูหรือควรรูอยูแลววา ตนเองไมสามารถประกอบ
กิจการใด ๆ โดยชอบดวยกฎหมายที่จะใหผลประโยชนตอบแทนพอเพียงที่จะนํามาจายในอัตรานั้นได
จําเลยทั้งสิบมิไดมีเจตนาที่จะประกอบธุรกิจจัดสรรวันพักผอ นใหแ กสมาชิกดังที่ประกาศโฆษณาไว
แตจําเลยทั้งสิบมีเจตนาทุจริตหลอกลวงประชาชน โดยอางการใหบริการบังหนาและปกปดความจริง
จําเลยทั้งสิบมีเจตนาที่จะระดมเงินทุนดวยวิธีหาสมาชิกใหมเพิ่มเติมอยางไมจํากัดใหมากที่สุดเพื่อจะได
เงินคาสมัครสมาชิกใหมในอัตราคนละ ๓๐,๐๐๐ บาท และ ๖๐,๐๐๐ บาท การกระทําของจําเลยทั้งสิบ
เปนความผิดฐานกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน โดยจําเลยทั้งสิบไดดําเนินการกูยืมเงินเปนปกติธุระ
ตามพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชนฯ มาตรา ๔ และมาตรา ๕ ประกอบพระราชบัญญัติ
แกไขเพิ่ม เติมพระราชกําหนดการกูยืม เงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ พ.ศ. ๒๕๓๔
และไดมีประชาชนหลงเชื่อในการโฆษณาหลอกลวงดวยวิธีการตาง ๆ มาสมัครเปนสมาชิกของจําเลยที่ ๑
ถึง ๒๔,๑๒๙ คน และไดจายเงิน คาสมาชิกใหแกจําเลยที่ ๑ รวมทั้งสิ้น ๗๒๗,๔๔๐,๐๐๐ บาท
จําเลยทั้งสิบจึงมีหนี้เงินที่จะตองคืนใหแกสมาชิกที่ถูกหลอกลวงเต็มตามจํานวนที่จําเลยที่ ๑ ไดรับมา
ซึ่งหนี้ดังกลาวเปนหนี้ที่กําหนดจํานวนไดแนนอน และไดมีการตรวจสอบหลักทรัพยและหนี้สินของ
จําเลยทั้งสิบแลว ปรากฏวาทรัพยสินของจําเลยทั้งสิบที่มีอยูมีไมพอชําระหนี้แกผูเสียหายทั้งหมดได
จึงถือไดวาจําเลยทั้งสิบเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว นอกจากนั้น จําเลยที่ ๒ ที่ ๕ ที่ ๖ ที่ ๘ และที่ ๑๐
ยังไปเสียจากเคหะสถานที่เคยอยู เพื่อประวิงการชําระหนี้หรือมิใหเจาหนี้ไดรับชําระหนี้และเพื่อหลบหนี
การจับกุมของพนักงานสอบสวน พฤติการณของจําเลยทั้งสิบแสดงวามีหนี้สิน ลนพน ตัวเขาเงื่อนไข
ที่จะถูกฟองใหเปนบุคคลลมละลายได เพื่อคุมครองประโยชนประชาชนและผูเสียหาย พนักงานอัยการ
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สํา นัก งานอั ยการสูง สุด จึง เป น โจทกฟ องจํา เลยกั บพวกให เป น บุ คคลล ม ละลาย ตามมาตรา ๑๐
แหงพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชนฯ
ศาลลมละลายกลางมีคําสั่งพิทักษทรัพยของจําเลยกับพวกเด็ดขาด ตามมาตรา ๑๐ แหงพระราชกําหนด
การกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ และมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติลมละลาย
พุทธศักราช ๒๔๘๓ จําเลยที่ ๑ และจําเลยที่ ๓ ยื่นคํารองตอศาลอุทธรณโตแยงวา พระราชกําหนด
การกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๘
และมาตรา ๑๐ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง เนื่องจากลิดรอนและจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ซึ่งเปนเพียงผูตองหาวาเปนผูกระทําความผิดตามพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชนฯ
เทานั้น ยังมิไดเปน ผูกระทําความผิดแตอยางใดและการใหพนักงานเจาหนาที่ใ ชดุลพินิจในขณะที่
ผูถูกกลาวหาเปนเพียงผูตองหา โดยศาลยังมิไดมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดวามีความผิด ใหมีอํานาจยึดหรือ
อายัดทรัพยสินของผูตองหา รวมทั้งใหพนักงานอัยการฟองผูกูยืมเงินที่เปนผูตองหาเปนบุคคลลมละลาย
การที่ผูถูก กลาวหาถู กยึดหรืออายัดทรัพ ยหรือถูกฟ องลมละลาย ถือ วาไมไดรั บความเสมอภาคกั น
ในกฎหมาย ถูกลิดรอน ถูกละเมิด และถูกจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลและทรัพยสินโดยไมไดรับ
ความคุมครอง
ศาลอุทธรณพิจารณาแลวเห็นวา จําเลยกับพวกโตแยงวาบทบัญญัติมาตรา ๘ และมาตรา ๑๐
แหงพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง
ยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ จึงใหสงความเห็นตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ตามรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ โดยใหรอการพิจารณาพิพากษาคดีไวชั่วคราว และใหจําหนายคดี
ออกจากสารบบความของศาลอุทธรณ
ประเด็นที่ตองพิจารณาวินิจฉัยเบื้องตนมีวาจะรับคํารองดังกลาวไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๔ ไดหรือไม
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รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ บัญญัติวา “ในการที่ศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับแกคดีใด
ถาศาลเห็นเองหรือคูความโตแยงวาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นตองดวยบทบัญญัติมาตรา ๖ และยังไมมี
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ใหศาลรอการพิจารณาพิพากษาคดีไวชั่วคราว
และสงความเห็นเชนวานั้นตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัย
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาคําโตแยงของคูความตามวรรคหนึ่งไมเปนสาระอันควรไดรับ
การวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญจะไมรับเรื่องดังกลาวไวพิจารณาก็ได
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหใชไดในคดีทั้งปวง แตไมกระทบกระเทือนถึงคําพิพากษา
ของศาลอันถึงที่สุดแลว”
พิจารณาแลวเห็นวา กรณีดังกลาวเปนเรื่องที่คูความโตแยงวา บทบัญญัติของพระราชกําหนด
การกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง
โดยศาลอุทธรณไดสงความเห็นตามทางการวา เปนบทบัญญัติที่ศาลจะใชบังคับแกคดีและเปนการโตแยง
บทบัญญัติแหงกฎหมายที่ออกโดยองคกรที่ใชอํานาจนิติบัญญัติ รวมทั้งยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ในเรื่องดังกลาว กรณีจึงตองดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ จึงมีอํานาจรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัยได
พิจารณาคํารองและเอกสารประกอบคํารองแลวเห็น วา มีประเด็น ที่จะตองพิจารณาวินิจฉัย
๒ ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๘
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓
และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง หรือไม
ประเด็นที่สอง พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๑๐
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓
และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง หรือไม
ประเด็นที่หนึ่ง พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๘
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓
และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง หรือไม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
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มาตรา ๔ บัญญัติวา “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ยอมไดรับความคุมครอง”
มาตรา ๒๖ บัญญัติวา “การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐ ทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักดิ์ศ รี
ความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้”
มาตรา ๒๙ บัญญัติวา “การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิได
เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาทีจ่ าํ เปน
เทานั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได
กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใด
กรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจ
ในการตรากฎหมายนั้นดวย
บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎหรือขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดวย โดยอนุโลม”
มาตรา ๓๐ บัญญัติวา “บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
เทาเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ
ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อ
ทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
จะกระทํามิได
มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพ
ไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม”
มาตรา ๓๓ บัญญัติวา “ในคดีอาญา ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด
กอนมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทําความผิด จะปฏิบัติตอบุคคลนั้นเสมือนเปน
ผูกระทําความผิดมิได”
มาตรา ๔๘ บัญญัติวา “สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครอง ขอบเขตแหงสิทธิ
และการจํากัดสิทธิเชนวานี้ ยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
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การสืบมรดกยอมไดรับความคุมครอง สิทธิของบุคคลในการสืบมรดกยอมเปนไปตามที่กฎหมาย
บัญญัติ”
พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗
มาตรา ๕ บัญญัติวา “ผูใดกระทําการดังตอไปนี้
(๑) ในการกูยืมเงินหรือจะกูยืมเงิน
(ก) มีการโฆษณาหรือประกาศแกบุคคลทั่วไป หรือโดยการแพรขาวดวยวิธีอื่นใด หรือ
(ข) ดําเนินกิจการกูยืมเงินเปนปกติธุระ หรือ
(ค) จัดใหมีผูรับเงินในการกูยืมเงินในแหลงตาง ๆ หรือ
(ง) จัดใหมีบุคคลตั้งแตหาคนขึ้นไป ไปชักชวนบุคคลตาง ๆ เพื่อใหมีการใหกูยืมเงิน หรือ
(จ) ไดกูยืมเงินจากผูใหกูยืมเงินเกินสิบคนซึ่งมีจํานวนเงินกูยืมรวมกันตั้งแตหาลานบาทขึ้นไป
อันมิใชการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน และ
(๒) ผูนั้น
(ก) จาย หรือโฆษณา ประกาศ แพรขาว หรือตกลงวาจะจายผลประโยชนตอบแทน
ใหแกผูใหกูยืมเงิน ในอัตราที่สูงกวาอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยดอกเบี้ย
เงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน จะพึงจายได หรือ
(ข) ไมยอมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๗ (๑) (๒) หรือ (๓)
หรือกิจการของผูนั้นตามที่ผูนั้นไดใหขอเท็จจริงตอพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๗ ไมปรากฏหลักฐาน
พอที่จะเชื่อไดวา เปนกิจการที่ใหผลประโยชนตอบแทนพอเพียงที่จะนํามาจายใหแกผูใหกูยืมเงินทั้งหลาย
ผูนั้นตองระวางโทษเชน เดียวกับผูกระทําความผิดฐานกูยืม เงิน ที่เปนการฉอโกงประชาชน
ตามมาตรา ๔ ทั้งนี้ เวนแตผูนั้นจะสามารถพิสูจนไดวา กิจการของตนหรือของบุคคลที่ตนอางถึงนั้น
เปนกิจการที่ใหผลประโยชนตอบแทนพอเพียงที่จะนํามาจายตามที่ตนไดกลาวอางหรือหากกิจการดังกลาว
ไมอาจใหผลประโยชนตอบแทนพอเพียง ก็จะตองพิสูจนไดวากรณีดังกลาวไดเกิดขึ้นเนื่องจากสภาวการณ
ทางเศรษฐกิจที่ผิดปกติอันไมอาจคาดหมายได หรือมีเหตุอันสมควรอยางอื่น”
มาตรา ๘ บัญญัติวา “ถาพนักงานเจาหนาที่มีเหตุอันควรเชื่อวา ผูกูยืมเงินผูใดที่เปนผูตองหาวา
กระทําความผิดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ มีหนี้สินลน พน ตัวตามกฎหมายวาดวยการลม ละลาย
หรือมีสินทรัพยไมพอชําระหนี้สิน และเห็นสมควรใหมีการดําเนินการยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูนั้น
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ไวกอนเพื่อคุมครองประโยชนของประชาชนผูใหกูยืมเงิน ใหพนักงานเจาหนาที่โดยอนุมัติของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังมีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูนั้นไวกอนได แตจะยึดหรืออายัดทรัพยสินไว
เกินกวาเกาสิบวันไมได เวนแตในกรณีมีการฟองคดีตอศาลตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ ใหคําสั่งยึด
หรืออายัดดังกลาวยังคงมีผลตอไปจนกวาศาลจะสั่งเปนอยางอื่น
เมื่อไดมีการยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูใดไวตามวรรคหนึ่ง หรือเมื่อพนักงานเจาหนาที่มีเหตุ
อันควรเชื่อวาผูกูยืมเงินที่เปนผูตองหาวากระทําความผิดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ มีหนี้สินลนพนตัว
ตามกฎหมายวาดวยการลมละลาย หรือมีสินทรัพยไมพอชําระหนี้สิน แตยังไมสมควรสั่งยึดหรืออายัด
ทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาที่สงเรื่องใหพนักงานอัยการเพื่อพิจารณาดําเนินคดีลมละลาย
ตอไปตามมาตรา ๑๐
การยึดหรืออายัดทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง ใหนําบทบัญญัติตามประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวกับการยึด
หรืออายัดทรัพยสินมาใชบังคับโดยอนุโลม”
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗
พ.ศ. ๒๕๓๔
มาตรา ๓ บัญญัติวา “ใหยกเลิกความในบทนิยามคําวา “กูยืมเงิน” และ “ผลประโยชนตอบแทน”
ในมาตรา ๓ แหงพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ และใหใชความ
ตอไปนี้แทน
“กูยืมเงิน” หมายความวา รับเงิน ทรัพยสิน หรือผลประโยชนอื่นใด ไมวาในลักษณะของ
การรับฝาก การกู การยืม การจําหนายบัตรหรือสิ่งอื่นใด การรับเขาเปนสมาชิก การรับเขารวมลงทุน
การรับเขารวมกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง หรือในลักษณะอื่นใด โดยผูกูยืม เงิน หรือบุคคลอื่น จาย
ผลประโยชนตอบแทน หรือตกลงวาจะจายผลประโยชนตอบแทนแกผูใหกูยืมเงิน ทั้งนี้ ไมวาจะเปนการรับ
เพื่อตนเองหรือรับในฐานะตัวแทนหรือลูกจางของผูกูยืมเงินหรือของผูใหกูยืมเงินหรือในฐานะอื่นใด
และไมวาการรับหรือจายเงิน ทรัพยสิน ผลประโยชนอื่นใด หรือผลประโยชนตอบแทนนั้น จะกระทํา
ดวยวิธีการใด ๆ
“ผลประโยชนตอบแทน” หมายความวา เงิน ทรัพยสิน หรือผลประโยชนอื่นใดที่ผูกูยืมเงิน
หรือบุคคลอื่นจายหรือจะจายใหแกผูใหกูยืมเงินเพื่อการกูยืมเงิน ทั้งนี้ ไมวาจะจายในลักษณะดอกเบี้ย
เงินปนผล หรือลักษณะอื่นใด”
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พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา ๓ บัญญัติวา “ใหยกเลิกความในมาตรา ๔ แหงพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการ
ฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ และใหใชความตอไปนี้แทน
มาตรา ๔ ผูใ ดโฆษณาหรือประกาศใหปรากฏตอประชาชนหรือกระทําดวยประการใด ๆ
ใหปรากฏแกบุคคลตั้งแตสิบคนขึ้นไปวา ในการกูยืมเงิน ตนหรือบุคคลใดจะจายหรืออาจจายผลประโยชน
ตอบแทนใหตามพฤติการณแหงการกูยืมเงิน ในอัตราที่สูงกวาอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สถาบันการเงิน
ตามกฎหมายวาดวยดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของสถาบันการเงินจะพึงจายได โดยที่ตนรูหรือควรรูอยูแลววา
ตนหรือบุคคลนั้นจะนําเงินจากผูใหกูยืมเงินรายนั้นหรือรายอื่นมาจายหมุนเวียนใหแกผูใหกูยืมเงิน หรือ
โดยที่ตนรูหรือควรรูอยูแลววา ตนหรือบุคคลนั้นไมสามารถประกอบกิจการใด ๆ โดยชอบดวยกฎหมาย
ที่จะใหผลประโยชนตอบแทนพอเพียงที่จะนํามาจายในอัตรานั้นได และในการนั้นเปนเหตุใหตนหรือ
บุคคลใดไดกูยืมเงินไป ผูนั้นกระทําความผิดฐานกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน
ผูใดไมมีใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปจจัยชําระเงินตางประเทศตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ดําเนินการ หรือใหพนักงาน ลูกจาง หรือบุคคลใดดําเนินการโฆษณา
ประกาศหรือชักชวนประชาชนใหลงทุน โดย
(๑) ซื้อหรือขายเงินตราสกุลใดสกุลหนึ่งหรือหลายสกุล หรือ
(๒) เก็งกําไรหรืออาจจะไดรับผลประโยชนจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ใหถือวาผูนั้นกระทําความผิดฐานกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชนดวย”
พิจารณาแลวเห็นวา
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ บัญญัติถึงหลักการทั่วไปในการรับรองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลยอมไดรับความคุมครอง และการใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึง
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ โดยรัฐจะไปละเมิดศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพของบุคคลนั้นไมได แตถามีการละเมิดรัฐตองทําใหการละเมิดนัน้ หมดไป
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ เปนบทบัญญัติที่วางหลักการใหการใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร
ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ โดยถือวาศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวเปนสิ่งที่จะกําหนดขอบเขตการใชอํานาจของรัฐ
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อันมีผลกระทบตอการใชชีวิตของประชาชน รัฐตองดําเนินการใหการรับรองเพื่อใหประชาชนสามารถ
ใชสิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ เปนบทบัญญัติที่มีหลักการใหความคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไว และกําหนดเงื่อนไขของการจํากัดสิทธิและเสรีภาพวาจะตองเปนกรณีที่
รัฐธรรมนูญบัญญัติใหออกกฎหมายจํากัดสิทธิและเสรีภาพไดโดยขอบเขตเนื้อหาของกฎหมาย จะตอง
กระทําเทาที่จําเปน ซึ่งหมายความวา บทบัญญัติใด ๆ ที่องคกรนิติบัญญัติจะตราขึ้นอันมีลักษณะเปน
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพ จะตองมีความจําเปนตอการดําเนินการ เพื่อชวยใหวัตถุประสงคที่ตองการ
บรรลุผล และจะตองไมกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญไดรับรองไว
นอกจากนี้ บทบัญญัติแหงกฎหมายที่ตราขึ้นจะตองพอสมควรแกเหตุในความหมายอยางแคบ โดยตอง
คํานึงถึงความสมดุลและความไดสัดสวนระหวางประโยชนที่มหาชนจะไดรับกับประโยชนที่เอกชนจะตอง
สูญเสียไป รวมทั้งตองเปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่มีผลบังคับเปนการทั่วไปและไมมุงหมายใหใชบังคับ
แกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ เปนบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
โดยรับรองหลักความเสมอภาควา บุคคลทุกคนยอมมีความเสมอภาคกันในกฎหมายและไดรับความคุมครอง
ตามกฎหมายเทาเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่อง
ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ
หรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญจะกระทํามิได
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๓ เปนบทบัญญัติซึ่งมีหลักการในการรับรองและคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
ขั้นพื้นฐานของบุคคลซึ่งตกเปนผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา ที่มีหลักการวา ในคดีอาญา โจทกมีภาระ
ตองนําสืบการกระทําของผูตองหาหรือจําเลยใหครบทุกองคประกอบแหงความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติไว
และตราบใดยังไมมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงวา ผูตองหาหรือจําเลยไดกระทําความผิด บุคคลนั้น
จะไดรับความคุมครองโดยเจาหนาที่ของรัฐจะปฏิบัติตอผูตองหาหรือจําเลยเสมือนเปนผูกระทําผิดมิได
อีกทั้งสอดคลองกับปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนขององคการสหประชาชาติ ขอ ๑๑ ซึ่งบัญญัติวา
บุคคลซึ่งถูกกลาวหาดวยความผิดทางอาญามีสิทธิที่จะไดรับการสันนิษฐานไวกอนวา บริสุทธิ์จนกวา
จะมีการพิสูจนวามีความผิดตามกฎหมาย
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รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง เปนบทบัญญัติซึ่งมีหลักการในการใหความคุมครองทรัพยสิน
ของบุคคล ซึ่งหมายความวา สิทธิของบุคคลในทรัพยสิน ยอมไดรับความคุม ครองตามรัฐ ธรรมนูญ
บุคคลผูมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน ยอมมีสิทธิใชสอยหรือจําหนายทรัพยสินของตน และไดมาซึ่งดอกผล
แหงทรัพยสินนั้น กับทั้งมีสิทธิติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพยสินของตนจากบุคคลผูไมมีสิทธิยึดถือไวและ
มีสิทธิขัดขวางมิใหผูอื่นสอดเขาเกี่ยวของกับทรัพยสินนั้น โดยมิชอบดวยกฎหมายซึ่งเปนหลักสําคัญ
แหงสิทธิใ นทรัพยสิน ของบุคคลผูเปน เจาของกรรมสิทธิ์ใ นทรัพยสิน ที่จะตองไดรับความคุม ครอง
อยางไรก็ดี มีขอความตอนทายของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ วรรคหนึ่งวา “ขอบเขตแหงสิทธิและการจํากัด
สิทธิเชนวานี้ ยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ” หมายความวา สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมถูกจํากัดได
โดยบทบัญญัติแหงกฎหมาย
พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ ไดตราขึ้นเนื่องจาก
ปรากฏวามีการกูยืมเงินหรือรับฝากเงินจากประชาชนทั่วไป โดยมีการจายดอกเบี้ยหรือผลประโยชนอยางอื่น
ตอบแทนใหสูงเกินกวาประโยชนที่ผูกูยืมเงิน หรือผูรับฝากเงินจะพึงหามาไดจากการประกอบธุรกิจ
ตามปกติ โดยผูกระทําไดลวงประชาชนที่หวังจะไดดอกเบี้ยในอัตราสูงใหนําเงินมาเก็บไวกับตนดวยการใช
วิธีการจายดอกเบี้ยในอัตราสูงเปนเครื่องลอใจ แลวนําเงินที่ไดมาจากการกูยืม หรือรับฝากเงินรายอื่น ๆ
มาจายเปนดอกเบี้ยหรือผลประโยชนใหแกผูใหกูยืมเงินหรือผูฝากเงินรายกอน ๆ ในลักษณะตอเนื่องกัน
ซึ่งการกระทําดังกลาวเปนการฉอโกงประชาชน เพราะเปนที่แนนอนอยูแลววา ในที่สุดจะตองมีประชาชน
จํานวนมากไมสามารถไดรับตนเงินกลับคืน และผูกูยืมเงินหรือผูรับฝากเงิน กับผูที่รวมกระทําการดังกลาว
จะไดรับประโยชนจากเงินที่ตนไดรับมาเพราะผูใหกูยืมเงินหรือผูฝากเงินไมสามารถบังคับหรือติดตาม
ใหมีการชําระหนี้ได ประกอบกับกิจการดังกลาวนี้มีแนวโนมจะขยายตัวแพรหลายออกไปอยางรวดเร็ว
หากปลอยใหมีการดําเนินการตอไปยอมจะกอใหเกิดผลรายแกประชาชนทั่วไป และจะเปนอันตราย
อยางรายแรงตอเศรษฐกิจของประเทศ สมควรที่จะมีกฎหมายเพื่อปราบปรามการกระทําดังกลาว กับสมควร
วางมาตรการเพื่อคุม ครองประโยชนของประชาชนที่อาจไดรับความเสีย หายจากการถูกหลอกลวง
และโดยที่เปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนในอันจะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ
จึงจําเปนตองตราพระราชกําหนดนี้ ตอมาไดมีพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดการกูยืมเงิน
ที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยมีเหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ คือ เนื่องจากปรากฏวามีบุคคลประกอบกิจการโดยวิธีชักจูงใหผูอื่นสงเงินหรือผลประโยชนอยางอื่น
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ใหแกตน และใหผูนั้นชักจูงผูอื่นตามวิธีการที่กําหนด และแสดงใหผูถูกชักจูงเขาใจวา ถาไดปฏิบัติตาม
จนมีบุคคลอื่นอีกหลายคนเขารวมตอ ๆ ไป จนครบวงจรแลว ผูถูกชักจูงจะไดรับกําไรมากกวาเงินหรือ
ประโยชนที่ผูนั้นไดสงไว ดังเชนที่บางคนเรียกวา แชรลูกโซในที่สุดการดําเนินการเชนนั้นจะมิไดเปนไป
ตามคําชักจูง แตกลับจะกอใหเกิดความเสียหายแกป ระชาชนผูหลงเชื่อ เพื่อปองกันและปราบปราม
การกระทํานั้น สมควรแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗
ใหครอบคลุม ถึงการกระทําดังกลาว และตอมาก็ไดมีพระราชบัญญัติแกไขเพิ่ม เติม พระราชกําหนด
การกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยมีเหตุผลในการ
ประกาศใชคือ โดยที่ในปจจุบันไดมีการหลอกลวงประชาชนใหนําเงินเขามารวมลงทุนในธุรกิจซื้อขาย
เงินตราตางประเทศหรือเก็งกําไร ซึ่งนอกจากจะทําใหเกิดความเสียหายแกประชาชนที่ถูกหลอกลวงแลว
ยังเกิดความเสียหายตอเศรษฐกิจในวงกวาง แตบทบัญญัติของพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการ
ฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ ไมอาจใชบังคับครอบคลุมแกการกระทําดังกลาวได จึงสมควรแกไข
เพิ่มเติมองคประกอบความผิดฐานกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน และกําหนดใหการโฆษณาหรือ
ประกาศหรือการกระทําใด ๆ ใหประชาชนนําเงินเขามารวมลงทุนลักษณะดังกลาว เปนความผิดฐาน
กูยืมเงิน ที่เปนการฉอโกงประชาชนดวย ประกอบกับสมควรเพิ่มเติมบทบัญญัติใ นเรื่องการคํานวณ
ผลประโยชนตอบแทนความรับผิดของพนักงานหรือลูกจางของนิติบุคคลผูกระทําความผิด ผูกระทําความผิด
ตองรับโทษหนักขึ้นเมื่อมีการกระทําความผิดซ้ํา และการเนรเทศผูกระทําความผิดซึ่งเปนคนตางดาว
รวมทั้งใหมีการจายเงินสินบนและเงินรางวัลเพื่อใหการปราบปรามผูกระทําความผิดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ และฉบับแกไขเพิ่มเติม
ดังกลาว เปนกฎหมายที่มีฐานความผิดจากการกระทําที่ไมสุจริตทางแพง โดยมีบทบัญญัติของกฎหมาย
ทั้งกฎหมายสารบัญญัติ และกฎหมายวิธีสบัญญัติ และยังนําเอากฎหมายเฉพาะ ไดแก กฎหมายลมละลาย
มาบัญญัตริ วมไวดวย ทําใหผูปฏิบัติสามารถทํางานไดสะดวกรวดเร็วขึ้น เพราะเปนกฎหมายที่รวมเอา
การกําหนดหลักเกณฑความผิด วิธีปฏิบัติ และการติดตามทรัพยคืนใหผูเสียหายไวฉบับเดียวกัน อีกทั้ง
ความรับผิดตามพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชนฯ เปนบทบัญญัติที่มีลักษณะพิเศษ
แตกตางไปจากความรับผิดฐานฉอโกงตามประมวลกฎหมายอาญา บทบัญญัติแ ละเจตนารมณของ
พระราชกําหนดนี้ ตามมาตรา ๔ มาตรา ๕ มาตรา ๗ และมาตรา ๘ บัญญัติวิธีการและลักษณะของ
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การกูยืมเงินไว และบัญญัติถึงการที่จะปราบปรามการกระทําที่จะเปนการฉอโกงประชาชนกับวางมาตรการ
เพื่อคุมครองประโยชนของประชาชนที่ไดรับความเสียหายจากการถูกหลอกลวง และรักษาความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยกําหนดมาตรการตาง ๆ ไวเพื่อการคุมครองประชาชนสวนรวมและให
พนักงานเจาหนาที่ของรัฐเทานั้นมีอํานาจใชมาตรการดังกลาวได พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการ
ฉอโกงประชาชนฯ เปนกฎหมายที่ใชเฉพาะการกูยืมเงินจากประชาชน ซึ่งใหผลประโยชนตอบแทนสูง
ผิดปกติและไมสามารถพิสูจนไดวานําเงินดังกลาวไปประกอบกิจการใด โดยเชื่อวา ผลประโยชนตอบแทนนั้น
อาจนําวิธีการนําเงินจากผูใหกูรายเกามาใหผูกูรายใหม
สําหรับพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชนฯ มาตรา ๘ เปนบทบัญญัติที่
ใหอํานาจพนักงานเจาหนาที่ในการติดตามเอาทรัพยคืนจากผูกูยืมเงินเพื่อใหแกผูใหกูยืมเงิน กลาวคือ
ถาพนักงานเจาหนาที่มีเหตุอันควรเชื่อวา ผูกูยืมเงินผูใดเปนผูตองหาวากระทําความผิดตามมาตรา ๔ หรือ
มาตรา ๕ แหงพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชนฯ มีหนี้สินลนพนตัวตามกฎหมาย
วาดวยการลมละลายหรือมีสินทรัพยไมพอชําระหนี้สิน และเห็นสมควรยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูนั้น
ไวกอนเพื่อคุมครองประโยชนของประชาชนผูใหกูยืมเงิน ใหพนักงานเจาหนาที่โดยอนุมัติของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังมีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูนั้นไวกอนได แตจะยึดหรืออายัดทรัพยสินไว
เกินกวาเกาสิบวันไมได เวนแตพนักงานอัยการไดฟองคดีอาญาแกผูกระทําความผิดตามมาตรา ๔ หรือ
มาตรา ๕ ตอศาลตามมาตรา ๙ หรือไดฟองผูกระทําความผิดดังกลาวตอศาลลมละลายใหเปนบุคคล
ลมละลาย ตามมาตรา ๑๐ โดยใหคําสั่งยึดหรืออายัดยังคงมีผลตอไปจนกวาศาลจะสั่งเปน อยางอื่น
เมื่อไดมีการยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูใดไวตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง หรือเมื่อพนักงานเจาหนาที่มีเหตุ
อันควรเชื่อวาผูกูยืมเงินที่เปนผูตองหาวากระทําความผิดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ มีหนี้สินลนพนตัว
ตามกฎหมาย วาดวยการลมละลายหรือมีสินทรัพยไมพอชําระหนี้ แตยังไมสมควรสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสิน
ตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาที่สงเรื่องใหพนักงานอัยการเพื่อพิจารณาดําเนินคดีลมละลายตอไป
ตามมาตรา ๑๐ การยึดหรือการอายัดทรัพยสินตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง ใหนําบทบัญญัติตามประมวล
รัษฎากรที่เกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสินมาใชบังคับโดยอนุโลม การยึดหรืออายัดทรัพยสินตาม
พระราชกําหนดฯ ในขณะที่ผูกูยืมเงินอยูระหวางการสอบสวนของพนักงานสอบสวนซึ่งมีสถานะเปนเพียง
ผูตองหานั้น เพื่อเปนการคุมครองประโยชนของประชาชนผูใหกูยืมเงิน จึงตองใหพนักงานเจาหนาที่
รีบทําการยึดหรืออายัดทรัพยสินไวเปนประกันกอนที่ผูตองหาจะยักยายถายเท ซอนเรน ดวยวิธีการตาง ๆ
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เพราะเมื่อศาลมีคําพิพากษาวาผูกูยืมเงินกระทําความผิดตามพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกง
ประชาชนฯ มาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ หรือลมละลายแลว จะไดนําทรัพยสินมาชําระใหแกผูใหกูยืมตอไป
ซึ่งการยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูตองหาดังกลาว เปน แนวทางเดียวกัน กับการคุมครองทรัพยสิน
เปนการชั่วคราวกอนมีคําพิพากษาในคดีแพง
สําหรับวิธีการยึดหรืออายัดทรัพยสินนั้น มาตรา ๘ วรรคสาม แหงพระราชกําหนดการกูยืมเงิน
ที่เปนการฉอโกงประชาชนฯ ใหนําบทบัญญัติตามประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสิน
มาใชบังคับโดยอนุโลม ซึ่งมาตรา ๑๒ แหงประมวลรัษฎากรไดบัญญัติเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสินไว
โดยมาตรา ๑๒ ไดบัญญัติใหอํานาจอธิบดี หรือผูวาราชการจังหวัด หรือนายอําเภอ แลวแตกรณี
ในการสั่งยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพยสินของผูตองรับผิดเสียภาษีอากรหรือนําสงภาษีอากร
เพื่อนําเงินที่ไดจากการขายทอดตลาดมาชําระภาษีอากรที่คางโดยมิตองขอใหศาลออกหมายยึดหรือสั่ง
ซึ่ ง เป น แนวทางเดี ย วกั บ พระราชกํ า หนดการกู ยื ม เงิ น ที่ เ ป น การฉ อ โกงประชาชนฯ ที่ ใ ห อํ า นาจ
รัฐ มนตรีวาการกระทรวงการคลังอนุมัติใ หพนักงานเจาหนาที่สามารถทําการยึดหรืออายัดทรัพยสิน
ของผูกูยืมเงินที่เปนผูตองหาวากระทําความผิดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ แหงพระราชกําหนดฯ ได
โดยไมตองขอใหศาลออกหมายยึดหรือสั่งแตอยางใด และการยึดและขายทอดตลาดทรัพยสินประมวล
รัษฎากรใหปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงโดยอนุโลม ดังนั้น ถึงแมพระราชกําหนด
การกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชนฯ จะใหอํานาจพนักงานเจาหนาที่ทําการยึดหรืออายัดทรัพยสินไดเอง
แตพนักงานเจาหนาที่ก็ตองปฏิบัติตามกระบวนการยึดหรืออายัดทรัพยสินตามที่พระราชกําหนดการกูยมื เงิน
ที่เปนการฉอโกงประชาชนฯ บัญญัติไว อีกทั้งการที่พนักงานเจาหนาที่ใชดุลพินิจสงเรื่องใหพนักงานอัยการ
ฟองเปนคดีลมละลายก็เพื่อใหศาลใชกระบวนพิจารณาในคดีลมละลายตอเนื่องจากการดําเนินงานของ
พนักงานเจาหนาที่เกี่ยวกับการเฉลี่ยทรัพยสินคืนใหแกผูใ หกูยืมเงินซึ่งเปนกระบวนการที่รวดเร็วกวา
การดําเนินคดีทางแพง บทบัญญัติมาตรา ๘ แหงพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชนฯ
ดังกลาว เปนบทบัญญัติที่ใหอํานาจพนักงานเจาหนาที่โดยอนุมัติของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
มีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูกูยืมเงินที่เปนผูตองหาวากระทําความผิดตามมาตรา ๔ หรือ
มาตรา ๕ แหงพระราชกําหนดฯ ไวกอน ซึ่งการยึด คือ การเอาทรัพยของผูกูยืมเงินมาอยูในความดูแล
ของพนักงานเจาหนาที่ สวนการอายัด คือ การหามบุคคลภายนอก ซึ่งมีหนาที่ตามกฎหมายจะตองสงมอบ
หรือโอนทรัพยสินมายังผูกูยืมเงิน มิใหสงมอบหรือโอนแกผูกูยืมเงิน แตใหสงมอบแกพนักงานเจาหนาที่แทน
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ผลแหงการยึดหรืออายัดทําใหผูกูยืมเงินไมอาจโอนหรือเปลี่ยนแปลงซึ่งสิทธิในทรัพยสินของตนที่ถูกยึด
หรืออายัดได ทั้งนี้ เพราะการยึดหรืออายัดเปนมาตรการพิเศษที่รัฐกําหนดขึ้น เพื่อรักษาความสงบเรียบรอย
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และเพื่อรักษาประโยชนของประชาชนที่อาจไดรับความเสียหายจากการถูกหลอกลวง
ทํานองเดียวกับอํานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่มีคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสิน ของผูถูกกลาวหา
ที่ตรวจสอบพบวาเปนทรัพยสินที่เกี่ยวของกับการร่ํารวยผิดปกติและมีพฤติการณนาเชื่อวาจะมีการโอน
ยักยาย แปรสภาพ หรือซุกซอนทรัพยสินดังกลาว ประกอบกับการยึดหรืออายัด พนักงานเจาหนาที่
ไมอาจกระทําตามอําเภอใจได เพราะมีระบบการกลั่นกรองตรวจสอบ โดยพนักงานเจาหนาที่ผูจะทําการยึด
หรืออายัด จะตองเสนอเหตุผลความจําเปนตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง เมื่อไดรับอนุมัติจาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังแลว จึงจะทําการยึดหรืออายัดได จึงไมเปนบทบัญญัติที่ละเมิดศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว แตมุงคุมครองประโยชนของ
ประชาชนที่อาจไดรบั ความเสียหายจากการถูกหลอกลวงซึ่งสอดคลองกับหลักการใชอํานาจโดยองคกร
ของรัฐที่ตองคํานึงถึงสิทธิของบุคคล บทบัญญัติมาตรา ๘ แหงพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการ
ฉอโกงประชาชนฯ ดังกลาว จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ และมาตรา ๒๖ รวมทั้งเปน
บทบัญญัติที่ไมกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิของบุคคลที่จะไดมาซึ่งดอกผล ตลอดจนมีสิทธิ
ติดตามเอาคืนซึ่งทรัพยสินของตนจากบุคคลผูไมมีสิทธิยึดถือไวและมีสิทธิขัดขวางมิใหผูอื่นสอดเขาเกี่ยวของ
กับทรัพยสินนั้น โดยมิช อบดวยกฎหมาย อัน มีผลใชบังคับแกผูกระทําความผิดตามพระราชกําหนด
การกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชนฯ เปนการทั่วไปเทาที่จําเปน ไมมงุ หมายใหใชบังคับแกกรณีใด
กรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปน การเจาะจง จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙
นอกจากนี้ ยังเปนบทบัญญัติที่ใหอํานาจพนักงานเจาหนาที่โดยอนุมัติของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
มีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูกูยืมเงินที่เปนผูตองหาวากระทําความผิดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕
แหงพระราชกําหนดฯ ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อวาผูกูยืมเงินมีหนี้สินลนพนตัวหรือมีสินทรัพยไมพอชําระหนี้
ทั้งนี้ เพื่อคุมครองประโยชนของประชาชนที่อาจไดรับความเสียหายจากการถูกหลอกลวงของผูกูยืมเงิน
นั่น เอง ซึ่ งใชบัง คับ กับผู กูยื ม เงิ น ที่ เปน ผูต องหาว ากระทํ าความผิดตามมาตรา ๔ หรือ มาตรา ๕
แหงพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชนฯ อยางเทาเทียมกัน และโดยที่การยึดหรือ
อายัดทรัพยสินของผูกูยืมเงินจะตองเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในมาตรา ๘ แหงพระราชกําหนด
การกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชนฯ ซึ่งตองขึ้นอยูกับขอเท็จจริงของเรื่อง จึงมิใชกรณีที่จะเลือกปฏิบตั ิ
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ที่ไมเปนธรรมกับบุคคลหนึ่งบุคคลใดเปนการเฉพาะ กรณีจึงไมถือวาเปนการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม
ที่ขัดหรือแยงตอหลักความเสมอภาคจึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง ตลอดจน
เปน บทบัญญัติที่มีลักษณะพิเ ศษที่มุงคุมครองประชาชนผูใ หกูยืมเงินใหไดรับทรัพยสินคืน ซึ่งเปน
กระบวนการชั่วคราวกอนฟองคดี และจะมีผลบังคับตอไปจนกวาศาลจะสั่งเปนอยางอื่น อีกทั้งการใชอํานาจ
ของพนักงานเจาหนาที่จะถูกตรวจสอบโดยศาล จึงมิไดขัดตอหลักการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของ
ผูตองหาหรือจําเลยกอนมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงวาบุคคลนั้นไดกระทําความผิดจะปฏิบัติตอบุคคลนั้น
เสมือนเปนผูกระทําความผิดมิได จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๓ อีกประการหนึ่ง การที่
พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชนฯ มาตรา ๘ บัญญัติใหอํานาจพนักงานเจาหนาที่
สั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูกูยืมเงินนั้น ถือวาเปนการจํากัดสิทธิของบุคคลในทรัพยสิน แตตองดวย
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง เพราะเปนบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะที่จํากัดสิทธิของบุคคล
ตามหลักการทั่วไปที่รัฐ ธรรมนูญรับรอง ซึ่งก็เปน ไปตามขอยกเวน ของรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๙
เพราะการจํากัดสิทธิในทรัพยสินของผูกูยืมเงินผูมีหนี้สินลนพนตัวเปนความจําเปนเพื่อประโยชนของผูใหกูยืมเงิน
และประชาชนทั่วไป เปนการปองกันมิใหผูกูยืมเงินที่เปนผูตองหาวากระทําความผิด โอน หรือเปลี่ยนแปลง
สิทธิในทรัพยสิน จนไมมีทรัพยสินที่จะนําไปชําระคืนใหแกผูใหกูยืมเงินได ซึ่งก็มิไดกระทบกระเทือน
สาระสําคัญแหงสิทธิในทรัพยสินแตอยางใด จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง
ดังนั้น พระราชกําหนดการกูยมื เงินที่เปนการฉอโกงประชาชนฯ มาตรา ๘ จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง
แตอยางใด
ประเด็นที่สอง พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๑๐
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓
และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง หรือไม
พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗
มาตรา ๑๐ บัญญัติวา “เพื่อคุมครองประโยชนของประชาชนผูใหกูยืมเงิน ใหพนักงานอัยการ
มีอํานาจฟองผูกูยืมเงินที่เปนผูตองหาวากระทําความผิดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ เปนบุคคลลมละลายได เมื่อ
(๑) เปนผูมีหนี้สินลนพนตัว หรือมีสินทรัพยไมพอชําระหนี้สินได
(๒) เปนหนี้ผูใหกูยืมเงินรายหนึ่งหรือหลายรายเปนจํานวนไมนอยกวาหนึ่งแสนบาท และ
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(๓) หนี้นั้นอาจกําหนดจํานวนไดโดยแนนอน ไมวาหนี้นั้นจะถึงกําหนดชําระโดยพลันหรือ
ในอนาคตก็ตาม
การฟอ งคดีล มละลายตามวรรคหนึ่ง ให ดําเนิ น กระบวนพิ จารณาไปตามกฎหมายวาดว ย
การลมละลาย โดยใหถือวาพนักงานอัยการมีฐานะและสิทธิหนาที่เสมือนเจาหนี้ผูเปนโจทกและใหไดรับ
ยกเวนคาธรรมเนียม คาฤชาธรรมเนียม หรือการตองวางเงินประกันตาง ๆ ตามกฎหมายดังกลาว
ในการพิจารณาคดีลมละลาย ถาศาลพิจารณาไดความจริงตามวรรคหนึ่ง ใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพย
ลูกหนี้เด็ดขาด
ในการพิพากษาคดีลมละลายตามมาตรานี้ ใหศาลมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับสวนแบง
ทรัพยสินของเจาหนี้ในลําดับ (๘) ของมาตรา ๑๓๐ แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓
เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกเจาหนี้ทั้งหลาย โดยใหคํานึงถึงผลประโยชนตอบแทนที่เจาหนี้ผูใหกูยืมเงิน
แตละรายไดรับมาแลวกอนมีการดําเนินคดีลมละลายประกอบดวย”
พิจารณาแลวเห็นวา
พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชนฯ มาตรา ๑๐ เปนผลของมาตรา ๘
วรรคสอง เมื่อพนักงานเจาหนาที่สงเรื่องใหพนักงานอัยการ เพื่อพิจารณาดําเนินคดีลมละลาย เปนบทบัญญัติ
ที่ใหความคุมครองประโยชนของประชาชนผูใหกูยืมเงิน โดยใหพนักงานอัยการมีอํานาจฟองผูกูยืมเงิน
ที่เปนผูตองหาวากระทําความผิด ตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ เปนบุคคลลมละลายได เมื่อ (๑) เปนผูมี
หนี้สินลนพนตัวหรือมีสินทรัพยไมพอชําระหนี้สินได (๒) เปนหนี้ผูใหกูยืมเงินรายหนึ่งหรือหลายราย
เปนจํานวนไมนอยกวาหนึ่งแสนบาท และ (๓) หนี้นั้นอาจกําหนดจํานวนไดโดยแนนอนไมวาหนี้นั้น
จะถึงกําหนดชําระโดยพลันหรือในอนาคตก็ตาม การฟองคดีลมละลายตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนินกระบวน
พิจารณาไปตามกฎหมายวาดวยการลมละลายโดยใหถือวาพนักงานอัยการมีฐานะและสิทธิหนาที่เสมือน
เจาหนี้ผูเปนโจทก และใหยกเวนคาธรรมเนียม คาฤชาธรรมเนียม หรือการตองวางเงินประกันตาง ๆ
และในการพิจารณาคดีลมละลาย ถาศาลพิจารณาไดความจริงตามวรรคหนึ่ง ใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพย
ลูกหนี้เด็ดขาด ในการพิพากษาคดีลมละลายตามมาตรานี้ ใหศาลมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับ
สวนแบงทรัพยสินของเจาหนี้ในลําดับ (๘) ของมาตรา ๑๓๐ แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช
๒๔๘๓ ซึ่งตอมาไดถูกยกเลิกไปโดยพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๑
แตยังคงมีขอความเหมือนเดิมในลําดับ (๗) ของมาตรา ๑๓๐ ที่แกไขใหม ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความเปนธรรม
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แกเจาหนี้ทั้งหลาย โดยใหคํานึงถึงผลประโยชนตอบแทนที่เจาหนี้ผูใหกูยืมเงินแตละรายไดรบั มาแลวกอนมี
การดําเนินคดีลมละลายประกอบดวย การที่พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชนฯ
มาตรา ๑๐ ใหพนักงานอัยการมีอํานาจฟองผูกูยืมเงินที่เปนผูตองหาวา กระทําความผิดตามมาตรา ๔
หรือมาตรา ๕ เมื่อเขาหลักเกณฑตามพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชนฯ มาตรา ๑๐
(๑) (๒) และ (๓) เปนบุคคลลมละลายและใหดําเนินกระบวนพิจารณาไปตามกฎหมายวาดวยการลมละลาย
เนื่องจากพระราชบัญญัติลมละลายเปนกฎหมายที่กําหนดวิธีการรวบรวมทรัพยสินของลูกหนี้เพื่อประโยชน
แกเจาหนี้ทั้งหลายอยางเทาเทียมกันไมวาเจาหนี้ผูเปนโจทกหรือเจาหนี้อื่น ๆ โดยเจาหนี้ผูเปนโจทกและ
เจาหนี้อื่น ๆ จะตองยื่นคําขอรับชําระหนี้ตอเจาพนักงานพิทักษทรัพย ภายหลังที่ศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพย
เด็ดขาด ซึ่งเจาพนักงานพิทักษทรัพยจะเปนผูดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสิน ของลูกหนี้ตามที่กฎหมาย
ใหอํานาจไว เพื่อจัดสรรใหแ กเจาหนี้ตามคําพิพากษาของศาล นอกจากนั้น กฎหมายลมละลายยังมี
วิธีพิจารณาคดีที่สะดวก รวดเร็ว และเสียคาใชจายนอยกวาคดีธรรมดา ดังนั้น กฎหมายลมละลาย
จึงมีกระบวนวิธีที่มุงเนนประโยชนของเจาหนี้ทุกคนอยางเทาเทียมกัน ซึ่งแตกตางไปจากการดําเนินคดี
แพงสามัญที่การฟองคดีเปนไปเพื่อประโยชนแกโจทกผูฟองคดี เจาหนี้อื่น ๆ ซึ่งมิไดฟองคดีรวมดวย
ชอบที่จะไดเพียงการเฉลี่ยทรัพยสวนที่เหลือภายหลังจากที่เจาหนี้ผูเปนโจทกฟองคดีแพงสามัญรับชําระหนี้
ไปแลวเทานั้น พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชนฯ จึงนําแนวทางตามกฎหมาย
ลมละลายมาบัญญัติไวดังกลาว เพื่อประโยชนของผูใหกูยืมเงินที่ถูกหลอกลวง ซึ่งเมื่อศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพย
จะมีผลใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยแตผูเดียวที่จะเปนผูเขามาจัดการกิจการและทรัพยสินของผูกูยืมเงิน
ที่เปนผูตองหา ทั้งนี้เพื่อมิใหผูกยู ืมเงินที่เปนผูตองหากระทําการใด ๆ เกี่ยวกับกิจการและทรัพยสินจนทําให
ไมมีทรัพยสินเหลืออยูเพียงพอที่จะชําระคืนใหกับผูใหกูยืมเงิน บทบัญญัติมาตรา ๑๐ แหงพระราชกําหนด
การกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชนฯ ดังกลาว จึงเปนกรณีที่รัฐมุงคุมครองประโยชนของประชาชน
ผูใหกูยืมเงินและรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ แมจะจํากัดสิทธิของผูกูยืมเงิน ในการ
ครอบครองและจัดการทรัพยสิน เมื่อศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยชั่วคราวหรือพิทักษทรัพยเด็ดขาดก็ตาม
แตก็เปนการครอบครองหรือจัดการทรัพยสินโดยเจาพนักงานพิทักษทรัพยตามความจําเปนและเหมาะสม
เพื่อควบคุมทรัพยสินของผูกูยืมเงินไวสําหรับชําระคืนใหแกผูใหกูยืมเงินทั้งหลาย อันเปนการคุมครอง
ประโยชนของประชาชนที่อาจไดรับความเสียหายจากการถูกหลอกลวง จึงไมเปนบทบัญญัติที่ละเมิด
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว แตมุงคุมครองประโยชน
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ของผูใหกูยืมเงินที่ถูกหลอกลวง ซึ่งสอดคลองกับหลักการใชอํานาจโดยองคกรของรัฐที่ตองคํานึงถึง
สิทธิของบุคคล บทบัญญัติมาตรา ๑๐ แหงพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชนฯ
ดังกลาวไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ และมาตรา ๒๖ รวมทั้งเปนบทบัญญัติซึ่งมีผลใชบังคับ
แกผูกูยืม เงิน ที่เปน ผูตองหาวากระทําความผิดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ แหงพระราชกําหนด
การกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชนฯ เปนการทั่วไปเทาที่จําเปน ไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใด
กรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปน การเจาะจง จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙
นอกจากนี้ยังเปนบทบัญญัติที่ใหอํานาจพนักงานอัยการฟองผูกูยืมเงินที่เปนผูตองหาวากระทําความผิด
ตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ แหงพระราชกําหนดฯ เปนบุคคลลมละลาย เมื่อผูกูยืมเงินมีหนี้สินลนพนตัว
หรือมีสินทรัพยไมพอชําระหนี้ ทั้งนี้ เพื่อคุมครองประโยชนของประชาชนผูใหกูยืมเงิน ซึ่งใชบังคับกับ
ผูกูยืมเงินที่เปนผูตองหาวากระทําความผิดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ แหงพระราชกําหนดการกูยืมเงิน
ที่เปนการฉอโกงประชาชนฯ อยางเทาเทียมกัน และโดยที่เปนการฟองบุคคลลมละลายจะตองเปนไปตาม
หลักเกณฑที่กําหนดไวในมาตรา ๑๐ ซึ่งตองขึ้นอยูกับขอเท็จจริงของเรื่อง จึงมิใชกรณีที่จะเลือกปฏิบัติ
โดยไมเปนธรรมกับบุคคลหนึ่งบุคคลใดเปนการเฉพาะ กรณีจึงไมถือวาเปนการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม
ที่ขัดหรือแยงตอหลักความเสมอภาค จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง ตลอดจน
เปนบทบัญญัติที่มีลักษณะพิเศษมุงคุมครองประชาชนผูใหกูยืมเงินใหไดรับทรัพยสินคืน ซึ่งการพิจารณา
คดีลมละลายเปนดุลพินิจของศาลที่จะพิจารณาใหไดความจริง จึงมิไดขัดตอหลักการคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพของผูตองหาหรือจําเลยกอนมีคําพิพากษาอันถึงที่สุด แสดงวาบุคคลนั้นไดกระทําความผิดจะปฏิบตั ิ
ตอบุคคลนั้นเสมือนเปนผูกระทําความผิดมิได จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๓ อีกประการหนึ่ง
การที่พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชนฯ มาตรา ๑๐ บัญญัติใหพนักงานอัยการ
ฟองผูกูยืมเงินเปนบุคคลลมละลาย ซึ่งจะมีผลใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยมีอํานาจจัดการและจําหนาย
ทรัพยสินของผูกูยืมเงิน เก็บรวบรวมและรับเงิน หรือทรัพยสิน ซึ่งจะตกไดแกผูกูยืมเงินหรือซึ่งผูกูยืมเงิน
มีสิทธิจะไดรับจากผูอื่นและประนีประนอมยอมความ หรือฟองรอง หรือตอสูคดีใด ๆ เกี่ยวกับทรัพยสิน
ของผูกูยืมเงิน จึงถือเปนการจํากัดสิทธิของผูกูยืมเงิน และเปนบทบัญญัติที่มีลักษณะตองดวยรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง เพราะเปน การจํากัดสิทธิของบุคคลในทรัพยสิน แตตองดวยรัฐ ธรรมนูญ
มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง เพราะเปนบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะที่จํากัดสิทธิของบุคคลตามหลักการทั่วไป
ที่รัฐธรรมนูญรับรอง ซึ่งก็เปนไปตามขอยกเวนของมาตราดังกลาว เพราะการจํากัดสิทธิในทรัพยสิน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๙

ของผูกูยืมเงินผูมีหนี้สินลนพนตัวเปนความจําเปนเพื่อประโยชนของผูใหกูยืมเงินและประชาชนทั่วไป
เปน การปองกันมิใหผูที่ไมมีความสามารถในการชําระหนี้ไปกอหนี้ไดอีก ซึ่งมิไดกระทบกระเทือน
สาระสําคัญแหงสิทธิแ ตอยางใด จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง ดังนั้น
พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชนฯ มาตรา ๑๐ จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง
แตอยางใด
โดยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงวินิจฉัยวา พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน
พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙
มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง
นายนพดล เฮงเจริญ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๙

คําวินิจฉัยของ นายปรีชา เฉลิมวณิชย ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๖๓/๒๕๔๘

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๘

เรื่อง ศาลอุท ธรณสงคํา รองของจําเลย (บริษัท บลิส เชอร อิน เตอรกรุพ จํากัด กับพวก) ขอให
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ กรณีพระราชกําหนดการ
กูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ ขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓ และ
มาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง หรือไม
ศาลอุทธรณสงคํารองของผูรองซึ่งเปนจําเลยในคดีลมละลายหมายเลขดําที่ ล. ๒๒/๒๕๔๓
คดีหมายเลขแดงที่ ๒๔๒/๒๕๔๕ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
มาตรา ๒๖๔ วาพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๘ และ
มาตรา ๑๐ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง หรือไม
ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบ ไดความวา พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการสูงสุด
ฟองบริษัท บลิสเชอร อินเตอรกรุพ จํากัด ที่ ๑ กับพวกรวมสิบคน เปนจําเลยตอศาลแพง ขอใหศาล
พิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายตามพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗
ตามคดีลมละลายหมายเลขดําที่ ล. ๑๖๔/๒๕๓๗ ตอมาไดมีการโอนคดีไปยังศาลลมละลายกลาง ตามคดี
หมายเลขดําที่ ล. ๒๒/๒๕๔๓
โดยโจทกฟองวา โจทกไดพิจารณาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานตามทางการสอบสวนของพนักงาน
สอบสวน กองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ กรมตํารวจ ซึ่งมีกระทรวงการคลังเปนผูรองทุกข
กลาวโทษ และมี นายธวัช คูนาเอก กับพวก รวม ๑๒๔ คน เปนผูรองเรียนตอพนักงานเจาหนาที่
ใหปฏิบัติการตามพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ ไดความวา
ระหวางวัน ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๓๔ ถึงวัน ที่ ๑๑ กุม ภาพัน ธ ๒๕๓๗ จําเลยทั้งสิบไดรวมกัน
ดําเนิน กิจการกูยืมเงินเปน ปกติธุระที่เปนการฉอโกงประชาชน และรวมกันฉอ โกงประชาชนดวยวิธี
โฆษณาประกาศทางสื่อมวลชน และแตงตั้งบุคคลจํานวนมากใหกระทําการประกาศโฆษณาแพรขาว

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๙

ใหปรากฏแกประชาชนตั้งแตสิบคนขึ้นไปวา จําเลยที่ ๑ ประกอบธุรกิจใหบริการจัดสรรวันพักผอน
แกสมาชิกฟรีปละ ๔ วัน ๔ คืน จัดบริการสถานที่พักผอน สถานที่ออกกําลังกาย ใหบริการฟรี
ตลอดทั้งป จัดฝกอบรมการพูดในที่ชุมชนพัฒนาบุคลิกภาพ บริการจองหองพัก โรงแรม สถานที่
พักผอนทั่วประเทศในราคาสวนลดรอยละ ๑๐-๕๐ จัดจําหนายสินคาตั๋วเครื่องบิน รถเชา และจัดทองเที่ยว
ในราคาพิเศษ ใหบริการสวนลดรอยละ ๕-๓๕ ในการจัดซื้อและบริการจากหางสรรพสินคา ภัตตาคาร
และโรงพยาบาล โดยจะใหบริ การเฉพาะสมาชิก เท านั้ น สมาชิ กแบงออกเป น ๒ ประเภท คื อ
ประเภทที่ ๑ เก็บคาสมาชิกรายละ ๓๐,๐๐๐ บาท และคาบํารุงหรือคาตออายุสมาชิกภาพเปนรายปอีก
ปละ ๒,๕๐๐ บาท ประเภทที่ ๒ เก็บคาสมาชิกรายละ ๖๐,๐๐๐ บาท และคาบํารุงหรือคาตออายุ
สมาชิกภาพเปนรายปอีกปละ ๔,๕๐๐ บาท
หากสมาชิกคนใดประสงคจะเปนพนักงานหรือสมาชิกฝายขายอิสระของจําเลยที่ ๑ อีกจะตอง
ผานการฝกอบรมหลักสูตรเบื้องตนตองชําระเงินคาสมัครอีกคนละ ๑,๕๐๐ บาท และคาตอสมาชิก
ฝายขายอิสระทุกป ปละ ๑,๕๐๐ บาท โดยจําเลยที่ ๑ จะจายผลประโยชนตอบแทนในลักษณะเปนกําไร
สวนลด สวนลดพิเศษ เงินโบนัส และเงินปนผลใหกับสมาชิกผูแนะนํา อีกทั้งผลประโยชนตอบแทนอื่น
ซึ่งการจายผลประโยชนตอบแทนดังกลาวมีจํานวนสูงกวาอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สถาบันการเงินตามกฎหมาย
วาดวยดอกเบี้ยเงิน ใหกูยืม ของสถาบันการเงินจะพึงจายได เพื่อเปนสิ่งลอ ใจใหมีการชักชวนบุคคล
ภายนอกเขาเปนสมาชิกใหม โดยจําเลยที่ ๑ จะไดนําเงินคาสมัครเปนสมาชิกใหมมาหมุนเวียนจายเปน
ผลประโยชนตอบแทนใหกับสมาชิกฝายขายอิสระอยางตอเนื่องโดยที่จําเลยทั้งสิบไดรูหรือควรรูอยูแลว
วาตนเองไมสามารถประกอบกิจการใด ๆ โดยชอบดวยกฎหมายที่จะใหผลประโยชนตอบแทนพอเพียง
ที่จะนํามาจายในอัตรานั้นได จําเลยทั้งสิบมิไดมีเจตนาที่จะประกอบธุรกิจจัดสรรวันพักผอนใหบริการ
สมาชิกดังที่ประกาศโฆษณาไว แตจําเลยทั้งสิบมีเจตนาทุจริตหลอกลวงประชาชนโดยอางการใหบริการ
ดังกลาวบังหนา และปกปดความจริงมีเจตนาที่จะระดมเงินทุนดวยวิธีหาสมาชิกใหมเพิ่มเติมอยางไมจํากัด
เพื่อจะไดเงินคาสมัครสมาชิกใหม ในอัตราคนละ ๓๐,๐๐๐ บาท และ ๖๐,๐๐๐ บาท มีประชาชนมาสมัคร
เปน สมาชิกของจําเลยที่ ๑ ถึง ๒๔,๑๒๙ คน และไดจายเงิน คาสมาชิกใหจําเลยที่ ๑ รวมทั้งสิ้น
๗๒๗,๔๔๐,๐๐๐ บาท

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๕๐ ก
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การกระทําของจําเลยทั้งสิบเปนความผิดฐานกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน ตามพระราช
กําหนดการกูยืมเงิน ที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๔ และมาตรา ๕ ประกอบ
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗
พ.ศ. ๒๕๓๔ จําเลยทั้งสิบจึงตองคืนเงินจํานวนดังกลาวใหกับประชาชนผูเสียหาย ซึ่งเปนจํานวนเงิน
ที่กําหนดไดโดยแนนอน และไดมีการตรวจสอบหลักทรัพยและหนี้สินของจําเลยทั้งสิบแลว ปรากฏวา
ทรัพยสินของจําเลยทั้งสิบที่มีอยูไมพอชําระหนี้ จําเลยทั้งสิบจึงมีหนี้สินลนพนตัว และเปนหนี้ที่กําหนด
จํานวนไดโดยแนนอน อาศัยอํานาจตามพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗
มาตรา ๑๐ โจทกจึงตองฟองจําเลยทั้งสิบเปนบุคคลลมละลาย
จําเลยที่ ๑ จําเลยที่ ๔ จําเลยที่ ๕ จําเลยที่ ๖ จําเลยที่ ๘ และจําเลยที่ ๑๐ ยื่นคําใหการ
ปฏิเสธฟองของโจทกและตอสูความวา จําเลยที่ ๑ ไมเคยประกอบการผิดจากวัตถุประสงค ไมเคยถูก
ทางราชการ (กระทรวงพาณิชย) กลาวหาวา ทําธุรกิจผิดจากที่จดทะเบียนไว ไมเคยกระทําการใดอัน
เปนการระดมทุนนอกระบบ อันเปนความผิดตามพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน
พ.ศ. ๒๕๒๗ และพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน
พ.ศ. ๒๕๒๗ พ.ศ. ๒๕๓๔ และไมเคยผิดสัญญาบริการกับบุคคลใดหรือลูกคารายใด
สวนจําเลยที่ ๒ จําเลยที่ ๓ จําเลยที่ ๗ และจําเลยที่ ๙ ไมไดยื่นคําใหการ
วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๕ ศาลลมละลายกลางมีคําสั่งพิทักษทรัพยของลูกหนี้ทั้งสิบเด็ดขาด
ตามพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๑๐ และพระราชบัญญัติ
ลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๑๔
จําเลยที่ ๑ และจําเลยที่ ๓ ไดยื่นอุทธรณคําสั่งศาลลมละลายกลาง ขอใหศาลอุทธรณมีคําสั่ง
เพิกถอนคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดของลูกหนี้ (จําเลย) ทั้งสิบ และพิพากษากลับคําพิพากษาของศาลชัน้ ตน
ใหยกฟองโจทกและปลอยทรัพยที่กระทรวงการคลังมีคําสั่งใหยึดหรืออายัดทรัพยสินของจําเลยที่ ๑
กับพวกรวมสิบคน
จําเลยที่ ๑ และจําเลยที่ ๓ ยื่นคํารองตอศาลอุทธรณโตแยงวา พระราชกําหนดการกูยืมเงิน
ที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓
และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง สรุปไดวา
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มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ ลิดรอนและจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ซึ่งเปนเพียง
ผูตองหาวา เปน ผูกระทําความผิดตามพระราชกําหนดดังกลาวเทานั้น ยังมิไดเปนผูกระทําความผิด
แตอยางใด ซึ่งตามรัฐธรรมนูญไดบัญญัติไววา ผูที่เปนผูตองหาหรือจําเลย ใหสันนิษฐานไวกอนวาไมมี
ความผิดและกอนมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดวาบุคคลใดไดกระทําความผิด จะปฏิบัติตอบุคคลนั้นเสมือนเปน
ผูกระทําความผิดมิได ซึ่งในขณะที่ผูถูกกลาวหาเปนเพียงผูตองหา โดยศาลยังมิไดมีคําพิพากษาอันถึงที่สุด
วามีความผิด การที่ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจในการที่จะยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูตองหา รวมทั้ง
การใหอํานาจพนักงานอัยการฟองผูกูยืมเงินที่เปนผูตองหาวากระทําความผิด มาตรา ๔ หรือมาตรา ๕
เปนบุคคลลมละลายได ยอมทําใหบุคคลเหลานั้นไดรับความเสียหายและเปนการกระทําที่เสมือนหนึ่งวา
ผูถูกกลาวหาถูกศาลพิพากษาวา เปนผูกระทําความผิดตามพระราชกําหนดดังกลาวแลว ทั้ง ๆ ที่ผูตองหา
มีสิทธิอันสมบูรณที่จะตอสูคดีเพื่อพิสูจนความบริสุทธิ์ของตนในระหวางที่ยังไมมีคําพิพากษาของศาลวา
ผูตองหาหรือจําเลยเปนผูกระทําความผิดหรือไม กลับตองถูกยึดหรืออายัดทรัพยสินและถูกฟองใหเปน
บุคคลลมละลายไดทันที โดยอาศัยเพียงการใชดุลพินิจของพนักงานเจาหนาที่เทานั้น
ในพระราชกําหนดดังกลาวก็ไมมีบทบัญญัติคุม ครองผูที่ถูกกลาวหาที่ตกเปน ผูตองหาหรือ
จําเลยวา หากภายหลังผูตองหาหรือจําเลยมิไดเปนผูกระทําความผิดแลว จะไดรับการเยียวยาแกไขอยางไร
ซึ่งการใชดุลพินิจของพนักงานเจาหนาที่ก็มิไดมีหลักประกันวาจะใชดุลพินิจดวยความถูกตองและเปนธรรม
ดังนั้นการที่ผูถูกกลาวหาถูกยึดหรืออายัดทรัพย หรือถูกฟองลมละลาย ถือวาไมไดรับความเสมอภาค
ในกฎหมาย ถูกละเมิดและจํากัดสิทธิและเสรีภาพในบุคคลและทรัพยสิน เห็นไดจากขณะยังมิไดมี
คําพิพากษาในสวนคดีอาญาวาลูกหนี้ (จําเลย) ทั้งสิบไดกระทําความผิดตามพระราชกําหนดดังกลาว
แตลูกหนี้ (จําเลย) ทั้งสิบอันรวมถึงผูรองกลับถูกยึดและอายัดทรัพยสินและถูกฟองเปนคดีลมละลาย
และศาลลมละลายกลางไดวินิจฉัยวา แมการกระทําของลูกหนี้ (จําเลย) ทั้งสิบ ยังมิไดเปนการกระทําผิด
ตามพระราชกําหนด ฯ แตไดอยูในฐานะเปนผูตองหาแลว จึงไดมีคําสั่งใหพิทักษทรัพยเด็ดขาดลูกหนี้
ทั้งสิบ โดยลูกหนี้ (จําเลย) ทั้งสิบยังมิไดถูกพิพากษาวา ไดกระทําความผิดในสวนของคดีอาญาแตอยางใด
ทั้งที่มูลเหตุที่นํามาสูการฟ องคดีอาญาเกิดขึ้ นจากพระราชกํ าหนดดังกลาว ก็ชอบที่จะชั่งน้ําหนักพยาน
หลักฐานทั้งปวงเสียกอน จนแนใจวา การกระทํานั้นเปนความผิด และผูรองทั้งสองเปนผูกระทําความผิดจริง
แตการที่ลูกหนี้ (จําเลย) ทั้งสิบถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาดเชนนี้ ทําใหลูกหนี้ (จําเลย) ทั้งสิบอันรวมถึง
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ผูรองทั้งสองไมอาจดํารงชีวิตเชนเดียวกับบุคคลทั่วไป เพราะผลของคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดมีผลกระทบ
ตอชีวิต ทรัพยสิน และความเปนอยูของผูรอง ทําใหตกอยูในฐานะเปนบุคคลลมละลาย
ดังนั้น การที่บทบัญญัติในพระราชกําหนดดังกลาวใหอํานาจพนักงานเจาหนาที่ทําการยึดหรือ
อายัดทรัพยสิน รวมถึงการฟองลมละลาย และการที่ศาลจะมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด รวมทั้งอํานาจ
จัดการทรัพยสินของเจาพนักงานพิทักษทรัพย จึงเปนบทบัญญัติที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔
มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง ขอใหศาล
อุทธรณสงความเห็นตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
มาตรา ๒๖๔
ศาลอุทธรณเห็นวา บทบัญญัติในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ แหงพระราชกําหนดการกูยืมเงิน
ที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ ยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวาขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญหรือไม จึงใหสงคํารองของจําเลยใหศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๔
ปญหาที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัยเบื้องตนมีวา ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารอง
ไวพิจารณาวินิจฉัยตามมาตรา ๒๖๔ หรือไม
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวา ตามคํารอง ผูรองโตแยงวา พระราชกําหนดการกูยืมเงิน
ที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ ขัดหรือแยงตอรัฐ ธรรมนูญ
มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง
และศาลอุทธรณสงมาเพื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ ศาลรัฐธรรมนูญ
จึงมีอํานาจรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัยได
ปญหาตามคํารองที่ศ าลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัยมีวา พระราชกําหนดการกูยืมเงิน
ที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ ขัดหรือแยงตอรัฐ ธรรมนูญ
มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง
หรือไม
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พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗
มาตรา ๘ บัญญัติวา “ถาพนักงานเจาหนาที่มีเหตุอันควรเชื่อวา ผูกูยืมเงินผูใดที่เปนผูตองหา
วากระทําความผิดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ มีหนี้สินลนพนตัวตามกฎหมายวาดวยการลมละลาย
หรือมีสินทรัพยไมพอชําระหนี้สิน และเห็นสมควรใหมีการดําเนินการยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูนั้น
ไวกอนเพื่อคุมครองประโยชนของประชาชนผูใหกูยืมเงิน ใหพนักงานเจาหนาที่โดยอนุมัติของรัฐมนตรี
วาการกระทรวงการคลังมีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูนั้นไวกอนได แตจะยึดหรืออายัดทรัพยสิน
ไวเกินกวาเกาสิบวันไมได เวนแตในกรณีมีการฟองคดีตอศาลตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ ใหคําสั่ง
ยึดหรืออายัดดังกลาวยังคงมีผลตอไปจนกวาศาลจะสั่งเปนอยางอื่น
เมื่อไดมีการยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูใดไวตามวรรคหนึ่ง หรือเมื่อพนักงานเจาหนาที่มีเหตุ
อันควรเชื่อวาผูกูยืมเงินที่เปนผูตองหาวากระทําความผิดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ มีหนี้สินลนพนตัว
ตามกฎหมายวาดวยการลมละลาย หรือมีสินทรัพยไมพอชําระหนี้สิน แตยังไมสมควรสั่งยึดหรืออายัด
ทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาที่สงเรื่องใหพนักงานอัยการเพื่อพิจารณาดําเนินคดีลมละลาย
ตอไปตามมาตรา ๑๐
การยึดหรืออายัดทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง ใหนําบทบัญญัติตามประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวกับการ
ยึดหรืออายัดทรัพยสินมาใชบังคับโดยอนุโลม”
มาตรา ๑๐ บัญญัติวา “เพื่อคุมครองประโยชนของประชาชนผูใหกูยืมเงิน ใหพนักงานอัยการ
มีอํานาจฟองผูกูยืม เงิน ที่เปน ผูตองหาวากระทําความผิดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ เปน บุคคล
ลมละลายได เมื่อ
(๑) เปนผูมีหนี้สินลนพนตัว หรือมีสินทรัพยไมพอชําระหนี้สินได
(๒) เปนหนี้ผูใหกูยืมเงินรายหนึ่งหรือหลายรายเปนจํานวนไมนอยกวาหนึ่งแสนบาท และ
(๓) หนี้นั้นอาจกําหนดจํานวนไดโดยแนนอน ไมวาหนี้นั้นจะถึงกําหนดชําระโดยพลันหรือ
ในอนาคตก็ตาม
การฟองคดีลมละลายตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนินกระบวนพิจารณาไปตามกฎหมายวาดวยการ
ลมละลาย โดยใหถือวาพนักงานอัยการมีฐานะและสิทธิหนาที่เสมือนเจาหนี้ผูเปนโจทกและใหไดรับ
ยกเวนคาธรรมเนียม คาฤชาธรรมเนียม หรือการตองวางเงินประกันตาง ๆ ตามกฎหมายดังกลาว
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ในการพิจารณาคดีลมละลาย ถาศาลพิจารณาไดความจริงตามวรรคหนึ่ง ใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพย
ลูกหนี้เด็ดขาด
ในการพิพากษาคดีลมละลายตามมาตรานี้ ใหศาลมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับสวนแบง
ทรัพยสินของเจาหนี้ในลําดับ (๘) ของมาตรา ๑๓๐ แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓
เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกเจาหนี้ทั้งหลาย โดยใหคํานึงถึงผลประโยชนตอบแทนที่เจาหนี้ผูใหกูยืมเงิน
แตละรายไดรับมาแลวกอนมีการดําเนินคดีลมละลายประกอบดวย”
พิจารณาแลว เห็น วา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ เปนบทบัญญัติทั่วไป ที่บัญญัติใ หศักดิ์ศ รี
ความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ยอมไดรับความคุมครอง
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ เปนบทบัญญัติที่ใ หการใชอํานาจรัฐ โดยองคกรของรัฐ ทุกองคกร
ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ บัญญัติเปน หลักการไววา การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ที่รัฐ ธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิได แตมีขอยกเวน ใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาที่จําเปนเทานั้น และจะกระทบกระเทือน
สาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได กฎหมายที่ออกมาจํากัดสิทธิและเสรีภาพตองมีผลใชบังคับ
เปนการทั่วไป ไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง เปนบทบัญญัติที่รับรองหลักความเสมอภาคของบุคคล
โดยกําหนดใหบุคคลมีความเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายอยางเทาเทียมกัน
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๓ เปนบทบัญญัติที่คุมครองสิทธิของผูตองหาหรือจําเลยโดยใหสันนิษฐาน
ไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาไมมีความผิด และกอนมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงวาบุคคลใด
ไดกระทําความผิด จะปฏิบัติตอบุคคลนั้นเสมือนเปนผูกระทําความผิดมิได
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง เปนบทบัญญัติที่ใหความคุมครองสิทธิของบุคคลในทรัพยสิน
บุคคล ผูเปนเจาของทรัพยสินยอมมีสิทธิที่จะใชสอยและไดรับประโยชนจากทรัพยสินของตนมีสิทธิ
ติดตามเอาคืนและขัดขวางบุคคลที่เขามาเกี่ยวของกับทรัพยสินโดยมิชอบดวยกฎหมาย แตขอบเขตแหงสิทธิ
และการจํากัดสิทธิของบุคคลในทรัพยสิน อาจถูกจํากัดไดโดยบทบัญญัติแหงกฎหมายที่รัฐธรรมนูญ
ใหอํานาจในการตราขึ้น ซึ่งการจํากัดสิทธิของบุคคลในทรัพยสินตองกระทําเทาที่จําเปนและไมกระทบ
กระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิของบุคคลในทรัพยสินนั้น
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การประกาศใชพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ และที่แกไข
เพิ่มเติม มีหมายเหตุไวทายพระราชกําหนดดังกลาว แสดงถึงเหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนด
ฉบับนี้ คือ “เนื่องจากขณะนี้ปรากฏวา มีการกูยืมเงินหรือรับฝากเงินจากประชาชนทั่วไป โดยมีการจาย
ดอกเบี้ยหรือผลประโยชนอยางอื่นตอบแทนใหสูงเกินกวาประโยชนท่ีผูกูยืมเงินหรือผูรับฝากเงินจะพึง
หามาไดจากการประกอบธุรกิจตามปกติ โดยผูกระทําไดลวงประชาชนที่หวังจะไดดอกเบี้ยในอัตราสูง
ใหนําเงินมาเก็บไวกับตนดวยการใชวิธีการจายดอกเบี้ยในอัตราสูงเปนเครื่องลอใจ แลวนําเงินที่ไดมาจาก
การกูยืมหรือรับฝากเงินรายอื่น ๆ มาจายเปนดอกเบี้ยหรือผลประโยชนใหแกผูใหกูยืมเงินหรือผูฝากเงิน
รายกอน ๆ ในลักษณะตอเนื่องกัน ซึ่งการกระทําดังกลาวเปนการฉอโกงประชาชน เพราะเปนที่แนนอน
อยูแลววา ในที่สุดจะตองมีประชาชนจํานวนมากไมสามารถไดรับตนเงินกลับคืนได และผูกูยืมเงินหรือ
ผูรับฝากเงินกับผูที่รวมกระทําการดังกลาวจะไดรับประโยชนจากเงินที่ตนไดรับมา เพราะผูใหกูยืมเงิน
หรือผูฝากเงินไมสามารถบังคับหรือติดตามใหมีการชําระหนี้ได อนึ่ง กิจการดังกลาวนี้มีแนวโนมจะขยายตัว
แพรหลายออกไปอยางรวดเร็ว หากปลอยใหมีการดําเนินการตอไปยอมจะกอใหเกิดผลรายแกประชาชน
ทั่วไป และจะเปนอันตรายอยางรายแรงตอเศรษฐกิจของประเทศ สมควรที่จะมีกฎหมายเพื่อปราบปราม
การกระทําดังกลาว กับสมควรวางมาตรการเพื่อคุมครองประโยชนของประชาชนที่อาจไดรับความเสียหาย
จากการถูกหลอกลวง และโดยที่เปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนในอันจะรักษาความมั่นคงในทาง
เศรษฐกิจของประเทศ จึงจําเปนตองตราพระราชกําหนดนี้”
จะเห็นไดวา เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดนี้ก็เนื่องจากในปจจุบันการฉอโกงประชาชน
ดวยการกระทําวิธีตาง ๆ มีการแพรหลายขยายตัวไปอยางรวดเร็ว รัฐจึงจําเปนตองมีมาตรการทางกฎหมาย
เพื่อระงับและปราบปรามการกระทําที่เปนการฉอโกงประชาชน ทั้งมาตรการลงโทษทางอาญา และมาตรการ
เกี่ยวกับการจัดการทรัพยสินที่ไดจากการกระทําผิดตามพระราชกําหนด
มาตรา ๘ และมาตรา ๙ เปนมาตรการที่กฎหมายกําหนดขึ้นเพื่อจัดการเกี่ยวกับทรัพยสิน
ที่ผูกระทําผิดตามพระราชกําหนดการกูยืมเงิน ฯ ไดไปจากการกระทําความผิด โดยกําหนดใหรัฐมีอํานาจ
ยึดหรืออายัดทรัพยของผูตองหาไวชั่วคราวเพื่อคุมครองและรักษาประโยชนของประชาชนในกรณีที่มี
เงื่อนไขตามที่มาตรา ๘ กําหนดไว
สวนมาตรา ๑๐ เปนมาตรการทางกฎหมายที่ใหอํานาจรัฐแกพนักงานเจาหนาที่ของรัฐที่จะจัดการ
รวบรวมทรัพยสินของผูที่ตองหาวาไดกระทําความผิดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ แหงพระราชกําหนด
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การกูยืมเงิน ฯ โดยบัญญัติใหมีการดําเนินคดีแกผูตองหาตามพระราชบัญญัติลมละลาย โดยอาศัยอํานาจ
จากศาลยุติธรรม เปนผูพิจารณาพิพากษา
มาตรการดังกลาวขางตน เปนมาตรการเกี่ยวกับการจัดการทางทรัพยสินผูที่ตองหาวากระทํา
ความผิด มิใชเปนมาตรการเกี่ยวกับการลงโทษผูกระทําผิดทางอาญา
ตามคําบรรยายฟองของโจทกเขาใจไดวา การกระทําของจําเลยทั้งสิบเปนความผิดเขาหลักเกณฑ
องคประกอบความผิดที่พระราชกําหนด มาตรา ๕ ไดบัญญัติไวแลว จําเลยหรือผูกระทําผิดจึงตองตกอยู
ในบังคับของมาตรการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยสิน ตามที่พระราชกําหนดบัญญัติไว
เหตุผลที่จําเลยทั้งสิบยกขึ้นโตแยงตอศาลรัฐธรรมนูญวา พระราชกําหนดการกูยืมเงิน ฯ มาตรา ๘
และมาตรา ๑๐ เปนการลิดรอนและจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน การกระทําของเจาหนาที่ของรัฐ
ทําใหผูตองหาวาไดกระทําผิดไดรับความเสียหายประการตาง ๆ ทั้ง ๆ ที่ศาลยังมิไดมีคําพิพากษาวาได
กระทําผิดดวยเหตุผลตาง ๆ ดังปรากฏขางตน อันเปนการขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง นั้น
เห็นวา พระราชกําหนดการกูยืม เงิน ที่เปน การฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๘
เปน บทบัญญัติที่ไมละเมิดตอศักดิ์ศ รีความเปน มนุษย สิทธิแ ละเสรีภาพของบุคคลตามรัฐ ธรรมนูญ
มาตรา ๔ และเปนบทบัญญัติท่กี ําหนดใหการใชอํานาจโดยองคกรของรัฐคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ นอกจากนั้นบทบัญญัติ
ดังกลาวเปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ใชบังคับเปนการทั่วไปกับผูกูยืมเงินซึ่งเปนผูถูกกลาวหาวากระทํา
ความผิดตามพระราชกําหนดดังกลาว มิไดใชบังคับแกกรณีใ ดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เปนการเจาะจง และเปนบทบัญญัติที่จํากัดสิทธิแ ละเสรีภาพของบุคคลเทาที่จําเปนพอสมควรแกเหตุ
เพื่อคุมครองประโยชนของผูใหกูยืมเงินที่ถูกฉอโกงภายในขอบเขตที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ ใหกระทําได
เปนบทบัญญัติที่ใชบังคับกับผูกูยืมเงินอยางเสมอกัน และใหความคุมครองแกประชาชนผูที่ไดรับความ
เสียหายตามพระราชกําหนดดังกลาวเทาเทียมกัน ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง พระราชกําหนด
การกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน ฯ มาตรา ๘ เปนบทบัญญัติที่มุงคุมครองประโยชนของประชาชน
ผูใหกูยืมเงินใหไดรับทรัพยสินคืน ซึ่งการใชอํานาจของพนักงานเจาหนาที่โดยการยึดหรืออายัดทรัพยสิน
ตามมาตรา ๘ จะถูกตรวจสอบโดยศาลอีกชั้นหนึ่ง จึงมิไดขัดตอหลักการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
ของผูตองหาหรือจําเลยกอนมีคําพิพากษาถึงที่สุดแสดงวา บุคคลนั้นไดกระทําความผิด จะปฏิบัติตอบุคคลนั้น
เสมือนเปนผูกระทําความผิดมิได ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๓ แตอยางใด และเปนบทบัญญัติที่จํากัดสิทธิ
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ในทรัพยสินของผูกูยืมเงินเทาที่จําเปน ภายในขอบเขตที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ ใหกระทําได ดังนั้น
พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๘ จึงไมขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๘
วรรคหนึ่ง
สวนพระราชกําหนดการกูยืม เงิน ที่เปน การฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๑๐
เปนบทบัญญัติที่ใหอํานาจพนักงานอัยการฟองผูกูยืมเงินที่เปนผูตองหาวากระทําความผิดตามมาตรา ๔
หรือมาตรา ๕ แหงพระราชกําหนดการกูยืมเงิน ฯ เปนบุคคลลมละลายไดเมื่อเขาหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) เปนผูมีหนี้สินลนพนตัว หรือมีสนิ ทรัพยไมพอชําระหนี้สินได
(๒) เปนหนี้ผูใหกูยืมเงินรายหนึ่งหรือหลายรายเปนจํานวนไมนอยกวาหนึ่งแสนบาท และ
(๓) หนี้นั้นอาจกําหนดจํานวนไดโดยแนนอน ไมวาหนี้นั้นจะถึงกําหนดชําระโดยพลันหรือ
ในอนาคตก็ตาม
โดยใหดําเนินกระบวนพิจารณาไปตามกฎหมายวาดวยการลมละลาย เนื่องจากกฎหมายวาดวย
การลมละลาย เปนกฎหมายที่กําหนดวิธีการรวบรวมทรัพยสินของลูกหนี้เพื่อประโยชนแกเจาหนี้ทั้งหลาย
อยางเทาเทียมกัน ไมวาจะเปนเจาหนี้ผูเปนโจทกหรือเจาหนี้อื่น ๆ ก็ตาม เพียงแตยื่นคําขอรับชําระหนี้
ตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยภายหลังที่ศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยของลูกหนี้เด็ดขาด และเจาพนักงาน
พิทักษทรัพยจะเปนผูจัดการกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้ เพื่อมิใหลูกหนี้กระทําการใด ๆ เกีย่ วกับกิจการ
และทรัพยสินจนทําใหไมมีทรัพยสินเหลืออยูเพียงพอที่จะชําระคืนใหแกเจาหนี้ และทําการแบงทรัพยสิน
ใหแกเจาหนี้อยางเทาเทียมกันภายหลังที่ศาลมีคําพิพากษาใหลูกหนี้ลมละลายแลว ซึ่งเปนกระบวนพิจารณา
ที่มีความรวดเร็วและเปนธรรมแกเจาหนี้ทั้งหลาย ซึ่งจะมีผลทําใหผูใหกูยืมเงินไดรับทรัพยสินคืนอยาง
เทาเทียมกัน
นอกจากนี้ในการพิจารณาคดีลมละลาย ศาลจะตองพิจารณาใหไดความจริงตามพระราชกําหนด
การกูยืมเงิน ฯ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง จึงจะมีคําสั่งพิทักษทรัพยลูกหนี้เด็ดขาดได กลาวคือ นอกจากศาล
จะตองพิจารณาใหไดความจริงวา เปนผูมีหนี้สินลนพนตัวหรือมีสินทรัพยไมพอชําระหนี้สิน และเปน
หนี้ผูใหกูยืมเงินรายหนึ่งหรือหลายรายเปนจํานวนไมนอยกวาหนึ่งแสนบาท และหนี้นั้นอาจกําหนดจํานวน
ไดโดยแนนอน ไมวาหนี้นั้นจะถึงกําหนดชําระโดยพลันหรือในอนาคตก็ตาม ศาลยังจะตองพิจารณาให
ไดความจริงดวยวา ผูนั้นเปนผูกยู ืมเงินที่เปนผูตองหาวากระทําความผิดตามพระราชกําหนดการกูยืมเงิน ฯ
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มาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ ดวย จึงเปนบทบัญญัติที่ใหศาลมีอํานาจตรวจสอบการใชอํานาจของพนักงาน
เจาหนาที่ตามพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ กอนจะมีคําสั่ง
พิทักษทรัพย
ดังนั้น พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๑๐
จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓
และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง เชน เดียวกับเหตุผลในการวินิจฉัยกรณีพระราชกําหนดการกูยืมเงิน ฯ
มาตรา ๘
อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงวินิจฉัยวา พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน
พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙
มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง
นายปรีชา เฉลิมวณิชย
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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คําวินิจฉัยของ นายมงคล สระฏัน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๖๓/๒๕๔๘

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๘

เรื่อง พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
ศาลอุทธรณสงคําโตแยงของบริษัท บลิสเชอร อินเตอรกรุพ จํากัด กับพวกรวม ๑๐ คน จําเลย
ใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ ในประเด็นวา พระราชกําหนดการ
กูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓
และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง หรือไม โดยมีขอเท็จจริงสรุปไดดังนี้
๑. พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการสูงสุด เปนโจทกฟองบริษัท บลิสเชอร อินเตอรกรุพ จํากัด
จําเลยที่ ๑ นายธน อัจฉริยวโรดม จําเลยที่ ๒ นางสาวอังสุนีย พัฒนานิธิ จําเลยที่ ๓ นางสาวปรจวรรณ
เบญจมาศมงคล จําเลยที่ ๔ นายสาวิตร โกกิลานนท จําเลยที่ ๕ นางสาวมณีรัตน ถาวรยศ จําเลยที่ ๖
นายแสงทอง แซกิม จําเลยที่ ๗ นายกิตติ เสนียสิริกุล จําเลยที่ ๘ นายอรรณพ กุลเสวตร จําเลยที่ ๙
นายสุพจน โชติเสรีวิทย จําเลยที่ ๑๐ เปนคดีลมละลายตอศาลแพง ตามคดีหมายเลขดําที่ ล.๑๖๔/๒๕๓๗
ในฐานความผิด ขอใหเปนบุคคลลมละลาย จํานวนทุนทรัพย ๗๒๗,๔๔๐,๐๐๐ บาท และขอใหศาลมีคําสั่ง
พิทักษทรัพยจําเลยทั้ง ๑๐ เด็ดขาดและพิพากษาใหจําเลยทั้ง ๑๐ เปนบุคคลลมละลายตามพระราชบัญญัติ
ลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ และพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗
ตอมาไดมีการโอนคดีไปยังศาลลมละลายกลาง ในป พ.ศ. ๒๕๔๓ ตามคดีหมายเลขดําที่ ล.๒๒/๒๕๔๓
คําฟองสรุปไดวา
(๑) จําเลยที่ ๑ เปนนิติบุคคลมีวัตถุประสงคประกอบกิจการใหบริการจัดหาหรือจองสถานที่
พักตากอากาศ สถานที่พักผอนหยอนใจ เชน โรงแรม รีสอรท ทั้งในและนอกราชอาณาจักร รวมทั้ง
จัดหายานพาหนะไปรับสง จัดทัวรนําเที่ยวยังสถานที่ตาง ๆ ทั้งในและนอกราชอาณาจักร รวมทั้งอํานวย
ความสะดวก เชน แจงขาวสารขอมูลเกี่ยวกับการทองเที่ยว โดยใหบริการเฉพาะสมาชิกของจําเลยที่ ๑
เทานั้น จําเลยที่ ๒ และที่ ๓ เปนกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนจําเลยที่ ๑ จําเลยที่ ๔ ที่ ๕
และที่ ๖ จดทะเบียนเปนกรรมการบริษัทจําเลยที่ ๑ โดยมีจําเลยที่ ๘ ที่ ๙ และที่ ๑๐ เปนผูจัดการสาขา
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และจําเลยที่ ๗ เปน เจาหนาที่ผูบริหารฝายขายและประธานชมรมฝายขายในการจัดหาสมาชิกใหม
ของบริษัทจําเลยที่ ๑ จําเลยที่ ๒ ถึงที่ ๑๐ เปนผูรับผิดชอบในการดําเนินงานของจําเลยที่ ๑ ระหวาง
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๓๔ ถึงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๓๗ จําเลยทั้ง ๑๐ ไดรวมกันดําเนินกิจการ
กูยืมเงินเปนปกติธุระที่เปนการฉอโกงประชาชน และรวมกันฉอโกงประชาชนดวยวิธีโฆษณาประกาศ
ทางสื่อมวลชน ทั้งทางโทรทัศน วิทยุ และหนังสือพิมพ ตลอดจนแจกเอกสาร เผยแพร กระจายขาว
ชักชวนดวยวาจา และแตงตั้งบุคคลจํานวนมากใหกระทําการประกาศโฆษณาแพรขาวใหปรากฏแกประชาชน
ทั่วไป ตั้งแตสิบคนขึ้นไปวา จําเลยที่ ๑ ประกอบธุรกิจใหบริการจัดสรรวันพักผอนแกสมาชิกฟรีปละ
๔ วัน ๔ คืน จัดบริการสถานที่พักผอน สถานที่ออกกําลังกาย (FITNESS) ใหบริการฟรีตลอดทั้งป
จัดฝกอบรมการพูดในที่ชุมชนพัฒนาบุคลิกภาพ บริการจองหองพัก โรงแรม สถานที่พักผอนทั่วประเทศ
ในราคาสวนลดรอยละ ๑๐-๕๐ จัดจําหนายสินคาตั๋วเครื่องบิน รถเชา และจัดทองเที่ยวในราคาพิเศษ
ใหบริการสวนลดรอยละ ๕-๓๕ ในการจัดซื้อและบริการจากหางสรรพสินคา ภัตตาคาร และโรงพยาบาล
โดยจําเลยที่ ๑ จะใหบริการเฉพาะสมาชิกของจําเลยที่ ๑ เทานั้น หากสมาชิกคนใดประสงคจะเปนพนักงาน
หรือสมาชิกฝายขายอิสระของจําเลยที่ ๑ จะตองผานการฝกอบรมหลักสูตรเบื้องตนของจําเลยที่ ๑
ตองชําระเงินคาสมัครอีกคนละ ๑,๕๐๐ บาทและคาตอสมาชิกฝายขายอิสระทุกปอีกปละ ๑,๕๐๐ บาท
แลวสมาชิกฝายขายอิสระนี้จะมีสิทธิแนะนําชักชวนบุคคลภายนอกเขาเปนสมาชิกใหมของจําเลยที่ ๑
ไดโดยจําเลยที่ ๑ จะจายผลประโยชนตอบแทนในลักษณะเปนกําไร เงินสวนลด เงิน สวนลดพิเศษ
เงินโบนัส และเงินปน ผลใหกับสมาชิกผูแนะนํา นอกจากนั้นยังไดรับผลประโยชนตอบแทนอื่นอีก
และการจายผลประโยชนตอบแทนของจําเลยที่ ๑ ใหกับสมาชิกฝายขายอิสระมีจํานวนสูงกวาอัตราดอกเบีย้
สูงสุดที่สถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของสถาบันการเงินจะพึงจายได เพื่อเปน
สิ่งลอใจใหสมาชิกฝายขายอิสระชักชวนใหบุคคลภายนอกเขาเปนสมาชิกใหม โดยจําเลยที่ ๑ จะไดนําเงิน
คาสมัครเปนสมาชิกใหมมาหมุนเวียนจายเปนผลประโยชนตอบแทนใหกับสมาชิกฝายขายอิสระอยางตอเนื่อง
โดยที่จําเลยทั้ง ๑๐ ไดรูหรือควรรูอยูแลววาตนเองไมสามารถประกอบกิจการใด ๆ โดยชอบดวยกฎหมาย
ที่จะใหผลประโยชนตอบแทนพอเพียงที่จะนํามาจายในอัตรานั้นได จําเลยทั้ง ๑๐ มิไดมีเจตนาประกอบ
ธุรกิจจัดสรรวันพักผอนใหบริการสมาชิกดังที่ประกาศโฆษณาไว แตจําเลยทั้ง ๑๐ มีเจตนาทุจริตหลอกลวง
ประชาชนโดยอางการใหบริการดังกลาวบังหนา และปกปดความจริง จําเลยทั้ง ๑๐ มีเจตนาที่จะระดม
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เงิน ทุน ดวยวิธีหาสมาชิกใหมเพิ่ม เติมอยางไมจํากัดใหมากที่สุดเพื่อจําเลยทั้ง ๑๐ จะไดเงินคาสมัคร
สมาชิกใหม ในอัตราคนละ ๓๐,๐๐๐ และ ๖๐,๐๐๐ บาท
(๒) การกระทําของจําเลยทั้ง ๑๐ เปนความผิดฐานกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชนโดยจําเลย
ทั้ง ๑๐ ไดดําเนินการกูยืมเงินเปนปกติธุระ ตามพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน
พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๔ และมาตรา ๕ ประกอบพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดการ
กูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ พ.ศ. ๒๕๓๔ และเปนการฉอโกงประชาชนไดมี
ประชาชนหลงเชื่อในการโฆษณาหลอกลวงมาสมัครเปน สมาชิกของจําเลยที่ ๑ ถึง ๒๔,๑๒๙ คน
และไดจายเงินคาสมาชิกใหแกจําเลยที่ ๑ รวมทั้งสิ้น ๗๒๗,๔๔๐,๐๐๐ บาท และเนื่องจากวัตถุประสงค
ในการดําเนินธุรกิจของจําเลยทั้ง ๑๐ เปนการขัดตอกฎหมายโดยชัดแจง จําเลยทั้ง ๑๐ จึงมีหนี้เงินที่
จะตองคืนใหแกสมาชิกที่ถูกหลอกลวงเต็มตามจํานวนที่จําเลยที่ ๑ ไดรับมาและการที่จําเลยทั้ง ๑๐
เปนหนี้ผูเสียหายจํานวน ๒๔,๑๒๙ ราย รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๗๒๗,๔๔๐,๐๐๐ บาท หนี้สินดังกลาว
เกิดจากการหลอกลวงใชกลอุบายในการดําเนินธุรกิจอันมิชอบดวยกฎหมายของจําเลยทั้ง ๑๐ ซึ่งจําเลย
ทั้ง ๑๐ จะตองรวมกันรับผิดชอบคืนเงินดังกลาวใหกับผูเสียหายทั้งหมด ดังนั้น หนี้ดังกลาวจึงเปนหนี้
ที่กําหนดจํานวนไดโดยแนนอนและไดมีการตรวจสอบหลักทรัพยและหนี้สินของจําเลยทั้ง ๑๐ แลวปรากฏวา
ทรัพยสินของจําเลยทั้ง ๑๐ ที่มีอยูไมพอชําระหนี้แกผูเสียหายทั้งหมด จึงถือไดวาจําเลยทั้ง ๑๐ เปนผูมี
หนี้สินลนพนตัว นอกจากนั้นจําเลยที่ ๒ ที่ ๕ ที่ ๖ ที่ ๘ และที่ ๑๐ ยังไดไปเสียจากเคหะสถานที่
เคยอยู เพื่อประวิงการชําระหนี้หรือมิใหเจาหนี้ไดรับชําระหนี้และเพื่อหลบหนีการจับกุมของพนักงาน
สอบสวนถึงวันฟองนี้ยังจับกุมตัวไมได พฤติการณของจําเลยทั้ง ๑๐ ดังกลาว แสดงวา มีหนี้สินลนพนตัว
เขาเงื่อนไขที่จะถูกฟองใหเปนบุคคลลมละลายได เพื่อคุมครองประโยชนของประชาชนและผูเสียหาย
อาศัยอํานาจตามพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๑๐
โจทกจึงฟองจําเลยทั้ง ๑๐ ใหเปนบุคคลลมละลาย
๒. จําเลยที่ ๑ จําเลยที่ ๔ จําเลยที่ ๕ จําเลยที่ ๖ จําเลยที่ ๘ และจําเลยที่ ๑๐ ยื่นคําใหการตอ
ศาลแพงปฏิเสธฟองของโจทกและตอสูสรุปไดวา จําเลยที่ ๑ ไมเคยประกอบการผิดจากวัตถุประสงค
ไมเคยถูกทางราชการ (กระทรวงพาณิชย) กลาวหาวาทําธุรกิจผิดจากที่จดทะเบียนไวแตอยางใด และ
ไมเคยกระทําการใดอันเปนการระดมทุนนอกระบบ อันเปนความผิดตามพระราชกําหนดการกูยืมเงิน
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ที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ และพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม ฯ พ.ศ. ๒๕๓๔ การเขารองเรียน
ของนายธวัช คูนาเอก กับพวกรวม ๑๒๔ คน ตอพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชกําหนดการกูยืมเงิน
ที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ นั้น จะมีการรองเรียนกันจริงหรือไมเพียงใด จําเลยที่ ๑
ไมทราบ ทราบแตเพียงวาสมาชิกสวนใหญของจําเลยที่ ๑ ไมไดไปรองเรียนตอกระทรวงการคลังและ
ไมเคยผิดสัญญาบริการกับบุคคลใดหรือลูกคารายใด สวนจําเลยที่ ๒ จําเลยที่ ๓ จําเลยที่ ๗ และ
จําเลยที่ ๙ ไมไดยื่นคําใหการ
๓. เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๕ ศาลลมละลายกลางมีคําสั่งพิทักษทรัพยของลูกหนี้ทั้งสิบ
เด็ดขาด ตามพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๑๐ และ
พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๑๔ เปนคดีหมายเลขแดงที่ ๒๔๒/๒๕๔๕
๔. จําเลยที่ ๑ และจําเลยที่ ๓ ยื่นอุทธรณคําสั่งศาลลมละลายกลาง และขอใหศาลอุทธรณ
มีคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดของลูกหนี้ทั้งสิบและพิพากษากลับคําพิพากษาของศาลชั้นตน
ใหยกฟอง ใหปลอยทรัพยที่กระทรวงการคลังมีคําสั่งใหยึดหรืออายัดทรัพยสินของจําเลยที่ ๑ กับพวก
และใหโจทกใชคาฤชาธรรมเนียม และคาทนายความในอัตราอยางสูง แทนจําเลยที่ ๑ จําเลยที่ ๓
ในศาลชั้นตนและศาลอุทธรณดวย
๕. จําเลยที่ ๑ และจําเลยที่ ๓ ยื่นคํารองตอศาลอุทธรณโตแยงวา พระราชกําหนดการกูยืมเงิน
ที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ สรุปไดวา พระราชกําหนดดังกลาว มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๘
วรรคหนึ่ง กลาวคือ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ ลิดรอนและจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ซึ่งเปนเพียงผูตองหาวาเปนผูกระทําความผิดตามพระราชกําหนดดังกลาวเทานั้น ยังมิไดเปนผูกระทํา
ความผิดแตอยางใด ซึ่งตามรัฐธรรมนูญไดบัญญัติไววา ผูที่เปนผูตองหาหรือจําเลย ใหสันนิษฐานไวกอนวา
ไมมีความผิดและกอนมีคําพิพากษาอัน ถึงที่สุดวาบุคคลใดไดกระทําความผิดจะปฏิบัติตอบุคคลนั้น
เสมือนเปนผูกระทําความผิดมิได ซึ่งการที่ใหพนักงานเจาหนาที่ใชดุลพินิจดังกลาวในขณะที่ผูถูกกลาวหา
ยังคงเปนเพียงผูตองหาเทานั้น โดยศาลยังมิไดมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดวามีความผิด ใหมีอํานาจในการ
ที่จะยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูตองหา รวมทั้งการใหอํานาจพนักงานอัยการฟองผูกูยืมเงินที่เปนผูตองหา
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วากระทําความผิด มาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ เปนบุคคลลมละลายได ยอมทําใหบุคคลเหลานั้นไดรับ
ความเสียหายและเปนการกระทําที่เสมือนหนึ่งวาผูถูกกลาวหาถูกศาลพิพากษาวาเปนผูกระทําความผิด
ตามพระราชกําหนดดังกลาวแลว ทั้ง ๆ ที่ผูตองหามีสิทธิอันสมบูรณที่จะตอสูคดีเพื่อพิสูจนความบริสุทธิ์
ของตน ซึ่งในระหวางที่ยังไมมีคําพิพากษาของศาลวาผูตองหาหรือจําเลยเปนผูกระทําความผิดหรือไม
กลับตองถูกยึดหรืออายัดทรัพยสินและถึงขนาดถูกฟองใหเปนบุคคลลมละลายไดทันที โดยอาศัยเพียง
การใชดุลพินิจของพนักงานเจาหนาที่เทานั้น ทั้งในพระราชกําหนดดังกลาวก็ไมมีบทบัญญัติคุมครอง
ผูที่ถูกกลาวหาที่ตกเปนผูตองหาหรือจําเลย วาหากตอมาภายหลังผูตองหาหรือจําเลยมิไดเปนผูกระทํา
ความผิดแลว จะไดรับการเยียวยาแกไขอยางไร ซึ่งการใชดุลพินิจของพนักงานเจาหนาที่ดังกลาวก็มิได
มีหลักประกันอันใดวา จะใชดุลพินิจดวยความถูกตองและเปนธรรม โดยไมมีอคติ ดังนั้นการที่ผูถูกกลาวหา
ถูกยึดหรืออายัดทรัพย หรือถูกฟองลมละลาย ถือวาไมไดรับความเสมอภาคกันในกฎหมายถูกลิดรอน
ถูกละเมิด และถูกจํากัดสิทธิและเสรีภาพในบุคคลและทรัพยสินโดยไมไดรับความคุมครองดังเห็นไดจาก
ขณะนี้ยังมิไดมีคําพิพากษาในสวนของคดีอาญาวาลูกหนี้ทั้งสิบไดกระทําความผิดตามพระราชกําหนด
ดังกลาว แตลูกหนี้ทั้งสิบอันรวมถึงผูรอง ทั้งสองกลับถูกยึดและอายัดทรัพยสินและถูกฟองเปนคดีลมละลาย
ตามที่กลาวมานี้
ศาลลมละลายกลางไดวินิจฉัยในคดีลมละลายวา แมการกระทําของลูกหนี้ทั้งสิบยังมิไดเปน
การกระทําความผิดตามพระราชกําหนด ฯ แตไดอยูในฐานะเปนผูตองหาแลว จึงไดมีคําสั่งใหลูกหนี้
ทั้งสิบถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาด โดยลูกหนี้ทั้งสิบยังมิไดถูกพิพากษาวาไดกระทําความผิดในสวนของคดีอาญา
แตอยางใด ทั้งที่มูลเหตุที่นํามาสูการฟองคดีอาญาเกิดขึ้นจากพระราชกําหนดดังกลาว ก็ชอบที่จะไดรับ
การพิจารณาวินิจฉัย และชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานทั้งปวงเสียกอน จนแนใจวา การกระทํานั้นเปนความผิด
และผูรองทั้งสองเปนผูกระทําความผิดนั้นจริง แตการที่ลูกหนี้ทั้งสิบถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาดเสียกอนเชนนี้
ทําใหลูกหนี้ทั้งสิบอันรวมถึงผูรองทั้งสองไมอาจดํารงชีวิตเชนเดียวกับบุคคลทั่วไป เพราะผลของคําสั่ง
พิทักษทรัพยเด็ดขาดมีผลกระทบตอชีวิต ทรัพยสิน และความเปนอยูของผูรอง ทําใหตกอยูในฐานะ
เปนบุคคลลมละลาย ดังนั้น การที่บทบัญญัติในพระราชกําหนดดังกลาวใหอํานาจพนักงานเจาหนาที่
ทําการยึดหรืออายัดทรัพยสิน รวมถึงการฟองลมละลาย และการที่ศาลจะมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด
รวมทั้งอํานาจจัดการทรัพยสินของเจาพนักงานพิทักษทรัพย จึงเปนบทบัญญัติที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
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มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง
และขอใหศาลอุทธรณสงความเห็นตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๔
๗. ศาลอุ ทธรณพิจารณาแลว มีคํ าสั่ง ใหสง เรื่อ งใหศ าลรั ฐ ธรรมนูญ เพื่อ พิจารณาวิ นิจฉั ย
ตามรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ โดยใหรอการพิจารณาพิพากษาคดีไวชั่วคราว และใหจําหนายคดี
ออกจากสารบบความของศาลอุทธรณ
ขอกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๔ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ยอมไดรับความคุมครอง
มาตรา ๒๖ การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๒๙ การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิได เวนแต
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาที่จําเปน
เทานั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได
กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใด
กรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจ
ในการตรากฎหมายนั้นดวย
บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎหรือขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดวย โดยอนุโลม
มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
เทาเทียมกัน
มาตรา ๓๓ ในคดีอาญา ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด
กอนมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทําความผิด จะปฏิบัติตอบุคคลนั้นเสมือนเปน
ผูกระทําความผิดมิได
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มาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครอง ขอบเขตแหงสิทธิ
และการจํากัดสิทธิเชนวานี้ ยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
พระราชกําหนดการกูยืม เงิน ที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ แกไขเพิ่ม เติม โดย
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗
พ.ศ. ๒๕๓๔ และพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน
พ.ศ. ๒๕๒๗ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา ๔ ผูใดโฆษณาหรือประกาศใหปรากฏตอประชาชนหรือกระทําดวยประการใด ๆ ใหปรากฏ
แกบุคคลตั้งแตสิบคนขึ้นไปวา ในการกูยืมเงิน ตนหรือบุคคลใดจะจายหรืออาจจายผลประโยชนตอบแทน
ใหตามพฤติการณแหงการกูยืมเงิน ในอัตราที่สูงกวาอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สถาบันการเงินตามกฎหมาย
วาดวยดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของสถาบันการเงินจะพึงจายได โดยที่ตนรูหรือควรรูอยูแลววาตนหรือบุคคลนั้น
จะนําเงินจากผูใหกูยืมเงินรายนั้นหรือรายอื่นมาจายหมุนเวียนใหแกผูใหกูยืมเงิน หรือโดยที่ตนรูหรือ
ควรรูอยูแลววา ตนหรือบุคคลนั้นไมสามารถประกอบกิจการใด ๆ โดยชอบดวยกฎหมายที่จะใหผลประโยชน
ตอบแทนพอเพียงที่จะนํามาจายในอัตรานั้นได และในการนั้นเปนเหตุใหตนหรือบุคคลใดไดกูยืมเงินไป
ผูนั้นกระทําความผิดฐานกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน
ผูใดไมมีใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปจจัยชําระเงินตางประเทศตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ดําเนินการ หรือใหพนักงาน ลูกจาง หรือบุคคลใดดําเนินการโฆษณา
ประกาศหรือชักชวนประชาชนใหลงทุน โดย
(๑) ซื้อหรือขายเงินตราสกุลใดสกุลหนึ่งหรือหลายสกุล หรือ
(๒) เก็งกําไรหรืออาจจะไดรับผลประโยชนจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินใหถือวา
ผูนั้นกระทําความผิดฐานกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชนดวย
มาตรา ๕ ผูใดกระทําการดังตอไปนี้
(๑) ในการกูยืมเงินหรือจะกูยืมเงิน
(ก) มีการโฆษณาหรือประกาศแกบุคคลทั่วไป หรือโดยการแพรขาวดวยวิธีอื่นใด หรือ
(ข) ดําเนินกิจการกูยืมเงินเปนปกติธรุ ะ หรือ
(ค) จัดใหมีผูรับเงินในการกูยืมเงินในแหลงตาง ๆ หรือ
(ง) จัดใหมีบุคคลตั้งแตหาคนขึ้นไป ไปชักชวนบุคคลตาง ๆ เพื่อใหมีการใหกูยืมเงิน หรือ
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(จ) ไดกูยืมเงินจากผูใหกูยืมเงินเกินสิบคนซึ่งมีจํานวนเงินกูยืมรวมกันตั้งแตหาลานบาท
ขึ้นไป อันมิใชการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน และ
(๒) ผูนั้น
(ก) จาย หรือโฆษณา ประกาศ แพรขาว หรือตกลงวาจะจายผลประโยชนตอบแทน
ใหแกผูใหกูยมื เงิน ในอัตราที่สูงกวาอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยดอกเบี้ย
เงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน จะพึงจายได หรือ
(ข) ไมยอมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๗ (๑) (๒) หรือ (๓)
หรือกิจการของผูนั้นตามที่ผูนั้นไดใหขอเท็จจริงตอพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๗ ไมปรากฏหลักฐาน
พอที่จะเชื่อไดวา เปน กิจการที่ใ หผลประโยชนตอบแทนพอเพียงที่จะนํามาจายใหแ กผูใ หกูยืมเงิน
ทั้งหลาย
ผูนั้นตองระวางโทษเชน เดียวกับผูกระทําความผิดฐานกูยืม เงิน ที่เปนการฉอโกงประชาชน
ตามมาตรา ๔ ทั้งนี้ เวนแตผูนั้นจะสามารถพิสูจนไดวา กิจการของตนหรือของบุคคลที่ตนอางถึงนั้น
เปนกิจการที่ใหผลประโยชนตอบแทนพอเพียงที่จะนํามาจายตามที่ตนไดกลาวอาง หรือหากกิจการดังกลาว
ไมอาจใหผลประโยชนตอบแทนพอเพียง ก็จะตองพิสูจนไดวากรณีดังกลาวไดเกิดขึ้นเนื่องจากสภาวการณ
ทางเศรษฐกิจที่ผิดปกติอันไมอาจคาดหมายได หรือมีเหตุอันสมควรอยางอื่น
มาตรา ๘ ถาพนักงานเจาหนาที่มีเหตุอันควรเชื่อวา ผูกูยืมเงินผูใดที่เปนผูตองหาวากระทําความผิด
ตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ มีหนี้สินลน พน ตัวตามกฎหมายวาดวยการลม ละลาย หรือมีสินทรัพย
ไมพอชําระหนี้สิน และเห็นสมควรใหมีการดําเนินการยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูนั้นไวกอนเพื่อคุมครอง
ประโยชนของประชาชนผูใหกูยืมเงิน ใหพนักงานเจาหนาที่โดยอนุมัติของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
มีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูนั้นไวกอนได แตจะยึดหรืออายัดทรัพยสินไวเกินกวาเกาสิบวัน
ไมได เวนแตในกรณีมีการฟองคดีตอศาลตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ ใหคําสั่งยึดหรืออายัดดังกลาว
ยังคงมีผลตอไปจนกวาศาลจะสั่งเปนอยางอื่น
เมื่อไดมีการยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูใดไวตามวรรคหนึ่ง หรือเมื่อพนักงานเจาหนาที่มีเหตุ
อันควรเชื่อวาผูกูยืมเงินที่เปนผูตองหาวากระทําความผิดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ มีหนี้สินลนพนตัว
ตามกฎหมายวาดวยการลมละลาย หรือมีสินทรัพยไมพอชําระหนี้สิน แตยังไมสมควรสั่งยึดหรืออายัด
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ทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาที่สงเรื่องใหพนักงานอัยการเพื่อพิจารณาดําเนินคดีลมละลาย
ตอไปตามมาตรา ๑๐
การยึดหรืออายัดทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง ใหนําบทบัญญัติตามประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวกับการ
ยึดหรืออายัดทรัพยสินมาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๐ เพื่อคุมครองประโยชนของประชาชนผูใหกูยืมเงิน ใหพนักงานอัยการมีอํานาจฟอง
ผูกูยืมเงินที่เปนผูตองหาวากระทําความผิดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ เปนบุคคลลมละลายได เมื่อ
(๑) เปนผูมีหนี้สินลนพนตัว หรือมีสินทรัพยไมพอชําระหนี้สินได
(๒) เปนหนี้ผูใหกูยืมเงินรายหนึ่งหรือหลายรายเปนจํานวนไมนอยกวาหนึ่งแสนบาท และ
(๓) หนี้นั้นอาจกําหนดจํานวนไดโดยแนนอน ไมวาหนี้นั้นจะถึงกําหนดชําระโดยพลัน หรือ
ในอนาคตก็ตาม
การฟองคดีลมละลายตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนินกระบวนพิจารณาไปตามกฎหมายวาดวยการ
ลมละลาย โดยใหถือวาพนักงานอัยการมีฐานะและสิทธิหนาที่เสมือนเจาหนี้ผูเปนโจทก และใหไดรับ
ยกเวนคาธรรมเนียม คาฤชาธรรมเนียม หรือการตองวางเงินประกันตาง ๆ ตามกฎหมายดังกลาว
ในการพิจารณาคดีลมละลาย ถาศาลพิจารณาไดความจริงตามวรรคหนึ่ง ใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพย
ลูกหนี้เด็ดขาด
ในการพิพากษาคดีลมละลายตามมาตรานี้ ใหศาลมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับสวนแบง
ทรัพยสินของเจาหนี้ในลําดับ (๘) ของมาตรา ๑๓๐ แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓
เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกเจาหนี้ทั้งหลาย โดยใหคํานึงถึงผลประโยชนตอบแทนที่เจาหนี้ผูใหกูยืมเงิน
แตละรายไดรับมาแลวกอนมีการดําเนินคดีลมละลายประกอบดวย
ไดพิเคราะหแ ลว มีประเด็น ในเบื้องตน วา ผูรองมีสิทธิใ หศ าลอุทธรณสงคําโตแ ยงมาให
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ หรือไม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่ง บัญญัตวิ า “ในการที่ศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมาย
บังคับแกคดีใด ถาศาลเห็นเองหรือคูความโตแยงวาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นตองดวยบทบัญญัติมาตรา ๖
และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ใหศาลรอการพิจารณาพิพากษา
คดีไวชั่วคราว และสงความเห็นเชนวานั้นตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัย”
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เห็นวา กรณีตามคํารองที่ศาลอุทธรณสงความเห็นของคูความซึ่งโตแยงวาบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ที่ศาลจะใชบังคับแกคดี ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยจึงเปนกรณี
ที่เปนไปตามบทบัญญัติมาตรา ๒๖๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ผูรองมีสิทธิสงคํารอง
และศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจพิจารณาวินจิ ฉัยเรื่องนี้ได
ประเด็นตามคํารองที่ผูรองโตแยงวา พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน
พ.ศ. ๒๕๒๗ และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔
มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง หรือไม
เห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ เปนบทบัญญัติทั่วไป ที่บัญญัติใหศักดิ์ศ รีความเปน มนุษย
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลยอมไดรับความคุมครอง
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ เปนบทบัญญัติที่ใหองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ บัญญัติเปน หลักการไววา การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ที่รัฐ ธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิได แตมีขอยกเวน ใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไว และเทาที่จําเปนเทานั้น และจะกระทบกระเทือน
สาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได กฎหมายที่ออกมาจํากัดสิทธิและเสรีภาพตองมีผลใชบังคับ
เปนการทั่วไป ไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง เปนบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุม ครองสิทธิและเสรีภาพ
ของชนชาวไทย ใหบุคคลมีความเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายอยางเทาเทียมกัน
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๓ เปนบทบัญญัติที่ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา
ไมมีความผิด และกอนมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทําความผิดจะปฏิบัติตอบุคคลนั้น
เสมือนเปนผูกระทําความผิดมิได
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง เปนบทบัญญัติที่ใหความคุมครองสิทธิของบุคคลในทรัพยสิน
แตขอบเขตแหงสิทธิและการจํากัดสิทธิของบุคคลในทรัพยสิน อาจถูกจํากัดไดโดยกฎหมายที่รัฐธรรมนูญ
ใหอํานาจในการตราขึ้น ซึ่งการจํากัดสิทธิของบุคคลตองกระทําเทาที่จําเปนและไมกระทบกระเทือนสาระสําคัญ
แหงสิทธิของบุคคลในทรัพยสินนั้น
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สวนพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ รัฐไดตราขึ้นโดย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย เนื่องจากขณะนั้นปรากฏวา
มีการกูยืมเงินหรือรับฝากเงินจากประชาชนทั่วไป โดยมีการจายดอกเบี้ยหรือผลประโยชนอยางอืน่ ตอบแทน
ใหสูงเกิน กวาประโยชนที่ผูกูยืม เงิน หรือผูรับฝากเงิน จะพึงหามาไดจากการประกอบธุรกิจตามปกติ
โดยผูกระทําไดลวงประชาชนที่หวังจะไดดอกเบี้ยในอัตราสูงใหนําเงินมาเก็บไวกับตนดวยการใชวิธีการ
จายดอกเบี้ยในอัตราสูงเปนเครื่องลอใจ แลวนําเงินที่ไดมาจากการกูยืมหรือรับฝากเงินรายอื่น ๆ มาจายเปน
ดอกเบี้ยหรือผลประโยชนใหแกผูใหกูยืมเงินหรือผูฝากเงินรายกอน ๆ ในลักษณะตอเนื่องกัน ซึง่ การกระทํา
ดังกลาวเปนการฉอโกงประชาชน ตอมาไดมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการ
ฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๓ บทนิยาม คําวา “กูยืมเงิน” และผลประโยชนตอบแทน
โดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗
พ.ศ. ๒๕๓๔ ใหรวมถึงการกระทําที่เรียกวาแชรลูกโซ และตอมาไดมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนด
การกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๔ การกระทํา
ความผิดฐานกูยืมเงินที่เปน การฉอโกงประชาชนใหรวมถึงการซื้อหรือขายเงิน ตราสกุลตาง ๆ หรือ
การเก็งกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน มาตรา ๑๕ กรณีผูกระทําความผิดที่เปนนิติบุคคลใหรวมถึง
พนักงานหรือลูกจางของนิติบุคคลดวย
มาตรา ๘ แหง พระราชกํ าหนดการกูยืม เงิ น ที่ เปน การฉอ โกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗
เปนบทบัญญัติที่เปนมาตรการที่ใหอํานาจพนักงานเจาหนาที่ในการติดตามเอาทรัพยคืนจากผูกูยืมเงิน
ใชใหแกผูใหกูยืมเงินกลาวคือ ถาพนักงานเจาหนาที่มีเหตุอันควรเชื่อวา ผูกูยืมเงินผูใดที่เปนผูตองหาวา
กระทําความผิดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ มีหนี้สินลน พน ตัวตามกฎหมายวาดวยการลม ละลาย
หรือมีสินทรัพยไมพอชําระหนี้สิน และเห็นสมควรใหมีการดําเนินการยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูนั้น
ไวกอนเพื่อคุมครองประโยชนของประชาชนผูใหกูยืมเงิน ใหพนักงานเจาหนาที่โดยอนุมัติของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังมีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูนั้นไวกอนได แตจะยึดหรืออายัดทรัพยสินไว
เกินกวาเกาสิบวันไมได เวนแตพนักงานอัยการไดฟองคดีอาญาแกผูกระทําความผิดตามมาตรา ๔ หรือ
มาตรา ๕ ตอศาลตามมาตรา ๙ หรือไดฟองผูกระทําความผิดดังกลาวตอศาลลมละลายใหเปนบุคคล
ลมละลาย ตามมาตรา ๑๐ โดยใหคําสั่งยึดหรืออายัดดังกลาวยังคงมีผลตอไปจนกวาศาลจะสั่งเปนอยางอื่น
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เมื่อไดมีการยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูใดไวตามวรรคหนึ่ง หรือเมื่อพนักงานเจาหนาที่มีเหตุ
อันควรเชื่อวาผูกูยืมเงินที่เปนผูตองหาวากระทําความผิดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ มีหนี้สินลนพนตัว
ตามกฎหมายวาดวยการลมละลาย หรือมีสินทรัพยไมพอชําระหนี้สิน แตยังไมสมควรสั่งยึดหรืออายัด
ทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาที่สงเรื่องใหพนักงานอัยการเพื่อพิจารณาดําเนินคดีลมละลาย
ตอไปตามมาตรา ๑๐
สําหรับมาตรา ๑๐ แหงพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗
เปนผลของมาตรา ๘ วรรคสอง เมื่อพนักงานเจาหนาที่สงเรื่องใหพนักงานอัยการเพื่อพิจารณาดําเนินคดี
ลมละลาย เปนบทบัญญัติที่ใหความคุมครองประโยชนของประชาชนผูใหกูยืมเงิน โดยใหพนักงานอัยการ
มีอํานาจฟองผูกู ยืม เงิน ที่เปนผู ตองหาวากระทําความผิ ด ตามมาตรา ๔ หรื อมาตรา ๕ เปนบุ คคล
ลมละลายได เมื่อ
(๑) เปนผูมีหนี้สินลนพนตัว หรือมีสินทรัพยไมพอชําระหนี้สินได
(๒) เปนหนี้ผูใหกูยืมเงินรายหนึ่งหรือหลายรายเปนจํานวนไมนอยกวาหนึ่งแสนบาท และ
(๓) หนี้นั้นอาจกําหนดจํานวนไดโดยแนนอน ไมวาหนี้นั้นจะถึงกําหนดชําระโดยพลันหรือ
ในอนาคตก็ตาม
การฟองคดีลมละลายตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนินกระบวนพิจารณาไปตามกฎหมายวาดวยการ
ลมละลาย โดยใหถือวาพนักงานอัยการมีฐานะและสิทธิหนาที่เสมือนเจาหนี้ผูเปนโจทก และใหไดรับ
ยกเวนคาธรรมเนียม คาฤชาธรรมเนียม หรือการตองวางเงินประกันตาง ๆ ตามกฎหมายดังกลาว
ในการพิจารณาคดีลมละลาย ถาศาลพิจารณาไดความจริงตามวรรคหนึ่ง ใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพย
ลูกหนี้เด็ดขาด
ในการพิพากษาคดีลมละลายตามมาตรานี้ ใหศาลมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับสวนแบง
ทรัพยสินของเจาหนี้ในลําดับ (๘) ของมาตรา ๑๓๐ แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓
ซึ่งในปจจุบันคือ (๗) ของมาตรา ๑๓๐ แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ แกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกเจาหนี้
ทั้งหลาย โดยใหคํานึงถึงผลประโยชนตอบแทนที่เจาหนี้ผูใหกูยืมเงินแตละรายไดรับมาแลวกอนมีการ
ดําเนินคดีลมละลายประกอบดวย

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๙

การที่พระราชกําหนด ฯ มาตรา ๑๐ ใหพนักงานอัยการมีอํานาจฟองผูกูยืมเงินที่เปนผูตองหา
วากระทําความผิดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ เมื่อเขาหลักเกณฑตามพระราชกําหนด ฯ เพื่อคุมครอง
ทรัพยสินไวใหแกโจทกผูใหกูยืมเงินภายหลังเมื่อศาลมีคําพิพากษาวาโจทกเปนฝายชนะคดี อีกทั้งการที่
พนักงานเจาหนาที่ใชดุลพินิจสงเรื่องใหพนักงานอัยการฟองเปนคดีลมละลายก็เพื่อใหศาลใชกระบวน
พิจารณาในคดีลมละลายตอเนื่องจากการดําเนินงานของพนักงานเจาหนาที่เกี่ยวกับการดําเนินการพิสูจน
ความผิดของผูกูยืมเงินและเฉลี่ยทรัพยสินคืนใหแกผูใหกูยืม ซึ่งเปนกระบวนการที่รวดเร็วกวาการดําเนินคดี
ทางแพงปกติ
ตามเหตุผลดังกลาว มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ แหงพระราชกําหนดการยืมเงินที่เปนการฉอโกง
ประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ จึงเปนบทบัญญัติที่ไมละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ เปนบทบัญญัติที่องคกรของรัฐตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ
และเสรีภาพตามรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๖ เปนบทบัญญัติแ หงกฎหมายที่ใ ชบังคับเปนการทั่วไปกับ
ผูกระทําความผิดตามพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน มิไดใชบังคับแกกรณีใด
กรณีหนึ่ง หรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง จึงเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเทาที่
จําเปนภายในขอบเขตที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ ใหกระทําได เปนบทบัญญัติที่ใชบังคับกับผูกระทํา
ความผิดตามพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชนอยางเสมอกัน และใหความคุมครอง
แกประชาชนผูที่ไดรับความเสียหายตามพระราชกําหนด ฯ เทาเทียมกัน ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐
วรรคหนึ่ง เปนบทบัญญัติที่มีลักษณะพิเศษที่มุงคุมครองประโยชนของประชาชนผูใหกูยืมเงินใหไดรับ
ทรัพยสินคืน และการใชอํานาจของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๘ จะถูกตรวจสอบโดยศาลตามที่
บัญญัติไวในมาตรา ๑๐ จึงมิไดขัดตอหลักการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูตองหาหรือจําเลยกอนมี
คําพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงวาบุคคลนั้นไดกระทําความผิดจะปฏิบัติตอบุคคลนั้นเสมือนเปนผูกระทํา
ความผิดมิได ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๓ แตอยางใด และเปนบทบัญญัติที่จํากัดสิทธิของบุคคลในทรัพยสิน
เทาที่จําเปนภายในขอบเขตที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ ใหกระทําได
ดังนั้น พระราชกําหนดการกูยืมเงิน ที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๘
และมาตรา ๑๐ จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐
วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๕๐ ก
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อาศัยเหตุผลดังกลาวข างตน จึงวินิจฉัยวา พระราชกําหนดการกู ยืมเงิน ที่เปน การฉอโกง
ประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดการกูยืมเงิน
ที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ พ.ศ. ๒๕๓๔ และพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราช
กําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๘
และมาตรา ๑๐ ไมขัดหรือ แยงตอรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐
วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง
นายมงคล สระฏัน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา ๘๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๙

คําวินิจฉัยของ นายมานิต วิทยาเต็ม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๖๓/๒๕๔๘

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๘

เรื่อง ศาลอุทธรณสงคําโตแยงของจําเลย (บริษัท บลิสเชอร อินเตอรกรุพ จํากัด กับพวก) ขอให
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ (กรณีพระราชกําหนดการ
กูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ ขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓ และ
มาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง)
พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการสูงสุด เปนโจทกฟอ งบริษัท บลิสเชอร อินเตอรกรุพ จํากัด
ที่ ๑ กับพวกรวม ๑๐ คน เปนจําเลยคดีลมละลายตอศาลแพง เปนคดีหมายเลขดําที่ ล.๑๖๔/๒๕๓๗
ขอใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยจําเลยทั้ง ๑๐ เด็ดขาดและพิพากษาใหจําเลยทั้ง ๑๐ เปนบุคคลลมละลาย
ตามพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ และพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกง
ประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ ตอมาไดมีการโอนคดีไปยังศาลลมละลายกลาง ในป พ.ศ. ๒๕๔๓ เปนคดี
หมายเลขดําที่ ล. ๒๒/๒๕๔๓ สรุปคําฟองไดวา จําเลยที่ ๑ เปนนิติบุคคลตามกฎหมายโดยมีจําเลย
ที่ ๒ และที่ ๓ เปนกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนจําเลยที่ ๑ จําเลยที่ ๔ ที่ ๕ และที่ ๖ จดทะเบียน
เปนกรรมการบริษัทจําเลยที่ ๑ โดยมีจําเลยที่ ๘ ที่ ๙ และที่ ๑๐ เปนผูจัดการสาขา และจําเลยที่ ๗
เปนเจาหนาที่ผูบริหารฝายขายและประธานชมรมฝายขายในการจัดหาสมาชิกใหมของบริษัทจําเลยที่ ๑
จําเลยที่ ๒ ถึงที่ ๑๐ เปนผูรับผิดชอบในการดําเนินงานของจําเลยที่ ๑ ในระหวางวันที่ ๑๘ กรกฎาคม
๒๕๓๔ ถึงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๓๗ ติดตอกันมาตลอด จําเลยทั้ง ๑๐ ไดรวมกันดําเนินกิจการ
กูยืมเงินเปนปกติธุระที่เปนการฉอโกงประชาชน และรวมกันฉอโกงประชาชนดวยวิธีโฆษณาประกาศ
ทางสื่อมวลชน ทั้งทางโทรทัศน วิทยุ และหนังสือพิมพตลอดจนแจกจายเอกสาร เผยแพรกระจายขาว
ชักชวนดวยวาจา และแตงตั้งบุคคลจํานวนมากใหกระทําการประกาศโฆษณาแพรขาวใหปรากฏแกประชาชน
ทั่วไปตั้งแตสิบคนขึ้นไปวา จําเลยที่ ๑ ประกอบธุรกิจใหบริการจัดสรรวันพักผอนแกสมาชิกฟรีปละ ๔ วัน
๔ คืน จัดบริการสถานที่พักผอน สถานที่ออกกําลังกาย (FITNESS) ใหบริการฟรีตลอดทั้งป จัดฝกอบรม
การพูดในที่ชุมชน พัฒนาบุคลิกภาพ บริการจองหองพัก โรงแรม สถานที่พักผอนทั่วประเทศในราคา

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๙

สวนลดรอยละ ๑๐ - ๕๐ จัดจําหนายสินคา ตั๋วเครื่องบิน รถเชา และจัดทองเที่ยวในราคาพิเศษใหบริการ
สวนลดรอยละ ๕ - ๓๕ ในการจัดซื้อสินคาและบริการจากหางสรรพสินคา ภัตตาคารและโรงพยาบาล
โดยจําเลยที่ ๑ จะใหบริการเฉพาะสมาชิกของจําเลยที่ ๑ เทานั้น หากสมาชิกคนใดประสงคจะเปนพนักงาน
หรือสมาชิกฝายขายอิสระของจําเลยที่ ๑ จะตองผานการฝกอบรมหลักสูตรเบื้องตน ของจําเลยที่ ๑
ตองชําระเงินคาสมัครคนละ ๑,๕๐๐ บาท และคาตอสมาชิกฝายขายอิสระทุกปอีกปละ ๑,๕๐๐ บาท
แลวสมาชิกฝายขายอิสระนี้จะมีสิทธิแนะนําชักชวนบุคคลภายนอกเขาเปนสมาชิกใหมของจําเลยที่ ๑ ได
โดยจําเลยที่ ๑ จะจายผลประโยชนตอบแทนในลักษณะเปนเงินกําไร เงินสวนลด เงินสวนลดพิเศษ
เงินโบนัส และเงินปนผลใหกับสมาชิกผูแนะนํา นอกจากนั้นยังใหผลประโยชนตอบแทนอื่นอีก
การกระทําของจําเลยทั้ง ๑๐ ดังกลาว เปนความผิดฐานกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน
โดยจําเลยทั้ง ๑๐ ไดดําเนินการกูยมื เงินเปนปกติธุระ ตามพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกง
ประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๔ และมาตรา ๕ ประกอบพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนด
การกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ พ.ศ. ๒๕๓๔ ไดมีประชาชนหลงเชื่อในการโฆษณา
หลอกลวงดวยวิธีการตาง ๆ มาสมัครเปนสมาชิกของจําเลยที่ ๑ ถึง ๒๔,๑๒๙ คน และไดจายเงินคาสมาชิก
ใหแกจําเลยที่ ๑ แลว รวมทั้งสิ้น ๗๒๗,๔๔๐,๐๐๐ บาท และเนื่องจากวัตถุประสงคในการดําเนินธุรกิจ
ของจําเลยทั้ง ๑๐ เปนการขัดตอกฎหมายโดยชัดแจง จําเลยทั้ง ๑๐ จึงมีหนี้เงินที่จะตองคืนใหแกสมาชิก
ที่ถูกหลอกลวงเต็มตามจํานวนที่จําเลยที่ ๑ ไดรับมา และการที่จําเลยทั้ง ๑๐ เปนหนี้ผูเสียหายจํานวน
๒๔,๑๒๙ ราย รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๗๒๗,๔๔๐,๐๐๐ บาท หนี้สินดังกลาวเกิดจากการหลอกลวงโดยใช
กลอุบายในการดําเนินธุรกิจอันมิชอบดวยกฎหมายของจําเลยทั้ง ๑๐ ซึ่งจําเลยทั้ง ๑๐ จะตองรวมกัน
รับผิดชอบคืนเงินดังกลาวใหกับผูเสียหายทั้งหมด ดังนั้น หนี้ดังกลาวจึงเปนหนี้ที่กําหนดจํานวนไดโดย
แนนอนและไดมีการตรวจสอบหลักทรัพยและหนี้สินของจําเลยทั้ง ๑๐ แลว ปรากฏวา ทรัพยสินของจําเลย
ทั้ง ๑๐ ที่มีอยูไมพอชําระหนี้แกผูเสียหายทั้งหมดได จึงถือไดวาจําเลยทั้ง ๑๐ เปนผูมีหนี้สินลนพนตัว
และหนี้สินดังกลาวเปนหนี้ที่กําหนดจํานวนไดโดยแนนอน นอกจากนั้นจําเลยที่ ๒, ที่ ๕, ที่ ๖, ที่ ๘
และที่ ๑๐ ยังไดไปเสียจากเคหะสถานที่เคยอยูเพื่อประวิงการชําระหนี้หรือมิใหเจาหนี้ไดรับชําระหนี้
และเพื่อหลบหนีการจับกุมของพนักงานสอบสวนถึงวัน ฟองยังจับกุมตัวไมได พฤติการณของจําเลย
ทั้ง ๑๐ แสดงวา มีหนี้สินลนพนตัวเขาเงื่อนไขที่จะถูกฟองใหเปนบุคคลลมละลายได ดังนั้น เพื่อคุมครอง

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๕๐ ก
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ประโยชนของประชาชนและผูเสียหาย อาศัยอํานาจตามพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกง
ประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๑๐ โจทกจึงฟองจําเลยทั้ง ๑๐ ใหเปนบุคคลลมละลาย ศาลลมละลายกลาง
มีคําสั่งพิทักษทรัพยของลูกหนี้ทั้งสิบเด็ดขาด ตามพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน
พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๑๐ และพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๑๔ เปนคดี
หมายเลขแดงที่ ๒๔๒/๒๕๔๕
จําเลยที่ ๑ และจําเลยที่ ๓ ยื่นคํารองตอศาลอุทธรณโตแยงวา พระราชกําหนดการกูยืมเงิน
ที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓
และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง กลาวคือ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ แหงพระราชกําหนดดังกลาวลิดรอน
และจํากัดสิทธิและเสรีภาพของจําเลยซึ่งยังเปนเพียงผูตองหาวาเปนผูกระทําความผิดตามพระราชกําหนด
ดังกลาว ทั้งที่ยังมิไดถูกศาลตัดสินวาเปนผูกระทําความผิดแตอยางใดซึ่งตามรัฐธรรมนูญไดบัญญัติไววา
ผูที่เปนผูตองหาหรือจําเลย ใหสันนิษฐานไวกอนวาไมมีความผิดและกอนมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดวาบุคคลใด
ไดกระทําความผิดจะปฏิบัติตอบุคคลนั้นเสมือนเปนผูกระทําความผิดมิได การที่พระราชกําหนดดังกลาว
ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจในการที่จะยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูตองหา รวมทั้งการใหอํานาจพนักงาน
อัยการฟองผูกูยืมเงินที่เปนผูตองหาวากระทําความผิดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ เปนบุคคลลมละลายได
ในขณะที่ผูถูกกลาวหายังคงเปนเพียงผูตองหาเทานั้น โดยศาลยังมิไดมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดวามีความผิด
ยอมทําใหบุคคลเหลานั้นไดรับความเสียหายและเปนการกระทําที่เสมือนหนึ่งวาผูถูกกลาวหาถูกศาลพิพากษา
วาเปนผูกระทําความผิดตามพระราชกําหนดดังกลาวแลว ทั้ง ๆ ที่ผูตองหามีสิทธิอันสมบูรณที่จะตอสูคดี
เพื่อพิสูจนความบริสุทธิ์ของตน ซึ่งในระหวางที่ยังไมมีคําพิพากษาของศาลวาผูตองหาหรือจําเลยเปน
ผูกระทําความผิดหรือไม กลับตองถูกยึดทรัพยสินและถึงขนาดถูกฟองใหเปนบุคคลลมละลาย โดยอาศัย
เพียงการใชดุลพินิจของพนักงานเจาหนาที่เทานั้น ทั้งในพระราชกําหนดดังกลาวก็ไมมีบทบัญญัติคุมครอง
ผูที่ถูกกลาวหาที่ตกเปนผูตองหาหรือจําเลยวา หากตอมาภายหลัง ผูตองหาหรือจําเลยมิไดเปนผูกระทํา
ความผิดแลวจะไดรับการเยียวยาแกไขอยางไร การใชดุลพินิจของพนักงานเจาหนาที่ดังกลาวมิไดมี
หลักประกันวา จะใชดุลพินิจดวยความถูกตองและเปนธรรม โดยไมมีอคติ ดังนั้นการที่ผูถูกกลาวหา
ถูกยึดหรืออายัดทรัพย หรือถูกฟองลมละลาย ถือวาไมไดรับความเสมอภาคกันในกฎหมาย จําเลยถูก
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ลิดรอน ถูกละเมิด และถูกจํากัดสิทธิและเสรีภาพในบุคคลและทรัพยสินโดยไมไดรับความคุมครอง
ดังเห็น ไดจากขณะที่ยังมิไดมีคําพิพากษาในสวนของคดีอาญาวาลูกหนี้ทั้งสิบไดกระทําความผิดตาม
พระราชกําหนดดังกลาว แตลูกหนี้ทั้งสิบอันรวมถึงผูรองทั้งสองกลับถูกยึดและอายัดทรัพยสินและถูกฟอง
เปนคดีลมละลาย ซึ่งศาลลมละลายกลางไดวินิจฉัยในคดีลมละลายดังกลาววา แมการกระทําของลูกหนี้
ทั้งสิบยังมิไดเปนการกระทําผิดตามพระราชกําหนด ฯ แตไดอยูในฐานะเปนผูตองหาแลว จึงไดมีคําสั่ง
ใหลูกหนี้ทั้งสิบถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาด โดยลูกหนี้ทั้งสิบยังมิไดถูกพิพากษาวา ไดกระทําความผิด
ในสวนของคดีอาญาแตอยางใด ทั้งที่มูลเหตุที่นํามาสูการฟองคดีอาญาเกิดขึ้น จากพระราชกําหนด
ดังกลาวชอบที่จะไดรับการพิจารณาวินิจฉัยและชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานทั้งปวงเสียกอน จนแนใจวา
การกระทํานั้นเปนความผิดและผูรองทั้งสองเปนผูกระทําความผิดจริง การที่ลูกหนี้ทั้งสิบถูกพิทักษทรัพย
เด็ดขาดเสียกอนเชนนี้ ทําใหลูกหนี้ทั้งสิบอันรวมถึงผูรองทั้งสองไมอาจดํารงชีวิตเชนเดียวกับบุคคล
ทั่วไปเพราะผลของคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดมีผลกระทบตอชีวิต ทรัพยสิน และความเปนอยูของผูรอง
ทําใหตกอยูในฐานะเปนบุคคลลมละลาย ดังนั้น การที่บทบัญญัติในพระราชกําหนดดังกลาวใหอํานาจ
พนักงานเจาหนาที่ทําการยึดหรืออายัดทรัพยสิน รวมถึงการฟองลมละลายและการใหอํานาจศาลมีคําสั่ง
พิทักษทรัพยเด็ดขาด รวมทั้งอํานาจจัดการทรัพยสินของเจาพนักงานพิทักษทรัพย จึงเปนบทบัญญัติ
ที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓
และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง และขอใหศาลอุทธรณสงความเห็นตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะได
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
ศาลอุทธรณพิจารณาแลวเห็นวา บทบัญญัติในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ แหงพระราชกําหนดการ
กูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ ยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวา ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญหรือไม จึงใหสงคํารองของจําเลยใหศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๔ ประกอบกับมาตรา ๖ โดยใหรอการพิจารณาพิพากษาคดีไวชั่วคราว และใหจําหนายคดี
ออกจากสารบบความของศาลอุทธรณ
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคํารองแลวมีคําสั่งใหรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐ ธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๔
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กฎหมายที่เกี่ยวของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๔ “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ยอมไดรับความคุมครอง”
มาตรา ๒๖ “การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้”
มาตรา ๒๙ “การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐ ธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิได
เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาที่
จําเปนเทานั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได
กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใด
กรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจ
ในการตรากฎหมายนั้นดวย
บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎหรือขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดวย โดยอนุโลม”
มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง “บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
เทาเทียมกัน”
มาตรา ๓๓ “ในคดีอาญา ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด
กอนมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทําความผิด จะปฏิบัติตอบุคคลนั้นเสมือนเปน
ผูกระทําความผิดมิได”
มาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง “สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครอง ขอบเขตแหง
สิทธิและการจํากัดสิทธิเชนวานี้ ยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ”
พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ และพระราชบัญญัติ
แกไ ขเพิ่มเติม พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา ๔ “ผูใดโฆษณาหรือประกาศใหปรากฏตอประชาชนหรือกระทําดวยประการใด ๆ ใหปรากฏ
แกบุคคลตั้งแตสิบคนขึ้นไปวา ในการกูยืมเงิน ตนหรือบุคคลใดจะจายหรืออาจจายผลประโยชนตอบแทน
ใหตามพฤติการณแหงการกูยืมเงิน ในอัตราที่สงู กวาอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สถาบันการเงินตามกฎหมาย
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วาดวยดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของสถาบันการเงินจะพึงจายได โดยที่ตนรูหรือควรรูอยูแลววาตนหรือบุคคล
นั้นจะนําเงินจากผูใหกูยืมเงินรายนั้นหรือรายอื่นมาจายหมุนเวียนใหแกผูใหกูยืมเงิน หรือโดยที่ตนรูหรือ
ควรรูอยูแลววา ตนหรือบุคคลนั้นไมสามารถประกอบกิจการใด ๆ โดยชอบดวยกฎหมายที่จะใหผลประโยชน
ตอบแทนพอเพียงที่จะนํามาจายในอัตรานั้นได และในการนั้นเปนเหตุใหตนหรือบุคคลใดไดกูยืมเงินไป
ผูนั้นกระทําความผิดฐานกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน
ผูใดไมมีใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปจจัยชําระเงินตางประเทศตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ดําเนินการ หรือใหพนักงาน ลูกจาง หรือบุคคลใดดําเนินการโฆษณา
ประกาศหรือชักชวนประชาชนใหลงทุน โดย
(๑) ซื้อหรือขายเงินตราสกุลใดสกุลหนึ่งหรือหลายสกุล หรือ
(๒) เก็งกําไรหรืออาจจะไดรับผลประโยชนจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินใหถือวาผูนั้นกระทําความผิดฐานกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชนดวย”
มาตรา ๕ “ผูใดกระทําการดังตอไปนี้
(๑) ในการกูยืมเงินหรือจะกูยืมเงิน
(ก) มีการโฆษณาหรือประกาศแกบุคคลทั่วไป หรือโดยการแพรขาวดวยวิธี
อื่นใด หรือ
(ข) ดําเนินกิจการกูยืมเงินเปนปกติธุระ หรือ
(ค) จัดใหมีผูรับเงินในการกูยืมเงินในแหลงตาง ๆ หรือ
(ง) จัดใหมีบุคคลตั้งแตหาคนขึ้นไป ไปชักชวนบุคคลตาง ๆ เพื่อใหมีการ
ใหกูยืมเงิน หรือ
(จ) ไดกูยืมเงินจากผูใหกูยืมเงินเกินสิบคนซึ่งมีจํานวนเงินกูยืมรวมกันตั้งแต
หาลานบาทขึ้น ไป อันมิใ ชการกูยืม เงิน จากสถาบัน การเงิน ตามกฎหมายวาดวยดอกเบี้ยเงิน ใหกูยืม
ของสถาบันการเงิน และ
(๒) ผูนั้น
(ก) จาย หรือโฆษณา ประกาศ แพรขาว หรือตกลงวาจะจายผลประโยชน
ตอบแทน ใหแกผูใหกูยืมเงิน ในอัตราที่สูงกวาอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวย
ดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน จะพึงจายได หรือ
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(ข) ไมยอมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๗ (๑) (๒)
หรือ (๓) หรือกิจการของผูนั้นตามที่ผูนั้นไดใหขอเท็จจริงตอพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๗ ไมปรากฏ
หลักฐานพอที่จะเชื่อไดวา เปนกิจการที่ใหผลประโยชนตอบแทนพอเพียงที่จะนํามาจายใหแกผูใหกูยืมเงิน
ทั้งหลาย
ผูนั้นตองระวางโทษเชน เดียวกับผูกระทําความผิดฐานกูยืม เงิน ที่เปนการฉอโกงประชาชน
ตามมาตรา ๔ ทั้งนี้ เวนแตผูนั้นจะสามารถพิสูจนไดวา กิจการของตนหรือของบุคคลที่ตนอางถึงนั้น
เปนกิจการที่ใหผลประโยชนตอบแทนพอเพียงที่จะนํามาจายตามที่ตนไดกลาวอาง หรือหากกิจการดังกลาว
ไมอาจใหผลประโยชนตอบแทนพอเพียง ก็จะตองพิสูจนไดวากรณีดังกลาวไดเกิดขึ้นเนื่องจากสภาวการณ
ทางเศรษฐกิจที่ผิดปกติอันไมอาจคาดหมายไดหรือมีเหตุอันสมควรอยางอื่น”
มาตรา ๘ “ถาพนักงานเจาหนาที่มีเหตุอันควรเชื่อวา ผูกูยืมเงินผูใดที่เปนผูตองหาวากระทํา
ความผิดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ มีหนี้สินลนพนตัวตามกฎหมายวาดวยการลมละลาย หรือมี
สินทรัพยไมพอชําระหนี้สิน และเห็นสมควรใหมีการดําเนินการยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูนั้นไวกอน
เพื่อคุมครองประโยชนของประชาชนผูใหกูยืมเงิน ใหพนักงานเจาหนาที่โดยอนุมัติของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังมีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูนั้นไวกอนได แตจะยึดหรืออายัดทรัพยสินไว
เกินกวาเกาสิบวันไมได เวนแตในกรณีมีการฟองคดีตอศาลตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ ใหคําสั่งยึด
หรืออายัดดังกลาวยังคงมีผลตอไปจนกวาศาลจะสั่งเปนอยางอื่น
เมื่อไดมีการยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูใดไวตามวรรคหนึ่ง หรือเมื่อพนักงานเจาหนาที่มีเหตุ
อันควรเชื่อวาผูกูยืมเงินที่เปนผูตองหาวากระทําความผิดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ มีหนี้สินลนพนตัว
ตามกฎหมายวาดวยการลมละลาย หรือมีสินทรัพยไมพอชําระหนี้สิน แตยังไมสมควรสั่งยึดหรืออายัด
ทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาที่สงเรื่องใหพนักงานอัยการเพื่อพิจารณาดําเนินคดีลมละลาย
ตอไปตามมาตรา ๑๐
การยึดหรืออายัดทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง ใหนําบทบัญญัติตามประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวกับ
การยึดหรืออายัดทรัพยสินมาใชบังคับโดยอนุโลม”
มาตรา ๙ “เมื่อพนักงานอัยการไดฟองคดีอาญาแกผูใดในความผิดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕
ถาผูใหกูยืมเงินรองขอ ใหพนักงานอัยการมีอํานาจเรียกตนเงินคืนใหแกผูนั้นได และจะเรียกผลประโยชน
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ตอบแทนที่เปนสิทธิอันชอบดวยกฎหมายใหแกผูนั้นดวยก็ได ในการนี้ใหนําบทบัญญัติวาดวยการฟอง
คดีแพงที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับโดยอนุโลม”
มาตรา ๑๐ “เพื่อคุมครองประโยชนของประชาชนผูใหกูยืมเงิน ใหพนักงานอัยการมีอํานาจ
ฟองผูกูยืมเงินที่เปนผูตองหาวากระทําความผิดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ เปนบุคคลลมละลายได เมื่อ
(๑) เปนผูมีหนี้สินลนพนตัว หรือมีสินทรัพยไมพอชําระหนี้สินได
(๒) เปนหนี้ผูใหกูยืมเงินรายหนึ่งหรือหลายรายเปนจํานวนไมนอยกวาหนึ่งแสนบาท
และ
(๓) หนี้นั้นอาจกําหนดจํานวนไดโดยแนนอน ไมวาหนี้นั้นจะถึงกําหนดชําระ
โดยพลันหรือในอนาคตก็ตาม
การฟองคดีลมละลายตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนินกระบวนพิจารณาไปตามกฎหมายวาดวยการลมละลาย
โดยใหถือวาพนักงานอัยการมีฐานะและสิทธิหนาที่เสมือนเจาหนี้ผูเปนโจทกและใหไดรับยกเวนคาธรรมเนียม
คาฤชาธรรมเนียม หรือการตองวางเงินประกันตาง ๆ ตามกฎหมายดังกลาว
ในการพิจารณาคดีลมละลาย ถาศาลพิจารณาไดความจริงตามวรรคหนึ่ง ใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพย
ลูกหนี้เด็ดขาด
ในการพิพากษาคดีลมละลายตามมาตรานี้ ใหศาลมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับสวนแบง
ทรัพยสินของเจาหนี้ในลําดับ (๘) ของมาตรา ๑๓๐ แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓
เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกเจาหนี้ทั้งหลาย โดยใหคํานึงถึงผลประโยชนตอบแทนที่เจาหนี้ผูใหกูยืมเงิน
แตละรายไดรับมาแลวกอนมีการดําเนินคดีลมละลายประกอบดวย”
การพิจารณาและคําวินิจฉัย
พิจารณาแลว สรุปคําโตแยงของจําเลยในคดีของศาลอุทธรณไดวา พระราชกําหนดการกูยืมเงิน
ที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ ขัดตอรัฐธรรมนูญ คือ
๑. มาตรา ๘ เกี่ยวกับอํานาจของพนักงานเจาหนาที่ในการสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูตองหา
ไวไมเกินเกาสิบวัน เวนแตจะมีการฟองคดีตอศาลตามมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ ใหคําสั่งยึดหรืออายัด
ดังกลาวยังคงมีผลตอไปจนกวาศาลจะสั่งเปนอยางอื่น ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙
มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง
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๒. มาตรา ๑๐ เกี่ยวกับอํานาจของพนักงานเจาหนาที่ ในอันที่จะฟองผูกูยืมเงินที่เปนผูตองหา
วากระทําความผิดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ เปน บุคคลลม ละลายโดยดําเนินกระบวนพิจารณา
ตามกฎหมายวาดวยการลม ละลายและศาลมีอํานาจพิจารณาตามกฎหมายวาดวยการลมละลายและมี
อํานาจพิจารณามีคําสั่งพิทักษทรัพยลูกหนี้เด็ดขาด ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙
มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง
ในเบื้องตน พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ บัญญัติวา “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ยอมไดรับความคุมครอง” เปนบทบัญญัติหลักการของรัฐธรรมนูญในเรื่อง
ดังกลาวเทานั้น การที่จะพิจารณาวาบทบัญญัติของกฎหมายใดละเมิดตอหลักการดังกลาวจะตองพิจารณา
จากรายละเอียดเฉพาะเรื่องในมาตราอื่น ๆ ของรัฐธรรมนูญที่บัญญัติเกี่ยวกับศักดิ์ศรีความเปนมนุษยหรือ
สิทธิเสรีภาพเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังนั้น จึงไมสามารถพิจารณาบทบัญญัติของพระราชกําหนดการกูยืมเงิน
ที่เปนการฉอโกงประชาชน ฯ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ วาเปนการขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ ได
สวนรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ เปนบทบัญญัติที่วางหลักการใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกรวา
ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๔ นั้นเอง เมื่อบทบัญญัติพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน ฯ มาตรา ๘
และมาตรา ๑๐ มิไดยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือกระทบตอหลักการรับรองคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล จึงไมมีขอที่จะพิจารณาวา มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๔ และมาตรา ๒๖
ในการพิจารณามาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ แหงพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกง
ประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ ปรากฏเหตุผลของการตราพระราชกําหนดดังกลาวตอนหนึ่งวา “.... ซึ่งการกระทํา
ดังกลาวเปนการฉอโกงประชาชน เพราะเปนที่แนนอนอยูแลววา ในที่สุดจะตองมีประชาชนจํานวนมาก
ไมสามารถรับตนเงินกลับคืนได และผูกูยืมเงินหรือผูรับฝากเงินกับผูที่รวมกระทําการดังกลาวจะไดรับ
ประโยชนจากเงินที่ไดรับมา เพราะผูใหกูยืม เงินหรือผูฝากเงินไมสามารถบังคับหรือติดตามใหมีการ
ชําระหนี้ได อนึ่ง กิจการดังกลาวนี้มีแนวโนมจะขยายตัวแพรหลายออกไปอยางรวดเร็ว หากปลอยใหมี
การดําเนินตอไปยอมจะเกิดผลรายแกประชาชนทั่วไป และจะเปนอันตรายอยางรายแรงตอเศรษฐกิจ
ของประเทศ สมควรที่จะมีกฎหมายเพื่อปราบปรามการกระทําดังกลาว กับสมควรวางมาตรการเพื่อคุม ครอง
ประโยชนของประชาชนที่อาจไดรับความเสียหายจากการถูกหลอกลวงและโดยที่เปนกรณีฉุกเฉินที่มี
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ความจําเปนรีบดวนในอันที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจําเปนตองตราพระราช
กําหนดนี้”
การยึดหรืออายัดทรัพยสินของบุคคลโดยพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๘ แหงพระราชกําหนด
การกูยืมเงินที่เปน การฉอโกงประชาชน ฯ แมจะเปนระยะเวลาชั่วคราว ยอมกระทบกระเทือนสิทธิ
ในทรัพยสินของบุคคลที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ ใหความคุมครองไว แตในกรณีที่บุคคลเจาของทรัพยสนิ
เปนผูตองหาในความผิดที่ละเมิดตอผูอื่น และอยูระหวางกระบวนการยุติธรรมเพื่อใหผูตองหารับผิด
ชดใชความเสียหายที่ผูตองหากระทําละเมิดตอผูอื่น นับไดวาเปนมาตรการจําเปนกอนคดีไปถึงศาลและ
กอนศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง มาตรการเชนนี้ไมแตกตางไปจากอํานาจการยึดหรืออายัดทรัพยตาม
กฎหมายอาญาในกรณีที่เปนสิ่งอันพึงตองริบเพราะเปนทรัพยที่ไดมาในการกระทําความผิด ใชในการ
กระทําความผิด หรือมีไวเพื่อกระทําความผิด หรือเปนสิ่งที่สามารถใชเปนพยานหลักฐานในการพิสูจน
ความผิด พนักงานเจาหนาที่ยอมจําเปนตองยึดหรืออายัดไวตั้งแตเริ่มตนกระบวนการยุติธรรม คือตั้งแต
เมื่อมีการตั้งขอหา หรือเมื่อเริ่มกระบวนการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรการตามพระราชกําหนดการกูยืมเงิน ที่เปน การฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ แกไขเพิ่มเติม
พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงเขาลักษณะยกเวนความคุมครองสิทธิในทรัพยสินของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙
และมาตรา ๔๘ เพราะเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดไวเทาที่จําเปน ไมกระทบกระเทือนสาระสําคัญ
แหงสิทธิในทรัพยสินและมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป มิไดมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่ง
หรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง เมื่อวินิจฉัยวาบทบัญญัติพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปน
การฉอโกงประชาชน ฯ มาตรา ๘ มีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพโดยชอบดวยรัฐ ธรรมนูญแลว
ยอมถือไดวา บุคคลผูจําต องรับผลกระทบเสมอกั น เมื่ออยูใ นสถานะเดีย วกัน จึงเปน บทบัญญัติที่ใ ห
ความเสมอกันในกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง สวนที่มาตรา ๓๓ แหงรัฐธรรมนูญ
บัญญัติวา ในคดีอาญาตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด และกอนมีคําพิพากษา
อันถึงที่สุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทําความผิด จะปฏิบัติตอบุคคลนั้นเสมือนเปนผูกระทําความผิดมิได นั้น
พิจารณาแลวเห็นวา มาตรการตามพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน ฯ มาตรา ๘
เปนมาตรการเพื่อคุมครองผูถูกฉอโกงใหมีทางไดรับคาชดเชยความเสียหายซึ่งผูตองหากอไว โดยการยึด
หรืออายัดทรัพยสินโดยมีระยะเวลาจํากัด และใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการฟองคดีตอศาลกอนพน
ระยะเวลาที่กําหนดไว มาตรการยึดหรืออายัดทรัพยเชนนี้เปนมาตรการธรรมดาตามกฎหมายลมละลาย
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และไมขัดตอรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๘ ดวยเหตุผลดังที่วินิจฉัยไวขางตน และมิใ ช
การลงโทษริบทรัพยสินตามกฎหมายอาญา ดังนั้น ถึงแมวาการยึดหรืออายัดทรัพยสินตามมาตรา ๘
จะเปนมาตรการสืบเนื่องจากการดําเนิน คดีอาญาก็ไมเปน การกระทําตอผูตองหาเสมือ นวาผูตองหา
ตองคําพิพากษาวากระทําความผิด อันตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๓
สําหรับมาตรา ๑๐ แหงพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชนฯ นั้น บัญญัติ
ในวรรคหนึ่งวา เพื่อคุมครองประโยชนของประชาชนผูใ หกูยืมเงิน ใหพนักงานอัยการมีอํานาจฟอง
ผูกูยืม เงิน ที่เปน ผูตองหาว ากระทําความผิดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ เปน บุคคลลมละลายได
เมื่อผูตองหาเป น ผูมีหนี้สิน ลน พ น ตัวหรือมีสิน ทรั พยไมพอชําระหนี้และหนี้มีลักษณะตามเงื่อ นไข
ที่มาตราดังกลาวกําหนดไว พิจารณาแลวเห็นวา สวนที่จําเลยโตแยงมาตรานี้วาขัดตอรัฐธรรมนูญ คือ
การใหอํานาจพนักงานอัยการฟองผูตองหาหรือจําเลยเปนบุคคลลมละลายและใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพย
ลูกหนี้เด็ดขาดถาศาลพิจารณาไดความจริงตามเงื่อนไขในมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง และใหศาลมีอํานาจ
กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับสวนแบงทรัพยสินของเจาหนี้ตามเงื่อนไขที่บัญญัติไวในวรรคสี่ พิจารณาแลว
เห็นวา มาตรการที่ใหพนักงานอัยการดําเนินคดีลมละลายตอผูตองหาวากระทําความผิดเปนมาตรการ
จํา เปน เพื่อ คุ ม ครองประโยชนข องผูถู ก ฉอ โกงตามพระราชกํา หนดการกู ยื ม เงิ น ที่เ ป น การฉอ โกง
ประชาชน ฯ เนื่องจากรูปแบบของกลอุบายในการฉอโกงนั้น โดยมากมิไดกระทําในลักษณะของการ
กูยืมเงินตรง ๆ แตกระทําอุบายเปนการลงทุน หรือการหาสมาชิกเพื่อกระทํากิจกรรมที่มีผลประโยชน
ตอบแทนผิดปกติ การดําเนินคดีอาญาอยางเดียวอาจมีผลใหมีโทษริบทรัพยสินซึ่งจําเลยไดมาโดยการกระทํา
ความผิด ทําใหทรัพยสินที่ตองริบตกเปนของแผนดิน ซึ่งไมอาจนํามาชดใชความเสียหายแกผูใหกูยืมเงิน
ซึ่งถูกฉอโกงได และการฉอโกงประชาชนจํานวนมาก ผูถูกฉอโกงแตละรายเปนเจาหนี้จํานวนเงิน
ไมมากนัก จึ งเป น การยากที่ผู เสีย หายจะต างคนตางฟองผูกระทํา ความผิด ใหเ ปน บุ คคลลม ละลาย
นอกจากนี้ลักษณะความผิดฐานกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชนนั้นมีองคประกอบคือ มีบุคคลผูถูกกระทํา
เปนกลุมกอนรวมกัน จึงจําเปนที่รัฐจะเขาคุมครองผูเสียหายโดยใหพนักงานอัยการดําเนินการแทนผูให
กูยืมเงินซึ่งถูกฉอโกง สวนคําสั่งศาลใหพิทักษทรัพยลูกหนี้เด็ดขาด มีความหมายและผลอยางไรยอมเปนไป
ตามพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญโดยคําวินิจฉัยที่ ๑๔/๒๕๔๔
ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๔ ไดวินิจฉัยวา “พระราชบัญญัติลมละลาย ฯ ตราขึ้นโดยมีวัตถุประสงค
เพื่อใหการจัดการทรัพยสินของบุคคลผูมีหนี้สินลนพนตัว เปนไปเพื่อประโยชนแกบรรดาเจาหนี้ทั้งหลาย
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รวมทั้งประชาชนทั่วไปซึ่งอาจไดรับความเสียหายจากการกระทําของลูกหนี้ โดยใหอํานาจศาลในการ
สั่งพิทักษทรัพย ของลูกหนี้เด็ด ขาด หรือสั่ง ยกฟองไดตามมาตรา ๑๔ และใหอํานาจเจาพนักงาน
พิทักษทรัพยดําเนินการตาง ๆ ไดตามมาตรา ๒๒ เมื่อศาลสั่งพิทักษทรัพยของลูกหนี้แลว แตโดยที่
รัฐธรรมนูญบัญญัติคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลไวในหมวด ๑ บททั่วไป ตามมาตรา ๔ และ
หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ตั้งแตมาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๖๕ โดยเฉพาะมาตรา ๒๙
วรรคหนึ่ง ซึ่งหามจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว สวนมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง
เปนการบัญญัติคุม ครองเกี่ยวกับสิทธิของบุคคลในทรัพยสินโดยขอบเขตแหงสิทธิแ ละการจํากัดสิทธิ
ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ ดังนั้น การที่พระราชบัญญัติลมละลาย ฯ มาตรา ๒๒ บัญญัติใ ห
อํานาจเจาพนักงานพิทักษทรัพยจัดการและจําหนายทรัพยสินของลูกหนี้ หรือกระทําการที่จําเปนเพื่อให
กิจการของลูกหนี้ที่คางอยูเสร็จสิ้นไป เก็บรวบรวมและรับเงินหรือทรัพยสินซึ่งจะตกไดแกลูกหนี้หรือ
ซึ่งลูกหนี้มีสิทธิจะไดรับจากผูอื่น และประนีประนอมยอมความ หรือฟองรอง หรือตอสูคดีใด ๆ เกี่ยวกับ
ทรัพยสิน ของลูกหนี้ จึง ถือเปน การจํากัดสิทธิข องลูกหนี้ และเปน บทบัญญัติที่มีลัก ษณะตองดว ย
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง เพราะเปนการจํากัดสิทธิของบุคคลในทรัพยสิน และตองดวย
มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง เพราะเปนบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะที่จํากัดสิทธิของบุคคลตามหลักการ
ทั่วไปที่รัฐธรรมนูญรับรอง แตก็เปนไปตามขอยกเวนของมาตราดังกลาว เพราะการจํากัดสิทธิในทรัพยสิน
ของลูกหนี้ผูมีหนี้สินลนพนตัวเปนความจําเปนเพื่อประโยชนของเจาหนี้และประชาชนทั่วไป เปนการปองกัน
มิใหผูที่ไมมีความสามารถในการชําระหนี้ไปกอหนี้ไดอีก ซึ่งก็มิไดกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิ
ดังกลาวแตอยางใด....... พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ในสวนที่เปนบทบัญญัติเกี่ยวกับ
อํานาจจัดการทรัพยสินหลังจากศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยลูกหนี้เด็ดขาดแลว ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง”
ดวยเหตุผ ลดั งกลาวขา งต น จึ งวิ นิจฉั ยว า พระราชกํา หนดการกูยื ม เงิน ที่ เป น การฉอ โกง
ประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ มิไดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔
มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง
นายมานิต วิทยาเต็ม
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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คําวินิจฉัยของ นายศักดิ์ เตชาชาญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๖๓/๒๕๔๘

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๘

เรื่อง ศาลอุทธรณสงคําโตแยงของจําเลย (บริษัท บลิส เชอร อินเตอรกรุพ จํากัด กับพวก) ขอให
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
ศาลอุทธรณโดยสํานักงานศาลยุติธรรมสงคํารองซึ่งเปนคําโตแ ยงของจําเลยที่ ๑ และที่ ๓
ซึ่งเปนลูกหนี้ที่ ๑ และลูกหนี้ที่ ๓ ในคดีหมายเลขแดงที่ ๒๔๒/๒๕๔๕ ของศาลลมละลายกลาง
ระหวาง พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการสูงสุด เจาหนี้ผูเปนโจทก บริษัท บลิสเชอร อินเตอรกรุพ
จํากัด ที่ ๑ กับพวกรวม ๑๐ คน ลูกหนี้ผูเปนจําเลย เพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๔ กรณีพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ แกไขเพิ่มเติม
พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙
มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง หรือไม
ขอเท็จจริง สรุปวา พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการสูงสุด เปนโจทกฟองบริษัท บลิสเชอร
อินเตอรกรุพ จํากัด จําเลยที่ ๑ และนางสาวอังสุนีย พัฒนานิธิ จําเลยที่ ๓ ซึ่งเปนกรรมการผูมีอํานาจ
ลงลายมือชื่อรวมกับกรรมการอื่น กับพวกรวม ๑๐ คน ตอศาลแพงขอใหศาลแพงมีคําสั่งพิทักษทรัพย
เด็ดขาดจําเลยที่ ๑ ที่ ๓ กับพวก และพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย ตามพระราชบัญญัติลมละลาย
พุทธศักราช ๒๔๘๓ และพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗
โดยจําเลยที่ ๑ เปนนิติบุคคลประกอบธุรกิจใหบริการสมาชิกในรูปแบบการจัดสรรวันพักผอน ดวยการให
บริการสถานที่พักผอน โรงแรม รีสอรท จัดนําเที่ยว จัดหาสถานที่ออกกําลังกายแกสมาชิก และ
ใหบริการสวนลดในการจัดซื้อสินคาจากหางสรรพสินคา รานอาหาร ภัตตาคาร และโรงแรม ในราคา
พิเศษแกสมาชิก จําเลยที่ ๑ ที่ ๓ ไดรวมกับพวกกระทําธุรกิจบริการดังกลาวบังหนา และปกปดความจริง
โดยรวมกันกระทําความผิดดวยการหลอกลวงฉอโกงประชาชนดวยวิธีโฆษณาประกาศทางสื่อมวลชน
แพรขาว ใหปรากฏแกประชาชนทั่วไปตั้งแตสิบคนขึ้นไปใหเขาเปนสมาชิกของจําเลยที่ ๑ โดยรับเงิน
จากสมาชิกในอัตราคนละ ๓๐,๐๐๐ บาท บาง ๖๐,๐๐๐ บาท บาง โดยตกลงวาจะจายผลประโยชน
ตอบแทนใหแกสมาชิกที่สามารถชักจูงบุคคลอื่นใหเขามาเปนสมาชิกใหมกับจําเลยที่ ๑ ไดในอัตราที่สูง
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กวาอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สถาบันการเงินจะพึงจายใหไดตามกฎหมายเพื่อเปนการจูงใจใหสมาชิกหาสมาชิก
รายใหมตอ ๆ ไป แลวนําเงินคาสมัครสมาชิกของสมาชิกใหมมาจายใหสมาชิกหมุนเวียนกันไปแบบแชร
ลูกโซ ทําใหประชาชนหลงเชื่อมาสมัครเปนสมาชิกจํานวน ๒๔,๑๒๙ คน โดยจําเลยที่ ๑ ไดรับเงิน
จากผูสมัครเปนคาสมัครเปนสมาชิกจํานวน ๗๒๗,๔๔๐,๐๐๐ บาท ซึ่งจําเลยที่ ๑ ที่ ๓ กับพวกไดรู
หรือควรรูแลววาตนเองไมสามารถประกอบกิจการใด ๆ โดยชอบดวยกฎหมายที่จะใหผลประโยชน
ตอบแทนดังกลาวได จําเลยที่ ๑ ที่ ๓ กับพวกมิไดมีเจตนาที่จะประกอบธุรกิจดังกลาว แตมีเจตนาทุจริต
หลอกลวงประชาชนอันเปนการฉอโกงประชาชนตามพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน
พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๔ และมาตรา ๕ ประกอบพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดการ
กูยืมเงิน ฯ พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งจําเลยที่ ๑ ที่ ๓ กับพวก จะตองรับผิดคืนเงินจํานวนดังกลาวใหแกผูเสียหาย
ทั้งหมดอันเปนหนี้จํานวนแนนอน และจําเลยที่ ๑ ที่ ๓ กับพวกไมคืนใหทั้งมีทรัพยสินไมพอชําระหนี้
ซึ่งถือเปนบุคคลที่มีหนี้สินลนพนตัว ทั้งลูกหนี้บางคนไดหลบหนีไปเสียจากเคหะสถานที่เคยอยู โจทกจึงนําคดี
มาฟองตอศาลแพงซึ่งศาลแพงไดโอนคดีไปยังศาลลมละลายกลาง และเมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๕
ศาลลมละลายกลางก็ไดมีคําสั่งพิทักษทรัพยของจําเลยที่ ๑ ที่ ๓ กับพวกซึ่งเปนลูกหนี้ทั้งสิบเด็ดขาด
ตามพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๑๐ และพระราชบัญญัติ
ลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๑๔ เปนคดีหมายเลขแดงที่ ๒๔๒/๒๕๔๕
จําเลยที่ ๑ ที่ ๓ ไดยื่นอุทธรณคําสั่งศาลลมละลายกลาง โดยขอใหศาลอุทธรณมีคําสั่งให
เพิกถอนคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดของลูกหนี้ทั้งสิบ ใหปลอยทรัพยที่ยึดและอายัด และพิพากษา
กลับใหยกฟอง ตอมาไดยื่นคํารองโตแยง สรุปวา มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ แหงพระราชกําหนด
การกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๓๔ เปนบทบัญญัติ
ที่ลิดรอนและจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน จําเลยที่ ๑ ที่ ๓ กับพวกเปนเพียงผูตองหาวาเปน
ผูกระทําความผิดตามพระราชกําหนดดังกลาวเทานั้นยังมิไดเปนผูกระทําความผิดแตอยางใด ทั้งพระราช
กําหนดนั้นก็ไมมีบทบัญญัติคุมครองผูที่ถูกกลาวหาที่ตกเปนผูตองหาหรือจําเลย แตอยางใด จําเลยที่ ๑
ที่ ๓ กับพวกศาลยังมิไดมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดในสวนของคดีอาญาวามีความผิดหรือไดกระทําความผิด
ตามพระราชกําหนดดังกลาว อันจะทําใหจําเลยที่ ๑ ที่ ๓ กับพวกถูกยึดและอายัดทรัพยสินและถูกฟอง
เปนคดีลมละลายได บทบัญญัติแหงพระราชกําหนดดังกลาว ที่ใหอํานาจพนักงานเจาหนาที่ทําการยึด
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หรืออายัดทรัพยสิน รวมถึงการฟองเปนคดีลมละลายจนศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดเปนเหตุใหอํานาจ
ในการจั ด การทรั พย สิ น ตกเป น ของเจา พนั กงานพิ ทัก ษ ท รัพ ย จึ ง เปน บทบั ญญั ติ ที่ ขัด หรื อแย ง ต อ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๘
วรรคหนึ่ ง ขอใหศ าลอุทธรณ สงความเห็น ตามทางการเพื่อ ศาลรัฐ ธรรมนู ญจะได พิจารณาวินิจฉั ย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
ศาลอุทธรณพิจารณาแลวเห็นวา กรณีตามคํารองยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ จึงให
รอการพิจารณาพิพากษาคดีไวชั่วคราวและดําเนินการใหสํานักงานศาลยุติธรรมสงคํารองมายังศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อพิจารณาวินิจฉัย
ศาลรัฐ ธรรมนูญรับคํารองไวดําเนินการตามขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ ฯ และรับไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตราที่ ๒๖๔
พิจารณาคํารองแลว ประเด็นที่จะพิจารณาวินิจฉัยมีวา พระราชกําหนดการกูยมื เงินที่เปนการฉอโกง
ประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๒๖
มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง หรือไม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ บัญญัติวา “ศักดิ์ศรีความเปน มนุษย สิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ยอมไดรับความคุมครอง” มาตรา ๒๖ บัญญัติวา “การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึง
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้’’ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง
บัญญัติวา “ การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาที่จําเปนเทานั้น และ
จะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได” วรรคสอง บัญญัติวา “กฎหมายตามวรรคหนึ่ง
ตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึง่
เปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการตรากฎหมายนั้นดวย” วรรคสาม
บัญญัติวา “บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎหรือขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดวย โดยอนุโลม” มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “บุคคลยอมเสมอกัน
ในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน” มาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา
“ในคดีอาญา ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด” วรรคสอง บัญญัติวา “กอนมีคํา
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พิพากษาอันถึงที่สุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทําความผิด จะปฏิบัติตอบุคคลนั้นเสมือนเปนผูกระทํา
ความผิดมิได” และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครอง
ขอบเขตแหงสิทธิและการจํากัดสิทธิเชนวานี้ ยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ”
สวนพระราชกําหนดการกูยืม เงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ แกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗
พ.ศ. ๒๕๓๔ และพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน
พ.ศ. ๒๕๒๗ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “ถาพนักงานเจาหนาที่
มีเหตุอันควรเชื่อวา ผูกูยืมเงินผูใดที่เปนผูตองหาวากระทําความผิดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ มีหนี้สิน
ลนพนตัวตามกฎหมายวาดวยการลมละลาย หรือมีสินทรัพยไมพอชําระหนี้สิน และเห็นสมควรใหมี
การดําเนินการยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูนั้นไวกอนเพื่อคุมครองประโยชนของประชาชนผูใหกูยืมเงิน
ใหพนักงานเจาหนาที่โดยอนุมัติของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสิน
ของผูนั้นไวกอนไดแตจะยึดหรืออายัดทรัพยสินไวเกินกวาสิบวันไมได เวนแตในกรณีมีการฟองคดีตอศาล
ตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ ใหคําสั่งยึดหรืออายัดดังกลาวยังคงมีผลตอไปจนกวาศาลจะสั่งเปนอยางอื่น”
วรรคสอง บัญญัติวา “เมื่อไดมีการยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูใดไวตามวรรคหนึ่ง หรือเมื่อพนักงาน
เจาหนาที่มีเหตุอันควรเชื่อวาผูกูยืมเงินที่เปนผูตองหาวากระทําความผิดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕
มีหนี้สินลนพนตัวตามกฎหมายวาดวยการลมละลาย หรือมีสินทรัพยไมพอชําระหนี้สิน แตยังไมสมควร
สั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาที่สงเรื่องใหพนักงานอัยการเพื่อพิจารณา
ดําเนินคดีลมละลายตอไปตามมาตรา ๑๐” วรรคสาม บัญญัติวา “การยึดหรืออายัดทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง
ใหนําบทบัญญัติตามประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสิน มาใชบังคับโดยอนุโลม”
และมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “เพื่อคุมครองประโยชนของประชาชนผูใหกูยืมเงินใหพนักงาน
อัยการมีอํานาจฟองผูกูยืมเงินที่เปนผูตองหาวากระทําความผิดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ เปนบุคคล
ลมละลายไดเมื่อ (๑) เปนผูมีหนี้สินลน พนตัว หรือมีสิน ทรัพยไมพอชําระหนี้สินได (๒) เปนหนี้
ผูใหกูยืมเงินรายหนึ่งหรือหลายรายเปนจํานวนไมนอยกวาหนึ่งแสนบาท และ (๓) หนี้นั้นอาจกําหนด
จํานวนไดโดยแนน อน ไมวาหนี้นั้น จะถึงกําหนดชําระโดยพลัน หรือ ในอนาคตก็ตาม” วรรคสอง
บัญญัติวา “การฟองคดีลมละลายตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนินกระบวนพิจารณาไปตามกฎหมายวาดวยการ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๙

ลมละลาย โดยใหถือวาพนักงานอัยการมีฐานะและสิทธิหนาที่เสมือนเจาหนี้ผูเปนโจทก และใหไดรับ
ยกเวนคาธรรมเนียม คาฤชาธรรมเนียม หรือการตองวางเงิน ประกันตาง ๆ ตามกฎหมายดังกลาว”
วรรคสาม บัญญัติวา “ในการพิจารณาคดีลมละลาย ถาศาลพิจารณาไดความจริงตามวรรคหนึ่ง ใหศาล
มีคาํ สั่งพิทักษทรัพยลูกหนี้เด็ดขาด” และวรรคสี่ บัญญัติวา “ในการพิพากษาคดีลมละลายตามมาตรานี้
ใหศาลมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑที่เกี่ยวกับสวนแบงทรัพยสินของเจาหนี้ในลําดับ (๘) ของมาตรา ๑๓๐
แหงพระราชบัญญัติลม ละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ เพื่อ ใหเกิดความเปน ธรรมแกเจาหนี้ทั้งหลาย
โดยใหคํานึงถึงผลประโยชนตอบแทนที่เจาหนี้ผูใหกูยืมเงินแตละรายไดรับมาแลวกอนมีการดําเนินคดี
ลมละลายประกอบดวย”
จากบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาว พิจารณาแลวเห็นวา พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปน
การฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ ซึ่งตอมาไดมีการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม
พระราชกําหนดการกูยืม เงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ พ.ศ. ๒๕๓๔ และแกไข
เพิ่มเติมอีกครั้งโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน
พ.ศ. ๒๕๒๗ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ นั้น มีเหตุผลในการตราขึ้นใชบังคับวาเปนกรณีฉุกเฉินและ
มีความจําเปน รีบดวนในอัน จะรักษาความมั่น คงในทางเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากในขณะนั้น
มีการประกอบกิจการเงินนอกระบบ โดยวิธีกูยืมเงินหรือรับฝากเงินจากประชาชนดวยวิธีการจายดอกเบี้ย
ในอัตราสูงหรือผลประโยชนอยางอื่น ตอบแทนใหสูงเกินกวาประโยชนที่ผูกูยืม เงินหรือผูรับฝากเงิน
จะพึงหามาไดจากการประกอบธุรกิจตามปกติเปนเครื่องลอใจ แลวนําเงินที่ไดนั้นมาจายเปนดอกเบี้ย
หรือผลประโยชนใหแกผูกูยืมเงินหรือผูฝากเงินรายกอน ๆ ในลักษณะตอเนื่องกันไมมีสิ้นสุดแบบลูกโซ
หรือที่เรียกกันวา แชรลูกโซ ซึ่งการกระทําดังกลาวเปนการฉอโกงประชาชนและในที่สุดผูใหกูยืมเงิน
หรือผูฝากเงินไมสามารถบังคับหรือติดตามใหมีการชําระหนี้ได อันกอใหเกิดผลรายแกประชาชนและ
เปนอันตรายอยางรายแรงตอเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งกฎหมายดังกลาวใหใชบังคับครอบคลุมถึงการประกอบ
กิจการเงินนอกระบบที่ใชวิธีชักจูงใหผูอื่นสงเงินหรือผลประโยชนอยางอื่นใหแกตน ทั้งการประกอบ
การเงินนอกระบบที่ไมมีใบอนุญาตซึ่งใชวิธีหลอกลวงประชาชนใหนําเงินมารวมลงทุนในธุรกิจซื้อขาย
เงินตราตางประเทศ หรือเก็งกําไรดวย ซึ่งมาตรา ๔ แหงพระราชกําหนดดังกลาว วรรคหนึ่ง บัญญัติวา
“ผูใดโฆษณาหรือประกาศใหปรากฏตอประชาชนหรือกระทําดวยประการใด ๆ ใหปรากฏแกบุคคลตั้งแต
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สิบคนขึ้นไปวา ในการกูยืมเงิน ตนหรือบุคคลใดจะจายหรืออาจจายผลประโยชนตอบแทนใหตามพฤติการณ
แหงการกูยืมเงิน ในอัตราที่สูงกวาอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยดอกเบี้ย
เงินใหกูยืมของสถาบันการเงินจะพึงจายได โดยที่ตนรูหรือควรรูอยูแลววาตนหรือบุคคลนั้นจะนําเงินจาก
ผูใหกูยืมเงินรายนั้นหรือรายอื่นมาจายหมุนเวียนใหแกผูใหกูยืมเงิน หรือโดยที่ตนรูหรือควรรูอยูแลววา
ตนหรือบุคคลนั้นไมสามารถประกอบกิจการใด ๆ โดยชอบดวยกฎหมายที่จะใหผลประโยชนตอบแทน
พอเพียงที่จะนํามาจายในอัตรานั้นได และในการนั้นเปนเหตุใหตนหรือบุคคลใดไดกูยืมเงินไป ผูนั้น
กระทําความผิดฐานกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน” และวรรคสอง บัญญัติวา “ผูใดไมมีใบอนุญาต
ใหประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปจจัยชําระเงินตางประเทศตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
ดําเนินการ หรือใหพนักงาน ลูกจาง หรือบุคคลใดดําเนินการโฆษณาประกาศหรือชักชวนประชาชน
ใหลงทุน โดย (๑) ซื้อหรือขายเงินตราสกุลใดสกุลหนึ่งหรือหลายสกุล หรือ (๒) เก็งกําไรหรืออาจจะไดรับ
ผลประโยชนจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ใหถือวาผูนั้นกระทําความผิดฐานกูยืมเงิน
ที่เปนการฉอโกงประชาชนดวย” และมาตรา ๕ ก็ไดบัญญัติมีขอความโดยสรุปวา ในการกูยืมเงินหรือ
จะกูยืมเงิน ผูใดกระทําการโฆษณาหรือประกาศแกบุคคลทั่วไป หรือโดยการแพรขาวดวยวิธีอื่นใด ดําเนินกิจการ
กูยืมเงินเปนปกติธุระ หรือจัดใหมีผูรับเงินในการกูยืมเงินในแหลงตาง ๆ หรือจัดใหมีบุคคลตั้งแตหาคน
ขึ้นไป ไปชักชวนบุคคลตาง ๆ ใหมีการกูยืมเงิน หรือไดกูยืมเงินจากผูใหกูยืมเงินเกินสิบคนซึ่งมีจํานวน
เงินกูยืมรวมกันตั้งแตหาลานบาทขึ้นไปซึ่งมิใชจากสถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยดอกเบี้ยเงินใหกูยืม ฯ
และผูนั้นจาย หรือโฆษณา ฯ หรือตกลงวาจะจายผลประโยชนตอบแทนใหแกผูใหกูยืม เงินในอัตรา
ที่สูงกวาอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สถาบันการเงิน ฯ จะพึงจายได หรือไมยอมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงาน
เจาหนาที่ตามมาตรา ๗ (๑) (๒) หรือ (๓) ฯ ผูนั้นตองระวางโทษเชนเดียวกับผูกระทําความผิดฐาน
กูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน ฯ
พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน เปนกฎหมายที่มีฐ านความผิดจาก
การกระทําที่ไมสุจริตทางแพง โดยมีบทบัญญัติของกฎหมายรวมกัน ไวทั้งกฎหมายสารบัญญัติและ
กฎหมายวิธีสบัญญัติ และยังรวมกฎหมายลม ละลายดวย ทําใหผูปฏิบัติทํางานไดสะดวกรวดเร็วขึ้น
และเปนกฎหมายที่บัญญัติถึงมาตรการที่จะปราบปรามการกระทําที่จะเปนการฉอโกงประชาชน วางมาตรการ
เพื่อคุมครองประโยชนของประชาชนที่ไดรับความเสียหายจากการถูกหลอกลวงและรักษาความมั่นคง
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ทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยใหพนักงานเจาหนาที่ของรัฐมีอํานาจใชมาตรการดังกลาวนั้นได ทั้งกําหนด
ใหรัฐเปนผูฟองคดีได รวมทั้งมีอํานาจยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูกระทําความผิดตามพระราชกําหนด
นี้ได มาตรา ๘ แหงพระราชกําหนดดังกลาว เปนบทบัญญัติที่มีวัตถุประสงคเพื่อคุมครองประโยชน
ของประชาชนผูใหกูยืมและปองกันผูกูยืมเงินทําการยักยายถายเทหรือซอนเรนทรัพยสินดวยวิธีการตาง ๆ
แมมาตรการดังกลาวจะยังอยูใ นขั้น ตอนที่ศ าลยังไมมีคําพิพากษาวาบุคคลไดกระทําความผิดก็ตาม
ส ว นการใช อํ า นาจยึ ด หรื อ อายั ด ทรั พ ย สิ น โดยพนั ก งานเจ า หน า ที่ ก็ ต อ งอาศั ย ข อ เท็ จ จริ ง อั น เป น
องคประกอบแหงการใชอํานาจตามบทบัญญัติของกฎหมาย สวนกรณีตามมาตรา ๑๐ แหงพระราช
กําหนดการกูยืม เงิน ฯ ที่ใ หอํานาจพนักงานอัยการฟองผูกูยืมเงิน ที่เปน ผูตองหาวากระทําความผิด
ตามพระราชกําหนดการกูยืม เงิน ฯ เปน บุคคลลม ละลายไดนั้น มูลกรณีม าจากการกระทําความผิด
ตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ ซึ่งมีผลกระทบตอประชาชนเปนจํานวนมาก และการฟองลม ละลาย
ก็เพื่อรวบรวมทรัพยสิน ของผูตองหาวากระทําความผิดตามพระราชกําหนดการกูยืมเงิน ฯ มาจายคืน
ใหแกประชาชน อันเปนการคุมครองประโยชนของประชาชนที่อาจไดรับความเสียหายจากการถูก
หลอกลวง อัน มีมูลความผิดทางอาญาซึ่งตางจากการฟองลมละลายตามพระราชบัญญัติลม ละลาย ฯ
ที่มูลกรณีมาจากการผิดสัญญาในทางแพง
ดังนั้น มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ แหงพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน ฯ
จึงมิไดเปนบทบัญญัติที่ละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพ แตอยางใด และมิไดเปนบทบัญญัติ
ที่ไมคํานึงถึงศักดิ์ศ รีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพทั้งเปนบทบัญญัติที่ใ ชบังคับเปน การทั่วไป
ไมเจาะจงเฉพาะแกกรณีใ ดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และแมจะเปน การจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลไปบางก็จํากัดเทาที่จําเปนเทานั้น อีกทั้งใชบังคับแกผูกระทําความผิดตามพระราช
กําหนดการกูยืมเงิน ฯ อยางเทาเทียมกันเพื่อคุมครองประโยชนของประชาชนผูใหกูยืมเงินซึ่งอาจไดรับ
ความเสียหายจากการถูกหลอกลวง ซึ่งไมเปนการขัดกับหลักการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูตองหา
หรือจําเลยกอนมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงวาบุคคลนั้นเปนผูกระทําความผิด ทั้งในสวนที่เกี่ยวกับสิทธิ
ของบุคคลในทรัพยสินก็จํากัดเทาที่จําเปนภายในกรอบที่รัฐธรรมนูญบัญญัติใหกระทําไดเทานั้น จึงหาได
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓
และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แตอยางใด
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อาศัยเหตุผลดังกลาว จึงวินิจฉัยวา พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน
พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ ไมขัดหรือ แยงตอรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๒๖
มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง
นายศักดิ์ เตชาชาญ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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คําวินิจฉัยของ นายสุธี สุทธิสมบูรณ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๖๓/๒๕๔๘

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๘

เรื่อง พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓
และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง หรือไม
ศาลอุทธรณสงคําโตแยงของจําเลย (บริษัท บลิสเชอร อินเตอรกรุพ จํากัด กับพวก) ขอให
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ กรณีพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปน
การฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔
มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง หรือไม
ขอเท็จจริงโดยสรุป พนักงานอัยการ เปนโจทกฟองบริษัท บลิสเชอร อินเตอรกรุพ จํากัด จําเลยทีห่ นึง่
กับพวกรวมสิบคน เปนจําเลยคดีลมละลายตอศาลแพง คดีหมายเลขดําที่ ล. ๑๖๔/๒๕๓๗ ขอใหเปน
บุคคลลมละลาย จํานวนทุนทรัพย ๗๒๗,๔๔๐,๐๐๐ บาท และขอใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยจําเลย
ทั้งสิบเด็ดขาด และพิพากษาใหจําเลยทั้งสิบเปนบุคคลลมละลายตามพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช
๒๔๘๓ และพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ ตอมาไดโอนคดี
ไปยังศาลลมละลายกลาง ในป พ.ศ. ๒๕๔๓ คดีหมายเลขดําที่ ล. ๒๒/๒๕๔๓
ศาลลมละลายกลางมีคําสั่ง เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๕ ใหพิทักษทรัพยของลูกหนี้
ทั้งสิบเด็ดขาดตามพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๑๐
และพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๑๔
จําเลยที่หนึ่งและจําเลยที่สามไดยื่นอุทธรณคําสั่งศาลลมละลายกลาง และขอใหศาลอุทธรณ
มีคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดของลูกหนี้ทั้งสิบ และพิพากษากลับคําพิพากษาของศาลชั้นตน
ใหยกฟอง
จําเลยที่หนึ่งและจําเลยที่สามยื่นคํารองตอศาลอุทธรณ โตแยงวา พระราชกําหนดการกูยืมเงิน
ที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓
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และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง กลาวคือ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ แหงพระราชกําหนดการกูยืมเงิน
ที่เปนการฉอโกงประชาชน ฯ ลิดรอนและจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ซึ่งเปนเพียงผูตองหา
วาเปนผูกระทําความผิดตามพระราชกําหนดดังกลาวเทานั้น ยังมิไดเปนผูกระทําความผิดแตอยางใด
ซึ่งในระหวางที่ยังไมมีคําพิพากษาของศาลวาผูตองหาหรือจําเลยเปนผูกระทําความผิดหรือไมกลับตอง
ถูกยึดหรืออายัดทรัพยสิน และถึงขนาดถูกฟองใหเปนบุคคลลมละลายไดทันทีโดยอาศัย เพียงแคการใช
ดุลพินิจของพนักงานเจาหนาที่เทานั้น ดังนั้น การที่ผูถูกกลาวหาถูกยึดหรืออายัดทรัพยสินหรือถูกฟอง
ลมละลาย ถือวาไมไดรับความเสมอภาคกันในกฎหมาย ถูกลิดรอน ถูกละเมิด และถูกจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพในบุคคลและในทรัพยสิน
ศาลลมละลายกลางไดวินิจฉัยในคดีลมละลายวา แมการกระทําของลูกหนี้ทั้งสิบยังมิไดเปน
การกระทําผิดตามพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน ฯ แตไดอยูในฐานะเปนผูตองหาแลว
จึงไดมีคําสั่งใหลูกหนี้ทั้งสิบถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาด โดยลูกหนี้ทั้งสิบยังมิไดถูกพิพากษาวาไดกระทําความผิด
ในสวนของคดีอาญาแตอยางใด การที่ลูกหนี้ทั้งสิบถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาดเสียกอนเชนนี้ทําใหลูกหนี้ทั้งสิบ
รวมถึงผูรองทั้งสองไมอาจดํารงชีวิตเชนเดียวกับบุคคลทั่วไป เพราะผลของคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด กระทบตอ
ชีวิตทรัพยสิน และความเปนอยูของผูรอง ทําใหตกอยูในฐานะเปนบุคคลลมละลาย การที่บทบัญญัติ
ในพระราชกําหนดดังกลาวใหอํานาจพนักงานเจาหนาที่ทําการยึดหรืออายัดทรัพยสิน รวมถึงการฟอง
ลมละลาย และการที่ศาลจะมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด รวมทั้งอํานาจจัดการทรัพยสินของเจาพนักงาน
พิทักษทรัพย จึงเปนบทบัญญัติที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐
วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง และขอใหศาลอุทธรณสงความเห็นตามทางการ
เพื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
ศาลอุทธรณพิจารณาแลวเห็นวา บทบัญญัติในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ แหงพระราชกําหนด
การกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ ยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวาขัดหรือ
แยงตอรัฐธรรมนูญหรือไม จึงใหสงศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๗ ใหรับคํารองไวดําเนินการตามขอกําหนด
ศาลรัฐธรรมนูญ ฯ และรับไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
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ประเด็นที่ตองพิจารณาวินิจฉัย คือ พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน
พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙
มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง หรือไม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓ และ
มาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง บัญญัติไว ดังนี้
มาตรา ๔ “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ยอมไดรับความคุมครอง”
มาตรา ๒๖ “การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้”
มาตรา ๒๙ “การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิได เวนแต
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาที่จําเปนเทานั้น
และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได
กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใด
กรณีหนึ่งหรือแกบคุ คลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจ
ในการตรากฎหมายนั้นดวย
บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎหรือขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดวย โดยอนุโลม”
มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง “บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
เทาเทียมกัน”
มาตรา ๓๓ “ในคดีอาญา ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด
กอนมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทําความผิด จะปฏิบัติตอบุคคลนั้นเสมือนเปน
ผูกระทําความผิดมิได”
มาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง “สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครอง ขอบเขตแหงสิทธิ
และการจํากัดสิทธิเชนวานี้ ยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ”
พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐
บัญญัติไว ดังนี้
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มาตรา ๘ “ถาพนักงานเจาหนาที่มีเหตุอันควรเชื่อวา ผูกูยืมเงินผูใดที่เปนผูตองหาวากระทําความผิด
ตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ มีหนี้สินลนพนตัวตามกฎหมายวาดวยการลมละลาย หรือมีสินทรัพยไมพอ
ชําระหนี้สิน และเห็นสมควรใหมีการดําเนินการยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูนั้นไวกอนเพื่อคุมครองประโยชน
ของประชาชนผูใหกูยืมเงิน ใหพนักงานเจาหนาที่โดยอนุมัติของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีอํานาจ
สั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูนั้นไวกอนได แตจะยึดหรืออายัดทรัพยสินไวเกินกวาเกาสิบวันไมได เวนแต
ในกรณีมีการฟองคดีตอศาลตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ ใหคําสั่งยึดหรืออายัดดังกลาวยังคงมีผลตอไป
จนกวาศาลจะสั่งเปนอยางอื่น
เมื่อไดมีการยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูใดไวตามวรรคหนึ่ง หรือเมื่อพนักงานเจาหนาที่มีเหตุ
อันควรเชื่อวาผูกูยืมเงินที่เปนผูตองหาวากระทําความผิดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ มีหนี้สินลนพนตัว
ตามกฎหมายวาดวยการลมละลาย หรือมีสินทรัพยไมพอชําระหนี้สิน แตยังไมสมควรสั่งยึดหรืออายัด
ทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาที่สงเรื่องใหพนักงานอัยการเพื่อพิจารณาดําเนินคดีลมละลาย
ตอไปตามมาตรา ๑๐
การยึดหรืออายัดทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง ใหนําบทบัญญัติตามประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวกับการยึด
หรืออายัดทรัพยสนิ มาใชบังคับโดยอนุโลม”
มาตรา ๑๐ “เพื่อคุมครองประโยชนของประชาชนผูใหกูยืมเงิน ใหพนักงานอัยการมีอํานาจฟอง
ผูกูยืมเงินที่เปนผูตองหาวากระทําความผิดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ เปนบุคคลลมละลายได เมื่อ
(๑) เปนผูมีหนี้สินลนพนตัว หรือมีสินทรัพยไมพอชําระหนี้สินได
(๒) เปนหนี้ผูใหกูยืมเงินรายหนึ่งหรือหลายรายเปนจํานวนไมนอ ยกวาหนึ่งแสนบาท และ
(๓) หนี้นั้นอาจกําหนดจํานวนไดโดยแนนอน ไมวาหนี้นั้นจะถึงกําหนดชําระโดยพลันหรือ
ในอนาคตก็ตาม
การฟองคดีลมละลายตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนินกระบวนพิจารณาไปตามกฎหมายวาดวยการลมละลาย
โดยใหถือวาพนักงานอัยการมีฐานะและสิทธิหนาที่เสมือนเจาหนี้ผูเปนโจทกและใหไดรับยกเวนคาธรรมเนียม
คาฤชาธรรมเนียม หรือการตองวางเงินประกันตาง ๆ ตามกฎหมายดังกลาว
ในการพิจารณาคดีลมละลาย ถาศาลพิจารณาไดความจริงตามวรรคหนึ่ง ใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพย
ลูกหนี้เด็ดขาด
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ในการพิพากษาคดีลมละลายตามมาตรานี้ ใหศาลมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับสวนแบง
ทรัพยสินของเจาหนี้ในลําดับ (๘) ของมาตรา ๑๓๐ แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓
เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกเจาหนี้ทั้งหลาย โดยใหคํานึงถึงผลประโยชนตอบแทน ที่เจาหนี้ผูใหกูยืมเงิน
แตละรายไดรับมาแลวกอนมีการดําเนินคดีลมละลายประกอบดวย”
(พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ แกไขเพิ่มเติมครั้งที่หนึ่ง
โดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗
พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยยกเลิกความในบทนิยามคําวา “กูยืมเงิน” และ “ผลประโยชนตอบแทน” และใชความ
ตามที่แกไขใหมแทน และแกไขเพิ่มเติมครั้งที่สอง โดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนด
การกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อใหครอบคลุม
การหลอกลวงประชาชนใหนําเงินเขามารวมลงทุนในธุรกิจซื้อขายเงินตราตางประเทศหรือเก็งกําไร)
พิจารณาแลวเห็นวา พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗
และฉบับแกไขเพิ่มเติม เปนกฎหมายพิเศษ เพื่อปราบปรามการกระทําเกี่ยวกับการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกง
ประชาชน โดยใชมาตรการตามกฎหมายลมละลาย และการดําเนินคดีอาญาแกผูกระทําความผิดตามพระราชกําหนด
ฉบับนี้ ซึ่งเหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ระบุวา “เนื่องจากมีการกูยืมเงินหรือรับฝากเงิน
จากประชาชนทั่วไป โดยมีการจายดอกเบี้ยหรือผลประโยชนอยางอื่นตอบแทนใหสูงเกินกวาประโยชน
ที่ผูกูยืมเงินหรือผูรับฝากเงินจะพึงหามาไดจากการประกอบธุรกิจตามปกติ โดยผูกระทําไดลวงประชาชน
ที่หวังจะไดดอกเบี้ยในอัตราสูงใหนําเงินมาเก็บไวกับตนดวยการใชวิธีการจายดอกเบี้ยในอัตราสูงเปนเครื่องลอใจ
แลวนําเงินที่ไดมาจากการกูยืมหรือรับฝากเงินรายอื่น ๆ มาจายเปนดอกเบี้ยหรือผลประโยชนใหแกผูให
กูยืมเงินหรือผูฝากเงินรายกอน ๆ ในลักษณะตอเนื่องกัน ซึ่งการกระทําดังกลาวเปนการฉอโกงประชาชน
เพราะเปนที่แนนอนอยูแลววาในที่สุดจะตองมีประชาชนจํานวนมากไมสามารถไดรับตนเงินกลับคืนได
และผูกูยืมเงินหรือผูรับฝากเงินกับผูที่รวมกระทําการดังกลาวจะไดรับประโยชนจากเงินที่ตนไดรับมา
เพราะผูใหกูยืมเงินหรือผูฝากเงินไมสามารถบังคับหรือติดตามใหมีการชําระหนี้ได อนึ่ง กิจการดังกลาวนี้
มีแนวโนมจะขยายตัวแพรหลายออกไปอยางรวดเร็ว หากปลอยใหมีการดําเนินการตอไป ยอมจะกอใหเกิด
ผลรายแกประชาชนทั่วไป และจะเปนอันตรายอยางรายแรงตอเศรษฐกิจของประเทศ สมควรที่จะมีกฎหมาย
เพื่อปราบปรามการกระทําดังกลาว กับสมควรวางมาตรการเพื่อคุมครองประโยชนของประชาชนที่อาจ
ไดรับความเสียหายจากการถูกหลอกลวง”
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สําหรับการยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูกูยืมเงินตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง ของพระราชกําหนด
การกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน ฯ เปนกรณีที่มีการตรวจสอบพฤติการณและการกระทําที่เขาขาย
กระทําความผิดฐานกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน และผูกูยืมเงินที่เปนผูตองหาวากระทําความผิด
ตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ แหงพระราชกําหนดการกูยืมเงิน ฯ มีหนี้สินลนพนตัวตามกฎหมายวาดวย
การลมละลายหรือมีทรัพยสินไมพอชําระหนี้สิน และมีการยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูนั้น ไวกอน
เพื่อคุมครองประโยชนของประชาชนผูใหกูยืมเงิน และในกรณีที่ยังไมสมควรสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสิน
ตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาที่สงเรื่องใหพนักงานอัยการพิจารณาดําเนินคดีลมละลาย
ตามมาตรา ๘ วรรคสอง ของพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗
บทบัญญัติมาตรา ๘ เปนมาตรการที่จําเปน เพื่อคุมครองประชาชนที่อาจเสียหายจากการถูกหลอกลวง
และการดําเนินคดีลมละลายตามมาตรา ๑๐ ของพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน
พ.ศ. ๒๕๒๗ มีสาระสําคัญ คือ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง เพื่อคุมครองประโยชนของประชาชนผูใหกูยืมเงิน
ใหพนักงานอัยการมีอํานาจฟองผูกูยืมเงินที่เปนผูตองหาวากระทําความผิดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕
เปน บุคคลลมละลายได เมื่อ (๑) เปน ผูมีหนี้สิน ลน พน ตัว หรือมีสิน ทรัพย ไมพอชําระหนี้สิน ได
(๒) เปนหนี้ผูใหกูยืมเงินรายหนึ่งหรือหลายรายเปนจํานวนไมนอยกวาหนึ่งแสนบาท และ (๓) หนี้นั้น
อาจกําหนดจํานวนไดโดยแนนอน ไมวาหนี้นั้นจะถึงกําหนดชําระโดยพลันหรือในอนาคตก็ตาม มาตรา ๑๐
วรรคสอง การฟองคดีลมละลายตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนินกระบวนพิจารณาไปตามกฎหมายวาดวยการลมละลาย
มาตรา ๑๐ วรรคสาม ในการพิจารณาคดีลมละลาย ถาศาลพิจารณาไดความจริงตามวรรคหนึ่ง ใหศาล
มีคําสั่งพิทักษทรัพยลูกหนี้เด็ดขาด และมาตรา ๑๐ วรรคสี่ ในการพิพากษาคดีลมละลายตามมาตรานี้
ใหศาลมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับสวนแบงทรัพยสินของเจาหนี้ในลําดับ (๘) ของมาตรา ๑๓๐
แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ซึ่งปจจุบัน คือ (๗) ของมาตรา ๑๓๐ แหงพระราชบัญญัติ
ลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๒
จะเห็นไดวา บทบัญญัติมาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ ของพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกง
ประชาชน ฯ มีความมุงหมายเพื่อปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน
ซึ่งเปนการกระทําที่จะเกิดผลรายแกประชาชนทั่วไป และเปนอันตรายอยางรายแรงแกเศรษฐกิจของประเทศ
จึงไมมีประเด็นที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ เกี่ยวกับศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลที่ไดรับความคุมครองตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะประชาชนที่ถูกฉอโกงสมควรไดรับความคุมครอง
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มากกวาผูที่กระทําการฉอโกงประชาชน และมิไดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ เพราะมิไดมีการใช
อํานาจโดยองคกรของรัฐ โดยมิไดคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญนี้ เนื่องจากขั้นตอนการดําเนินการตามพระราชกําหนดดังกลาว เพื่อยึดหรืออายัดทรัพยสิน
ของผูตองหาวากระทําความผิดเกี่ยวกับการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน โดยผานการตรวจสอบ
จากพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายและโดยอนุมัติของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง และการดําเนินคดี
ลมละลายตองสงเรื่องใหพนักงานอัยการฟองคดีตอศาลตามกฎหมาย เพื่อใหศาลพิจารณาและมีคําสั่ง
พิทักษทรัพยเด็ดขาดตอไป สวนประเด็นที่วา การยึดหรืออายัดทรัพยสินและดําเนินคดีลมละลายแกผูกูยืมเงิน
ที่เปนผูตองหาวากระทําความผิดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ แหงพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปน
การฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙
มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง หรือไม เห็นวา มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐
ของพระราชกําหนดดังกลาว เปนกฎหมายเฉพาะที่ตราขึ้นเทาที่จําเปน และมิไดกระทบกระเทือนสาระสําคัญ
แหงสิทธิและเสรีภาพของบุคคล รวมทั้งเปนกฎหมายที่มีผลใชบังคับเปนการทั่วไป ไมมุงหมายใหใชบงั คับ
แกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙
และการยึดหรืออายัดทรัพยสินและดําเนินคดีลมละลายแกผูตองหาวากระทําความผิดฐานกูยืมเงินที่เปนการฉอโกง
ประชาชน เพื่อคุมครองทั้งผูที่ถูกกลาวหาวาฉอโกง และประชาชนที่อาจเสียหายจากการฉอโกงที่จะไดรับ
การปฏิบัติตามกฎหมายอยางเทาเทียมกันตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง นอกจากนั้น การยึด
หรืออายัดทรัพยสินและดําเนินคดีลมละลายเปนมาตรการตามกฎหมายลมละลาย ซึ่งพระราชกําหนด
การกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน ฯ ใหอํานาจพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการยึดหรืออายัดทรัพยสิน
และดําเนินคดีลมละลายพรอมกับการดําเนินคดีอาญา โดยการดําเนินคดีลมละลายเปนมาตรการทางแพง
เพื่อใหเจาหนี้มีโอกาสไดรับชําระหนี้จากลูกหนี้ที่มีหนี้สินลนพนตัว มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ ของ
พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน ฯ จึงไมมีประเด็นที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓๓ กรณีการยึดหรืออายัดทรัพยสิน และใชม าตรการตามกฎหมายลม ละลายแกผูตองหาวา
กระทําความผิดตามพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน ฯ ตามมาตรา ๘ และมาตรา ๑๐
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง หรือไม เห็นวา พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปน
การฉอโกงประชาชน ฯ เปนกฎหมายที่มีฐานะเชนเดียวกับพระราชบัญญัติ และมีผลใชบังคับโดยกําหนด
ขอบเขตแหงสิทธิของบุคคลในทรัพยสินและจํากัดสิทธิในทรัพยสนิ ของผูกูยืมเงิน เมื่อเปรียบเทียบสิทธิ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา ๑๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๙

ของผูกูยืมเงินที่เปนผูตองหาวากระทําความผิดตามพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน ฯ
กับสิทธิของประชาชนผูใหกูยืม และอาจไดรับความเสียหายโดยไมมีโอกาสไดรับชําระหนี้คืนแลว เห็นวา
บทบัญญัติมาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ ของพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน ฯ
ตราขึ้นเทาที่จําเปน เพื่อคุมครองประโยชนสาธารณะ ไดแก ประชาชนผูใหกูยืมเงิน รวมทั้งผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม จึงเปนบทบัญญัติของกฎหมายที่ตราขึ้นโดยชอบดวยรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงวินิจฉัยวา พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน
พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙
มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง
นายสุธี สุทธิสมบูรณ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา ๑๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๙

คําวินิจฉัยของ พลตํารวจเอก สุวรรณ สุวรรณเวโช ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๖๓/๒๕๔๘

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๘

เรื่อง ศาลอุทธรณสงคําโตแยงของจําเลย (บริษัท บลิสเชอร อินเตอรกรุพ จํากัด กับพวก) ขอให
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ (กรณีพระราชกําหนดการกูยืมเงิน
ที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๘
วรรคหนึ่ง)
ขอเท็จจริง
พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการสูงสุด เปนโจทกฟองบริษทั บลิสเชอร อินเตอรกรุพ จํากัด ที่ ๑
กับพวกรวม ๑๐ คน เปน จําเลยคดีลมละลายตอศาลแพง เปน คดีหมายเลขดําที่ ล.๑๖๔/๒๕๓๗
จํานวนทุนทรัพย ๗๒๗,๔๔๐,๐๐๐ บาท และขอใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยจําเลยทั้ง ๑๐ เด็ดขาดและ
พิพากษาใหจําเลยทั้ง ๑๐ เปนบุคคลลมละลาย ตามพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓
และพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ ตอมาไดมีการโอนคดีไปยัง
ศาลลมละลายกลาง ๒๕๔๓ เปนคดีหมายเลขดําที่ ล. ๒๒/๒๕๔๓ สรุปไดวา
จําเลยที่ ๑ เปนนิติบุคคลมีวัตถุประสงคประกอบกิจการใหบริการจัดหาหรือจองสถานที่พักตากอากาศ
สถานที่พักผอนหยอนใจ เชน โรงแรม รีสอรท ทั้งในและนอกราชอาณาจักร รวมทั้งจัดหายานพาหนะ
ไปรับสง จัดทัวรนําเที่ยวยังสถานที่ตาง ๆ ทั้งในและนอกราชอาณาจักร รวมทั้งอํานวยความสะดวกตาง ๆ
เชน แจงขาวสารขอมูลเกี่ยวกับการทองเที่ยว โดยใหบริการเฉพาะสมาชิกของจําเลยที่ ๑ เทานั้น
ระหวางวัน ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๓๗ ถึงวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๓๗ นายธวัช คูนาเอก
กับพวกรวม ๑๒๔ คน ไดรองเรียนตอพนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติการตามพระราชกําหนดการกูยืมเงิน
ที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ วา จําเลยที่ ๑ มีพฤติการณกระทําผิดกฎหมายโดยไดประกาศ
โฆษณาชักชวนประชาชนทั่วไปใหเขาสมัครเปนสมาชิกของจําเลยที่ ๑ โดยเรียกคาสมาชิกในอัตราคนละ
๓๐,๐๐๐ บาท และ ๖๐,๐๐๐ บาท สมาชิกจะไดรับสิทธิในการบริการสถานที่พักตากอากาศ โรงแรม
สถานที่ออกกําลังกาย รวมทั้งการจัดซื้อสินคารานอาหารและโรงพยาบาลในราคาที่ลดเปนพิเศษ นอกจากนั้น

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา ๑๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๙

หากสมาชิกคนใดสามารถชักจูงบุคคลภายนอกเขามาเปนสมาชิกใหมของจําเลยที่ ๑ ไดอีก จําเลยที่ ๑
จะจายผลประโยชนตอบแทนใหกับผูชักจูงในอัตราสูง อันเปนการหาลูกคาหรือสมาชิกตอเนื่องกันไป
โดยไมมีสิ้นสุดแบบลูกโซ ผูรองเรียนหรือผูเสียหายทั้ง ๑๒๔ คน ไดสมัครเขาเปนสมาชิกของจําเลยที่ ๑
โดยไดจา ยเงินคาสมาชิกใหกับจําเลยที่ ๑ ในอัตราคนละ ๓๐,๐๐๐ บาท แตเมื่อผูรองเรียนบางรายไดขอใชสิทธิ
บริการดังกลาว กลับไมไดรับการบริการตามเงื่อนไขที่จําเลยที่ ๑ กําหนดไว ผูรองเรียนทั้ง ๑๒๔ คน จึงขอให
พนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติการตามพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗
ดําเนินการตามกฎหมายกับจําเลยที่ ๑ และพวก กับขอใหเรียกเงินคาสมาชิกที่ไดจายไปดังกลาวคืนดวย
พนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติการตามพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗
ไดพิจารณาประกอบกับติดตามสืบสวนพฤติการณของจําเลยที่ ๑ ตลอดมากอนไดรับคํารองเรียนจากผูเสียหายทั้ง
๑๒๔ คน แลว เห็นวา จําเลยที่ ๑ ไดประกอบธุรกิจใหบริการสมาชิกในรูปแบบการจัดสรรวันพักผอน
(Time Sharing) ดวยการใหบริการสถานที่พักผอน โรงแรม รีสอรท จัดนําเที่ยว จัดหาสถานที่ออกกําลังกายแก
สมาชิก และใหบริการสวนลดในการจัดซื้อสินคาจากหางสรรพสินคา รานอาหาร ภัตตาคาร และโรงแรม
ในราคาพิเศษแกสมาชิก จําเลยที่ ๑ ไดรวมกับจําเลยที่ ๒ และที่ ๓ กระทําธุรกิจบริการดังกลาวบังหนา
และปกปดความจริง ซึ่งความจริงแลวธุรกิจที่ดําเนินการดังกลาวเปนการระดมเงินทุนจากประชาชนที่หลงเชื่อ
จากการโฆษณาของจําเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๓ กลาวคือ ไดหลอกลวงชักชวนประชาชนใหเขาเปนสมาชิก
ของจําเลยที่ ๑ โดยรับเงินจากสมาชิกในอัตราคนละ ๓๐,๐๐๐ บาท บาง ๖๐,๐๐๐ บาท บาง และจําเลยที่ ๑
ตกลงวาจะจายผลประโยชนตอบแทนใหแกสมาชิกเหลานั้นที่สามารถชักจูงบุคคลอื่นใหเขามาเปนสมาชิกใหม
กับจําเลยที่ ๑ ไดในอัตราที่สูงกวาอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สถาบันการเงิน ตามกฎหมายวาดวยดอกเบี้ย
เงินใหกูยืมของสถาบันการเงินจะพึงจายไดเพื่อเปนการจูงใจใหสมาชิกเหลานั้นหาสมาชิกรายใหมตอ ๆ ไป
แลวนําเงินคาสมัครสมาชิกของสมาชิกใหมมาจายใหแกสมาชิกเหลานั้นหมุนเวียนกันไปแบบแชรลูกโซ
การกระทําของจําเลยที่ ๑ กับพวก มีลักษณะเขาขายเปนการกระทําความผิดฐานกูยืมเงินที่เปนการฉอโกง
ประชาชน ตามพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ และพระราชบัญญัติ
แกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ พ.ศ. ๒๕๓๔
และรวมฉอโกงประชาชนและเพื่อปองกันมิใหประชาชนหลงเชื่อคําโฆษณาหลอกลวงชักชวนเขาสมัครเปน
สมาชิกของจําเลยที่ ๑ อีกตอไป เนื่องจากการชักชวนดังกลาวไดกระจายไปตามตางจังหวัดตามชนบท
ในหมูผูมีรายไดนอย กลุมเกษตรกร ชาวไร ชาวนา ผูใชแรงงานคนยากจน ตอมาในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา ๑๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๙

๒๕๓๗ กระทรวงการคลังจึงไดรองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวน กองบังคับการสืบสวนสอบสวน
คดีเศรษฐกิจ กรมตํารวจใหดําเนินคดีกับจําเลยที่ ๑ ถึงจําเลยที่ ๓ กับพวกตอไป
พนักงานสอบสวน กองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ กรมตํารวจไดทําการสอบสวนแลว
เห็นวา การกระทําของจําเลยที่ ๑ ถึงจําเลยที่ ๓ เปนความผิดขอหารวมกันกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน
และรวมกันดําเนินกิจการกูยืมเงินเปนปกติธุระที่เปนการฉอโกงประชาชนและรวมกันฉอโกงประชาชน
ตามขอกลาวหาจริง ทั้งนี้โดยไดรวมกระทําความผิดกับจําเลยที่ ๔ ถึงจําเลยที่ ๑๐ ทําใหประชาชนจํานวน
๒๔,๑๒๙ คน หลงเชื่อ มาสมัครเปนสมาชิกกับจําเลยที่ ๑ โดยจําเลยที่ ๑ มีรายรับจากคาสมัครสมาชิกทั้งสิ้น
รวมเปนเงิน ๗๒๗,๔๔๐,๐๐๐ บาท ตอมาผูบังคับการกองบังคับการสืบสวนสอบสวนเศรษฐกิจ ซึ่งเปนหัวหนา
พนักงานสอบสวน กองบังคับการสืบสวนสอบสวนเศรษฐกิจ และเปนพนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติการตาม
พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ ไดสงเรื่องใหโจทกดําเนินคดี
ฟองรองจําเลยทั้ง ๑๐ ใหเปนบุคคลลมละลาย ตามพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน
พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๑๐ ตอไป
โจทกไดพิจารณาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานตามทางสอบสวนแลวไดความวา จําเลยที่ ๑
เปนนิติบุคคลตามกฎหมายโดยมีจําเลยที่ ๒ และที่ ๓ เปนกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนจําเลยที่ ๑
ที่ ๔ ที่ ๕ และที่ ๖ จดทะเบียนเปนกรรมการบริษัทจําเลยที่ ๑ โดยมีจําเลยที่ ๘ ที่ ๙ และที่ ๑๐
เปนผูจัดการสาขา และจําเลยที่ ๗ เปนเจาหนาที่ผูบริหารฝายขายและประธานชมรมฝายขายในการจัดหา
สมาชิกใหมของบริษัทจําเลยที่ ๑ จําเลยที่ ๒ ถึงที่ ๑๐ เปนผูรับผิดชอบในการดําเนินงานของจําเลยที่ ๑
ระหวางวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๓๔ ถึงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๓๗ ติดตอกัน จําเลยทั้ง ๑๐
ไดรวมกันดําเนินกิจการกูยืมเงินเปนปกติธุระที่เปนการฉอโกงประชาชน และรวมกันฉอโกงประชาชน
ดวยวิธีโฆษณาประกาศทางสื่อมวลชน ทั้งทางโทรทัศน วิทยุ และหนังสือพิมพ ตลอดจนแจกจายเอกสาร
เผยแพรกระจายขาวชักชวนดวยวาจา และแตงตั้งบุคคลจํานวนมากใหกระทําการประกาศโฆษณาแพรขาว
ใหปรากฏแกประชาชนทั่วไป ตั้งแตสิบคนขึ้นไปวา จําเลยที่ ๑ ประกอบธุรกิจใหบริการจัดสรรวันพักผอน
แก สมาชิ กฟรีป ล ะ ๔ วัน ๔ คืน จั ดบริก ารสถานที่ พัก ผอ น สถานที่อ อกกํ าลั งกาย ( FITNESS)
ใหบริการฟรีตลอดทั้งป จัดฝกอบรมการพูดในที่ชุมชนพัฒนาบุคลิกภาพ บริการจองหองพัก โรงแรม
สถานที่พักผอนทั่วประเทศในราคาสวนลดรอยละ ๑๐-๕๐ จัดจําหนายสินคาตั๋วเครื่องบิน รถเชา และ
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จัดท องเที่ยวในราคาพิเศษ ใหบริการสวนลดรอยละ ๕-๓๕ ในการจัดซื้อและบริการจากหางสรรพสิ นค า
ภัตตาคารและโรงพยาบาล โดยจําเลยที่ ๑ จะใหบริการเฉพาะสมาชิกของจําเลยที่ ๑ เทานั้น
หากสมาชิกคนใดประสงคจะเปนพนักงานหรือสมาชิกฝายขายอิสระ จะตองผานการฝกอบรม
หลักสูตรเบื้องตนของจําเลยที่ ๑ ตองชําระเงินคาสมัครอีกคนละ ๑,๕๐๐ บาท และคาตอสมาชิกฝายขายอิสระ
ทุกปอีกปละ ๑,๕๐๐ บาท แลวสมาชิกฝายขายอิสระนี้จะมีสิทธิแนะนําชักชวนบุคคลภายนอกเขาเปน
สมาชิกใหมของจําเลยที่ ๑ ได โดยจําเลยที่ ๑ จะจายผลประโยชนตอบแทนในลักษณะเปนเงินกําไร
เงินสวนลด เงินสวนลดพิเศษ เงินโบนัส และเงินปนผลใหกับสมาชิกผูแนะนํานอกจากนั้นยังไดผลประโยชน
ตอบแทนอื่นอีก
และการจายผลประโยชนตอบแทนของจําเลยที่ ๑ ใหกับสมาชิกฝายขายอิสระมีจํานวนสูงกวา
อัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของสถาบันการเงินจะพึงจายได
เพื่อเปนสิ่งลอใจใหสมาชิกฝายขายอิสระจะไดชักชวนใหบุคคลภายนอกเขาเปนสมาชิกใหม โดยจําเลยที่ ๑
จะไดนําเงินคาสมัครเปนสมาชิกใหมมาหมุนเวียนจายเปนผลประโยชนตอบแทนใหกับสมาชิกฝายขายอิสระ
อยางตอเนื่องโดยที่จําเลยทั้ง ๑๐ ไดรูหรือควรรูอยูแลววาตนเองไมสามารถประกอบกิจการใด ๆ โดยชอบดวย
กฎหมายที่จะใหผลประโยชนตอบแทนพอเพียงที่จะนํามาจายในอัตรานั้นได จําเลยทั้ง ๑๐ มิไดมีเจตนา
ที่จะประกอบธุรกิจจัดสรรวันพักผอนใหแกสมาชิกดังที่ประกาศโฆษณาไว แตจําเลยทั้ง ๑๐ มีเจตนาทุจริต
หลอกลวงประชาชนโดยอางการใหบริการดังกลาวบังหนา และปกปดความจริง จําเลยทั้ง ๑๐ มีเจตนา
ที่จะระดมเงินทุนดวยวิธีหาสมาชิกใหมเพิ่มเติมอยางไมจํากัดใหมากที่สุดเพื่อจําเลยทั้ง ๑๐ จะไดเงิน
คาสมัครสมาชิกใหม ในอัตราคนละ ๓๐,๐๐๐ และ ๖๐,๐๐๐ บาท
การกระทําของจําเลยทั้ง ๑๐ ดังกลาว เปนความผิดฐานกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน
โดยจําเลยทั้ง ๑๐ ไดดําเนินการกูยืมเงินเปนปกติธุระ ตามพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกง
ประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๔ และมาตรา ๕ ประกอบพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนด
การกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ พ.ศ. ๒๕๓๔ และเปนการฉอโกงประชาชน
ไดมีประชาชนหลงเชื่อในการโฆษณาหลอกลวงดวยวิธีการตาง ๆ มาสมัครเปนสมาชิกของจําเลยที่ ๑
ถึง ๒๔,๑๒๙ คน และไดจายเงินคาสมาชิกใหแกจําเลยที่ ๑ แลว รวมทั้งสิ้น ๗๒๗,๔๔๐,๐๐๐ บาท
และเนื่องจากวัตถุประสงคในการดําเนินธุรกิจของจําเลยทั้ง ๑๐ ดังกลาว เปนการขัดตอกฎหมายโดยชัดแจง
จําเลยทั้ง ๑๐ จึงมีหนี้เงินที่จะตองคืนใหแกสมาชิกที่ถูกหลอกลวงเต็มตามจํานวนที่จําเลยที่ ๑ ไดรับมา
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และการที่จําเลยทั้ง ๑๐ เปนหนี้ผูเสียหายจํานวน ๒๔,๑๒๙ ราย รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๗๒๗,๔๔๐,๐๐๐ บาท
หนี้สินดังกลาวเกิดจากการหลอกลวงใชกลอุบายในการดําเนินธุรกิจอันมิชอบดวยกฎหมายของจําเลยทัง้ ๑๐
ซึ่งจําเลยทั้ง ๑๐ จะตองรวมกันรับผิดชอบคืนเงินใหกับผูเสียหายทั้งหมด ดังนั้น หนี้ดังกลาวจึงเปนหนี้
ที่กําหนดจํานวนไดแนนอนและไดมีการตรวจสอบหลักทรัพยและหนี้สินของจําเลยทั้ง ๑๐ แลว ปรากฏวา
ทรัพยสินของจําเลยทั้ง ๑๐ ที่มีอยูไมพอชําระหนี้แกผูเสียหายทั้งหมด จึงถือไดวาจําเลยทั้ง ๑๐ เปนผูมี
หนี้สินลนพนตัว และหนี้สินดังกลาวเปนหนี้ที่กําหนดจํานวนไดโดยแนนอน นอกจากนั้นจําเลยที่ ๒
๕ , ๖ , ๘ และที่ ๑๐ ยังไดไปเสียจากเคหะสถานที่เคยอยู เพื่อประวิงการชําระหนี้หรือมิใหเจาหนี้ไดรับ
ชําระหนี้และเพื่อหลบหนีการจับกุมของพนักงานสอบสวนถึงวันฟองนี้ยังจับกุมตัวไมได พฤติการณ
ของจําเลยทั้ง ๑๐ ดังกลาวแสดงวา มีหนี้สินลนพนตัว เขาเงื่อนไขที่จะถูกฟองใหเปนบุคคลลมละลายได
เพื่อคุมครองประโยชนของประชาชนและผูเสียหายดังกลาวแลว อาศัยอํานาจตามพระราชกําหนดการกูยืมเงิน
ที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๑๐ โจทกจึงตองฟองจําเลยทั้ง ๑๐ ใหเปนบุคคลลมละลาย
ตอไป
จําเลยที่ ๑ จําเลยที่ ๔ จําเลยที่ ๕ จําเลยที่ ๖ จําเลยที่ ๘ และจําเลยที่ ๑๐ ยื่นคําใหการตอ
ศาลแพงปฏิเสธฟองของโจทกและตอสูสรุปไดวา จําเลยที่ ๑ ไมเคยประกอบการผิดจากวัตถุประสงค
ไมเคยถูกทางราชการ (กระทรวงพาณิชย) กลาวหาวาทําธุรกิจผิดจากที่จดทะเบียนไวแตอยางใด และ
ไมเคยกระทําการใดอันเปนการระดมทุนนอกระบบ อันเปนความผิดตามพระราชกําหนดการกูยืมเงิน
ที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ และพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม ฯ พ.ศ. ๒๕๓๔ การเขารองเรียน
ของนายธวัช คูนาเอก กับพวกรวม ๑๒๔ คน ตอพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชกําหนดการกูยืมเงิน
ที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ นั้น จะมีการรองเรียนกันจริงหรือไมเพียงใด จําเลยที่ ๑ ไมเคยทราบ
มากอน ทราบแตเพียงวาสมาชิกสวนใหญของจําเลยที่ ๑ ไมไดไปรองเรียนตอกระทรวงการคลังและจําเลยที่ ๑
ไมเคยผิดสัญญาบริการกับบุคคลใดหรือลูกคารายใด สวนจําเลยที่ ๒ จําเลยที่ ๓ จําเลยที่ ๗ และจําเลยที่ ๙
ไมไดยื่นคําใหการ
เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๕ ศาลลมละลายกลางมีคําสั่งพิทักษทรัพยของลูกหนี้ทั้งสิบเด็ดขาด
ตามพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๑๐ และพระราชบัญญัติ
ลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๑๔ เปนคดีหมายเลขแดงที่ ๒๔๒/๒๕๔๕
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จําเลยที่ ๑ และจําเลยที่ ๓ ไดยื่นอุทธรณคําสั่งศาลลมละลายกลาง เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๕
และขอใหศาลอุทธรณมีคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดของลูกหนี้ทั้งสิบ และพิพากษา
กลับคําพิพากษาของศาลชั้นตนใหยกฟอง ใหปลอยทรัพยท่ีกระทรวงการคลังมีคําสั่งใหยึดหรืออายัด
ทรัพยสินของจําเลยที่ ๑ กับพวกรวม ๑๐ คน และใหโจทกใชคาฤชาธรรมเนียม และคาทนายความใน
อัตราอยางสูง แทนจําเลยที่ ๑ จําเลยที่ ๓ ในศาลชั้นตนและศาลอุทธรณดวย
จําเลยที่ ๑ และจําเลยที่ ๓ ยื่นคํารองตอศาลอุทธรณโตแยงวา พระราชกําหนดการกูยืมเงิน
ที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓
และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง กลาวคือ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ ลิดรอนและจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชน ซึ่งเปนเพียงผูตองหาวาเปนผูกระทําความผิดตามพระราชกําหนดดังกลาวเทานั้น ยังมิได
เปนผูกระทําความผิดแตอยางใด ซึ่งตามรัฐธรรมนูญไดบัญญัติไววา ผูที่เปนผูตองหาหรือจําเลย ใหสันนิษฐาน
ไวกอนวาไมมีความผิดและกอนมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดวาบุคคลใดไดกระทําความผิด จะปฏิบัติตอบุคคลนั้น
เสมือนเปนผูกระทําความผิดมิได ซึ่งการที่ใหพนักงานเจาหนาที่ใชดุลพินิจดังกลาวในขณะที่ผูถูกกลาวหา
ยังคงเปนเพียงผูตองหาเทานั้น โดยศาลยังมิไดมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดวามีความผิด ใหมีอํานาจในการที่จะยึด
หรืออายัดทรัพยสินของผูตองหา รวมทั้งการใหอํานาจพนักงานอัยการฟองผูกูยืมเงินที่เปนผูตองหาวา
กระทําความผิด มาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ เปนบุคคลลมละลายได ยอมทําใหบุคคลเหลานั้นไดรับความเสียหาย
และเปนการกระทําที่เสมือนหนึ่งวาผูถูกกลาวหาถูกศาลพิพากษาวาเปนผูกระทําความผิดตามพระราชกําหนด
ดังกลาวแลว ทั้ง ๆ ที่ผูตองหามีสทิ ธิอันสมบูรณที่จะตอสูคดีเพื่อพิสูจนความบริสุทธิ์ของตน ซึ่งในระหวาง
ที่ยังไมมีคําพิพากษาของศาลวาผูตองหาหรือจําเลยเปนผูกระทําความผิดหรือไม กลับตองถูกยึดหรืออายัด
ทรัพยสินและถึงขนาดถูกฟองใหเปนบุคคลลมละลายไดทันที โดยอาศัยเพียงการใชดุลพินิจของพนักงาน
เจาหนาที่เทานั้น ทั้งในพระราชกําหนดดังกลาวก็ไมมีบทบัญญัติคุมครองผูที่ถูกกลาวหาที่ตกเปนผูตองหา
หรือจําเลย วาหากตอมาภายหลังผูตองหาหรือจําเลยมิไดเปนผูกระทําความผิดแลว จะไดรับการเยียวยา
แกไขอยางไร ซึ่งการใชดุลพินิจของพนักงานเจาหนาที่มิไดมีหลักประกันวาจะใชดุลพินิจดวยความถูกตอง
และเปนธรรม ไมมีอคติ ดังนั้นการที่ผูถูกกลาวหาถูกยึดหรืออายัดทรัพย หรือถูกฟองลมละลาย ถือวา
ไมไดรับความเสมอภาคกันในกฎหมาย ถูกลิดรอน ถูกละเมิดและถูกจํากัดสิทธิและเสรีภาพในบุคคล
และทรัพยสินโดยไมไดรับความคุมครองดังเห็นไดจากขณะนี้ยังมิไดมีคําพิพากษาในสวนของคดีอาญา
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วาลูกหนี้ทั้งสิบไดกระทําความผิดตามพระราชกําหนดดังกลาว แตลูกหนี้ทั้งสิบกลับถูกยึดและอายัดทรัพยสิน
และถูกฟองเปนคดีลมละลายตามที่กลาวมา
ศาลลมละลายกลางไดวินิจฉัยในคดีลมละลายวา แมการกระทําของลูกหนี้ทั้งสิบ ยังมิไดเปนการกระทํา
ความผิดตามพระราชกําหนดฯ แตไดอยูในฐานะเปนผูตองหาแลว จึงไดมีคําสั่งใหลูกหนี้ทั้งสิบถูกพิทักษทรัพย
เด็ดขาด โดยลูกหนี้ทั้งสิบยังมิไดถูกพิพากษาวาไดกระทําความผิดในสวนของคดีอาญาแตอยางใด ทั้งที่
มูลเหตุที่นํามาสูการฟองคดีอาญาเกิดขึ้นจากพระราชกําหนดดังกลาว ก็ชอบที่จะไดรับการพิจารณาวินิจฉัย
และชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานทั้งปวงเสียกอน จนแนใจวา การกระทํานั้นเปนความผิด และผูรองทั้งสอง
เปนผูกระทําความผิดนั้นจริง แตการที่ลูกหนี้ทั้งสิบถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาดเสียกอนเชนนี้ ทําใหลูกหนี้ทั้งสิบ
ไมอาจดํารงชีวิตเชนเดียวกับบุคคลทั่วไป เพราะผลของคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดมีผลกระทบตอชีวิต ทรัพยสิน
และความเปนอยูของผูรอง ทําใหตกอยูในฐานะเปนบุคคลลมละลาย ดังนั้น การที่บทบัญญัติในพระราชกําหนด
ดังกลาวใหอํานาจพนักงานเจาหนาที่ทําการยึดหรืออายัดทรัพยสิน รวมถึงการฟองลมละลาย และการที่ศาล
จะมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด รวมทั้งอํานาจจัดการทรัพยสินของเจาพนักงานพิทักษทรัพย จึงเปนบทบัญญัติ
ที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓
และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง และขอใหศาลอุทธรณสงความเห็นตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะได
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
ศาลอุทธรณพิจารณาแลวเห็นวา บทบัญญัติในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ แหงพระราชกําหนด
การกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ ยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวา ขัดหรือ
แยงตอรัฐธรรมนูญหรือไม จึงใหสงคํารองของจําเลยใหศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๔ โดยใหรอการพิจารณาพิพากษาคดีไวชั่วคราว และใหจําหนายคดีออกจากสารบบความ
ของศาลอุทธรณ
สํานักงานศาลยุติธรรมสงคํารองของจําเลยที่ขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐ ธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๔ โดยสรุปวา คํารองดังกลาวมีประเด็นที่ขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา พระราชกําหนด
การกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ และพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนด
การกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓
และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง
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ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัยมีวา พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกง
ประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๒๖
มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง หรือไม
ขอกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๔ บัญญัติวา “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ยอมไดรับความ
คุมครอง”
มาตรา ๒๖ บัญญัติวา “การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐ ทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักดิ์ศ รี
ความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้”
มาตรา ๒๙ บัญญัติวา “การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิได
เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาที่จําเปน
เทานั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได
กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใด
กรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจ
ในการตรากฎหมายนั้นดวย
บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎหรือขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดวย โดยอนุโลม”
มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครอง
ตามกฎหมายเทาเทียมกัน”
มาตรา ๓๓ บัญญัติวา “ในคดีอาญา ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด
กอนมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทําความผิด จะปฏิบัติตอบุคคลนั้นเสมือนเปน
ผูกระทําความผิดมิได”
มาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครอง ขอบเขต
แหงสิทธิและการจํากัดสิทธิเชนวานี้ ยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ”
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พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ และพระราชบัญญัติ
แกไขเพิ่มเติม พระราชกําหนดการกูยืมเงิน ที่เปน การฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา ๔ บัญญัติวา “ผูใดโฆษณาหรือประกาศใหปรากฏตอประชาชนหรือกระทําดวยประการใด ๆ
ใหปรากฏแกบุคคลตั้งแตสิบคนขึ้นไปวา ในการกูยืมเงิน ตนหรือบุคคลใดจะจายหรืออาจจายผลประโยชน
ตอบแทนใหตามพฤติการณแหงการกูยืมเงิน ในอัตราที่สูงกวาอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สถาบันการเงิน
ตามกฎหมายวาดวยดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของสถาบันการเงินจะพึงจายได โดยที่ตนรูหรือควรรูอยูแลววาตน
หรือบุคคลนั้นจะนําเงินจากผูใหกยู ืมเงินรายนั้นหรือรายอื่นมาจายหมุนเวียนใหแกผูใหกูยืมเงิน หรือโดยที่ตนรู
หรือควรรูอยูแลววา ตนหรือบุคคลนั้นไมสามารถประกอบกิจการใด ๆ โดยชอบดวยกฎหมายที่จะใหผลประโยชน
ตอบแทนพอเพียงที่จะนํามาจายในอัตรานั้นได และในการนั้นเปนเหตุใหตนหรือบุคคลใดไดกูยืมเงินไป
ผูนั้นกระทําความผิดฐานกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน
ผูใดไมมีใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปจจัยชําระเงินตางประเทศตามกฎหมายวาดวยการควบคุม
การแลกเปลี่ยนเงิน ดําเนินการ หรือใหพนักงาน ลูกจาง หรือบุคคลใดดําเนินการโฆษณา ประกาศหรือชักชวน
ประชาชนใหลงทุน โดย
(๑) ซื้อหรือขายเงินตราสกุลใดสกุลหนึ่งหรือหลายสกุล หรือ
(๒) เก็งกําไรหรืออาจจะไดรับผลประโยชนจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินใหถือวา
ผูนั้นกระทําความผิดฐานกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชนดวย”
มาตรา ๕ บัญญัติวา “ผูใดกระทําการดังตอไปนี้
(๑) ในการกูยืมเงินหรือจะกูยืมเงิน
(ก) มีการโฆษณาหรือประกาศแกบุคคลทั่วไป หรือโดยการแพรขาวดวยวิธีอื่นใด หรือ
(ข) ดําเนินกิจการกูยืมเงินเปนปกติธุระ หรือ
(ค) จัดใหมีผูรับเงินในการกูยืมเงินในแหลงตาง ๆ หรือ
(ง) จัดใหมีบุคคลตั้งแตหาคนขึ้นไป ไปชักชวนบุคคลตาง ๆ เพื่อใหมีการใหกูยืมเงิน หรือ
(จ) ไดกูยืมเงินจากผูใหกูยืมเงินเกินสิบคนซึ่งมีจํานวนเงินกูยืมรวมกันตั้งแตหาลานบาทขึ้นไป
อันมิใชการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน และ
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(๒) ผูนั้น
(ก) จาย หรือโฆษณา ประกาศ แพรขาว หรือตกลงวาจะจายผลประโยชนตอบแทน ใหแก
ผูใหกูยืมเงิน ในอัตราที่สูงกวาอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยดอกเบี้ยเงินใหกูยืม
ของสถาบันการเงิน จะพึงจายได หรือ
(ข) ไมยอมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๗ (๑) (๒) หรือ (๓) หรือ
กิจการของผูนั้นตามที่ผูนั้นไดใหขอเท็จจริงตอพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๗ ไมปรากฏหลักฐานพอที่จะเชื่อ
ไดวา เปนกิจการที่ใหผลประโยชนตอบแทนพอเพียงที่จะนํามาจายใหแกผูใหกูยืมเงินทั้งหลาย
ผูนั้นตองระวางโทษเชนเดียวกับผูกระทําความผิดฐานกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชนตามมาตรา ๔
ทั้งนี้ เวนแตผูนั้นจะสามารถพิสูจนไดวา กิจการของตนหรือของบุคคลที่ตนอางถึงนั้น เปนกิจการที่ให
ผลประโยชนตอบแทนพอเพียงที่จะนํามาจายตามที่ตนไดกลาวอาง หรือหากกิจการดังกลาวไมอาจให
ผลประโยชนตอบแทนพอเพียง ก็จะตองพิสูจนไดวากรณีดังกลาวไดเกิดขึ้นเนื่องจากสภาวการณทางเศรษฐกิจ
ที่ผิดปกติอันไมอาจคาดหมายได หรือมีเหตุอันสมควรอยางอื่น”
มาตรา ๘ บัญญัติวา “ถาพนักงานเจาหนาที่มีเหตุอันควรเชื่อวา ผูกูยืมเงินผูใดที่เปนผูตองหาวา
กระทําความผิดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ มีหนี้สินลนพนตัวตามกฎหมายวาดวยการลมละลาย หรือมี
สินทรัพยไมพอชําระหนี้สิน และเห็นสมควรใหมีการดําเนินการยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูนั้นไวกอน
เพื่อคุมครองประโยชนของประชาชนผูใหกูยืมเงิน ใหพนักงานเจาหนาที่โดยอนุมัติของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังมีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูนั้นไวกอนได แตจะยึดหรืออายัดทรัพยสินไวเกินกวา
เกาสิบวันไมได เวนแตในกรณีมีการฟองคดีตอศาลตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ ใหคําสั่งยึดหรืออายัดดังกลาว
ยังคงมีผลตอไปจนกวาศาลจะสั่งเปนอยางอื่น
เมื่อไดมีการยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูใดไวตามวรรคหนึ่ง หรือเมื่อพนักงานเจาหนาที่มีเหตุ
อันควรเชื่อวาผูกูยืมเงินที่เปนผูตองหาวากระทําความผิดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ มีหนี้สินลนพนตัว
ตามกฎหมายวาดวยการลมละลาย หรือมีสินทรัพยไมพอชําระหนี้สิน แตยังไมสมควรสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสิน
ตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาที่สงเรื่องใหพนักงานอัยการเพื่อพิจารณาดําเนินคดีลมละลายตอไป
ตามมาตรา ๑๐
การยึดหรืออายัดทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง ใหนําบทบัญญัติตามประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวกับการยึด
หรืออายัดทรัพยสนิ มาใชบังคับโดยอนุโลม”
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มาตรา ๑๐ บัญญัติวา “เพื่อคุมครองประโยชนของประชาชนผูใหกูยืมเงิน ใหพนักงานอัยการ
มีอํานาจฟองผูกูยืมเงินที่เปนผูตองหาวากระทําความผิดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ เปนบุคคลลมละลายได
เมื่อ
(๑) เปนผูมีหนี้สินลนพนตัว หรือมีสินทรัพยไมพอชําระหนี้สินได
(๒) เปนหนี้ผูใหกูยืมเงินรายหนึ่งหรือหลายรายเปนจํานวนไมนอยกวาหนึ่งแสนบาท และ
(๓) หนี้นั้นอาจกําหนดจํานวนไดโดยแนนอน ไมวาหนี้นั้นจะถึงกําหนดชําระโดยพลันหรือ
ในอนาคตก็ตาม
การฟองคดีลมละลายตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนินกระบวนพิจารณาไปตามกฎหมายวาดวยการลมละลาย
โดยใหถือวาพนักงานอัยการมีฐานะและสิทธิหนาที่เสมือนเจาหนี้ผูเปนโจทก และใหไดรับยกเวนคาธรรมเนียม
คาฤชาธรรมเนียม หรือการตองวางเงินประกันตาง ๆ ตามกฎหมายดังกลาว
ในการพิจารณาคดีลมละลาย ถาศาลพิจารณาไดความจริงตามวรรคหนึ่ง ใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพย
ลูกหนี้เด็ดขาด
ในการพิพากษาคดีลมละลายตามมาตรานี้ ใหศาลมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับสวนแบง
ทรัพยสินของเจาหนี้ในลําดับ (๘) ของมาตรา ๑๓๐ แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓
เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกเจาหนี้ทั้งหลาย โดยใหคํานึงถึงผลประโยชนตอบแทนที่เจาหนี้ผูใหกูยืมเงิน
แตละรายไดรับมาแลวกอนมีการดําเนินคดีลมละลายประกอบดวย”
คําวินิจฉัย
ขอเท็จจริงตามคํารองและการพิจารณาปรากฏวาบริษัท บลิสเชอร อินเตอรกรุพ จํากัด กับพวก
ซึ่งเปนจําเลยไดยื่นคํารองโตแยงวาจําเลยที่ ๑ ไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลมีวัตถุประสงคประกอบกิจการ
ใหบริการจัดหาหรือจองสถานที่พักตากอากาศ สถานที่พักผอนหยอนใจ เชนโรงแรม รีสอรททั้งในและนอก
ราชอาณาจักร รวมทั้งจัดหายานพาหนะไปรับสง จัดทัวรนําเที่ยวยังสถานที่ตาง ๆ รวมทั้งอํานวยความสะดวกตาง ๆ
เชนแจงขาวสาร ขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับการทองเที่ยว โดยใหบริการเฉพาะสมาชิกของจําเลยที่ ๑ เทานั้น
จําเลยที่ ๑ ไดประกาศโฆษณาชักชวนประชาชนทั่วไปใหเขาสมัครเปนสมาชิกของจําเลยที่ ๑
โดยเรียกเก็บคาสมาชิกในอัตราคนละ ๓๐,๐๐๐ บาท และ ๖๐,๐๐๐ บาท สมาชิกจะไดรับสิทธิในการบริการ
จัดหาสถานที่พักตากอากาศ โรงแรม สถานที่ออกกําลังกาย รวมทั้งการไดรับบริการและจัดซื้อสินคา
ในหางสรรพสินคา รานอาหาร และโรงพยาบาลในราคาที่ลดเปนพิเศษ นอกจากนั้นหากสมาชิกคนใด
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สามารถชักจูงบุคคลภายนอกเขามาเปนสมาชิกใหมได จําเลยที่ ๑ จะจายผลประโยชนตอบแทนใหกับ
ผูชักจูงในอัตราสูง เปนการจูงใจใหสมาชิกเหลานั้นหาสมาชิกรายใหมตอ ๆ ไป ซึ่งการกระทําดังกลาวนี้
เปนไปในลักษณะแชรลูกโซ มีผูรองเรียนบางรายไดขอใชสิทธิบริการแตกลับไมไดรับบริการตามเงื่อนไข
ที่จําเลยที่ ๑ กําหนดไวจงึ ถูกดําเนินคดีตามพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗
เมื่อพิจารณาลักษณะการประกอบธุรกิจของจําเลยที่ ๑ ตามวัตถุประสงคที่ไดจดทะเบียนไว
ถือวาเปนธุรกิจการใหบริการที่มีการลงทุนคอนขางสูงมีรายจายตอเนื่อง ผลประโยชนที่ไดรับก็เพียงจาก
เงินคาสมาชิกเทานั้น หากไมมีสมาชิกหมุนเวียนเพิ่มเติมธุรกิจบริการดังกลาวยอมสิ้นสุดลงในระยะเวลาหนึ่ง
ตอมา ดังนั้นการใชกุศโลบายหรือยุทธศาสตรการหาสมาชิกเพิ่มเติมจึงเปนเรื่องของการหารายไดในการ
ประกอบธุรกิจใหธุรกิจของตนอยูและดําเนินไปไดอยางยาวนานและคุม ทุน ซึ่งเปนขอเท็จจริงของ
การประกอบธุรกิจที่มีความเสี่ยงโดยทั่วไป จึงเปนเรื่องปกติธรรมดาของจําเลยที่ ๑ ในการใหผลประโยชน
ตอบแทนกับสมาชิกผูชวยเหลือหาลูกคาใหบริษัทซึ่งธุรกิจอื่นที่มีความเสี่ยงก็ดําเนินกุศโลบายในทํานองเดียวกัน
เชนบริษัทประกันภัยเปนตนที่ใหผลประโยชนตอบแทนแกพนักงานผูหาลูกคาประกันไดโดยรวมรายละ
กวารอยละ ๓๐ ของยอดเงินประกัน (งวดแรกและงวดที่สงตอ ๆ มาโดยไมขาดตอน) จึงเห็นไดวาเปน
บริษัท (นิติบุคคล) ที่ประกอบอาชีพปกติทั่วไป การผิดสัญญากรณีใหบริการไมครบถวนตามขอกําหนด
ในสัญญาก็เปนเรื่องที่คูกรณีแตละราย ตองดําเนินการกันตามกระบวนการยุติธรรมไปตางหากอยางไรก็ตาม
ในการประกอบธุรกิจตามความเปนจริงของจําเลยที่ ๑ อาจเขาขายอัน เปนความผิดจนถูกดําเนินคดี
ตามพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ เรื่องอยูในระหวางสอบสวน
ดําเนินคดีทางอาญา และมีมูลพอฟอง พนักงานสอบสวนจึงสงเรื่องใหอัยการสูงสุดพิจารณาฟองจําเลยทั้งสิบ
ใหเปนบุคคลลมละลายตามพระราชกําหนดการกูยืม ฯ มาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๘ ศาลลมละลายกลาง
ไดมีคําสั่งพิทักษทรัพยลูกหนี้ทั้งสิบเด็ดขาด จําเลยที่ ๑ กับพวก จึงไดอุทธรณคําสั่งและยื่นคํารองโตแยงวา
พระราชกําหนดการกูยืมเงิน ฯ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๒๖
มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง ขอใหสงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยดังที่ปรากฏตามขอเท็จจริง
๑. พิจารณาแลว พระราชกําหนดการกูยืมเงิน ฯ มาตรา ๘ ใหอํานาจพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ
สั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินผูตองหาวากระทําความผิดตามพระราชกําหนดการกูยืมเงิน ฯ มาตรา ๔ หรือ
มาตรา ๕ (ขอหากูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน) และสงใหอัยการฟองลมละลายตามมาตรา ๑๐ ได
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สวนมาตรา ๑๐ พระราชกําหนดดังกลาวใหอํานาจพนักงานอัยการฟองผูตองหาที่ถูกกลาวหาวา
กระทําผิดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ แหงพระราชกําหนดการกูยืมเงิน ฯ เปนบุคคลลมละลายได
และใหอํานาจศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยลูกหนี้เด็ดขาด พิพากษาและกําหนดหลักเกณฑการแบงทรัพยสิน
ใหเจาหนี้ได
ขอเท็จจริงในเรื่องนี้ปรากฏวาศาลลมละลายกลางรับคําฟองไวพิจารณาและมีคําสั่งพิทักษทรัพย
จําเลยทั้งสิบเด็ดขาด มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ แหงพระราชกําหนดการกูยืมเงิน ฯ จึงเปนบทกฎหมาย
ที่ศาลใชบังคับแกคดี อยูในหลักเกณฑตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ ศาลรัฐธรรมนูญสามารถรับไวพิจารณา
และวินิจฉัยได
๒. พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน ฯ เปนกฎหมายที่มีฐานความผิด
จากการกระทําที่ไมสุจริตทางแพง โดยมีบทบัญญัติของกฎหมายรวมกันไว ทั้งกฎหมายสารบัญญัติและ
กฎหมายวิธีสบัญญัติ และยังนําเอากฎหมายเฉพาะ ไดแก กฎหมายลมละลายเขามารวมอยูดวย จึงมี
ความแตกตางจากกฎหมายฉบับอื่น ๆ เพราะเปนกฎหมายที่รวมเอาการกําหนดหลักเกณฑความผิดและ
วิธีปฏิบัติ และการติดตามทรัพยคืนใหผูเสียหายไวในกฎหมายฉบับเดียวกัน อีกทั้งพระราชกําหนดการกูยืมเงิน
ที่เปนการฉอโกงประชาชน ฯ เปนบทบัญญัติที่มีลักษณะพิเศษแตกตางไปจากความรับผิดฐานฉอโกงตามประมวล
กฎหมายอาญา ซึ่งผูมีใจทุจริตมักจะใชชองโหวของกฎหมายเปนชองทางหลบเลี่ยงการกระทําที่เขาขาย
เปนความผิดและใชเปนขอตอสูคดีเพื่อคุมครองประชาชน ประโยชนสาธารณะและรักษาความมั่นคง
รัฐจึงออกกฎหมายดังกลาวเพื่อใชบังคับไวเปนพิเศษตางหาก ดังจะเห็นไดวาบทบัญญัติและเจตนารมณ
ของพระราชกําหนดนี้ ตามมาตรา ๔ มาตรา ๕ มาตรา ๗ และมาตรา ๘ บัญญัติวิธีการและลักษณะ
ของการกูยืมเงินไว และบัญญัติถึงการที่จะปราบปรามการกระทําที่จะเปนการฉอโกงประชาชนกับวางมาตรการ
เพื่อคุมครองประโยชนของประชาชนที่ไดรับความเสียหายจากการถูกหลอกลวงและรักษาความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยไดกําหนดมาตรการตาง ๆ ไวเพื่อการคุมครองประชาชนสวนรวมและให
พนักงานเจาหนาที่ของรัฐเทานั้นมีอํานาจใชมาตรการดังกลาวนั้นได ทั้งนี้เพื่อใหกรณีเสร็จเด็ดขาดไปทันที
และความผิดตามพระราชกําหนดนี้รัฐเปนผูฟองคดีได และเพื่อใหเกิดความรวดเร็วในการติดตามเอาทรัพยคืน
จากผูกระทําความผิด พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน ฯ จึงบัญญัติใหอํานาจพนักงาน
อัยการฟองผูกระทําความผิดตามพระราชกําหนด ฯ เปนคดีอาญาและฟองใหบุคคลดังกลาวเปนบุคคลลมละลาย
และใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจแตงตั้งพนักงาน
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เจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชกําหนดนี้ รวมทั้งมีอํานาจยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูกระทําความผิด
ตามพระราชกําหนด ฯ โดยอนุมัติของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน ฯ มีเจตนารมณใชบังคับกับผูกูยืมเงิน
และในกรณีที่ผูกูยืมเงินเปนนิติบุคคล ใหหมายความรวมถึงผูซึ่งลงนามในสัญญาหรือตราสารการกูยืมเงิน
ในฐานะผูแทนของนิติบุคคลนั้นดวย และมีเจตนารมณใหความคุมครองผูใหกูยืมเงิน รวมถึงบุคคลซึ่งผูให
กูยืมเงินระบุใหไดรับคืนตนเงินหรือผลประโยชนตอบแทนจากผูกูยืม ซึ่งการกูยืมเงินตามความหมาย
แหงพระราชกําหนด ฯ ไดแก การรับเงิน ทรัพยสิน หรือผลประโยชนตอบแทนอื่นใด ไมวาในลักษณะของ
การรับฝาก การกู การยืม การจําหนายบัตรหรือสิ่งอื่นใด การรับเขาเปนสมาชิก การรับเขารวมลงทุน
การรับเขารวมกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง หรือในลักษณะอื่นใด โดยผูกูยืมเงินหรือบุคคลอื่นจายผลประโยชน
ตอบแทน หรือตกลงวาจะจายผลประโยชนตอบแทนแกผูใหกูยืมเงิน ไมวาจะเปนการรับเพื่อตนเองหรือ
รับในฐานะตัวแทนหรือลูกจางของผูกูยืมเงิน หรือของผูใหกูยืมเงิน หรือในฐานะอื่นใด และไมวาการรับ
หรือจายเงิน ทรัพยสิน ผลประโยชนอื่นใด หรือผลประโยชนตอบแทนนั้น จะกระทําดวยวิธีการใด ๆ
ซึ่งการจายผลประโยชนตอบแทนนั้น หมายถึง เงิน ทรัพยสิน หรือผลประโยชนอื่นใดที่ผูกูยืมเงิน
หรือบุคคลอื่นจายหรือจะจายใหแกผูใหกูยืมเงิน โดยจายเปนดอกเบี้ย เงินปนผลหรือลักษณะอื่นใด
พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน ฯ จึงเปนกฎหมายที่เจาะจงบังคับใชเฉพาะ
การกูยืมเงินจากประชาชน โดยใหผลประโยชนตอบแทนสูงผิดปกติ และไมสามารถพิสูจนไดวานําเงินดังกลาว
ไปประกอบกิจการใด พรอมกับเชื่อกันวา ผลประโยชนตอบแทนนั้น อาจนําวิธีการนําเงินจากผูใหกูยืมเงิน
รายเกาเอามาใหผูกูยืมเงินรายใหม
ในคดีนี้ ผูรองซึ่งเปนจําเลยที่ ๑ และจําเลยที่ ๓ โตแยงวา การที่บทบัญญัติแหงพระราชกําหนด
การกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ ที่ใหอํานาจพนักงาน
เจาหนาที่ใชดุลพินิจทําการยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูรอง รวมถึงการใหพนักงานอัยการมีอํานาจฟอง
ผูกูยืมเงินที่เปนผูตองหาวากระทําความผิดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ ใหเปนบุคคลลมละลาย และ
การที่ศาลจะมีคําสั่งพิทักษเด็ดขาด รวมทั้งอํานาจจัดการทรัพยสินของเจาพนักงานพิทักษทรัพยเสมือนหนึ่งวา
จําเลยผูโตแยงถูกศาลพิพากษาวาเปนผูกระทําความผิดตามพระราชกําหนด ฯ นั้นแลว พระราชกําหนด ฯ
มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ จึงเปนบทบัญญัติที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙
มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง
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“ผูตองหา” ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒ หมายถึงบุคคลผูถูกกลาวหาวา
ไดกระทําความผิด แตยังมิไดถูกฟองตอศาล และเมื่อปรากฏวา กระทรวงการคลังไดทําการรองทุกขกลาวโทษตอ
พนักงานสอบสวนวาผูกูยืมเงินกระทําความผิดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ แหงพระราชกําหนดการกูยืม
ที่เปนการฉอโกงประชาชนแลว ในระหวางการสอบสวนของพนักงานสอบสวน ผูกูยืมเงินมีสถานะเปนผูตองหา
มาตรา ๘ แหงพระราชกําหนดการกูยืมเงิน ฯ ใหอํานาจพนักงานเจาหนาที่สามารถใชดุลพินิจได หากมีเหตุ
อันควรเชื่อวาผูตองหาดังกลาวมีหนี้สินลนพนตัวตามกฎหมายวาดวยการลมละลาย หรือมีทรัพยสินไมพอ
ชําระหนี้ สามารถดําเนินการยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูนั้นไวกอนได โดยอนุมัติของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง โดยใหยึดหรืออายัดทรัพยสินไวไดเพียง ๙๐ วัน เวนแตมีการฟองคดีอาญา หรือ
คดีลมละลายตอศาล ทําใหคําสั่งยึดหรืออายัดดังกลาวยังคงมีผลตอไปจนกวาศาลจะสั่งเปนอยางอื่น
เจตนารมณของการยึดหรืออายัดทรัพยสินตามพระราชกําหนดการกูยืมเงิน ฯ มาตรา ๘ ในขณะที่
ผูกูยืมเงินอยูระหวางการสอบสวนของพนักงานสอบสวนหรือเจาหนาที่ตํารวจ ซึ่งมีสถานะเปนเพียงผูตองหานั้น
เนื่องจากเพื่อเปนการคุมครองประโยชนของประชาชนผูใหกูยืมเงิน จึงตองใหพนักงานเจาหนาที่รีบทําการยึด
หรืออายัดทรัพยสิน กอนที่ผูตองหาจะยักยายถายเทซอนเรน ดวยวิธีการตาง ๆ เพราะเมื่อศาลมีคําพิพากษาวา
ผูกูยืมเงินกระทําความผิดตามพระราชกําหนดการกูยืมเงิน ฯ มาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ หรือลมละลายแลว
จะไดนําทรัพยสินที่ยึดไวมาคืนใหแกผูใหกูยืมตอไป ซึ่งการยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูตองหาดังกลาว
เปนแนวทางเดียวกันกับการคุมครองชั่วคราวกอนมีคําพิพากษาในคดีแพงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง มาตรา ๒๕๔ (๑) กลาวคือ โจทกชอบที่จะยื่นคําขอฝายเดียวตอศาลพรอมกับคําฟองหรือในเวลาใด ๆ
กอนพิพากษาเพื่อจัดใหมีวิธีคุมครองใด ๆ เชน ใหยึดหรืออายัดทรัพยสินที่พิพาทหรือทรัพยสินของจําเลย
ทั้งหมดหรือบางสวนไวกอนพิพากษา รวมทั้งจํานวนเงินหรือทรัพยสินของบุคคลภายนอกซึ่งถึงกําหนดชําระแก
จําเลย เพื่อคุมครองโจทกภายหลังเมื่อศาลมีคําพิพากษาวาโจทกเปนฝายชนะคดี สําหรับวิธีการยึดหรืออายัด
ทรัพยสิน มาตรา ๘ แหงพระราชกําหนดการกูยืมเงิน ฯ ใหนําบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายรัษฎากร
ที่เกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสินมาใชบังคับโดยอนุโลม ซึ่งมาตรา ๑๒ แหงประมวลรัษฎากรไดบัญญัติ
เกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสินไว โดยมาตรา ๑๒ ไดบัญญัติใหอํานาจอธิบดีหรือผูวาราชการจังหวัด
หรือนายอําเภอแลวแตกรณี ในการสั่งยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพยสินของผูตองรับผิดเสียภาษีอากร
หรือนําสงภาษีอากร เพื่อนําเงินที่ไดจากการขายทอดตลาดมาชําระคาภาษีอากรคางโดยมิตองขอใหศาล
ออกหมายยึดหรือสั่ง ซึ่งเปนแนวทางเดียวกับพระราชกําหนดการกูยืมเงิน ฯ ที่ใหอํานาจรัฐมนตรีวาการ
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กระทรวงการคลังอนุมัติใหพนักงานเจาหนาที่สามารถทําการยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูกูยืมเงินที่เปน
ผูตองหาวากระทําความผิดไดโดยไมตองขอใหศาลออกหมายยึดหรือสั่งแตอยางใด และวิธีการยึดและ
ขายทอดตลาดทรัพยสิน ประมวลรัษฎากรใหปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงโดยอนุโลม
ดังนั้น ถึงแมพระราชกําหนดการกูยืมเงิน ฯ จะใหอํานาจพนักงานเจาหนาที่ทําการยึดหรืออายัดทรัพยสินไดเอง
แตพนักงานเจาหนาที่ก็ตองปฏิบัติตามกระบวนวิธีในการยึดหรืออายัดทรัพยสินตามที่กฎหมายบัญญัติ
อีกทั้งการที่พนักงานเจาหนาที่ใชดุลพินิจสงเรื่องใหพนักงานอัยการฟองเปนคดีลมละลายก็เพื่อใหศาล
ใชกระบวนพิจารณาในคดีลมละลายตอเนื่องจากการดําเนินงานของพนักงานเจาหนาที่ในการเฉลี่ยทรัพยสินคืน
ใหแกผูใหกูยืม ซึ่งเปนกระบวนการที่รวดเร็วกวาการดําเนินคดีทางแพง
๓. ตามเหตุผลดังกลาว มาตรา ๘ แหงพระราชกําหนดการกูยืมเงิน ฯ จึงเปนบทบัญญัติที่
๑) เปนบทบัญญัติที่ใหอํานาจพนักงานเจาหนาที่ยึดอายัดทรัพยสินของผูตองหาที่ถูกกลาวหาวา
กูยืมเงินอันเปนการฉอโกงประชาชนไวระยะหนึ่ง และสงเรื่องใหอัยการฟองลมละลาย เพื่อรักษาผลประโยชน
ผูใหกูยืมเงินซึ่งถูกฉอโกง เปนการรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน คุมครองสาธารณชน
และรักษาความมั่นคงแหงรัฐ อีกประการหนึ่งทรัพยสินของผูตองหาที่ถูกยึดอายัดใหสันนิษฐานหรือมีเหตุผล
ที่เชื่อไดวาเปนทรัพยสนิ ที่ไดมาจากการฉอโกงพนักงานเจาหนาที่จึงมีอํานาจยึดไว เพื่อดําเนินคดีทางกฎหมาย
เพื่อปองกันการทําลายหลักฐาน หรือหลบเลี่ยงหรือนําไปถายเทซอนเรน เพื่อมิใหตองใชหนี้ หากถูกศาล
พิพากษาถึงที่สุดวาไดทําผิดและทําละเมิดจึงไมใชบทบัญญัติที่ใหอํานาจเจาหนาที่หรือองคกรของรัฐไปละเมิด
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิเสรีภาพของผูกระทําความผิดแตอยางใด เพราะรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๘
บัญญัติไวเปนที่เขาใจไดชัดเจนวาไมคุมครองสิทธิบุคคลที่ไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น ดังนั้น
พระราชกําหนดการกูยืมเงิน ฯ มาตรา ๘ จึงไมละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ และเปนบทบัญญัติที่ไมอยูในขายการใชอํานาจขององคกรของรัฐที่ตองคํานึงถึง
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖
๒) เปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่เปนความผิดทางอาญา ทรัพยสินที่ถูกยึดหรืออายัดไวกอน
เปนทรัพยสินที่เชื่อไดวาไดมาจากการกระทําผิดทางอาญาจึงเปนของกลางที่ตองถูกยึดหรืออายัดไวเพื่อ
เปนหลักฐานในการดําเนินคดีและคืนใหกับผูเสียหาย สิทธิการครอบครองทรัพยสินดังกลาวของผูตองหา
ยอมถูกจํากัดไดเทาที่จําเปนระหวางรอคําสั่งหรือคําพิพากษาของศาล ไมกระทบกระเทือนสาระสําคัญ
แหงสิทธิของผูตองหา แตเปนการใหความคุมครองกับผูเสียหายที่ถูกละเมิดหรือโดยผลแหงการทําผิดอาญา
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(ฉอโกง) ของผูตองหาอีกทั้งเปนบทกฎหมายที่ใชบังคับเปนการทั่วไปกับผูกระทําความผิดตามพระราชกําหนด
การกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน ฯ มิไดใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เปนการเจาะจง (อยูภายใตขอยกเวนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๓๕ (๑) ) เปนบทบัญญัติที่มีเจตนาคุมครอง
ประโยชนของสาธารณชน เกี่ยวของกับความมั่นคงแหงรัฐ จึงเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
เทาที่จําเปนภายในขอบเขตที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ ใหกระทําได
๓) เปนบทบัญญัติที่ใชบังคับกับผูกระทําความผิดตามพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกง
ประชาชน ฯ อยางเสมอกัน และใหความคุมครองแกประชาชนผูที่ได รับความเสียหายตามพระราชกําหนด
การกูยืมเงิน ฯ เทาเทียมกันไมเลือกปฏิบัติเปนไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง
๔) เปนบทบัญญัติที่มีลักษณะพิเศษที่มุงคุมครองประชาชนผูใหกูยืมเงินใหไดรับทรัพยสินคืน
ซึ่งเปนกระบวนการชั่วคราวกอนฟองคดี และถือเปนการยึดหรืออายัดทรัพยสินที่เกี่ยวของกับคดีอาญา
เพื่อใชเปนหลักฐานพยานทางคดีปองกันการทําลายหลักฐานหรือซอนเรนทรัพยสินกรณีถูกพิพากษาวา
ทําความผิดอาญาตามพระราชกําหนดการกูยืมเงิน ฯ ซึ่งการยึดหรืออายัดทรัพยจะมีผลบังคับเพียงเทาที่
ศาลจะพิพากษาหรือมีคําสั่งหรือภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด การใชอํานาจของพนักงานเจาหนาที่
ตามมาตรา ๘ จะถูกตรวจสอบโดยศาลตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๐ จึงเปนการจํากัดสิทธิบุคคลไว
เทาที่จําเปนหากศาลสั่งเปนอยางอื่นหรือยังไมไดสั่งในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดก็ตองคืนทรัพยสิน
จึงมิไดขัดตอหลักการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูตองหาหรือจําเลยกอนมีคําพิพากษาถึงที่สุดแสดงวา
บุคคลนั้นไดกระทําความผิดจะปฏิบัติตอบุคคลนั้นเสมือนเปนผูกระทําความผิดมิไดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๓
แตอยางใด
๕) และเปนบทบัญญัติที่จํากัดสิทธิของบุคคลในทรัพยสินเทาที่จําเปน ภายในขอบเขตที่รัฐธรรมนูญ
มาตรา ๔๘ ใหกระทําได ดังเหตุผลตามขอ ๒)
ดังนั้น พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๘ จึงไมขัด
หรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓
และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง
๔. สําหรับมาตรา ๑๐ แหงพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗
เปนผลของมาตรา ๘ วรรคสอง โดยพระราชกําหนดการกูยืมเงิน ฯ มาตรา ๑๐ ใหพนักงานอัยการ
มีอํานาจฟองผูกูยืมเงินที่เปนผูตองหาวากระทําความผิดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ เมื่อเขาหลักเกณฑ
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ตามพระราชกําหนดการกูยืมเงิน ฯ มาตรา ๑๐ (๑) (๒) และ (๓) เปนบุคคลลมละลายและใหดําเนิน
กระบวนพิจารณาไปตามกฎหมายวาดวยการลมละลาย เนื่องจากพระราชบัญญัติลมละลายเปนกฎหมาย
ที่กําหนดวิธีการรวบรวมทรัพยสินของลูกหนี้เพื่อประโยชนแกเจาหนี้ทั้งหลายอยางเทาเทียมกันไมวาเจาหนี้
ผูเปนโจทกหรือเจาหนี้อื่น ๆ โดยบัญญัติใหเจาหนี้ผูเปนโจทกและเจาหนี้อื่น ๆ จะตองยื่นคําขอรับชําระหนี้
ตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยภายหลังที่ศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด ซึ่งเจาพนักงานพิทักษทรัพยจะเปน
ผูดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินของลูกหนี้ตามที่กฎหมายใหอํานาจไว เพื่อจัดสรรใหแกเจาหนี้ตามคําพิพากษา
ของศาล นอกจากนั้นกฎหมายลมละลายยังมีวิธพี ิจารณาคดีที่สะดวกรวดเร็ว และเสียคาใชจายนอยกวา
คดีธรรมดา ดังนั้นกฎหมายลมละลายจึงมีกระบวนวิธีที่มุงเนนประโยชนของเจาหนี้ทุกคนอยางเทาเทียมกัน
ซึ่งแตกตางไปจากการดําเนินคดีแพงสามัญ ที่มีการฟองคดีเพื่อประโยชนแกโจทกผูฟอง เจาหนี้อื่น ๆ
ซึ่งมิไดฟองคดีรวมดวยจะทําไดเพียงการขอเฉลี่ยทรัพยเทานั้น พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกง
ประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ จึงนําแนวทางตามกฎหมายลมละลายมาบัญญัติไวในพระราชกําหนดการกูยืมเงิน ฯ
เพื่อประโยชนแกผูใหกูยืมเงินที่ถูกหลอกลวง ซึ่งจะมีผลใหเมื่อศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพย เจาพนักงาน
พิทักษทรัพยแตผูเดียวที่จะเปนผูที่เขามาจัดการกิจการและทรัพยสิน ของผูตองหาวากระทําความผิด
ตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ แหงพระราชกําหนดการกูยืมเงิน ฯ ทั้งนี้เพื่อมิใหผูนั้นกระทําการใด ๆ
เกี่ยวกับกิจการและทรัพยสินจนทําใหไมมีทรัพยสินเหลืออยูเพียงพอที่จะชําระคืนใหกับผูใหกูยืมเงิน
นอกจากนี้กฎหมายยังไดบัญญัติไวอยางชัดเจนวา ผูที่จะถูกฟองใหเปนบุคคลลมละลายตาม
พระราชกําหนดการกูยืมเงิน ฯ มาตรา ๑๐ ได ตองเปนผูตองหาวากระทําความผิดตามพระราชกําหนด
การกูยืมเงิน ฯ มาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ หลักเกณฑจึงแตกตางจากการฟองคดีลมละลาย ตามพระราชบัญญัติ
ลมละลาย ฯ ซึ่งมูลกรณีมาจากการผิดสัญญาในทางแพงประกอบกับเปนบทบัญญัติที่เปนความผิดทางอาญา
อันเปนความผิดตอสาธารณชนมิใชความผิดตอเอกชน ผูตองหาจึงถูกจํากัดสิทธิเทาที่จําเปนตามที่กฎหมาย
บัญญัติไว อีกประการหนึ่งพนักงานอัยการเปนทนายแผนดินเมื่อมีผูละเมิดสิทธิเสรีภาพของสาธารณชน
ก็สามารถใชสิทธิทางศาลฟองคดีแทนประชาชนได ในสวนของศาลนั้น รัฐธรรมนูญบัญญัติใหมีอํานาจ
พิจารณาพิพากษาอรรถคดีจึงเปนอํานาจของศาลที่จะมีคําสั่งพิจารณาพิพากษาได จําเลยผูโตแยงจึงไมสามารถ
อางศักดิ์ศรีความเปนมนุษย อางสิทธิ เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ และมาตรา ๒๖ เพื่อไมให
ถูกฟองและไมตองถูกพิจารณาคดีได
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บทบัญญัติแ หงพระราชกําหนดการกูยืม เงิน ฯ มาตรา ๑๐ จึงเปนบทบัญญัติที่ไมกอใหเกิด
การละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ ไมเปนบทบัญญัติ
ที่ใหองคกรรัฐใชอํานาจโดยไมคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖ ประกอบกับเปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ใชบังคับเปนการทั่วไปกับผูกระทําความผิดตาม
พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน เปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเทาที่จําเปน
ไมกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิอยูภายในขอบเขตที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ ใหกระทําได ประกอบกับ
ศาลรัฐธรรมนูญไดเคยมีคําวินิจฉัยที่ ๑๔/๒๕๔๔ วาพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓
ในสวนที่เปนบทบัญญัติเกี่ยวกับอํานาจจัดการทรัพยสินหลังจากศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยลูกหนี้เด็ดขาดแลว
ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง สําหรับมาตรา ๑๐ วรรคสี่
แหงพระราชกําหนดการกูยืมเงิน ฯ ที่ใหศาลมีอาํ นาจกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับสวนแบงทรัพยสินแกเจาหนี้
ในลําดับ (๘) ของมาตรา ๑๓๐ แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. ๒๕๔๓ นั้นไดถูกยกเลิกและ
แกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๒ แตยังมีขอความ
เหมือนเดิมใน (๗) ของพระราชบัญญัติที่แกไขใหม ซึ่งเหตุแหงคดีเกิดขึ้นกอนการแกไขพระราชบัญญัติ
ลมละลาย ฯ มาตรา ๑๓๐ (๘) ดังกลาว การจะนํามาตรา ๑๐ วรรคสี่ แหงพระราชกําหนดนี้มาใชบังคับคดีของ
ศาลยุติธรรมจึงไมมีขึ้นเพราะกฎหมายที่อางยกเลิกไปแลวจึงไมมีปญหาที่จะตองวินิจฉัย ดังนั้น มาตรา ๑๐
วรรคสาม แหงพระราชกําหนดนี้ที่กําหนดอํานาจศาลลมละลายไวจึงถือวาไมขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙
วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง เชนกัน
มาตรา ๑๐ แหงพระราชกําหนดนี้ เปนบทบัญญัติที่ใ ชบังคับกับบุคคลผูกระทําความผิ ด
ตามพระราชกําหนดการกูยืมเงิน ฯ อยางเสมอกันและใหความคุมครองแกประชาชนผูไดรับความเสียหาย
ตามพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ อยางเทาเทียมกัน ไมเปนการเลือก
ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง อีกทั้ง เปนบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการฟองคดีลมละลาย
ที่มีวัตถุประสงคเพื่อคุมครองประโยชนของประชาชนผูใหกูยืมเงินซึ่งอาจไดรับความเสียหายจากการ
ถูกหลอกลวง ประกอบกับมาตรการดังกลาวไมใชวิธีปฏิบัติอันเปนขอหามที่มิใหกระทําตอบุคคลผูยังไมมี
คําพิพากษาอันถึงที่สุดวากระทําความผิดจึงมิไดขัดตอหลักการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูตองหาหรือ
จําเลยกอนมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงวาบุคคลนั้นไดกระทําความผิดจะปฏิบัติตอบุคคลนั้นเสมือน
เปนผูกระทําความผิดมิไดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๓ แตอยางใด และยังเปนบทบัญญัติที่จํากัดสิทธิ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา ๑๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๙

ของบุคคลในทรัพยสินเทาที่จําเปนในระหวางการดําเนินคดีจึงอยูภายในขอบเขตที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘
ใหกระทําได
ดังนั้น พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๑๐ วรรคหนึง่
วรรคสองและวรรคสาม จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐
วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง
ตามเหตุผลดังกลาวจึงวินิจฉัยวา พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗
มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง วรรคสองและวรรคสาม ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔
มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง
พลตํารวจเอก สุวรรณ สุวรรณเวโช
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา ๑๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๙

คําวินิจฉัยของ นายสุวิทย ธีรพงษ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๖๓/๒๕๔๘

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๘

เรื่อง พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ วรรคหนึง่ มาตรา ๓๓
และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง หรือไม
ศาลอุทธรณสงคํารองของ บริษัท บลิสเชอร อินเตอรกรุพ จํากัด กับพวก ผูรอง เพื่อขอให
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ โดยผูรองยื่นคํารองวา
๑. พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการสูงสุด เปนโจทกฟองบริษัท บลิสเชอร อินเตอรกรุพ จํากัด
ที่ ๑ กับพวกรวม ๑๐ คน ผูรอง เปนจําเลยในคดีลมละลายตอศาลแพง คดีหมายเลขดําที่ ล. ๑๖๔/๒๕๓๗
ในฐานความผิดขอใหเปนบุคคลลมละลาย ขอใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยจําเลยทั้ง ๑๐ เด็ดขาดและพิพากษา
ใหจําเลยทั้ง ๑๐ เปนบุคคลลมละลาย ตามพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ และพระราชกําหนด
การกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ ตอมาไดมีการโอนคดีไปยังศาลลมละลายกลาง
ในป พ.ศ. ๒๕๔๓
๒. จําเลยที่ ๑ จําเลยที่ ๔ จําเลยที่ ๕ จําเลยที่ ๖ จําเลยที่ ๘ และจําเลยที่ ๑๐ ยื่นคําใหการ
ปฏิเสธฟองของโจทก
๓. เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๕ ศาลลมละลายกลางมีคําสั่งพิทักษทรัพยของลูกหนี้ทั้งสิบ
เด็ดขาด ตามพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๑๐ และ
พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๑๔
๔. จําเลยที่ ๑ และจําเลยที่ ๓ ไดยื่นอุทธรณคําสั่งศาลลมละลายกลาง และขอใหศาลอุทธรณ
มีคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดของลูกหนี้ทั้งสิบ และพิพากษากลับคําพิพากษาของศาลชั้นตน
ใหยกฟอง
๕. จําเลยที่ ๑ และจําเลยที่ ๓ ยื่นคํารองตอศาลอุทธรณโตแยงวา พระราชกําหนดการกูยืมเงิน
ที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ ขอใหศาลอุทธรณสงความเห็นเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา ๑๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๙

พิเคราะหแลว มีประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญจะตองพิจารณาวินิจฉัย คือ พระราชกําหนดการกูยืมเงิน
ที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔
มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง หรือไม
พิจารณาแลว รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ เปนบทบัญญัติทั่วไป ที่บัญญัติใหศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลยอมไดรับความคุมครอง
มาตรา ๒๖ เปนบทบัญญัติที่ใหองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๙ บัญญัติเปนหลักการไววา การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญ
รับรองไวจะกระทํามิได แตมีขอยกเวนใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะ
เพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไว และเทาที่จําเปนเทานั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิ
และเสรีภาพนั้นมิได และกฎหมายที่ออกมาจํากัดสิทธิและเสรีภาพตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป ไมมุงหมาย
ใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง
มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง เปนบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
ใหบุคคลมีความเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายอยางเทาเทียมกัน
มาตรา ๓๓ เปนบทบัญญัติที่ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาไมมีความผิด
และกอนมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทําความผิด จะปฏิบัติตอบุคคลนั้นเสมือนเปน
ผูกระทําความผิดมิได
มาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง เปนบทบัญญัติที่ใหความคุมครองสิทธิของบุคคลในทรัพยสิน แตขอบเขต
แหงสิทธิและการจํากัดสิทธิของบุคคลในทรัพยสิน อาจถูกจํากัดไดโดยกฎหมายที่รัฐธรรมนูญใหอํานาจ
ในการตราขึ้น ซึ่งการจํากัดสิทธิของบุคคลในทรัพยสินตองกระทําเทาที่จําเปนและไมกระทบกระเทือน
สาระสําคัญแหงสิทธิของบุคคลในทรัพยสินนั้น
สวนพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปน การฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ รัฐไดตราขึ้น
โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕๗ ของรัฐธรรมนูญ (ในขณะนั้น) มีเหตุผลวา เนื่องจากปรากฏวา
มีการกูยืมเงินหรือรับฝากเงินจากประชาชนทั่วไป โดยมีการจายดอกเบี้ยหรือผลประโยชนอยางอืน่ ตอบแทน
ใหสูงเกิน กวาประโยชนที่ผูกูยืม เงิน หรือผูรับฝากเงิน จะพึงหามาไดจากการประกอบธุรกิจตามปกติ
โดยผูกระทําความผิดไดลวงประชาชนที่หวังจะไดดอกเบี้ยในอัตราสูงใหนําเงินมาเก็บไวกับตนดวยการใช

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา ๑๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๙

วิธีการจายดอกเบี้ยในอัตราสูงเปนเครื่องลอใจ แลวนําเงินที่ไดมาจากการกูยืมหรือรับฝากเงินรายอื่น ๆ
มาจายเปนดอกเบี้ยหรือผลประโยชนใหแกผูใหกูยืมเงินหรือผูฝากเงินรายกอน ๆ ในลักษณะตอเนื่องกัน
ซึ่งการกระทําดังกลาวเปนการฉอโกงประชาชน เพราะเปนที่แนนอนอยูแลววา ในที่สุดจะตองมีประชาชน
จํานวนมากไมสามารถไดรับตนเงินกลับคืนได และผูกูยืมเงินหรือผูรับฝากเงินกับผูที่รวมกระทําการดังกลาว
จะไดรับประโยชนจากเงินที่ตนไดรับมา เพราะผูใหกูยืมเงินหรือผูฝากเงินไมสามารถบังคับหรือติดตาม
ใหมีการชําระหนี้ได อนึ่ง กิจการดังกลาวนี้มีแนวโนมจะขยายตัวแพรหลายออกไปอยางรวดเร็ว หากปลอยให
มีการดําเนินการตอไปยอมจะเกิดผลรายแกประชาชนทั่วไป และจะเปนอันตรายอยางรายแรงตอเศรษฐกิจของ
ประเทศ สมควรที่มีกฎหมายเพื่อปราบปรามการกระทําดังกลาว กับสมควรวางมาตรการเพื่อคุมครองประโยชน
ของประชาชนที่อาจไดรับความเสียหายจากการถูกหลอกลวง และโดยที่เปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวน
ในอันจะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจําเปนตองตราพระราชกําหนดนี้
มาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่ม เติม พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกง
ประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ เปนเรื่องที่ผูกระทําการดังตอไปนี้ถือวาเปนผูกระทํา
ความผิดฐานกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน กลาวคือ โฆษณาหรือประกาศใหปรากฏตอประชาชน
หรือกระทําดวยประการใด ๆ ใหปรากฏแกบุคคลตั้งแตสิบคนขึ้นไปวาในการกูยืมเงิน ตนหรือบุคคลใด
จะจายหรืออาจจายผลประโยชนตอบแทนใหตามพฤติการณแหงการกูยืมเงิน ในอัตราที่สูงกวาอัตราดอกเบี้ยสูงสุด
ที่สถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของสถาบันการเงินจะพึงจายได โดยที่ตนรูหรือควรรู
อยูแลววาตนหรือบุคคลนั้นจะนําเงินจากผูใหกูยืมเงินรายนั้นหรือรายอื่นมาจายหมุนเวียนใหแกผูใหกูยมื เงิน
หรือโดยที่ตนรูหรือควรรูอยูแลววา ตนหรือบุคคลนั้นไมสามารถประกอบกิจการใด ๆ โดยชอบดวยกฎหมาย
ที่จะใหผลประโยชนตอบแทนพอเพียงที่จะนํามาจายในอัตรานั้นได และในการนั้น เปนเหตุใหตนหรือ
บุคคลใดไดกูยืมเงินไป ผูนั้นกระทําความผิดฐานกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน
มาตรา ๕ แหงพระราชกําหนดการกูยืมเงินฯ เปนเรื่องการกูยืมเงินหรือจะกูยืมเงินบุคคลใด
มีการโฆษณาหรือประกาศแกบุคคลทั่วไป หรือโดยการแพรขาวดวยวิธีอื่นใด หรือดําเนินกิจการกูยืมเงิน
เปนปกติธุระ หรือจัดใหมีผูรับเงินในการกูยืมเงินในแหลงตาง ๆ หรือจัดใหมีบุคคลตั้งแตหาคนขึ้นไป
ไปชักชวนบุคคลตาง ๆ เพื่อใหมีการใหกูยืมเงิน หรือไดกูยืมเงินจากผูใหกูยืมเงินเกินสิบคน ซึ่งมีจํานวน
เงินกูยืมรวมกันตั้งแตหาลานบาทขึ้นไป อันมิใชการกูยืม เงินจากสถาบันการเงิน ตามกฎหมายวาดวย
ดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน และผูนั้นจายหรือโฆษณา ประกาศ แพรขาว หรือตกลงวาจะ
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จายผลประโยชนตอบแทนใหแ กผูใหกูยืม เงินในอัตราที่สูงกวาอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สถาบันการเงิน
ตามกฎหมายวาดวยดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของสถาบันการเงินจะพึงจายได หรือไมยอมปฏิบัติตามคําสั่ง
ของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๗ (๑) (๒) หรือ (๓) หรือกิจการของผูนั้น ตามที่ผูนั้น ไดใ ห
ขอเท็จจริงตอพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๗ ไมปรากฏหลักฐานพอที่จะเชื่อไดวา เปนกิจการที่ให
ผลประโยชนตอบแทนพอเพียงที่จะนํามาจายใหแกผูใหกูยืมเงินทั้งหลาย ผูนั้นตองระวางโทษเชนเดียวกับ
ผูกระทําความผิดฐานกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชนตามมาตรา ๔ เวนแตผูนั้นจะสามารถพิสูจนไดวา
กิจการของตนหรือของบุคคลที่ตนอางถึงนั้นเปนกิจการที่ใหผลประโยชนตอบแทนพอเพียงที่จะนํามาจาย
ตามที่ตนไดกลาวอาง หรือหากกิจการดังกลาวไมอาจใหผลประโยชนตอบแทนพอเพียง ก็จะตองพิสูจน
ไดวากรณีดังกลาวไดเกิดขึ้นเนื่องจากสภาวการณทางเศรษฐกิจที่ผิดปกติอันไมอาจคาดหมายได หรือ
มีเหตุอันสมควรอยางอื่น
มาตรา ๘ แหงพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ เปนมาตรการ
ที่ใหอํานาจพนักงานเจาหนาที่ในการติดตามเอาทรัพยคืนจากผูกูยืมเงินเพื่อใหแกผูใหกูยืมเงิน กลาวคือ
ถาพนักงานเจาหนาที่มีเหตุอันควรเชื่อวา ผูกูยืมเงินผูใดที่เปนผูตองหาวากระทําความผิดตามมาตรา ๔
หรือมาตรา ๕ มีหนี้สินลนพนตัวตามกฎหมายวาดวยการลมละลาย หรือมีสินทรัพยไมพอชําระหนี้สิน
และเห็นสมควรใหมีการดําเนินการยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูนั้นไวกอนเพื่อคุมครองประโยชนของประชาชน
ผูใหกยู ืมเงิน ใหพนักงานเจาหนาที่โดยอนุมัติของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีอํานาจสั่งยึดหรืออายัด
ทรัพยสินของผูนั้นไวกอนได แตจะยึดหรืออายัดทรัพยสินไวเกินกวาเกาสิบวันไมได เวนแตพนักงานอัยการ
ไดฟองคดีอาญาแกผูกระทําความผิดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ ตอศาลตามมาตรา ๙ หรือไดฟอง
ผูกระทําความผิดดังกลาวตอศาลลมละลายใหเปนบุคคลลมละลาย ตามมาตรา ๑๐ โดยใหคําสั่งยึดหรือ
อายัดดังกลาวยังคงมีผลตอไปจนกวาศาลจะสั่งเปนอยางอื่น
เมื่อไดมีการยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูใดไวตามวรรคหนึ่ง หรือเมื่อพนักงานเจาหนาที่มีเหตุ
อันควรเชื่อวาผูกูยืมเงินที่เปนผูตองหาวากระทําความผิดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ มีหนี้สินลนพนตัว
ตามกฎหมายวาดวยการลมละลาย หรือมีสินทรัพยไมพอชําระหนี้สิน แตยังไมสมควรสั่งยึดหรืออายัด
ทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาที่สงเรื่องใหพนักงานอัยการเพื่อพิจารณาดําเนินคดีลมละลาย
ตอไปตามมาตรา ๑๐
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การยึดหรืออายัดทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง ใหนําบทบัญญัติตามประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวกับ
การยึดหรืออายัดทรัพยสินมาใชบังคับโดยอนุโลม
เจตนารมณของการยึดหรืออายัดทรัพยสินตามพระราชกําหนดการกูยืมเงินฯ ในขณะที่ผูกูยืมเงิน
อยูระหวางการสอบสวนของพนักงานสอบสวนหรือเจาหนาที่ตํารวจ ซึ่งมีสถานะเปนเพียงผูตองหานั้น
เพื่อเปนการคุมครองประโยชนของประชาชนผูใหกูยืมเงิน จึงตองใหพนักงานเจาหนาที่รีบทําการยึด
หรืออายัดทรัพยสินไวเปนประกัน กอนที่ผูตองหาจะยักยายถายเท ซอนเรน ดวยวิธีการตาง ๆ เสียกอน
เพราะเมื่อศาลมีคําพิพากษาวาผูกูยืมเงินกระทําความผิดตามพระราชกําหนดการกูยืมเงินฯ มาตรา ๔
หรือมาตรา ๕ หรือมีคําพิพากษาใหลมละลายแลว จะไดนําทรัพยสินมาชําระคืนใหแกผูใหกูยืมเงินตอไป
ซึ่งการยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูตองหาดังกลาว เปน แนวทางเดียวกัน กับการคุมครองทรัพยสิน
เปนการชั่วคราวกอนมีคําพิพากษาในคดีแพงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๒๕๔ (๑)
สําหรับวิธีการยึดหรืออายัดทรัพยสิน มาตรา ๘ แหงพระราชกําหนดการกูยืมเงินฯ ใหนําบทบัญญัติ
ตามประมวลกฎหมายรัษฎากรที่เกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสินมาใชบังคับโดยอนุโลม ซึ่งมาตรา ๑๒
แหงประมวลรัษฎากรไดบัญญัติเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสินไว โดยมาตรา ๑๒ ไดบัญญัติใหอํานาจ
อธิบดีหรือผูวาราชการจังหวัดหรือนายอําเภอแลวแตกรณี ในการสั่งยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพยสิน
ของผูตองรับผิดเสียภาษีอากรหรือนําสงภาษีอากร เพื่อนําเงินที่ไดจากการขายทอดตลาดมาชําระคาภาษีอากร
คางโดยมิตองขอใหศาลออกหมายยึดหรือสั่ง ซึ่งเปนแนวทางเดียวกับพระราชกําหนดฯ ที่ใหอํานาจ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังอนุมัติใหพนักงานเจาหนาที่สามารถทําการยึดหรืออายัดทรัพยสินของ
ผูกูยืมเงินไดโดยไมตองขอใหศาลออกหมายยึดหรือสั่งแตอยางใด และวิธีการยึดและขายทอดตลาดทรัพยสิน
ประมวลรัษฎากรใหปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงโดยอนุโลม ดังนั้น ถึงแมพระราชกําหนดฯ
จะใหอํานาจพนักงานเจาหนาที่ทําการยึดหรืออายัดทรัพยสินไดเอง แตพนักงานเจาหนาที่ก็ตองปฏิบัติ
ตามกระบวนวิธีในการยึดหรืออายัดทรัพยสินตามที่กฎหมายบัญญัติ
ตามเหตุผลดังกลาว มาตรา ๘ แหงพระราชกําหนดการกูยืมเงินฯ จึงเปนบทบัญญัติที่ไมละเมิด
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ เปนบทบัญญัติที่กําหนดให
องคกรของรัฐตองคํานึงถึงศักดิ์ศ รีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพตามรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๖
เปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ใชบังคับเปนการทั่วไปกับผูกระทําความผิด พระราชกําหนดการกูยืมเงิน
ที่เปนการฉอโกงประชาชนฯ มิไดใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา ๑๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๙

จึงเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเทาที่จําเปนภายในขอบเขตที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ ใหกระทําได
เปนบทบัญญัติที่ใชบังคับกับผูกระทําความผิดตามพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชนฯ
อยางเสมอกัน และใหความคุมครองแกประชาชนผูที่ไดรับความเสียหายตามพระราชกําหนดการกูยืมเงินฯ
เทาเทียมกัน ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง เปนบทบัญญัติที่มีลักษณะพิเศษที่มุงคุมครองประชาชน
ผูใหกูยืมเงินใหไดรับทรัพยสินคืนซึ่งเปนกระบวนการชั่วคราวกอนฟองคดี ซึ่งจะมีผลบังคับตอไปจนกวา
ศาลจะสั่งเปนอยางอื่น และการใชอํานาจของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๘ จะถูกตรวจสอบโดยศาล
ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๐ จึงมิไดขัดตอหลักการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูตองหาหรือจําเลย
กอนมีคําพิพากษาถึงที่สุดแสดงวาบุคคลนั้นไดกระทําความผิดจะปฏิบัติตอบุคคลนั้นเสมือนเปนผูกระทํา
ความผิดมิได ตามรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๓๓ แตอยางใด และเปนบทบัญญัติที่จํากัดสิทธิของบุคคล
ในทรัพยสินเทาที่จําเปนภายในขอบเขตที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ ใหกระทําได
ดังนั้น พระราชกําหนดการกูยืมเงิน ที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๘
จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓
และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง
สําหรับมาตรา ๑๐ แหงพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗
เปนผลของมาตรา ๘ วรรคสอง เมื่อพนักงานเจาหนาที่สงเรื่องใหพนักงานอัยการเพื่อพิจารณาดําเนินคดี
ลมละลาย เปนบทบัญญัติที่ใหความคุมครองประโยชนของประชาชนผูใหกูยืมเงิน โดยใหพนักงานอัยการ
มีอํานาจฟองผูกูยืมเงินที่เปนผูตองหาวากระทําความผิด ตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ เปนบุคคลลมละลายได
การฟองลมละลายตามพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปน การฉอโกงประชาชนฯ มีมูลกรณี
มาจากการกระทําความผิดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ ซึ่งมีผลกระทบตอประชาชนจํานวนมาก และ
วัตถุประสงคของการฟองลมละลาย ก็เพื่อรวบรวมทรัพยสินของผูกระทําความผิดมาจายคืนใหกับประชาชน
อันเปนการคุมครองประโยชนของประชาชนที่อาจไดรับความเสียหายจากการถูกหลอกลวง พระราชกําหนด
การกูยืมเงินฯ จึงบัญญัติไวอยางชัดเจนวา ผูที่จะถูกฟองใหเปนบุคคลลมละลายตามมาตรา ๑๐ ได
ตองเปนผูตองหาวากระทําความผิดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ เทานั้น
บทบัญญัติแหงพระราชกําหนดการกูยืมเงินฯ มาตรา ๑๐ จึงเปนบทบัญญัติที่ไมละเมิดศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ เปนบทบัญญัติที่รัฐตองคํานึงถึง
ศักดิ์ศ รีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๖ เปนบทบัญญัติ
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แหงกฎหมายที่ใชบังคับเปนการทั่วไปกับผูกระทําความผิดตามพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกง
ประชาชนฯ มิไดใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง จึงเปนการจํากัด
สิทธิแ ละเสรีภาพของบุ คคลเทาที่ จําเป น ภายในขอบเขตที่รัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๙ ใหกระทําได
เปนบทบัญญัติที่ใชบังคับกับบุคคลผูกระทําความผิดตามพระราชกําหนดการกูยืมเงินฯ อยางเสมอกันและ
ใหความคุมครองแกประชาชนผูไดรับความเสียหายตามพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกง
ประชาชนฯ เทาเทียมกัน ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง เปนบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการฟองคดี
ลมละลายที่มีวัตถุประสงคเพื่อคุมครองประโยชนของประชาชนผูใหกูยืมเงินซึ่งอาจไดรับความเสียหาย
จากการถูกหลอกลวง จึงมิไดขัดตอหลักการคุม ครองสิทธิและเสรีภาพของผูตองหาหรือจําเลยกอน
มีคําพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงวาบุคคลนั้นไดกระทําความผิดจะปฏิบัติตอบุคคลนั้นเสมือนเปนผูกระทํา
ความผิดมิได ตามรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๓๓ แตอยางใด และเปนบทบัญญัติที่จํากัดสิทธิของบุคคล
ในทรัพยสินเทาที่จําเปนภายในขอบเขตที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ ใหกระทําได
ดังนั้น พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๑๐
จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓
และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง
ตามเหตุผลดังกลาว พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗
มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐
วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง
นายสุวิทย ธีรพงษ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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คําวินิจฉัยของ ศาสตราจารย ดร.เสาวนีย อัศวโรจน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๖๓/๒๕๔๘

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๘

เรื่อง ศาลอุ ทธรณ สงคํ าโต แย งของจํ าเลย (บริ ษั ท บลิสเชอร อิ นเตอร กรุ พ จํ ากั ด กั บพวก) ขอให
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ (กรณีพระราชกําหนดการกูยืมเงิน
ที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง)
ดวยศาลอุทธรณสงคําโตแยงของจําเลย (บริษัท บลิสเชอร อินเตอรกรุพ จํากัด กับพวก)
ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วา พระราชกําหนดการกูยืมเงิน
ที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ ขัดหรือแยงตอรัฐ ธรรมนูญ
มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง
หรือไม
๑. สรุปขอเท็จจริง
ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบสรุปความได ดังนี้
บริษัท บลิสเชอร อินเตอรกรุพ จํากัด เปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด ซึ่งมีวัตถุประสงค
ในการประกอบกิจการใหบริการจัดหาหรือจองสถานที่พักตากอากาศ สถานที่พักผอนหยอนใจ เชน
โรงแรม รีสอรท ทั้งในและนอกประเทศไทย รวมทั้งจัดยานพาหนะไปรับสง จัดทัวรนําเที่ยวไปยัง
สถานที่ตาง ๆ ทั้งในและนอกประเทศไทย รวมทั้งอํานวยความสะดวกตาง ๆ เชน แจงขอมูลขาวสาร
ตาง ๆ เกี่ยวกับการทองเที่ยว โดยใหบริการเฉพาะสมาชิกของบริษัทเทานั้น
บริษัท บลิสเชอร อินเตอรกรุพ จํากัด มีกรรมการ ๕ คน และบริษัทฯ มีสํานักงานสาขา
๓ แหง คือ สาขาหวยขวาง สาขาสีลม และสาขาจังหวัดนครราชสีมา
ในระหวางวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๓๗ ถึงวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๓๗ นายธวัช คูนาเอก
กับพวกรวม ๑๒๔ คน ไดรองเรียนตอพนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติการตามพระราชกําหนดการกูยืมเงิน
ที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ วา บริษัท บลิสเชอร อินเตอรกรุพ จํากัด มีพฤติการณ
กระทําผิดกฎหมายโดยไดประกาศโฆษณาชักชวนประชาชนทั่วไปใหเขาสมัครสมาชิกของบริษัท ฯ
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โดยเรียกคาสมาชิกในอัตราคนละ ๓๐,๐๐๐ บาท และ ๖๐,๐๐๐ บาท และอางวา สมาชิกจะไดรบั สิทธิ
ในการบริการสถานที่พักตากอากาศ โรงแรม สถานที่ออกกําลังกาย รวมทั้งการจัดซื้อสินคา รานอาหาร
และโรงพยาบาลในราคาลดเปนพิเศษ นอกจากนั้นหากสมาชิกคนใดสามารถชักจูงบุคคลภายนอกเขามาเปน
สมาชิกใหมของบริษัท ฯ ไดอีก บริษัท ฯ จะจายผลประโยชนตอบแทนใหกับผูชักจูงในอัตราสูง
อันเปนการหาลูกคาหรือสมาชิกตอเนื่องกันไปโดยไมมีที่สิ้นสุดแบบลูกโซ ซึ่งผูรองเรียนทั้ง ๑๒๔ คน
ไดสมัครเขาเปนสมาชิกของบริษัท ฯ โดยไดจายเงินคาสมาชิกใหกับบริษัท ฯ ในอัตราคนละ ๓๐,๐๐๐ บาท
แตเมื่อผูรองเรียนบางรายไดขอใชสิทธิ กลับไมไดรับการบริการตามเงื่อนไขที่บริษัท ฯ กําหนดไว
ผูรองเรียนจึงขอใหพนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติการตามพระราชกําหนดการกูยืมเงิน ที่เปน การฉอโกง
ประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ ดําเนินการตามกฎหมายกับบริษัท ฯ และพวก กับขอใหเรียกเงินคาสมาชิก
ที่ไดจายไปคืนดวย
หลังจากพิจารณาคํารองเรียนประกอบกับขอเท็จจริงที่ไดรับจากการติดตามสืบสวนพฤติการณ
ของบริษัท ฯ มากอน พนักงานเจาหนาที่เห็นวา บริษัท ฯ ไดกลาวอางวาประกอบธุรกิจใหบริการสมาชิก
ในรูปแบบการจัดสรรวันพักผอน (Time Sharing) ดวยการใหบริการสถานที่พักผอน โรงแรม รีสอรท
จัดนําเที่ยว จัดหาสถานที่ออกกําลัง กายแกสมาชิก และให บริการสวนลดในการจัด ซื้อสิน คาจาก
หางสรรพสินคา รานอาหาร ภัตตาคาร และโรงแรม ในราคาพิเศษแกสมาชิก แตบริษัท ฯ ไดรวมกับ
นายธน อัจฉริยวโรดม และนางสาวอังสุนีย พัฒนานิธิ กระทําธุรกิจดังกลาวบังหนาและปกปดความจริง
กลาวคือ ความเปนจริงนั้น บริษัท ฯ ไดระดมทุนจากประชาชนที่หลงเชื่อจากการโฆษณาของบริษัท ฯ
นายธน ฯ และนางสาวอังสุนีย ฯ อันเปนการกระทําที่หลอกลวงประชาชนใหเขาเปนสมาชิกของบริษัท ฯ
ซึ่งบริษัท ฯ ไดรับเงินจากสมาชิกในอัตราคนละ ๓๐,๐๐๐ บาท บาง ๖๐,๐๐๐ บาท บาง และบริษทั ฯ
ตกลงวาจะจายผลประโยชนตอบแทนใหแกสมาชิกที่สามารถชักจูงบุคคลอื่นใหเขามาเปนสมาชิกใหม
กับบริษัท ฯ ในอัตราที่สูงกวาดอกเบี้ยสูงสุดของสถาบันการเงินตามกฎหมายเพื่อเปน การชักจูงใจ
ใหสมาชิกเหลานั้นหาสมาชิกใหมรายตอ ๆ ไป แลวนําเงินคาสมัครของสมาชิกรายใหมมาจายใหแก
สมาชิกหมุนเวียนกันไปแบบแชรลูกโซ การกระทําของบริษัท ฯ นายธน ฯ และนางสาวอังสุนีย ฯ
กับพวก มีลักษณะเขาขายเปนการกระทําความผิดฐานกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน ตามพระราช
กําหนดการกูยืม เงิน ที่เปน การฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ และพระราชบัญญัติแ กไขเพิ่มเติม
พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ พ.ศ. ๒๕๓๔ และรวมกันฉอโกง
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ประชาชน ซึ่งตอมากระทรวงการคลังไดรองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวน กองบังคับการ
สืบสวนสอบสวนคดีเ ศรษฐกิจ กรมตํารวจใหดําเนิน คดีกับบริษัท บลิสเชอร อิน เตอรกรุพ จํากัด
นายธน อัจฉริยวโรดม และนางสาวอังสุนีย พัฒนานิธิ
หลังจากที่พนักงานสอบสวน กองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ กรมตํารวจไดทําการ
สอบสวนแลว เห็นวา การกระทําของบริษัท บลิสเชอร อินเตอรกรุพ จํากัด นายธน อัจฉริยวโรดม
และนางสาวอังสุนีย พัฒนานิธิ เปนความผิดฐานรวมกันกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชนและรวมกัน
ดําเนินกิจการกูยืมเงินเปนปกติธุระที่เปนการฉอโกงประชาชนและรวมกันฉอโกงประชาชนตามขอกลาวหา
ทําใหประชาชนจํานวน ๒๔,๑๒๙ คน หลงเชื่อไปสมัครเปนสมาชิกกับบริษัท ฯ โดยบริษัท ฯ มีรายรับ
จากคาสมัครสมาชิกทั้งสิ้นรวมเปนเงิน ๗๒๗,๔๔๐,๐๐๐ บาท
ตอมาผูบังคับการกองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ ซึ่งเปนหัวหนาพนักงานสอบสวน
กองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ และเปนพนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติการตามพระราชกําหนด
การกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ ไดสงเรื่องใหพนักงานอัยการ สํานักงานอัยการสูงสุด
พิจารณาดําเนินคดีฟองจําเลยใหเปนบุคคลลมละลาย ตามพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกง
ประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๑๐
พนักงานอัยการพิจารณาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานตามทางสอบสวนแลวเห็น วาจําเลย
ไดรวมกันดําเนินกิจการกูยืมเงินเปนปกติธุระที่เปนการฉอโกงประชาชนและรวมกันฉอโกงประชาชน
ดวยวิธีโฆษณาประกาศทางสื่อมวลชน ตลอดจนแจกจายเอกสาร ชักชวนดวยวาจา และแตงตั้งบุคคล
จํานวนมากใหทําการประกาศโฆษณาแพรขาวใหปรากฏแกประชาชนทั่วไป ตั้งแตสิบคนขึ้น ไปวา
บริษัท ฯ ประกอบธุรกิจใหบริหารจัดสรรวันพักผอนแกสมาชิกฟรีปละ ๔ วัน จัดบริการสถานที่พักผอน
สถานที่ออกกําลังกาย ใหบริการฟรีตลอดทั้งป จัดฝกอบรมการพูดในที่ชุมชนพัฒนาบุคลิกภาพ บริการ
จองหองพัก โรงแรม สถานที่พักผอนทั่วประเทศในราคาสวนลดรอยละ ๑๐-๕๐ จัดจําหนายสินคา
ตั๋วเครื่องบิน รถเชา และจัดทองเที่ยวในราคาพิเศษ ใหบริการสวนลดรอยละ ๕-๓๕ ในการจัดซื้อ
และบริการจากหางสรรพสินคา ภัตตาคาร และโรงพยาบาล โดยบริษัท ฯ จะใหบริการเฉพาะสมาชิก
ของบริษัท ฯ เทานั้น นอกจากนั้นหากสมาชิกสามารถชักชวนบุคคลอื่น ใหเขาเปนสมาชิกไดก็จะไดรับ
ผลประโยชนตอบแทนในลักษณะของกําไร สวนลด เงินโบนัส เงินปนผล และผลประโยชนตอบแทน
อื่น ๆ อีก ซึ่งผลประโยชนเหลานี้สูงกวาอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สถาบันการเงินจายใหไดตามกฎหมาย

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา ๑๔๔
ราชกิจจานุเบกษา
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เพื่อลอ ใจใหสมาชิกชักชวนบุคคลภายนอกใหเขามาเปน สมาชิกใหมและบริษัท ฯ นําเงิน คาสมัคร
สมาชิกใหมไปจายใหกับสมาชิกเดิมอยางตอเนื่องกันไป โดยจําเลยรูอยูแ ลววาไมสามารถประกอบ
กิจการใด ๆ ที่จะใหผลประโยชนตอบแทนเพียงพอที่จะจายผลตอบแทนดังกลาวไดและมิไดมีเจตนา
ประกอบธุรกิจจัดสรรวัน พักผอ นใหสมาชิกตามที่ประกาศโฆษณาไว แตมีเจตนาทุจริตหลอกลวง
ประชาชนโดยอางการใหบริการบังหนาและปกปดความจริง การกระทําดังกลาวของจําเลยจึงเปนการ
หลอกลวงประชาชนและเปนความผิดฐานกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน เนื่องจากจําเลยไดดําเนินการ
กูยืม เงิน เปน ปกติธุระ ตามพระราชกําหนดการกูยืม เงิน ที่เปน การฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗
มาตรา ๔ และมาตรา ๕ ประกอบพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปน
การฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ พ.ศ. ๒๕๓๔ และจากขอเท็จจริงที่ปรากฏ บริษัท ฯ มีสมาชิก
ประเภทที่หนึ่ง คือ สมาชิกบัตรเงิน ซึ่งตองเสียคาสมาชิกรายละ ๓๐,๐๐๐ บาท และคาบํารุงหรือ
คาตออายุสมาชิกภาพเปนรายปอีกปละ ๒,๕๐๐ บาท และสมาชิกประเภทที่สอง คือ สมาชิกบัตรทอง
ซึ่งตองเสียคาสมาชิกรายละ ๖๐,๐๐๐ บาท และคาบํารุงหรือคาตออายุสมาชิกภาพเปนรายปอีกปละ
๔,๕๐๐ บาท และไดมีประชาชนหลงเชื่อมาสมัครเปน สมาชิกของบริษัท ฯ ๒๔,๑๒๙ คน และ
จายเงินคาสมาชิกใหบริษัท ฯ แลวเปนเงินรวมทั้งสิ้น ๗๒๗,๔๔๐,๐๐๐ บาท
เนื่องจากจําเลยไดกระทําการที่ผิดกฎหมายดังกลาวและมีหนี้สินที่ตองคืนแกผูที่ตองเสียหาย
จากการหลอกลวงของจําเลย เงินดังกลาวจึงเปนหนี้ที่ตองคืนแกผูเสียหาย แตปรากฏวาทรัพยสินของ
จําเลยมีไมเพียงพอที่จะชําระหนี้แ กผูเสียหายทั้งหมดได ดังนั้น จึงถือไดวาจําเลยมีหนี้สินลนพนตัว
และหนี้ดังกลาวเปนหนี้ที่กําหนดจํานวนไดแนนอน และจําเลยบางคนไดไปเสียจากเคหะสถานที่เคยอยู
เพื่อประวิงการชําระหนี้หรือมิใหเจาหนี้ไดรับชําระหนี้และเพื่อหลบหนีการจับกุมของพนักงานสอบสวน
จึงเปนเงื่อนไขที่จะฟองใหบุคคลเหลานั้นเปนบุคคลลมละลายได พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการสูงสุด
จึงเปนโจทกฟอง บริษัท บลิสเชอร อินเตอรกรุพ จํากัด และพวกรวม ๑๐ คน เปน จําเลย ในคดี
ลมละลายตอศาลแพง เปนคดีหมายเลขดําที่ ล. ๑๖๔/๒๕๓๗ จํานวนทุนทรัพย ๗๒๗,๔๔๐,๐๐๐ บาท
โดยอางขอเท็จจริงดังกลาวมาในคําฟอง และขอใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยของจําเลยทั้งสิบเด็ดขาด
และพิพากษาใหจําเลยทั้งสิบเปนบุคคลลมละลาย ตามพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓
และพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗
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จําเลยที่ ๑ จําเลยที่ ๔ จําเลยที่ ๕ จําเลยที่ ๖ จําเลยที่ ๘ และจําเลยที่ ๑๐ ยื่นคําใหการตอ
ศาลแพงปฏิเสธฟองของโจทกและตอสูคดีโดยสรุปไดวา จําเลยที่ ๑ ไมเคยประกอบการที่ผิดไปจาก
วัตถุประสงคของบริษัท ไมเคยถูกทางราชการ คือ กระทรวงพาณิชยกลาวหาวากระทําธุรกิจผิดไปจาก
ที่จดทะเบียนไว และไมเคยระดมทุนนอกระบบตามพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน
พ.ศ. ๒๕๒๗ และพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน
พ.ศ. ๒๕๒๗ พ.ศ. ๒๕๓๔ การกลาวอางวามีการรองเรียนของนายธวัช คูนาเอก กับพวก รวม ๑๒๔ คน
ตอพนักงานเจาหนาที่นั้น จะเปนความจริงหรือไม จําเลยที่ ๑ ไมเคยทราบมากอน ทราบเพียงแตวา
สมาชิกสวนใหญไมไดไปรองเรียนตอกระทรวงการคลังและจําเลยไมเคยผิดสัญญาบริการกับลูกคารายใด
สวนจําเลยที่ ๒ จําเลยที่ ๓ จําเลยที่ ๗ และจําเลยที่ ๙ ไมไดยื่นคําใหการ
ตอมาไดมีการโอนคดีไปยังศาลลม ละลายกลางในป พ.ศ. ๒๕๔๓ เปน คดีหมายเลขดําที่
ล. ๒๒/๒๕๔๓ และเมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๕ ศาลลมละลายกลางมีคําสั่งพิทักษทรัพยจําเลย
ทั้งสิบเด็ดขาด ตามพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๑๐
และพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๑๔ เปนคดีหมายเลขแดงที่ ๒๔๒/๒๕๔๕
จําเลยที่ ๑ และจําเลยที่ ๓ ไดยื่นอุทธรณคําสั่งศาลลมละลายกลาง เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๕
และขอใหศาลอุทธรณมีคําสั่งเพิกถอนคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดของจําเลยทั้งสิบและพิพากษากลับ
คําพิพากษาของศาลชั้นตนโดยใหยกฟอง ปลอยทรัพยที่กระทรวงการคลังมีคําสั่งใหยึดหรืออายัดทรัพยสิน
ของจําเลยที่ ๑ กับพวก และใหโจทกใชคาฤชาธรรมเนียม และคาทนายความในอัตราอยางสูง แทนจําเลยที่ ๑
และจําเลยที่ ๓ ในศาลชั้นตนและศาลอุทธรณดวย
ตอมา จําเลยที่ ๑ และจําเลยที่ ๓ ยื่นคํารองตอศาลอุทธรณโตแยงวา พระราชกําหนดการ
กูยืม เงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ และที่แ กไขเพิ่ม เติม พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๘
และมาตรา ๑๐ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง เนื่องจากมาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ ของพระราชกําหนดดังกลาว
ลิดรอนและจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เพราะลงโทษผูที่เปนเพียงผูตองหาวากระทําความผิด
ตามพระราชกําหนดดังกลาว ทั้งที่ยังมิไดกระทําความผิดแตอยางใด และตามรัฐธรรมนูญใหสันนิษฐานวา
ผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิดและกอนมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดวาบุคคลใดมีความผิดจะปฏิบัติตอ
บุคคลนั้นเสมือนเปนผูกระทําความผิดมิได การที่ยังไมมีคําพิพากษาที่ถึงที่สุดวามีความผิดแตใหอํานาจ
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พนักงานเจาหนาที่ยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูตองหาและใหอํานาจพนักงานอัยการฟองผูกูยืมเงินที่เปน
ผูตองหาวากระทําความผิด ตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ ใหเปน บุคคลลมละลายได ยอมทําให
บุคคลเหลานั้นไดรับความเสียหายเสมือนเปนบุคคลผูกระทําความผิดแลว นอกจากนั้นพระราชกําหนด
ดังกลาวยังไมมีบทบัญญัตคิ ุมครองผูถูกกลาวหา หากศาลพิพากษาวาบุคคลดังกลาวมิไดเปนผูกระทําความผิด
จะไดรับการเยียวยาแกไขอยางไร การถูกยึดหรืออายัดทรัพยจึงถือวาบุคคลเหลานั้นไมไดรับความเปนธรรม
ไมไดรับความเสมอภาคกันในกฎหมายถูกจํากัดสิทธิและเสรีภาพในบุคคลและทรัพยสิน
ศาลอุทธรณเห็นวาบทบัญญัติม าตรา ๘ และมาตรา ๑๐ แหงพระราชกําหนดการกูยืม เงิน
ที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ ยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวา ขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญหรือไม จึงใหรวมถอยคําสํานวนสงผานสํานักงานศาลยุติธรรมไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ โดยใหรอการพิจารณาพิพากษาคดีไวชั่วคราวและใหจําหนายคดี
ออกจากสารบบความของศาลอุทธรณ
สํานักงานศาลยุติธรรมสงคํารองของจําเลยที่ขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐ ธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๔ โดยขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน
พ.ศ. ๒๕๒๗ และพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน
พ.ศ. ๒๕๒๗ พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๒๖
มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง หรือไม
๒. การดําเนินการของศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญ มีคําสั่งใหรับคํารองไวดําเนินการตามขอกําหนดของศาลรัฐธรรมนูญวาดวย
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๑๒ และไดมีมติใหรับไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๔
๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัยและคําวินิจฉัย
พิจารณาแลวมีประเด็นปญหาที่ตองพิจารณาวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่ง
วา พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓
และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง หรือไม ซึ่งมีหลักกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ดังนี้
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๔ บัญญัติวา
“ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ยอมไดรับความคุมครอง”
มาตรา ๒๖ บัญญัติวา
“การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพ
ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้”
มาตรา ๒๙ บัญญัติวา
“การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแ หงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐ ธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาที่จําเปนเทานั้น
และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได
กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใด
กรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจ
ในการตรากฎหมายนั้นดวย
บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎหรือขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดวย โดยอนุโลม”
มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา
“บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน”
มาตรา ๓๓ บัญญัติวา
“ในคดีอาญา ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด
กอ นมีคําพิพากษาอัน ถึงที่สุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทําความผิด จะปฏิ บัติตอบุคคลนั้ น
เสมือนเปนผูกระทําความผิดมิได”
มาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา
“สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครอง ขอบเขตแหงสิทธิและการจํากัดสิทธิ
เชนวานี้ ยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ”
พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗
มาตรา ๓ บัญญัติวา
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“ในพระราชกําหนดนี้
“กูยืมเงิน” หมายความวา รับเงิน ไมวาในลักษณะของการรับฝาก การกู การยืม การรับเขารวม
ลงทุน หรือในลักษณะอื่นใด โดยผูกูยืมเงินจายผลประโยชนตอบแทนหรือตกลงวาจะจายผลประโยชน
ตอบแทน แกผูใหกูยืมเงิน ทั้งนี้ ไมวาจะเปนการรับเพื่อตนเองหรือรับในฐานะตัวแทน หรือลูกจาง
ของผูกูยืมเงินหรือของผูใหกูยืมเงิน หรือในฐานะอื่นใดและไมวาการรับหรือจายตนเงินหรือผลประโยชน
ตอบแทนนั้น จะกระทําอําพรางดวยวิธีการอยางใด ๆ
“ผลประโยชนตอบแทน” หมายความวา เงิน ทรัพยสิน หรือผลประโยชนอื่นใดที่ผูกูยืมเงิน
จายใหแกผูใหกูยืมเงินเพื่อการกูยืมเงิน ทั้งนี้ ไมวาจะจายในลักษณะดอกเบี้ย เงินปนผล หรือลักษณะอื่นใด
....”
มาตรา ๔ บัญญัติวา
“ผูใด โฆษณาหรือประกาศใหปรากฏตอประชาชน หรือกระทําดวยประการใด ๆ ใหปรากฏ
แกบุคคลตั้งแตสิบคนขึ้นไปวา ในการกูยืมเงิน ตนหรือบุคคลใดจะจายผลประโยชนตอบแทนใหสูงกวา
อัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน จะพึงจายได
โดยที่ตนรูหรือควรรูอยูแลววาตนหรือบุคคลนั้นจะนําเงินจากผูใหกูยืมเงินรายนั้นหรือรายอื่นมาจายหมุนเวียน
ใหแกผูใหกูยืมเงิน หรือโดยที่ตนรูหรือควรรูอยูแลววา ตนหรือบุคคลนั้นไมสามารถประกอบกิจการใด ๆ
โดยชอบดวยกฎหมายที่จะใหผลประโยชนตอบแทนพอเพียงที่จะนํามาจายในอัตรานั้นได และในการนั้น
เปนเหตุใหตนหรือบุคคลใดไดกูยืมเงินไปผูนั้นกระทําความผิดฐานกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน”
มาตรา ๕ บัญญัติวา
“ผูใดกระทําการดังตอไปนี้
(๑) ในการกูยืมเงินหรือจะกูยืมเงิน
(ก) มีการโฆษณาหรือประกาศแกบุคคลทั่วไป หรือโดยการแพรขาวดวยวิธีอื่นใด หรือ
(ข) ดําเนินกิจการกูยืมเงินเปนปกติธุระ หรือ
(ค) จัดใหมีผูรับเงินในการกูยืมเงินในแหลงตาง ๆ หรือ
(ง) จัดใหมีบุคคลตั้งแตหาคนขึ้นไป ไปชักชวนบุคคลตาง ๆ เพื่อใหมีการใหกูยืมเงิน
หรือ
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(จ) ไดกูยืมเงินจากผูใหกูยืมเงินเกินสิบคนซึ่งมีจํานวนเงินกูยืมรวมกันตั้งแตหาลานบาท
ขึ้นไป อันมิใชการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน
และ
(๒) ผูนั้น
(ก) จาย หรือโฆษณา ประกาศ แพรขาว หรือตกลงวาจะจายผลประโยชนตอบแทน
ใหแกผูใหกูยืมเงิน ในอัตราที่สูงกวาอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยดอกเบี้ย
เงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน จะพึงจายได หรือ
(ข) ไมยอมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๗ (๑) (๒) หรือ (๓)
หรือกิจการของผูนั้นตามที่ผูนั้นไดใหขอเท็จจริงตอพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๗ ไมปรากฏหลักฐาน
พอที่จะเชื่อไดวาเปนกิจการที่ใหผลประโยชนตอบแทนพอเพียงที่จะนํามาจายใหแกผูใหกูยืมเงินทั้งหลาย
ผูนั้นตองระวางโทษเชน เดียวกับผูกระทําความผิดฐานกูยืม เงิน ที่เปนการฉอโกงประชาชน
ตามมาตรา ๔ ทั้งนี้ เวนแตผูนั้นจะสามารถพิสูจนไดวา กิจการของตนหรือของบุคคลที่ตนอางถึงนั้น
เปนกิจการที่ใหผลประโยชนตอบแทนพอเพียงที่จะนํามาจายตามที่ตนไดกลาวอางหรือหากกิจการดังกลาว
ไมอาจใหผลประโยชนตอบแทนพอเพียง ก็จะตองพิสูจนไดวากรณีดังกลาวไดเกิดขึ้นเนื่องจากสภาวการณ
ทางเศรษฐกิจที่ผิดปกติอันไมอาจคาดหมายได หรือมีเหตุอันสมควรอยางอื่น”
มาตรา ๘ บัญญัติวา
“ถาพนักงานเจาหนาที่มีเหตุอัน ควรเชื่อวา ผูกูยืม เงิน ผูใ ดที่เปน ผูตองหาวากระทําความผิด
ตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ มีหนี้สินลนพนตัวตามกฎหมายวาดวยการลมละลาย หรือมีสินทรัพย
ไมพอชําระหนี้สิน และเห็นสมควรใหมีการดําเนินการยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูนั้นไวกอนเพื่อคุมครอง
ประโยชนของประชาชนผูใหกูยืมเงิน ใหพนักงานเจาหนาที่โดยอนุมัติของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
มีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูนั้นไวกอนได แตจะยึดหรืออายัดทรัพยสินไวเกินกวาเกาสิบวัน
ไมได เวนแตในกรณีมีการฟองคดีตอศาลตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ ใหคําสั่งยึดหรืออายัดดังกลาว
ยังคงมีผลตอไปจนกวาศาลจะสั่งเปนอยางอื่น
เมื่อไดมีการยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูใดไวตามวรรคหนึ่ง หรือเมื่อพนักงานเจาหนาที่มีเหตุ
อันควรเชื่อวาผูกูยืมเงินที่เปนผูตองหาวากระทําความผิดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ มีหนี้สินลนพนตัว
ตามกฎหมายวาดวยการลมละลาย หรือมีสินทรัพยไมพอชําระหนี้สิน แตยังไมสมควรสั่งยึดหรืออายัด
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ทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาที่สงเรื่องใหพนักงานอัยการเพื่อพิจารณาดําเนินคดีลมละลาย
ตอไปตามมาตรา ๑๐
การยึดหรืออายัดทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง ใหนําบทบัญญัติตามประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวกับการยึด
หรืออายัดทรัพยสินมาใชบังคับโดยอนุโลม”
มาตรา ๙ บัญญัติวา
“เมื่อพนักงานอัยการไดฟองคดีอาญาแกผูใดในความผิดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ ถาผูให
กูยืมเงินรองขอ ใหพนักงานอัยการมีอํานาจเรียกตนเงินคืนใหแกผูนั้นได และจะเรียกผลประโยชนตอบแทน
ที่เปนสิทธิอันชอบดวยกฎหมายใหแกผูนั้นดวยก็ได ในการนี้ ใหนําบทบัญญัติวาดวยการฟองคดีแพง
ที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับโดยอนุโลม”
มาตรา ๑๐ บัญญัติวา
“เพื่อคุมครองประโยชนของประชาชนผูใหกูยืมเงิน ใหพนักงานอัยการมีอํานาจฟองผูกูยืมเงิน
ที่เปนผูตองหาวากระทําความผิดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ เปนบุคคลลมละลายได เมื่อ
(๑) เปนผูมีหนี้สินลนพนตัว หรือมีสินทรัพยไมพอชําระหนี้สินได
(๒) เปนหนี้ผูใหกูยืมเงินรายหนึ่งหรือหลายรายเปนจํานวนไมนอยกวาหนึ่งแสนบาท และ
(๓) หนี้นั้น อาจกําหนดจํานวนไดโดยแนน อน ไมวาหนี้นั้น จะถึงกําหนดชําระโดยพลัน
หรือในอนาคตก็ตาม
การฟอ งคดีล มละลายตามวรรคหนึ่ง ให ดําเนิ น กระบวนพิ จารณาไปตามกฎหมายวาดว ย
การลม ละลาย โดยใหถือวาพนักงานอัยการมีฐ านะ และสิทธิหนาที่เสมือ นเจาหนี้ผูเปน โจทกและ
ใหไดรับยกเวนคาธรรมเนียม คาฤชาธรรมเนียม หรือการตองวางเงินประกันตาง ๆ ตามกฎหมายดังกลาว
ในการพิจารณาคดีลมละลาย ถาศาลพิจารณาไดความจริงตามวรรคหนึ่ง ใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพย
ลูกหนี้เด็ดขาด
ในการพิพากษาคดีลมละลายตามมาตรานี้ ใหศาลมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับสวนแบง
ทรัพยสินของเจาหนี้ในลําดับ (๘) ของมาตรา ๑๓๐ แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓
เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกเจาหนี้ทั้งหลาย โดยใหคํานึงถึงผลประโยชนตอบแทนที่เจาหนี้ผูใหกูยืมเงิน
แตละรายไดรับมาแลวกอนมีการดําเนินคดีลมละลายประกอบดวย”
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พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗
พ.ศ. ๒๕๓๔
มาตรา ๓ บัญญัติวา
“ใหยกเลิกความในบทนิยามคําวา “กูยืมเงิน” และ “ผลประโยชนตอบแทน” ในมาตรา ๓
แหงพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ และใหใชความตอไปนี้แทน
“กูยืมเงิน” หมายความวา รับเงิน ทรัพยสิน หรือผลประโยชนอื่นใด ไมวาในลักษณะของการรับฝาก
การกู การยืม การจําหนายบัตรหรือสิ่งอื่นใด การรับเขาเปนสมาชิก การรับเขารวมลงทุน การรับเขารวม
กระทําการอยางใดอยางหนึ่ง หรือในลักษณะอื่นใด โดยผูกูยืมเงินหรือบุคคลอื่นจายผลประโยชนตอบแทน
หรือตกลงวาจะจายผลประโยชนตอบแทนแกผูใหกูยืมเงิน ทั้งนี้ ไมวาจะเปน การรับเพื่อตนเองหรือ
รับในฐานะตัวแทนหรือลูกจางของผูกูยืมเงินหรือของผูใหกูยืมเงินหรือในฐานะอื่นใด และไมวาการรับ
หรือจายเงิน ทรัพยสินผลประโยชนอื่นใด หรือผลประโยชนตอบแทนนั้น จะกระทําดวยวิธีการใด ๆ
“ผลประโยชนตอบแทน” หมายความวา เงิน ทรัพยสิน หรือผลประโยชนอื่นใดที่ผูกูยืมเงิน
หรือบุคคลอื่นจายหรือจะจายใหแกผูใหกูยืมเงินเพื่อการกูยืมเงิน ทั้งนี้ ไมวาจะจายในลักษณะดอกเบี้ย
เงินปนผล หรือลักษณะอื่นใด”
พิเคราะหแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตราตาง ๆ
ที่ผูโตแยงกลาวอางเปนเรื่องเกี่ยวกับศักดิ์ศรี สิทธิและเสรีภาพของบุคคลดังนี้
มาตรา ๔ เปนบทบัญญัติที่วางหลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับการรับรองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล โดยมีบทบัญญัติอื่น ๆ กําหนดรายละเอียดของสิทธิเสรีภาพในแตละเรื่องไว
มาตรา ๒๖ เปนบทบัญญัติที่วางหลักวาศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ที่ไดรับการรับรองโดยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ซึ่งองคกรตาง ๆ ของรัฐตองใหความเคารพและผูใช
อํานาจรัฐตองคํานึงถึงสิ่งเหลานั้นดวย
มาตรา ๒๙ บัญญัติเปนหลักการไววา การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลนั้นจะกระทํามิได
แตก็มีขอยกเวนใหกระทําไดในกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติไวโดยเฉพาะตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดไวเทาที่จําเปน
ไมกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพและใชเปนการทั่วไป กลาวคือ การจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลตองกระทําโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญ
กําหนดไว และใหกระทําไดเทาที่จําเปนเทานั้น จะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพมิได
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นอกจากนั้นกฎหมายที่จํากัดสิทธิและเสรีภาพดังกลาวตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป ไมมุงหมายใหใชบังคับ
แกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง
มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง บัญญัติคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไทย วา ประชาชน
ตองไดรับความเสมอภาคกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายอยางเทาเทียมกันจะมี
การบัญญัติกฎหมายในเรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชนใหแตกตางกัน เพราะสถานะของบุคคล
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ฯลฯ ไมได
มาตรา ๓๓ ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาที่ศาลยังมิไดพิพากษา
จนถึงที่สุดวามีความผิดยังเปนผูบริสุทธิ์อยู และจะมีการปฏิบัติตอบุคคลเหลานั้นอยางเปนผูกระทําความผิด
มิได
มาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง เปนเรื่องการรับรองสิทธิของบุคคลในทรัพยสินแตก็ยอมใหมีการจํากัด
ขอบเขตการใชสิทธิดังกลาวได แตตองเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งหมายความวา รัฐธรรมนูญ
มอบอํานาจใหฝายนิติบัญญัติสามารถออกกฎหมายกําหนดขอบเขตในการใชสิทธิและจํากัดสิทธิในทรัพยสิน
ของประชาชนไดในบางกรณี
สวนพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มีวัตถุประสงค
ในการหามกระทําดวยประการใด ๆ ที่เปนการฉอโกงประชาชนโดยอาศัยการบังหนาวาเปนการกูยืมเงิน
หรือรับฝากเงินหรือรวมลงทุนจากประชาชนทั่วไป โดยมีการจายดอกเบี้ยหรือผลประโยชนอยางอื่นตอบแทน
ใหสูงเกินกวาประโยชนที่ผูกูยืมเงินหรือผูรับฝากเงินหรือผูรวมลงทุนจะหามาไดจากการประกอบธุรกิจ
ตามปกติ โดยหลอกลวงประชาชนที่ตองการไดดอกเบี้ยหรือผลประโยชนตอบแทนที่สูงใหนําเงินไปมอบให
และนําเงินที่ไดจากการกูยืมเงินหรือรับฝากเงินหรือรวมลงทุนรายหลัง ๆ ไปใหเปนดอกเบี้ยหรือผลตอบแทน
กับผูใหกูยืมเงิน หรือผูฝากเงินหรือผูรวมลงทุนรายแรก ๆ โดยบุคคลเหลานั้น ไมรูขอเท็จจริงดังกลาว
และในที่สุดหากไมมีผูนําเงินมาใหตอไป ก็จะไมสามารถจายดอกเบี้ยหรือผลประโยชนตอบแทนและตนเงิน
ใหกับประชาชนที่ใหกูยืม เงินหรือฝากเงินหรือรวมลงทุน ได ซึ่งหากมีการดําเนินการอยางกวางขวาง
ก็จะมีผลกระทบอยางรายแรงตอประชาชนทั่วไปและเศรษฐกิจของประเทศไทย จึงตองมีการออกกฎหมาย
เพื่อปราบปรามการกระทําอันเปน การหลอกลวงประชาชนและวางมาตรการเพื่อคุม ครองประโยชน
ใหกับประชาชนผูหลงเชื่อการหลอกลวงดังกลาวและไดรับความเสียหายซึ่งเปนกรณีฉุกเฉินจึงจําเปน
ตองตราพระราชกําหนดนี้ขึ้น ซึ่งใหทางการสามารถดําเนินการปราบปรามตลอดจนยึดหรืออายัดทรัพย
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ผูตองหาวากระทํา ความผิดและอาจมี การดํ าเนิน คดีตอ บุคคลดังกลา วเปน คดีลม ละลายอัน เปน การ
แกปญหาการหลอกลวงประชาชนและวิกฤติการณทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งเปนการคุมครอง
ผูที่ไดรับความเสียหายจากการกระทําดังกลาวและจะเปนประโยชนตอภาคเศรษฐกิจของประเทศไทย
โดยสวนรวมดวย
ตอมาก็ไดมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗
มาตรา ๓ ในบทนิยามคําวา “กูยืมเงิน” และ “ผลประโยชนตอบแทน” โดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม
พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ พ.ศ. ๒๕๓๔ เพื่อแกไขปญหา
การชักจูงใจใหมีการมอบเงินหรือผลประโยชนอยางอื่น ใหแกผูที่ชักชวนโดยอางวาเปน การกูยืม เงิน
และมีการนําเงินไปลงทุน แตเปนการนําเงินของผูใหกูยืมคนหลัง ๆ ไปมอบใหคนแรก ๆ ในลักษณะ
แชรลูกโซ จึงตองแกไขเพิ่มเติมกฎหมายใหครอบคลุมถึงการกระทําดังกลาวดวย
พิเคราะหแ ลว แมบทบัญญัติใ นพระราชกําหนดการกูยืมเงิน ที่เปนการฉอโกงประชาชน ฯ
มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ จะเปนบทบัญญัติที่อาจจํากัดสิทธิของผูที่กระทําการอันมีลักษณะเปนการฉอโกง
ประชาชน กลาวคือ มาตรา ๘ ใหอํานาจพนักงานเจาหนาที่สามารถยึดและอายัดทรัพยสนิ ของผูก ยู มื เงิน
ที่เปนผูตองหาวากระทําความผิดในลักษณะที่เปน การฉอโกงประชาชนและมีหนี้สิน ลน พน ตัวหรือ
มีสินทรัพยไมพอชําระหนี้สิน โดยดําเนินการยึดหรืออายัดทรัพยสินไวกอน เพื่อคุมครองประโยชน
ของประชาชนผูเสียหายจากการกระทําที่เปนการฉอโกงประชาชนนั้น เปนการปองกันมิใหผูตองหายักยาย
ถายเทหรือซอนเรนทรัพยสินที่มีอยูอันจะทําใหผูเสียหายไมไดรับชําระหนี้หากผูตองหาถูกพิพากษาวา
กระทําความผิดจริง แมวาในขณะที่พนักงานเจาหนาที่ดําเนินการตาง ๆ ดังกลาวจะยังอยูในขั้นตอน
ที่ศ าลยังไมมีคําพิพากษาวาผูตองหาไดกระทําความผิดก็ตาม แตก็มีเหตุผ ลอัน สมควร เพราะการที่
พนักงานเจาหนาที่จะใชอํานาจดังกลาวไดก็ตอเมื่อมีขอเท็จจริงอันเปน องคประกอบครบถวนเกิดขึ้น
ตามที่กําหนดไวในกฎหมาย ซึ่งไดแก ผูกูยืมเงินเปนผูตองหาวากระทําความผิดตามมาตรา ๔ หรือ
มาตรา ๕ และมีหนี้สินลนพนตัวตามกฎหมายวาดวยการลมละลาย หรือมีสินทรัพยไมพอชําระหนี้สิน
ที่อาจทําใหผูใหกูยืมเงินหรือผูฝากเงินหรือผูรวมลงทุนซึ่งถูกฉอโกงไมไดรับเงินหรือผลประโยชนกลับคืน
สําหรับมาตรา ๑๐ ที่บัญญัติใหอํานาจพนักงานอัยการฟองผูกูยืมเงินที่เปนผูตองหาวากระทํา
ความผิดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ เปนบุคคลลมละลายไดเมื่อมีขอเท็จจริงอันเปนองคประกอบ
ตามกฎหมายครบถวนเกิดขึ้น คือ (๑) เปนผูมีหนี้สินลนพนตัว หรือมีสินทรัพยไมเพียงพอที่จะชําระ
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หนี้สินได (๒) เปนหนี้ผูใหกูยืมเงินรายหนึ่งหรือหลายรายเปนจํานวนไมนอยกวาหนึ่งแสนบาท และ (๓)
หนี้นั้นอาจกําหนดจํานวนไดโดยแนนอน ไมวาหนี้นั้นจะถึงกําหนดชําระโดยพลันหรือในอนาคตก็ตาม
นอกจากนั้น ไดมีก ารกําหนดรายละเอียดในการดํ าเนิน กระบวนพิ จารณาโดยใหนํ ากฎหมายวาดว ย
การลมละลายมาใชบังคับและไดกําหนดหลักเกณฑบางประการเปนพิเศษใหเหมาะสมกับสภาพของเรื่องนี้
เชน ใหถือวาพนักงานอัยการมีฐ านะและสิทธิเสมือนเปนเจาหนี้แ ละไดรับยกเวนคาธรรมเนียมและ
ใหศาลมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการแบงทรัพยสินของเจาหนี้เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกเจาหนี้
ทั้งหลาย ก็เปนบทบัญญัติที่เหมาะสมและมีเหตุผลสมควรในการมีบทบัญญัตินี้เชนกัน
ดังนั้น การที่บทบัญญัติทั้งสองมาตราดังกลาวแหงพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกง
ประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ วางหลักใหทางการสามารถดําเนินการกับผูตองหาที่กระทําการอันเปนการหลอกลวง
ประชาชนและสามารถดําเนินการยึดอายัดทรัพยตลอดจนดําเนินการฟองคดีลมละลายบุคคลเหลานั้น
ซึ่งมีหนี้สินลน พน ตัวได ก็มิไดเปนบทบัญญัติที่ไมคํานึงถึงศักดิ์ศ รีความเปน มนุษยหรือไมคุม ครอง
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลแตอยางใด หรือไมทําใหองคกรของรัฐใชอํานาจโดยที่ไมคํานึงถึงศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษยหรือสิทธิและเสรีภาพของบุคคล และแมอาจเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ของผูที่ตองหาวากระทําความผิดฐานใหกูยืม เงินที่เปน การฉอโกงประชาชน แตก็เปนการจํากัดโดย
กฎหมายเฉพาะ คือ พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน ฯ ซึ่งเปนการกระทําเทาที่
จําเปนและไมกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเหลานั้น เพราะเปนกรณี
ที่รัฐมีความจําเปนตองตรากฎหมายเพื่อแกไขและปองกันปญหาเศรษฐกิจของประเทศและดําเนินการ
ไดอยางจํากัดตามที่กฎหมายใหอํานาจไวเทานั้น นอกจากนั้นกฎหมายดังกลาวนี้ใชบังคับกับบุคคลทุกคน
ซึ่งไดกระทําการอัน มีลักษณะหลอกลวงประชาชนโดยใชการกูยืมเงินรับฝากเงินหรือการรวมลงทุน
บังหนาทุกคน จึงมิไดมุงหมายที่จะใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ
แตเปนการใชกับทุกคนที่กระทําการอยางเดียวกันเสมอหนากัน และแมจะสันนิษฐานวาผูตองหาทุกคน
เปนผูบริสุทธิ์แ ตพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปน การฉอโกงประชาชน ฯ ก็เปน กฎหมายที่ตองมี
มาตรการพิเศษซึ่งอาจมีการจํากัดสิทธิในทรัพยสินของบุคคลอยูบางแตกระทําเทาที่จําเปนเพื่อคุมครอง
สิทธิในทรัพยสินของประชาชนผูถูกหลอกลวง

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา ๑๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๙

ดวยเหตุตาง ๆ ดังกลาวขางตน จึงวินิจฉัยวา พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกง
ประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ ไมขัดหรือ แยงตอรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๔
มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง
ศาสตราจารย ดร.เสาวนีย อัศวโรจน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา ๑๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๙

คําวินิจฉัยของ นายอภัย จันทนจุลกะ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๖๓/๒๕๔๘

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๘

เรื่อง ศาลอุทธรณ สงคําโตแยงของจําเลยเพื่ อขอใหศาลรั ฐธรรมนูญพิจารณาวิ นิจฉั ยตามรัฐธรรมนู ญ
มาตรา ๒๖๔ กรณีพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๘
และมาตรา ๑๐ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง หรือไม
ศาลอุทธรณสงคําโตแยงของจําเลย (บริษัท บลิสเชอร อินเตอรกรุพ จํากัด กับพวก) ขอให
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบ สรุปไดวา
พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการสูงสุด เปนโจทกฟองบริษัท บลิสเชอร อินเตอรกรุพ จํากัด
เปนจําเลยที่ ๑ และพวกเปนจําเลยที่ ๒ ถึง ๑๐ ตอศาลแพง ในฐานความผิดขอใหเปนบุคคลลมละลาย
ตอมาไดโอนคดีไปยังศาลลมละลายกลาง เปนคดีลมละลายหมายเลขดําที่ ล.๒๒/๒๕๔๓ โดยโจทก
ฟองวา ในระหวางวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๓๔ ถึงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๓๗ จําเลยทั้งสิบไดรวมกัน
ดําเนินกิจการกูยืมเงินเปนปกติธุระที่เปนการฉอโกงประชาชน และรวมกันฉอโกงประชาชนดวยวิธีโฆษณา
ประกาศทางสื่อมวลชนแพรขาวใหปรากฏแกประชาชนทั่วไปตั้งแตสิบคนขึ้นไปวา จําเลยที่ ๑ ซึ่งเปน
นิติบุคคลไดประกอบธุรกิจใหบริการจัดสรรวันพักผอนแกสมาชิกฟรี ปละ ๔ วัน ๔ คืน จัดบริการ
สถานที่พักผอน สถานที่ออกกําลังกายใหบริการฟรีตลอดป ฯลฯ โดยจําเลยที่ ๑ จะใหบริการเฉพาะ
สมาชิกเทานั้น โดยมีสมาชิก ๒ ประเภท คือ ประเภทบัตรเงิน เก็บคาสมาชิกรายละ ๓๐,๐๐๐ บาท
และคาบํารุงหรือคาตออายุสมาชิกภาพเปนรายปอีกปละ ๒,๕๐๐ บาท และประเภทบัตรทอง เก็บคาสมาชิก
รายละ ๖๐,๐๐๐ บาท และคาบํารุงหรือคาตออายุสมาชิกภาพ เปนรายปอีกปละ ๔,๕๐๐ บาท โดยจําเลย
จะจายผลประโยชนตอบแทนใหซึ่งมีจํานวนสูงกวาอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สถาบันการเงินตามกฎหมาย
วาดวยดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของสถาบันการเงินจะพึงจายได ซึ่งจําเลยทั้งสิบมิไดมีเจตนาประกอบธุรกิจ
ดังกลาว แตมีเจตนาเพื่อจะไดเงินคาสมาชิกใหมใ นอัตราคนละ ๓๐,๐๐๐ บาท และ ๖๐,๐๐๐ บาท
โดยมีประชาชนมาสมัครเปนสมาชิก จํานวน ๒๔,๑๒๙ ราย และไดจายเงินใหแกจําเลยที่ ๑ รวมทั้งสิ้น

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา ๑๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๙

๗๒๗,๔๔๐,๐๐๐ บาท การกระทําของจําเลยทั้งสิบเปนความผิดฐานกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน
ตามพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๔ และมาตรา ๕
ประกอบพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗
พ.ศ. ๒๕๓๔ จําเลยทั้งสิบจึงตองคืนเงินตามจํานวนดังกลาวใหกบั ประชาชนผูเสียหาย ซึ่งเปนจํานวนเงิน
ที่กําหนดไดโดยแนนอน และไดมีการตรวจสอบหลักทรัพยและหนี้สินของจําเลยทั้งสิบแลวปรากฏวา
ทรัพยสินของจําเลยทั้งสิบที่มีอยูไมพอชําระหนี้ จําเลยทั้งสิบจึงมีหนี้สินลนพนตัว และเปนหนี้ที่กําหนด
จํานวนไดโดยแนนอน อาศัยอํานาจตามพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗
มาตรา ๑๐ โจทกจึงตองฟองจําเลยทั้งสิบใหเปนบุคคลลมละลายตอไป ซึ่งศาลลมละลายกลางมีคําสั่ง
พิทักษทรัพยของลูกหนี้ทั้งสิบเด็ดขาด ตามพระราชกําหนดการกูยืมเงิน ที่เปน การฉอโกงประชาชน
พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๑๐ และพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๑๔
จําเลยที่ ๑ และจําเลยที่ ๓ ไดยื่นอุทธรณคําสั่งศาลลมละลายกลาง ขอใหศาลอุทธรณมีคําสั่ง
ใหเพิกถอนคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดของลูกหนี้ทั้งสิบและพิพากษากลับคําพิพากษาของศาลชั้นตน
ใหยกฟอง ใหปลอยทรัพยท่กี ระทรวงการคลังมีคําสั่งใหยึดหรืออายัดทรัพยสินของจําเลยทั้งสิบ ตอมา
จําเลยที่ ๑ และจําเลยที่ ๓ ยื่น คํารองตอศาลอุทธรณโตแ ยงวา พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปน
การฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐
เปนกฎหมายที่ลิดรอนและจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ซึ่งเปนเพียงผูตองหาวาเปนผูกระทํา
ความผิดตามพระราชกําหนดดังกลาวเทานั้น ยังมิไดเปนผูกระทําความผิดแตอยางใด ซึ่งรัฐธรรมนูญ
ไดบัญญัติไววา ผูที่เปนผูตอ งหาหรือจําเลย ใหสันนิษฐานไวกอนวาไมมีความผิดและกอนมีคําพิพากษา
อันถึงที่สุดวาบุคคลใดไดกระทําความผิดจะปฏิบัติตอบุคคลนั้นเสมือนเปนผูกระทําความผิดมิได การที่
กฎหมายบัญญัติใหพนักงานเจาหนาที่ใชดุลพินิจในขณะที่ผูถูกกลาวหายังคงเปนเพียงผูตองหาและศาล
ยังมิไดมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดวามีความผิด โดยใหอํานาจในการที่จะยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูตองหา
รวมทั้งการใหอํานาจพนักงานอัยการฟองผูกูยืมเงินที่เปนผูตองหาวากระทําความผิดตามพระราชกําหนด
การกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ เปนบุคคลลมละลายได
ยอมทําใหบุคคลเหลานั้นไดรับความเสียหายและเปนการกระทําที่เสมือนหนึ่งวาผูถูกกลาวหาถูกศาล
พิพากษาวาเปนผูกระทําความผิดตามพระราชกําหนดดังกลาวแลว ทั้ง ๆ ที่ผูตองหามีสิทธิอันสมบูรณ
ที่จะตอสูคดีเพื่อพิสูจนความบริสุทธิ์ของตน ในระหวางที่ยังไมมีคําพิพากษาของศาลวาผูตองหาหรือจําเลย

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา ๑๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๙

เปนผูกระทําความผิดหรือไม แตกลับตองถูกยึดหรืออายัดทรัพยสินและถึงขนาดถูกฟองใหเปนบุคคล
ลมละลายไดทันทีโดยอาศัยเพียงการใชดุลพินิจของพนักงานเจาหนาที่เทานั้น รวมทั้งในพระราชกําหนด
ดังกลาวก็ไมมีบทบัญญัติคุม ครองผูที่ถูกกลาวหาที่ตกเปนผูตองหาหรือจําเลยวา หากตอมาภายหลัง
ผูตองหาหรือจําเลยมิไดเปนผูกระทําความผิดแลวจะไดรับการเยียวยาแกไขอยางไร ซึ่งการใชดุลพินิจ
ของพนักงานเจาหนาที่ดังกลาวก็มิไดมีหลักประกันอันใดวา จะใชดุลพินิจดวยความถูกตองและเปนธรรม
โดยไมมีอคติ ดังนั้นการที่ผูถูกกลาวหาถูกยึดหรืออายัดทรัพย หรือถูกฟองลมละลาย ถือวาไมไดรับ
ความเสมอภาคกันในกฎหมาย ถูกลิดรอนถูกละเมิดและถูกจํากัดสิทธิและเสรีภาพในบุคคลและทรัพยสิน
โดยไมไดรับความคุมครอง ดังจะเห็นไดจากขณะนี้ยังมิไดมีคําพิพากษาในสวนของคดีอาญาวาลูกหนี้
ทั้งสิบไดกระทําความผิดตามพระราชกําหนดดังกลาว แตลูกหนี้ทั้งสิบกลับถูกยึดและอายัดทรัพยสิน
และถูกฟองเปน คดีลมละลาย นอกจากนี้ศ าลลม ละลายกลางไดวินิจฉัยในคดีลมละลายดังกลาวว า
แมการกระทําของลูกหนี้ทั้งสิบยังมิไดเปนการกระทําผิดตามพระราชกําหนด ฯ แตไดอยูในฐานะเปน
ผูตองหาแลว จึงไดมีคําสั่งใหลูกหนี้ทั้งสิบถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาด ทั้ง ๆ ที่ลูกหนี้ทั้งสิบยังมิไดถูกพิพากษาวา
ไดกระทําความผิดในสวนของคดีอาญาแตอยางใด และมูลเหตุที่นํามาสูการฟองคดีอาญาเกิดขึ้นจาก
พระราชกําหนดดังกลาว ก็ชอบที่จะไดรับการพิจารณาวินิจฉัย และชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานทั้งปวง
เสียกอนจนแนใจวาการกระทํานั้นเปนความผิด และผูรองทั้งสองเปนผูกระทําความผิดนั้นจริง แตการที่
ลูกหนี้ทั้งสิบถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาดเสียกอ นเชน นี้ ทําใหลูกหนี้ทั้งสิบรวมถึงผูรองทั้งสองไมอาจ
ดํารงชีวิตเชนเดียวกับบุคคลทั่วไป เพราะผลของคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดมีผลกระทบตอชีวิต ทรัพยสิน
และความเปนอยูของผูรอง ทําใหตกอยูในฐานะเปนบุคคลลมละลาย ดังนั้น การที่บทบัญญัติในพระราชกําหนด
ดังกลาวใหอํานาจพนักงานเจาหนาที่ทําการยึดหรืออายัดทรัพยสิน รวมถึงการฟองลมละลาย และการที่
ศาลจะมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดรวมทั้งอํานาจจัดการทรัพยสินของเจาพนักงานพิทักษทรัพย จึงเปน
บทบัญญัติที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง และขอใหศาลอุทธรณสงความเห็นตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญ
จะไดพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
ศาลอุทธรณพิจารณาแลวเห็นวา บทบัญญัติในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ แหงพระราชกําหนด
การกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ ยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวาขัดหรือแยง
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ตอรัฐธรรมนูญหรือไม จึงสงคํารองของจําเลยมายังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๔ ประกอบกับมาตรา ๖
ศาลรัฐธรรมนูญในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๗ มีมติใหรับคํารองไวดําเนินการ
ตามขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๑๒ วรรคหนึ่ง
และรับไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔
ตามคํารองมีประเด็นที่ตองพิจารณาวินิจฉัยวา พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกง
ประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๒๖
มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง หรือไม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๔ บัญญัติวา “ศักดิ์ศ รีความเปน มนุษย สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ยอมไดรับ
ความคุมครอง”
มาตรา ๒๖ บัญญัติวา “การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐ ทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักดิ์ศ รี
ความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้”
มาตรา ๒๙ บัญ ญั ติว า “การจํ า กัด สิ ทธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คลที่ รัฐ ธรรมนู ญรั บ รองไว
จะกระทํามิได เวน แตโดยอาศั ยอํานาจตามบทบัญญัติแ หงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐ ธรรมนูญ นี้
กําหนดไวและเทาที่จําเปนเทานั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได
กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใด
กรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจ
ในการตรากฎหมายนั้นดวย
บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎหรือขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดวย โดยอนุโลม”
มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครอง
ตามกฎหมายเทาเทียมกัน”
มาตรา ๓๓ บัญญัติวา “ในคดีอาญา ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด
กอ นมีคําพิพากษาอัน ถึงที่สุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทําความผิด จะปฏิ บัติตอบุคคลนั้ น
เสมือนเปนผูกระทําความผิดมิได”
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มาตรา ๔๘ บัญญัติวา “สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครองขอบเขตแหงสิทธิ
และการจํากัดสิทธิเชนวานี้ ยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
การสืบมรดกยอมไดรับความคุมครอง สิทธิของบุคคลในการสืบมรดกยอมเปนไปตามที่กฎหมาย
บัญญัติ”
พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ (มาตรา ๔ แกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕)
มาตรา ๔ บัญญัติวา “ผูใ ดโฆษณาหรือประกาศใหปรากฏตอ ประชาชนหรือกระทําดวย
ประการใด ๆ ใหปรากฏแกบุคคลตั้งแตสิบคนขึ้นไปวา ในการกูยืมเงิน ตนหรือบุคคลใดจะจายหรือ
อาจจายผลประโยชนตอบแทนใหตามพฤติการณแหงการกูยืมเงิน ในอัตราที่สูงกวาอัตราดอกเบี้ยสูงสุด
ที่สถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของสถาบันการเงินจะพึงจายได โดยที่ตนรู
หรือควรรูอยูแ ลววาตนหรือบุคคลนั้นจะนําเงิน จากผูใ หกูยืม เงินรายนั้นหรือรายอื่น มาจายหมุน เวียน
ใหแกผูใหกูยืมเงินหรือโดยที่ตนรูหรือควรรูอยูแลววา ตนหรือบุคคลนั้นไมสามารถประกอบกิจการใด ๆ
โดยชอบดวยกฎหมายที่จะใหผลประโยชนตอบแทนพอเพียงที่จะนํามาจายในอัตรานั้นได และในการนั้น
เปนเหตุใหตนหรือบุคคลใดไดกูยืมเงินไป ผูนั้นกระทําความผิดฐานกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน
ผูใดไมมีใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปจจัยชําระเงินตางประเทศตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ดําเนินการ หรือใหพนักงาน ลูกจาง หรือบุคคลใดดําเนินการโฆษณา
ประกาศหรือชักชวนประชาชนใหลงทุน โดย
(๑) ซื้อหรือขายเงินตราสกุลใดสกุลหนึ่งหรือหลายสกุล หรือ
(๒) เก็งกําไรหรืออาจจะไดรับผลประโยชนจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ใหถือวาผูนั้นกระทําความผิดฐานกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชนดวย”
มาตรา ๕ บัญญัติวา “ผูใดกระทําการดังตอไปนี้
(๑) ในการกูยืมเงินหรือจะกูยืมเงิน
(ก) มีการโฆษณาหรือประกาศแกบุคคลทั่วไป หรือโดยการแพรขาวดวยวิธีอื่นใด หรือ
(ข) ดําเนินกิจการกูยืมเงินเปนปกติธุระ หรือ
(ค) จัดใหมีผรู ับเงินในการกูยืมเงินในแหลงตาง ๆ หรือ
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(ง) จัดใหมีบุคคลตั้งแตหาคนขึ้นไป ไปชักชวนบุคคลตาง ๆ เพื่อใหมีการใหกูยืมเงิน
หรือ
(จ) ไดกูยืมเงินจากผูใหกูยืมเงินเกินสิบคนซึ่งมีจํานวนเงินกูยืมรวมกันตั้งแตหาลานบาท
ขึ้นไป อันมิใชการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน
และ
(๒) ผูนั้น
(ก) จาย หรือโฆษณา ประกาศ แพรขาว หรือตกลงวาจะจายผลประโยชนตอบแทน
ใหแกผูใหกูยืมเงิน ในอัตราที่สูงกวาอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยดอกเบี้ย
เงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน จะพึงจายได หรือ
(ข) ไมยอมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๗ (๑) (๒) หรือ (๓)
หรือกิจการของผูนั้นตามที่ผูนั้นไดใหขอเท็จจริงตอพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๗ ไมปรากฏหลักฐาน
พอที่จะเชื่อไดวา เปนกิจการที่ใหผลประโยชนตอบแทนพอเพียงที่จะนํามาจายใหแกผูใหกูยืมเงินทั้งหลาย
ผูนั้นตองระวางโทษเชน เดียวกับผูกระทําความผิดฐานกูยืม เงิน ที่เปนการฉอโกงประชาชน
ตามมาตรา ๔ ทั้งนี้ เวนแตผูนั้นจะสามารถพิสูจนไดวา กิจการของตนหรือของบุคคลที่ตนอางถึงนั้น
เปนกิจการที่ใหผลประโยชนตอบแทนพอเพียงที่จะนํามาจายตามที่ตนไดกลาวอาง หรือหากกิจการดังกลาว
ไมอาจใหผลประโยชนตอบแทนพอเพียง ก็จะตองพิสูจนไดวากรณีดังกลาวไดเกิดขึ้นเนื่องจากสภาวการณ
ทางเศรษฐกิจที่ผิดปกติอันไมอาจคาดหมายได หรือมีเหตุอันสมควรอยางอื่น”
มาตรา ๘ บัญ ญั ติ ว า “ถ า พนั ก งานเจ า หน า ที่ มี เ หตุ อั น ควรเชื่ อ ว า ผู กู ยื ม เงิ น ผู ใ ดที่ เ ป น
ผูตองหาวากระทํา ความผิดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ มีหนี้สิ น ลน พ น ตัวตามกฎหมายวาดว ย
การลม ละลาย หรือมีสินทรัพยไมพอชําระหนี้สิน และเห็น สมควรใหมีการดําเนินการยึดหรืออายัด
ทรัพยสิน ของผูนั้น ไวกอนเพื่อคุมครองประโยชนของประชาชนผูใหกูยืม เงิน ใหพนักงานเจาหนาที่
โดยอนุมัติของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูนั้นไวกอนได
แตจะยึดหรืออายัดทรัพยสินไวเกินกวาเกาสิบวันไมได เวนแตในกรณีมีการฟองคดีตอศาลตามมาตรา ๙
หรือมาตรา ๑๐ ใหคําสั่งยึดหรืออายัดดังกลาวยังมีผลตอไปจนกวาศาลจะสั่งเปนอยางอื่น
เมื่อไดมีการยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูใดไวตามวรรคหนึ่ง หรือเมื่อพนักงานเจาหนาที่มีเหตุ
อันควรเชื่อวาผูกูยืมเงินที่เปนผูตองหาวากระทําความผิดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ มีหนี้สินลนพนตัว
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ตามกฎหมายวาดวยการลมละลาย หรือมีสินทรัพยไมพอชําระหนี้สิน แตยังไมสมควรสั่งยึดหรืออายัด
ทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาที่สงเรื่องใหพนักงานอัยการเพื่อพิจารณาดําเนินคดีลมละลาย
ตอไปตามมาตรา ๑๐
การยึดหรืออายัดทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง ใหนําบทบัญญัติตามประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวกับ
การยึดหรืออายัดทรัพยสินมาใชบังคับโดยอนุโลม”
มาตรา ๑๐ บัญญัติวา “เพื่อคุม ครองประโยชนของประชาชนผูใ หกูยืม เงิน ใหพนักงาน
อัยการมีอํานาจฟองผูกูยืมเงินที่เปนผูตองหาวากระทําความผิดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ เปนบุคคล
ลมละลายได เมื่อ
(๑) เปนผูมีหนี้สินลนพนตัว หรือมีสินทรัพยไมพอชําระหนี้สินได
(๒) เปนหนี้ผูใหกูยืมเงินรายหนึ่งหรือหลายรายเปนจํานวนไมนอยกวาหนึ่งแสนบาท และ
(๓) หนี้นั้นอาจกําหนดจํานวนไดโดยแนนอน ไมวาหนี้นั้นจะถึงกําหนดชําระโดยพลันหรือ
ในอนาคตก็ตาม
การฟองคดีลมละลายตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนินกระบวนพิจารณาไปตามกฎหมาย วาดวย
การลมละลาย โดยใหถือวาพนักงานอัยการมีฐานะและสิทธิหนาที่เสมือนเจาหนี้ผูเปนโจทกและใหไดรับ
ยกเวนคาธรรมเนียม คาฤชาธรรมเนียม หรือการตองวางเงินประกันตาง ๆ ตามกฎหมายดังกลาว
ในการพิจารณาคดีลมละลาย ถาศาลพิจารณาไดความจริงตามวรรคหนึ่ง ใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพย
ลูกหนี้เด็ดขาด
ในการพิพากษาคดีลมละลายตามมาตรานี้ ใหศาลมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับสวนแบง
ทรัพยสินของเจาหนี้ในลําดับ (๘) ของมาตรา ๑๓๐ แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓
เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกเจาหนี้ทั้งหลาย โดยใหคํานึงถึงผลประโยชนตอบแทนที่เจาหนี้ผูใหกูยืมเงิน
แตละรายไดรับมาแลวกอนมีการดําเนินคดีลมละลายประกอบดวย”
พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓
มาตรา ๑๓๐ บัญญัติวา “ในการแบงทรัพยสินใหแกเจาหนี้นั้น ใหชําระคาใชจายและหนี้สิน
ตามลําดับดังตอไปนี้
(๑) คาใชจายในการจัดการมรดกของลูกหนี้ที่ตาย
(๒) คาใชจายของเจาพนักงานพิทักษทรัพยในการจัดการทรัพยสินของลูกหนี้
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(๓) คาทําศพลูกหนี้ที่ตายตามสมควรแกฐานานุรูป
(๔) คาธรรมเนียมในการรวบรวมทรัพยสินตามมาตรา ๑๗๙ (๓)
(๕) คาธรรมเนียมของเจาหนี้ผูเปนโจทกและคาทนายความตามที่ศาลหรือเจาพนักงานพิทักษทรัพย
กําหนด
(๖) คาภาษีอากรและจังกอบที่ถึงกําหนดชําระภายในหกเดือนกอนมีคําสั่งพิทักษทรัพย
(๗) คาจางเสมียน คนใชหรือคนงานของลูกหนี้ สําหรับจํานวนสองเดือนกอนมีคําสั่งพิทักษทรัพย
แตไมเกินกวาคนละสามรอยบาท
(๘) หนี้อื่น ๆ
ถามีเงินไมพอชําระเต็มจํานวนหนี้ในลําดับใดใหเจาหนี้ในลําดับนั้นไดรับเฉลี่ยตามสวน”
พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ แกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติ
ลมละลาย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๑๓๐ บัญญัติวา “ในการแบงทรัพยสินใหแกเจาหนี้นั้น ใหชําระคาใชจายและหนี้สิน
ตามลําดับดังตอไปนี้
(๑) คาใชจายในการจัดการมรดกของลูกหนี้
(๒) คาใชจายของเจาพนักงานพิทักษทรัพยในการจัดการทรัพยสินของลูกหนี้
(๓) คาปลงศพลูกหนี้ตามสมควรแกฐานานุรูป
(๔) คาธรรมเนียมในการรวบรวมทรัพยสินตามมาตรา ๑๗๙ (๓)
(๕) คาธรรมเนียมของเจาหนี้ผูเปน โจทกแ ละคาทนายความตามที่ศ าล หรือเจาพนักงาน
พิทักษทรัพยกําหนด
(๖) คาภาษีอากรที่ถึงกําหนดชําระภายในหกเดือนกอนมีคําสั่งพิทักษทรัพย และเงินที่ลูกจาง
มีสิทธิไดรับกอนมีคําสั่งพิทักษทรัพยเพื่อการงานที่ไดทําใหลูกหนี้ซึ่งเปนนายจาง ตามมาตรา ๒๕๗
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
(๗) หนี้อื่น ๆ
ถามีเงินไมพอชําระเต็มจํานวนหนี้ในลําดับใดใหเจาหนี้ในลําดับนั้นไดรับเฉลี่ยตามสวน”
พิจารณาแลว เห็น ว า รั ฐ ธรรมนูญ มาตรา ๔ เป นบทบั ญญัติทั่ วไป ที่บัญ ญัติใ ห ศักดิ์ศ รี
ความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพของบุคคลยอมไดรับความคุมครอง
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รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ เปนบทบัญญัติที่ใหองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ บัญญัติเปน หลักการไววา การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ที่รัฐ ธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิได แตมีขอยกเวน ใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาที่จําเปนเทานั้น และจะกระทบกระเทือน
สาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได กฎหมายที่ออกมาจํากัดสิทธิและเสรีภาพตองมีผลใชบังคับ
เปนการทั่วไป ไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง เปนบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุม ครองสิทธิและเสรีภาพ
ของชนชาวไทย ใหบุคคลมีความเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายอยางเทาเทียมกัน
รัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๓๓ เป นบทบัญญัติที่ ตองสัน นิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลย
ในคดีอาญาไมมีความผิด และกอนมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทําความผิดจะปฏิบัติ
ตอบุคคลนั้นเสมือนเปนผูกระทําความผิดมิได
รัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง เปน บทบัญ ญัติที่ใ หความคุม ครองสิ ทธิของบุคคล
ในทรัพยสิน แตขอบเขตแหงสิทธิและการจํากัด สิทธิของบุคคลในทรัพยสิ น อาจถูกจํากัดไดโดย
กฎหมายที่รัฐธรรมนูญใหอํานาจในการตราขึ้น ซึ่งการจํากัดสิทธิของบุคคลในทรัพยสิน ตองกระทํา
เทาที่จําเปนและไมกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิของบุคคลในทรัพยสินนั้น
พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มีเหตุผลในการตรา
ขึ้น ใชบังคับวา เนื่องจากขณะนี้ปรากฏวา มีการกูยืมเงิน หรือรับฝากเงิน จากประชาชนทั่วไปโดยมี
การจายดอกเบี้ยหรือผลประโยชนอยางอื่นตอบแทนใหสูงเกินกวาประโยชนที่ผูกูยืมเงินหรือผูรับฝากเงิน
จะพึงหามาไดจากการประกอบธุรกิจตามปกติ โดยผูกระทําไดลวงประชาชนที่หวังจะไดดอกเบี้ยในอัตราสูง
ใหนําเงินมาเก็บไวกับตนดวยการใชวิธีการจายดอกเบี้ยในอัตราสูงเปนเครื่องลอใจ แลวนําเงินที่ไดมา
จากการกูยืมหรือรับฝากเงินรายอื่น ๆ มาจายเปนดอกเบี้ยหรือผลประโยชนใ หแ กผูใ หกูยืมเงินหรือ
ผูฝากเงินรายกอน ๆ ในลักษณะตอเนื่องกัน ซึ่งการกระทําดังกลาวเปนการฉอโกงประชาชน เพราะเปน
ที่แนนอนอยูแลววา ในที่สุดจะตองมีประชาชนจํานวนมากไมสามารถไดรับตน เงินกลับคืนได และ
ผูกูยืม เงิน หรือ ผูรับฝากเงิน กั บผูที่ร วมกระทําการดังกลา วจะได รับประโยชน จากเงิ น ที่ตนไดรับมา
เพราะผูใหกูยืมเงินหรือผูฝากเงินไมสามารถบังคับหรือติดตามใหมีการชําระหนี้ได อนึ่ง กิจการดังกลาวนี้
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มีแนวโนมจะขยายตัวแพรหลายออกไปอยางรวดเร็ว หากปลอยใหมีการดําเนินการตอไปยอมจะกอใหเกิด
ผลรายแกประชาชนทั่วไป และจะเปน อัน ตรายอยางรายแรงตอเศรษฐกิจของประเทศ สมควรที่จะ
มีกฎหมายเพื่อปราบปรามการกระทําดังกลาว กับสมควรวางมาตรการเพื่อคุม ครองประโยชนของ
ประชาชนที่อาจไดรับความเสียหายจากการถูกหลอกลวง และโดยที่เปนกรณีฉุกเฉิน ที่มีความจําเปน
รีบดวนในอันจะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจําเปนตองตราพระราชกําหนดนี้
ตอมาไดมีการแกไขเพิ่มเติม พระราชกําหนดการกูยืมเงิน ที่เปน การฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗
มาตรา ๓ บทนิยาม คําวา “กูยืมเงิน” และผลประโยชนตอบแทน โดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม
พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ พ.ศ. ๒๕๓๔ และมีเหตุผล
ในการประกาศใชวา เนื่องจากปรากฏวา มีบุคคลประกอบกิจการโดยวิธีชักจูงใหผูอื่นสงเงิน หรือ
ผลประโยชนอยางอื่นใหแกตน และใหผูนั้น ชักจูงผูอื่นตามวิธีการที่กําหนด และแสดงใหผูถูกชักจูง
เขาใจวา ถาไดปฏิบัติตามจนมีบุคคลอื่นอีกหลายคนเขารวมตอ ๆ ไปจนครบวงจรแลวผูถูกชักจูงจะได
กําไรมากกวาเงินหรือประโยชนที่ผูนั้นไดสงไว ดังเชนที่บางคนเรียกวา แชรลูกโซ ในที่สุดการดําเนินการ
เช น นั้ น จะมิ ไ ด เ ป น ไปตามคํ า ชั ก จู ง แต ก ลั บ จะก อ ให เ กิ ด ความเสี ย หายแก ป ระชาชนผู ห ลงเชื่ อ
เพื่อปองกันและปราบปรามการกระทํานั้น สมควรแกไขเพิ่มเติม พระราชกําหนดการกูยืมเงิน ที่เปน
การฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ ใหครอบคลุม ถึงการกระทําดังกลาว รวมทั้งยังไดมีการแกไข
เพิ่มเติมพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๔ การกระทํา
ความผิดฐานกูยืม เงินที่เปนการฉอโกงประชาชน มาตรา ๑๕ กรณีผูกระทําความผิดที่เปน นิติบุคคล
ใหรวมถึงพนักงานหรือลูกจางของนิติบุคคลดวย มีการเพิ่มความเปนมาตรา ๖ วรรคสอง การคํานวณ
ผลประโยชนตอบแทนเปนจํานวนเงิน มาตรา ๑๑/๑ การจายเงินสินบนและเงินรางวัลนําจับในกรณี
มีการจับกุมผูกระทําความผิดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ มาตรา ๑๕/๑ การลงโทษผูกระทําความผิดซ้ํา
และมาตรา ๑๕/๒ การเนรเทศคนตางดาวที่กระทําความผิดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ ทั้งนี้โดย
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งมีเหตุผลในการประกาศใชวา โดยที่ในปจจุบันไดมีการหลอกลวงประชาชน
ใหนําเงินเขามารวมลงทุนในธุรกิจซื้อขายเงินตราตางประเทศหรือเก็งกําไร ซึ่งนอกจากจะทําใหเกิด
ความเสียหายแกประชาชนที่ถูกหลอกลวงแลวยังเกิดความเสียหายตอเศรษฐกิจในวงกวาง แตบทบัญญัติ
ของพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ ในปจจุบันไมอาจใชบังคับ
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ครอบคลุมแกการกระทําดังกลาวได จึงสมควรแกไขเพิ่มเติมองคประกอบความผิดฐานกูยืมเงินที่เปน
การฉอโกงประชาชน และกําหนดใหการโฆษณา หรือประกาศหรือการกระทําใด ๆ ใหประชาชน
นําเงิน เขามารวมลงทุน ลักษณะดังกลาว เปน ความผิดฐานกูยืมเงิน ที่เปน การฉอโกงประชาชนดวย
ประกอบกับสมควรเพิ่ ม เติมบทบัญญัติ ใ นเรื่อ งการคํ านวณผลประโยชนตอบแทนความรับ ผิดของ
พนักงานหรือลูกจางของนิติบุคคลผูกระทําความผิด ผูกระทําความผิดตองรับโทษหนักขึ้นเมื่อมีการ
กระทําความผิดซ้ําและการเนรเทศผูกระทําความผิดซึ่งเปนคนตางดาว รวมทั้งใหมีการจายเงินสินบน
และเงินรางวัลเพื่อใหการปราบปรามผูกระทําความผิดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
เมื่อพิจารณาเหตุผลในการตราพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชนและที่มี
การแกไขเพิ่มเติมแลวเห็นไดวา รัฐตราพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชนเพื่อคุมครอง
ประโยชนของประชาชนและรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศไดกําหนดฐานความผิดจาก
การกระทําที่ไมสุ จริตทางแพง (และมีบทบัญญัติของกฎหมายทั้งในรู ปกฎหมาย สารบัญญัติแ ละ
กฎหมายวิธีสบัญญัติ และยังนําเอากฎหมายลมละลายเขามารวมอยูดวยกัน ) แมจะมีความแตกตาง
จากกฎหมายฉบับอื่น เพราะเปนกฎหมายที่รวมเอาหลักเกณฑความผิดและวิธีปฏิบัติรวมทั้งการติดตาม
ทรัพยคืนใหผูเสียหายไวในฉบับเดียวกัน กลาวคือพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน ฯ
เปน บทบัญญัติที่มีลักษณะพิเศษแตกตางไปจากความรับผิดฐานฉอโกงตามประมวลกฎหมายอาญา
โดยพระราชกํ าหนดการกู ยืม เงิ น ที่ เป น การฉอ โกงประชาชนฯ มาตรา ๔ มาตรา ๕ มาตรา ๗
และมาตรา ๘ ไดบัญญัติวิธีการและลักษณะของการกูยืมเงินไว และบัญญัติถึงการที่จะปราบปราม
การกระทําที่จะเปนการฉอโกงประชาชนกับวางมาตรการเพื่อคุมครองประโยชนของประชาชนที่ไดรับ
ความเสียหายจากการถูกหลอกลวงและรักษาความมั่น คงทางเศรษฐกิจของประเทศโดยไดกําหนด
มาตรการตาง ๆ เพื่อคุมครองประชาชนสวนรวมและเพื่อใหเกิดความรวดเร็วในการติดตามเอาทรัพยคืน
จากผูกระทําความผิด พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน ฯ จึงบัญญัติใหอํานาจ
พนักงานอัยการฟองผูกระทําความผิดตามพระราชกําหนดการกูยืม เงิน ที่เปน การฉอโกงประชาชนฯ
เป น คดีอ าญาและฟอ งผู ต องหาเป น คดี ลม ละลาย และให รั ฐ มนตรี วา การกระทรวงการคลั ง และ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชกําหนดนี้
รวมทั้งใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูกูยืมเงินที่เปนผูตองหาวากระทําความผิด
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ตามพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน ฯ มาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ โดยอนุมัติ
ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน มีเจตนารมณใชบังคับกับผูกูยืมเงิน
และในกรณีที่ผูกูยืมเงินเปนนิติบุคคลใหหมายความรวมถึงผูซึ่งลงนามในสัญญาหรือตราสารการกูยืมเงิน
ในฐานะผูแทนของนิติบุคคลนั้นดวย และมีเจตนารมณใหความคุมครองผูใหกูยืมเงิน ซึ่งรวมถึงบุคคล
ซึ่งผูใหกูยืมเงินระบุใหเปนบุคคลที่ไดรับตนเงินหรือผลประโยชนตอบแทนจากผูกูยืมเงิน ซึ่งการกูยืมเงิน
ตามความหมายแหงพระราชกําหนดฯ ไดแก การรับเงิน ทรัพยสิน หรือผลประโยชนตอบแทนอื่นใด
ไมวาในลักษณะของการรับฝาก การกู การยืม การจําหนายบัตรหรือสิ่งอื่นใด การรับเขาเปนสมาชิก
การรั บเข า ร วมลงทุน การรั บ เขา ร ว มกระทํ าการอย า งใดอย า งหนึ่ ง หรื อ ในลั ก ษณะอื่ น ใด ทั้ ง นี้
โดยผูกูยืมเงินหรือบุคคลอื่นจายผลประโยชนตอบแทน หรือตกลงวาจะจายผลประโยชนตอบแทนแก
ผูใหกูยืมเงิน ไมวาจะเปนการรับเพื่อตนเองหรือรับในฐานะตัวแทนหรือลูกจางของผูกูยืมเงิน หรือของ
ผูใหกูยืมเงิน หรือในฐานะอื่นใด และไมวาการรับหรือจายเงิน ทรัพยสิน ผลประโยชนอื่นใด หรือ
ผลประโยชนตอบแทนนั้น จะกระทําดวยวิธีการใด ๆ ซึ่งการจายผลประโยชนตอบแทนนั้น หมายถึง
เงิน ทรัพยสิน หรือผลประโยชนอื่นใดที่ผูกูยืมเงิน หรือบุคคลอื่น จายหรือจะจายใหแกผูใหกูยืมเงิน
เพื่อการกูยืมเงิน โดยจายเปนดอกเบี้ย เงินปนผลหรือลักษณะอื่นใด
สําหรับการกระทําความผิดฐานกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน ไดแก การกระทําความผิด
ตามมาตรา ๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแ กไขเพิ่ม เติม พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปน
การฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และผูที่ตองไดรับโทษเชนเดียวกับ
ผูกระทําความผิดฐานกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน ไดแก ผูที่กระทําความผิดตามขอสันนิษฐาน
ของมาตรา ๕ แหงพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ โดยไมสามารถ
พิสูจนหักลางขอสันนิษฐานนั้นได ซึ่งการกระทําความผิดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ ตองระวางโทษ
จําคุกตั้งแตหาปถงึ สิบป และปรับตั้งแตหาแสนบาทถึงหนึ่งลานบาท และปรับอีกไมเกินวันละหนึ่งหมื่นบาท
ตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู โดยมาตรา ๘ แหงพระราชกําหนดการกูยืมเงิน ที่เปนการฉอโกงประชาชน
พ.ศ. ๒๕๒๗ ใหอํา นาจพนั กงานเจาหนา ที่ถา มีเ หตุอั น ควรเชื่อ วา ผูกู ยืม เงิน ผูใ ดที่เ ปน ผูตอ งหา
วากระทําความผิดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ มีหนี้สินลนพนตัวตามกฎหมายวาดวยการลมละลาย
หรือมีสินทรัพยไมพอชําระหนี้สิน และเห็นสมควรใหมีการดําเนินการยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูนั้น
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ไวกอนเพื่อคุมครองประโยชนของประชาชนผูใหกูยืมเงิน ใหพนักงานเจาหนาที่โดยอนุมัติของรัฐมนตรี
วาการกระทรวงการคลัง มีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสิน ของผูนั้น ไวกอนได แตจะยึดหรืออายัด
ทรัพยสิน ไวเกินกวาเกาสิบวันไมได เวน แตพนักงานอัยการไดฟองคดีอาญาแกผูกระทําความผิดตาม
มาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ ตอศาลตามมาตรา ๙ หรือไดฟองผูกูยืมเงินที่เปนผูตองหาวากระทําความผิด
ตอ ศาลลม ละลายตามมาตรา ๑๐ โดยใหคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพยยังคงมีผลตอไปจนกวาศาลจะสั่ง
เปนอยางอื่น ทั้งนี้เมื่อไดมีการยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูใดไว หรือเมื่อพนักงานเจาหนาที่มีเหตุอันควร
เชื่อวาผูกูยืม เงิน ที่เปน ผูตองหาวากระทําความผิดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ มีหนี้สิน ลนพน ตัว
ตามกฎหมายวาดวยการลมละลาย หรือมีสินทรัพยไมพอชําระหนี้สิน แตยังไมสมควรสั่งยึดหรืออายัด
ทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาที่สงเรื่องใหพนักงานอัยการเพื่อพิจารณาดําเนินคดีลมละลาย
ตอไปตามมาตรา ๑๐ นอกจากนี้ การยึดหรืออายัดทรัพยสิน ใหนําบทบัญญัติตามประมวลรัษฎากร
ที่เกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสินมาใชบังคับโดยอนุโลม
สําหรับ “ผูตองหา” ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒ หมายถึงบุคคล
ผูถูกกลาวหาวาไดกระทําความผิด แตยังมิไดถูกฟองตอศาล กรณีตามพระราชกําหนดฯ เมื่อปรากฏวา
กระทรวงการคลังไดทําการรองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนวาผูกูยืมเงิน กระทําความผิดตาม
มาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ แหงพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชนแลว ในระหวาง
การสอบสวนของพนักงานสอบสวน ผูกูยืมเงินมีสถานะเปนผูตองหาโดยมาตรา ๘ แหงพระราชกําหนดฯ
ใหอํานาจพนักงานเจาหนาที่สามารถใชดุลพินิจไดหากมีเหตุอันควรเชื่อวาผูตองหามีหนี้สินลนพนตัว
ตามกฎหมายวาดวยการลม ละลาย หรือมีทรัพยสินไมพอชําระหนี้ สามารถดําเนิน การยึดหรืออายัด
ทรัพยสินของผูนั้นไวกอนได โดยอนุมัติของรัฐ มนตรีวาการกระทรวงการคลัง โดยใหยึดหรืออายัด
ทรัพยสิน ไวไดเพียง ๙๐ วัน จนกวาจะมีการฟองคดีอาญา หรือคดีลม ละลายตอศาล คําสั่งยึดหรือ
อายัดทรัพยจึงยังคงมีผลตอไปจนกวาศาลจะสั่งเปนอยางอื่น
การยึดหรืออายัดทรัพยสินตามพระราชกําหนดฯ ในขณะที่ผูกูยืมเงินอยูระหวางการสอบสวน
ของพนักงานสอบสวนหรือเจาหนาที่ตํารวจ ซึ่งมีสถานะเปนเพียงผูตองหานั้น ยอมเปนไปเพื่อการคุมครอง
ประโยชนของประชาชนผูใหกูยืม เงิน จึงตองใหพนักงานเจาหนาที่รีบทําการยึดหรืออายัดทรัพยสิน
ไวเปนประกัน กอนที่ผูตองหาจะยักยายถายเท ซอนเรน ดวยวิธีการตาง ๆ เพราะเมื่อศาลมีคําพิพากษา
วาผูกูยืมเงินกระทําความผิดตามพระราชกําหนดฯ มาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ หรือพิพากษาใหลมละลายแลว
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จะไดนําทรัพยสินคืนใหแกผูใหกูยืมเงินตอไป ซึ่งการยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูตองหาเปนการคุมครอง
ทรัพยสิน เปน การชั่วคราวกอนมีคําพิพากษาในคดีแ พงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
มาตรา ๒๕๔ (๑) กลาวคือ โจทกชอบที่จะยื่นคําขอฝายเดียวตอศาลพรอมกับคําฟองหรือในเวลาใด ๆ
กอนพิพากษาเพื่อจัดใหมีวิธีคุมครองใด ๆ เชน ใหยึดหรืออายัดทรัพยสินที่พิพาทหรือทรัพยสินของ
จําเลยทั้ งหมดหรือบางสวนไว กอ นพิพ ากษา รวมทั้ งจํานวนเงิน หรือทรัพ ยสิน ของบุคคลภายนอก
ซึ่งถึงกําหนดชําระแกจําเลย เพื่อคุมครองทรัพยสินไวใหแกโจทกภายหลังเมื่อศาลมีคําพิพากษาวาโจทก
เปนฝายชนะคดี สําหรับวิธีการยึดหรืออายัดทรัพยสิน มาตรา ๘ แหงพระราชกําหนดฯ ใหนําบทบัญญัติ
ตามประมวลกฎหมายรัษฎากรที่เกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสินมาใชบังคับโดยอนุโลม ซึ่งมาตรา ๑๒
แหงประมวลรัษฎากรไดบัญญัติเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสินไววา ใหอํานาจอธิบดีหรือผูวาราชการ
จังหวัดหรือนายอําเภอแลวแตกรณี ในการสั่งยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพยสินของผูตองรับผิด
เสียภาษีอากรหรือนําสงภาษีอากร เพื่อนําเงินที่ไดจากการขายทอดตลาดมาชําระคาภาษีอากรที่คางโดยมิตอง
ขอใหศาลออกหมายยึดหรือสั่ง ซึ่งเปนแนวทางเดียวกับพระราชกําหนดฯ ที่ใหอํานาจรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังอนุมัติใ หพนักงานเจาหนาที่สามารถทําการยึดหรืออายัดทรัพยสิน ของผูกูยืมเงิน
ที่เปนผูตองหาวากระทําความผิดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ ไดโดยไมตองขอใหศาลออกหมายยึด
หรือสั่งแตอยางใด และวิธีการยึดและขายทอดตลาดทรัพยสิน ประมวลรัษฎากรใหปฏิบัติตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงโดยอนุโลม ดังนั้น ถึงแมพระราชกําหนดฯ จะใหอํานาจพนักงานเจาหนาที่
ทําการยึดหรืออายัดทรัพยสินไดเอง แตพนักงานเจาหนาที่ก็ตองปฏิบัติตามกระบวนวิธีในการยึดหรือ
อายัดทรัพยสินตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงบัญญัติไว อีกทั้งการที่พนักงานเจาหนาที่
ใชดุลพินิจสงเรื่อ งใหพนักงานอัยการฟองเปน คดีลม ละลายก็เพื่อ ใหศ าลใชกระบวนพิจารณาในคดี
ลมละลายเพื่อเฉลี่ยทรัพยสินคืนใหแกผูใหกูยืมเงิน ซึ่งเปนกระบวนการที่รวดเร็วและใหความเปนธรรม
แกทุกฝาย มาตรา ๘ แหงพระราชกําหนดฯ จึงเปนบทบัญญัติที่ใหการคุมครองประโยชนสาธารณะ
เปนสําคัญโดยไมเปนการละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๔ เปนบทบัญญัติที่องคกรของรัฐตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ และยังเปนบทบัญญัติแ หงกฎหมายที่ใชบังคับเปนการทั่วไปกับผูกูยืม เงิน
ที่เปนผูตองหาวากระทําความผิดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ แหงพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปน
การฉอโกงประชาชนฯ มิไดใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง
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จึงเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเทาที่จําเปน ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ รวมทั้งเปนบทบัญญัติ
ที่ใชบังคับกับผูกูยืมเงินที่เปนผูตองหาวากระทําความผิดตามพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกง
ประชาชนอยางเสมอกัน และใหความคุมครองแกประชาชนผูที่ไดรับความเสียหายตามพระราชกําหนดฯ
เทาเทียมกัน ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง และเปนบทบัญญัติที่มุงคุมครองสิทธิในทรัพยสิน
ของประชาชนผูใหกูยืมเงินใหไดรับทรัพยสินคืน และการใชอํานาจของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๘
จะถูกตรวจสอบโดยศาลตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๐ จึงมิไดขัดตอหลักการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
ของผูตองหา หรือจําเลยกอนมีคําพิพากษาถึงที่สุดแสดงวาบุคคลนั้นไดกระทําความผิดโดยจะปฏิบัติ
ตอบุคคลนั้น เสมือนเปนผูกระทําความผิดมิได ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๓ และเปนบทบัญญัติที่จํากัด
สิทธิของบุคคลในทรัพยสินเทาที่จําเปน ภายในขอบเขตที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ ใหกระทําได ดังนั้น
พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๘ จึงไมขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๘
วรรคหนึ่ง
สําหรับมาตรา ๑๐ แหงพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗
เปนบทบัญญัติที่กําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑในการดําเนินการของพนักงานอัยการและศาล
ลมละลาย เมื่อพนักงานเจาหนาที่สงเรื่องใหพนักงานอัยการพิจารณาดําเนินคดีลมละลายตามมาตรา ๘
เพื่อใหความคุมครองประโยชนของประชาชนผูใหกูยืมเงิน โดยกําหนดใหพนักงานอัยการมีอํานาจฟอง
ผูกูยืม เงิน ที่เปน ผูตองหาว ากระทําความผิดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ เปน บุคคลลมละลายได
เมื่อเปน ผูมีหนี้สินลน พน ตัว หรือมีสินทรัพยไมพอชําระหนี้สินไดแ ละเปนหนี้ผูใหกูยืมเงิน รายหนึ่ง
หรือหลายรายเปนจํานวนไมนอยกวาหนึ่งแสนบาท รวมทั้งหนี้นั้นอาจกําหนดจํานวนไดโดยแนนอน
ไมวาหนี้นั้นจะถึงกําหนดชําระโดยพลันหรือในอนาคตก็ตาม ทั้งนี้ การฟองคดีลมละลายโดยใหถือวา
พนักงานอัยการมีฐานะและสิทธิหนาที่เสมือนเจาหนี้ผูเปนโจทก และหากศาลพิจารณาไดความจริงขางตน
จึงใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยลูกหนี้เด็ดขาดได นอกจากนั้นการพิพากษาคดีลม ละลายตามมาตรานี้
ใหศาลมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับสวนแบงทรัพยสินของเจาหนี้ในลําดับ (๘) ของมาตรา ๑๓๐
แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ซึ่งปจจุบันคือ (๗) ของมาตรา ๑๓๐ ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๑ เพื่อใหเกิดความเปนธรรม
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แกเจาหนี้ทั้งหลาย โดยใหคํานึงถึงผลประโยชนตอบแทนที่เจาหนี้ผูใหกูยืมเงินแตละรายไดรับมาแลว
กอนมีการดําเนินคดีลมละลายดวย
การที่พระราชกําหนด ฯ มาตรา ๑๐ ใหพนักงานอัยการมีอํานาจฟองผูกูยืมเงินที่เปนผูตองหา
วากระทําความผิดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ เปนบุคคลลมละลายและใหดําเนินกระบวนพิจารณา
ไปตามกฎหมายวาดวยการลมละลาย เมื่อเขาหลักเกณฑตามพระราชกําหนด ฯ มาตรา ๑๐ (๑) (๒)
และ (๓) พระราชบัญ ญั ติ ล ม ละลายเป น กฎหมายที่ กํา หนดวิ ธีก ารรวบรวมทรัพ ย สิ น ของลู ก หนี้
เพื่อประโยชนแ กเจาหนี้ทั้งหลายอยางเทาเทียมกันไมวาจะเปน เจาหนี้ผูเปน โจทกหรือเจาหนี้อื่น ๆ
โดยบัญญัติใหเจาหนี้ผูเปนโจทกและเจาหนี้อื่น ๆ จะตองยื่นคําขอรับชําระหนี้ตอเจาพนักงานพิทักษทรัพย
ภายหลังที่ศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด ซึ่งเจาพนักงานพิทักษทรัพยจะเปนผูดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสิน
ของลูกหนี้ตามที่กฎหมายใหอํานาจไว เพื่อจัดสรรใหแกเจาหนี้ตามคําพิพากษาของศาล นอกจากนั้น
กฎหมายลมละลายยังมีวิธีพิจารณาคดีที่สะดวกรวดเร็ว และเสียคาใชจายนอยกวาคดีธรรมดา กฎหมาย
ลมละลายมีกระบวนวิธีที่มุงเนนประโยชนของเจาหนี้ทุกคนอยางเทาเทียมกัน การที่พระราชกําหนด
การกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชนฯ ไดนําแนวทางตามกฎหมายลมละลายมาบัญญัติไวในพระราช
กําหนดฯ ดังกลาว ยอมเปน ประโยชนแกผูใหกูยืม เงิน ที่ถูกหลอกลวงซึ่งจะมีฐานะเปนเจาหนี้ในคดี
ลมละลาย ซึ่งเมื่อศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพย จะมีผลใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเขามาจัดการกิจการและ
ทรัพยสินของผูตองหา ทั้งนี้เพื่อมิใหผูนั้นกระทําการใด ๆ เกี่ยวกับกิจการและทรัพยสินจนทําใหไมมี
ทรัพยสิน เหลืออยูเพียงพอที่จะชําระคืน ใหกับผูใ หกูยืมเงิน สําหรับกระบวนพิจารณาคดีลมละลาย
เมื่อศาลรับคําฟองของเจาหนี้แลว ศาลตองพิจารณาใหไดความจริงตามฟอง กลาวคือตองพิจารณาวา
เขาหลักเกณฑตามพระราชกําหนดฯ มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ ถาศาลพิจารณาไดความจริงตามฟอง
ใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยของลูกหนี้เด็ดขาด แตถาไมไดความจริงหรือลูกหนี้นําสืบไดวาอาจชําระหนี้
ไดทั้งหมดหรือมีเหตุอื่นที่ไมควรใหลูกหนี้ลมละลายใหศาลยกฟอง ซึ่งเปนไปตามมาตรา ๑๔ แหงพระราช
บัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ เมื่อศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดทําใหเจาพนักงานพิทกั ษทรัพย
มีอํานาจตามมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติลมละลาย ฯ ในการเขาจัดการทรัพยสิน ของลูกหนี้
ซึ่งพระราชกําหนด ฯ ไดนําหลักเกณฑดังกลาวมาบัญญัติไวในมาตรา ๑๐ เกี่ยวกับหลักเกณฑในการ
ฟองใหผูกูยืมเงินที่เปนผูตองหาวากระทําความผิดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ แหงพระราชกําหนด ฯ
และเมื่อศาลพิจารณาไดความจริงตามฟอง กลาวคือเขาหลักเกณฑ ในมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๑) (๒)
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และ (๓) แลว ใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยผูกูยืมเงินเด็ดขาด เมื่อศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดแลว
เจาพนักงานพิทักษทรัพยจึงมีอํานาจเขาจัดการทรัพยสินของผูกูยืมเงิน ตามมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติ
ลมละลายฯ นอกจากนั้น พระราชกําหนดฯ มาตรา ๑๐ ยังบัญญัติใหยกเวน คาธรรมเนียม คาฤชา
ธรรมเนียม หรือการวางเงินประกันตาง ๆ ตามกฎหมายลมละลาย และในการพิพากษาคดีลมละลาย
ใหศาลมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับสวนแบงทรัพยสินของเจาหนี้ เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแก
เจาหนี้ทั้งหลาย โดยคํานึงถึงผลประโยชนที่เจาหนี้ผูใหกูยมื เงินแตละรายไดรับมาแลวกอนมีการดําเนิน
คดีลมละลายดวย ซึ่งเปนบทบัญญัติที่แตกตางจากกฎหมายลมละลาย แตเปนประโยชนแกผูใหกูยืมเงิน
ที่เปนเจาหนี้ทั้งหลายโดยไมตองเสียคาใชจายในการดําเนินคดีลม ละลายและไดรับทรัพยสิน คืนอยาง
เปน ธรรมตามจํานวนที่เสียหายไป อยางไรก็ตาม กรณีที่หลักเกณฑใ นการฟองลมละลายระหวาง
พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ แกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติลมละลาย
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ (๒) กับพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน
พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๑๐ (๒) มีความแตกตางกันในเรื่องจํานวนหนี้ กลาวคือ ตามพระราชบัญญัติ
ลมละลายฯ กําหนดจํานวนไมนอยกวาหนึ่งลานบาทสําหรับลูกหนี้ซึ่งเปนบุคคลธรรมดา หรือไมนอยกวา
สองลานบาทสําหรับลูกหนี้ซึ่งเปนนิติบุคคล แตตามพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน ฯ
กําหนดเปนจํานวนไมนอยกวาหนึ่งแสนบาทนั้น เห็นวา การฟองลมละลายตามพระราชกําหนดการ
กูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชนฯ มีมูลกรณีมาจากการกระทําความผิดทางอาญาตามพระราชกําหนดฯ
มาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ ซึ่งมีผลกระทบตอประชาชนเปนจํานวนมาก และวัตถุประสงคของการฟอง
คดีลมละลายเพื่อรวบรวมทรัพยสินของผูกระทําความผิดมาจายคืนใหกับประชาชน อันเปนการคุมครอง
ประโยชนของประชาชนที่อาจไดรับความเสียหายจากการถูกหลอกลวง ซึ่งแตกตางจากการฟองลมละลาย
ตามพระราชบัญญัติลมละลายฯ ที่มูลกรณีเกิดจากการผิดสัญญาในทางแพง บทบัญญัติแหงพระราชกําหนดฯ
มาตรา ๑๐ จึงเปนบทบัญญัติที่ไมไดละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพของบุคคลตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ และเปนบทบัญญัติที่กําหนดใหองคกรของรัฐตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖ และยังเปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ใชบังคับ
เปนการทั่วไปกับผูกูยืมเงินที่เปนผูตองหาวากระทําความผิดตามพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกง
ประชาชนฯ มิไดใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง จึงเปนการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลเทาที่จําเปนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ รวมทั้งเปนบทบัญญัติที่ใชบังคับ
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เปนการทั่วไปกับผูกูยืมเงินที่เปนผูตองหาวากระทําความผิดตามพระราชกําหนดฯ อยางเสมอกันและ
ใหความคุมครองแกประชาชนผูไดรับความเสียหายตามพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกง
ประชาชนเทาเทียมกันตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง และเปนบทบัญญัติที่มีวัตถุประสงค
เพื่อคุม ครองประโยชนของประชาชนผูใ หกูยืมเงินซึ่งอาจไดรับความเสียหายจากการถูกหลอกลวง
จึงมิไดขัดตอหลักการคุมครองสิทธิแ ละเสรีภาพของผูตองหาหรือจําเลยกอนมีคําพิพากษาอัน ถึงที่สุด
แสดงวาบุคคลนั้นไดกระทําความผิดโดยจะปฏิบัติตอบุคคลนั้น เสมือนเปนผูกระทําความผิดมิไดตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๓ และเปนบทบัญญัติที่จํากัดสิทธิของบุคคลในทรัพยสินเทาที่จําเปน ภายใน
ขอบเขตที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ ใหกระทําได ดังนั้น พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกง
ประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๑๐ จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙
มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง
ดวยเหตุผ ลดังกลาว จึงวินิจฉัยวา พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน
พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ ไมขัดหรือ แยงตอรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๒๖
มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง
นายอภัย จันทนจุลกะ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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คําวินิจฉัยของ นายอุระ หวังออมกลาง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๖๓/๒๕๔๘

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๘

เรื่อง ศาลอุ ทธรณ สงคํ าโต แย งของจํ าเลย (บริ ษั ท บลิสเชอร อิ นเตอร กรุ พ จํ ากั ด กั บพวก) ขอให
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ (กรณีพระราชกําหนดการกูยืมเงิน
ที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง)
ขอเท็จจริงไดความวา บริษัท บลิสเชอร อินเตอรกรุพ จํากัด เปนนิติบุคคลมีวัตถุประสงค
ประกอบกิจการใหบริการจัดหาหรือจองสถานที่พักตากอากาศ สถานที่พักผอนหยอนใจ เชน โรงแรม
รีสอรท ทั้งในและนอกราชอาณาจักร รวมทั้งจัดหายานพาหนะไปรับสง จัดทัวร นําเที่ยวยังสถานที่
ตาง ๆ ทั้งในและนอกราชอาณาจักร รวมทั้งอํานวยความสะดวกตาง ๆ เชน แจงขาวสารขอมูลเกี่ยวกับ
การทองเที่ยว โดยใหบริการเฉพาะสมาชิกของบริษัท ฯ เทานั้น
เมื่อระหวางวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๓๗ ถึงวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๓๗ บริษัท ฯ ไดประกาศ
โฆษณาชักชวนประชาชนทั่วไปใหเขาสมัครสมาชิกของบริษัท ฯ โดยเรียกคาสมาชิกในอัตราคนละ
๓๐,๐๐๐ บาท และ ๖๐,๐๐๐ บาท สมาชิกจะไดรับสิทธิในการบริการสถานที่พักตากอากาศ โรงแรม
สถานที่ ออกกํ าลังกาย รวมทั้ง การจั ดซื้อสิ น คาร านอาหารและโรงพยาบาลในราคาที่ ลดเป น พิเศษ
นอกจากนั้นหากสมาชิกคนใดสามารถชักจูงบุคคลภายนอกเขามาเปนสมาชิกใหมของบริษัท ฯ ได
ก็จะจายผลประโยชนตอบแทนใหกับผูชักจูงในอัตราสูง อันเปนการหาลูกคาหรือสมาชิกตอเนื่องกันไป
โดยไมมีสิ้น สุดแบบลูกโซ นายธวัช คูนาเอก กับพวกรวม ๑๒๔ คน ไดสมัครเขาเปน สมาชิกของ
บริษัท ฯ ไดจายเงิน คาสมาชิก ในอัตราคนละ ๓๐,๐๐๐ บาท แตเมื่อ นายธวัช คูนาเอก กับพวก
บางรายไดขอใชสิทธิบริการดังกลาว กลับไมไดรับการบริการตามเงื่อนไขที่กําหนดไว นายธวัช คูนาเอก
กับพวก เห็นวา พฤติการณดังกลาวเปนการกระทําความผิด จึงไดรองเรียนตอพนักงานเจาหนาที่เพื่อให
ดําเนินคดีกับบริษัท ฯ และกับพวก กับขอใหเรียกเงินคาสมาชิกที่ไดจายไปดังกลาวคืนดวย
พนักงานเจาหนาที่ไดพิจารณาประกอบกับติดตามสืบสวนพฤติการณของบริษัท ฯ อยูแลว
กอ นที่ มีการรองเรียนแลว เห็ น วา บริษั ท ฯ ใหบริ การสมาชิก ในรู ปแบบการจั ดสรรวัน พั กผอ น
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(Time Sharing) ดวยการใหบริการสถานที่พักผอน โรงแรม รีสอรท จัดนําเที่ยว จัดหาสถานที่
ออกกําลังกายแกสมาชิก และใหบริการสวนลดในการจัดซื้อสิน คาจากหางสรรพสิน คา รานอาหาร
ราคาพิเศษแกสมาชิก บริษัท ฯ ไดรวมกับนายธน อัจฉริยวโรดม และนางสาวอังสุนีย พัฒนานิธิ
กระทําธุรกิจบริการดังกลาวบังหนา และปกปดความจริง ซึ่งความจริงแลวธุรกิจที่ดําเนินการดังกลาว
เปน การระดมเงินทุนจากประชาชนที่หลงเชื่อจากการโฆษณาของบริษัท ฯ นายธน อัจฉริยวโรดม
และนางสาวอังสุนีย พัฒนานิธิ กลาวคือ ไดหลอกลวงชักชวนประชาชนใหเขาเปนสมาชิกของบริษัท ฯ
โดยรับเงิน จากสมาชิกในอัตราคนละ ๓๐,๐๐๐ บาท บาง ๖๐,๐๐๐ บาท บาง โดยตกลงจะจาย
ผลประโยชนต อบแทนให แ ก สมาชิก เหลา นั้น ที่ส ามารถชัก จูง บุค คลอื่ น ใหเ ขา มาเปน สมาชิ กใหม
กับบริษัท ฯ ไดใ นอัตราที่สูงกวาอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สถาบัน การเงิน ตามกฎหมายวาดวยดอกเบี้ย
เงิน ใหกูยืมของสถาบันการเงินจะพึงจายไดเพื่อเปน การจูงใจใหสมาชิกเหลานั้น หาสมาชิกรายใหม
ตอ ๆ ไป แลวนําเงินคาสมัครสมาชิกของสมาชิกใหมมาจายใหแกสมาชิกเหลานั้นหมุนเวียนกันไป
แบบแชรลูกโซ การกระทําของบุคคลทั้งสามกับพวก มีลักษณะเขาขายเปนการกระทําความผิดฐานกูยืมเงิน
ที่เปนการฉอโกงประชาชน ตามพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗
และพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗
พ.ศ. ๒๕๓๔ และรวมฉอโกงประชาชนและเพื่อปองกันมิใหประชาชนหลงเชื่อคําโฆษณาหลอกลวง
ชักชวนเขาสมัครเปนสมาชิกของบริษัท ฯ อีกตอไป เนื่องจากการชักชวนดังกลาวไดกระจายไปตาม
ตางจังหวัดตามชนบทในหมูผูมีรายไดนอย กลุมเกษตรกร ชาวไร ชาวนา ผูใ ชแ รงงานคนยากจน
ตอมาในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๓๗ กระทรวงการคลังจึงไดรองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวน
กองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ กรมตํารวจใหดําเนินคดีกับบริษัท ฯ นายธน อัจฉริยวโรดม
และนางสาวอังสุนีย พัฒนานิธิ กับพวกตอไป
พนัก งานสอบสวน กองบั งคั บการสื บสวนสอบสวนคดีเ ศรษฐกิ จ กรมตํารวจได ทํา การ
สอบสวนแลว เห็นวา การกระทําของบริษัท ฯ นายธน อัจฉริยวโรดม และนางสาวอังสุนีย พัฒนานิธิ
เปนความผิดขอหารวมกันกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชนและรวมกันดําเนินกิจการกูยมื เงินเปนปกติ
ธุระที่เปนการฉอโกงประชาชนและรวมกันฉอโกงประชาชนตามขอกลาวหา ทั้งนี้โดยไดรวมกระทําความผิด
กับนางสาวปรจวรรณ เบญจมาศมงคล นายสาวิตร โกกิลานนท นางสาวมณีรัตน ถาวรยศ นายแสงทอง
แซกิม นายกิตติ เสนียสิริกุล นายอรรณพ กุลเสวตร และนายสุพจน โชติเสรีวิทย ทําใหประชาชน
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จํานวน ๒๔,๑๒๙ คน หลงเชื่อ มาสมัครเปนสมาชิกกับบริษัท ฯ โดยบริษัท ฯ มีรายรับจากคาสมัคร
สมาชิกทั้งสิ้นรวมเปนเงิน ๗๒๗,๔๔๐,๐๐๐ บาท ตอมาพนักงานอัยการดําเนินคดีฟองรองบริษัท ฯ
นายธน อัจฉริยวโรดม และนางสาวอังสุนีย พัฒนานิธิ นางสาวปรจวรรณ เบญจมาศมงคล นายสาวิตร
โกกิลานนท นางสาวมณีรัตน ถาวรยศ นายแสงทอง แซกิม นายกิตติ เสนียสิริกุล นายอรรณพ กุลเสวตร
และนายสุพจน โชติเสรีวิทย เปนจําเลยที่ ๑ ถึงที่ ๑๐ ตามลําดับ ใหเปนบุคคลลมละลาย ตามพระราช
กําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๑๐
โจทกไดพิจารณาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานตามทางสอบสวนแลวไดความวา จําเลยที่ ๑
เปนนิติบุคคลตามกฎหมายโดยมีจําเลยที่ ๒ และที่ ๓ เปนกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนจําเลยที่ ๑
จําเลยที่ ๔ ที่ ๕ และที่ ๖ จดทะเบียนเปนกรรมการบริษัทจําเลยที่ ๑ โดยมีจําเลย ที่ ๘ ที่ ๙ และ
ที่ ๑๐ เปนผูจัดการสาขา และจําเลยที่ ๗ เปนเจาหนาที่ผูบริหารฝายขายและประธานชมรมฝายขายในการ
จัดหาสมาชิกใหมของบริษัทจําเลยที่ ๑ จําเลยที่ ๒ ถึงที่ ๑๐ เปนผูรับผิดชอบในการดําเนินงานของ
จําเลยที่ ๑ ระหวางวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๓๔ ถึงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๓๗ จําเลยทั้ง ๑๐
ไดรวมกันดําเนินกิจการกูยืมเงินเปนปกติธุระที่เปนการฉอโกงประชาชน และรวมกันฉอโกงประชาชน
ดวยวิธีโฆษณาประกาศทางสื่อมวลชนทั้งทางโทรทัศน วิทยุ และหนังสือพิมพ ตลอดจนแจกจายเอกสาร
เผยแพรกระจายขาวชักชวนดวยวาจา และแตงตั้งบุคคลจํานวนมากใหกระทําการประกาศโฆษณาแพรขาว
ใหปรากฏแกประชาชนทั่วไป ตั้งแตสิบคนขึ้นไปวา จําเลยที่ ๑ ประกอบธุรกิจใหบริการจัดสรรวันพักผอน
แกสมาชิกฟรีป ละ ๔ วัน ๔ คื น จัด บริการสถานที่ พักผอน สถานที่ออกกําลังกาย (FITNESS)
ใหบริการฟรีตลอดทั้งป จัดฝกอบรมการพูดในที่ชุมชนพัฒนาบุคลิกภาพ บริการจองหองพัก โรงแรม
สถานที่พักผอนทั่วประเทศในราคาสวนลด รอยละ ๑๐ - ๕๐ จัดจําหนายสินคาตั๋วเครื่องบิน รถเชา
และจัดทองเที่ยวในราคาพิเ ศษ ใหบริการสวนลดรอยละ ๕ - ๓๕ ในการจัดซื้อและบริการจาก
หางสรรพสินคา ภัตตาคาร และโรงพยาบาล โดยจําเลยที่ ๑ จะใหบริการเฉพาะสมาชิกของจําเลยที่ ๑
เทานั้น
โฆษณาและประกาศแจงดวยวา หากสมาชิกคนใดประสงคจะเปนพนักงานหรือสมาชิกฝาย
ขายอิสระของจําเลยที่ ๑ จะตองผานการฝกอบรมหลักสูตรเบื้องตนของจําเลยที่ ๑ ตองชําระเงินคาสมัคร
อีกคนละ ๑,๕๐๐ บาท และคาตอสมาชิกฝายขายอิสระทุกปอีกปละ ๑,๕๐๐ บาท แลวสมาชิกฝายขาย
อิสระนี้จะมีสิทธิแนะนําชักชวนบุคคลภายนอกเขาเปนสมาชิกใหมของจําเลยที่ ๑ ได โดยจําเลยที่ ๑
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จะจายผลประโยชนตอบแทนในลักษณะเปนเงินกําไร เงินสวนลด เงินสวนลดพิเศษ เงินโบนัส และ
เงินปนผลใหกับสมาชิกผูแนะนํา นอกจากนั้นยังไดผลประโยชนตอบแทนอื่นอีก และการจายผลประโยชน
ตอบแทนของจําเลยที่ ๑ ใหกับสมาชิกฝายขายอิสระมีจํานวนสูงกวาอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สถาบันการเงิน
ตามกฎหมายวาดวยดอกเบี้ยเงินใหกูยืม ของสถาบัน การเงินจะพึงจายได เพื่อเปนสิ่งลอใจใหสมาชิก
ฝายขายอิสระจะไดชักชวนใหบุคคลภายนอกเขาเปนสมาชิกใหม โดยจําเลยที่ ๑ จะไดนําเงินคาสมัคร
เปนสมาชิกใหมมาหมุนเวียนจายเปนผลประโยชนตอบแทนใหกับสมาชิกฝายขายอิสระอยางตอเนื่อง
โดยที่จําเลยทั้ง ๑๐ ไดรูหรือควรรูอยูแลววาตนเองไมสามารถประกอบกิจการใด ๆ โดยชอบดวยกฎหมาย
ที่จะใหผลประโยชนตอบแทนพอเพียงที่จะนํามาจายในอัตรานั้นได จําเลยทั้ง ๑๐ มิไดมีเจตนาที่จะ
ประกอบธุรกิจจัดสรรวันพักผอนใหแกสมาชิกดังที่ประกาศโฆษณาไว แตจําเลยทั้ง ๑๐ มีเจตนาทุจริต
หลอกลวงประชาชนโดยอางการใหบริการดังกลาวบังหนา และปกปดความจริง จําเลยทั้ง ๑๐ มีเจตนา
ที่จะระดมเงินทุนดวยวิธีหาสมาชิกใหมเพิ่มเติมอยางไมจํากัดใหมากที่สุดเพื่อจําเลยทั้ง ๑๐ จะไดเงิน
คาสมัครสมาชิกใหม ในอัตราคนละ ๓๐,๐๐๐ และ ๖๐,๐๐๐ บาท
การกระทําของจําเลยทั้ง ๑๐ เปนความผิดฐานกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน โดยจําเลย
ทั้ง ๑๐ ไดดําเนินการกูยืมเงินเปนปกติธุระ ตามพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน
พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๔ และมาตรา ๕ ประกอบพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดการ
กูยืม เงิน ที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ พ.ศ. ๒๕๓๔ และเปนการฉอโกงประชาชน
ไดมีประชาชนหลงเชื่อมาสมัครเปนสมาชิกของจําเลยที่ ๑ ถึง ๒๔,๑๒๙ คน และไดจายเงินคาสมาชิก
ใหแกจําเลยที่ ๑ แลว รวมทั้งสิ้น จํานวน ๗๒๗,๔๔๐,๐๐๐ บาท และเนื่องจากวัตถุประสงคในการ
ดําเนินธุรกิจของจําเลยทั้ง ๑๐ ดังกลาว เปนการขัดตอกฎหมายโดยชัดแจง จําเลยทั้ง ๑๐ จึงมีหนี้เงิน
ที่จะตองคืนใหแกสมาชิกที่ถูกหลอกลวงเต็มตามจํานวนที่จําเลยที่ ๑ ไดรับมา และการที่จําเลยทั้ง ๑๐
เปนหนี้ผูเสียหายจํานวน ๒๔,๑๒๙ ราย รวมเปนเงินทั้งสิ้น จํานวน ๗๒๗,๔๔๐,๐๐๐ บาท หนี้สิน
ดังกลาวเกิดจากการหลอกลวงใชกลอุบายในการดําเนินธุรกิจอันมิชอบดวยกฎหมายของจําเลยทั้ง ๑๐
ซึ่งจําเลยทั้ง ๑๐ จะตองรวมกันรับผิดชอบคืนเงินดังกลาวใหกับผูเสียหายทั้งหมด หนี้ดังกลาวเปนหนี้
ที่กําหนดจํานวนไดโดยแนนอนและไดมีการตรวจสอบหลักทรัพยและหนี้สินของจําเลยทั้ง ๑๐ แลว
ปรากฏวา ทรัพยสินของจําเลยทั้ง ๑๐ ที่มีอยูไมพอชําระหนี้แกผูเสียหายทั้งหมดได จึงถือไดวาจําเลยทั้ง ๑๐
เปน ผูมีหนี้สิน ลน พน ตัว นอกจากนั้น จําเลยที่ ๒ ที่ ๕ ที่ ๖ ที่ ๘ และที่ ๑๐ ยังไดไปเสียจาก
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เคหสถานที่เคยอยู เพื่อประวิงการชําระหนี้หรือมิใหเจาหนี้ไดรับชําระหนี้และเพื่อหลบหนีการจับกุม
ของพนักงานสอบสวน จนถึงวันฟองยังจับกุมตัวไมได พฤติการณของจําเลยทั้ง ๑๐ แสดงวา มีหนี้สิน
ลนพนตัว เขาเงื่อนไขที่จะถูกฟองใหเปนบุคคลลมละลายได เพื่อคุมครองประโยชนของประชาชน
และผูเสียหายดังกลาว พนักงานอัยการไดอาศัยอํานาจตามพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกง
ประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๑๐ ฟองจําเลยทั้ง ๑๐ ใหเปนบุคคลลมละลาย
จําเลยที่ ๑ จําเลยที่ ๔ จําเลยที่ ๕ จําเลยที่ ๖ จําเลยที่ ๘ และจําเลยที่ ๑๐ ยื่นคําใหการปฏิเสธ
ฟองของโจทกและตอสูวา จําเลยที่ ๑ ไมเคยประกอบการผิดจากวัตถุประสงค ไมเคยถูกทางราชการ
(กระทรวงพาณิชย) กลาวหาวา ทําธุรกิจผิดจากที่จดทะเบียนไวแตอยางใด และไมเคยกระทําการใด
อันเปนการระดมทุนนอกระบบ อันเปนความผิดตามพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน
พ.ศ. ๒๕๒๗ และพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนด ฯ พ.ศ. ๒๕๓๔ การเขารองเรียน
ของนายธวัช คูนาเอก กับพวกรวม ๑๒๔ คน ตอพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชกําหนดการกูยืมเงิน
ที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ นั้น จะมีการรองเรียนกันจริงหรือไมเพียงใด จําเลยที่ ๑
ไมเคยทราบมากอน ทราบแตเพียงวาสมาชิกสวนใหญของจําเลยที่ ๑ ไมไดไปรองเรียนตอกระทรวงการคลัง
และไมเคยผิดสัญญาบริการกับบุคคลใดหรือลูกคารายใด สวนจําเลยที่ ๒ จําเลยที่ ๓ จําเลยที่ ๗
และจําเลยที่ ๙ ไมไดยื่นคําใหการ
เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๕ ศาลลมละลายกลางมีคําสั่งพิทักษทรัพยของลูกหนี้ทั้งสิบ
เด็ดขาด ตามพระราชกําหนดการกูยืม เงิน ที่เปน การฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๑๐
และพระราชบัญญัติล มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๑๔ ปรากฏตามคดีหมายเลขแดงที่
๒๔๒/๒๕๔๕
จําเลยที่ ๑ และจําเลยที่ ๓ ไดยื่นอุทธรณคําสั่งศาลลมละลายกลาง ขอใหศาลอุทธรณมีคําสั่ง
ใหเพิกถอนคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดของลูกหนี้ทั้งสิบ และพิพากษากลับคําพิพากษาของศาลชั้นตน
ใหยกฟอง ใหปลอยทรัพยที่กระทรวงการคลังมีคําสั่งใหยึดหรืออายัดทรัพยสินของจําเลยที่ ๑ กับพวก
รวม ๑๐ คน และใหโจทกใชคาฤชาธรรมเนียม และคาทนายความในอัตราอยางสูง แทนจําเลยที่ ๑
จําเลยที่ ๓ ในศาลชั้นตนและศาลอุทธรณดวย
เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๗ จําเลยที่ ๑ และจําเลยที่ ๓ ยื่นคํารองตอศาลอุทธรณโตแยงวา
พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๓๔
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มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐
วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง กลาวคือ พระราชกําหนดการกูยืมเงิน ฯ มาตรา ๘
และมาตรา ๑๐ ลิดรอนและจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ซึ่งเปนเพียงผูตองหาวาเปนผูกระทํา
ความผิดตามพระราชกําหนดเทานั้น ยังมิไดเปนผูกระทําความผิดแตอยางใด ซึ่งตามรัฐธรรมนูญไดบัญญัติไววา
ผูที่เปนผูตองหาหรือจําเลย ใหสันนิษฐานไวกอนวาไมมีความผิดและกอนมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดวา
บุคคลใดได กระทําความผิด จะปฏิบัติตอบุ คคลนั้น เสมื อ นเปน ผูก ระทําความผิดมิได ซึ่งการที่ใ ห
พนักงานเจาหนาที่ใชดุลพินิจดังกลาว ในขณะที่ผูถูกกลาวหายังคงเปนเพียงผูตองหา โดยศาลยังมิไดมี
คําพิพากษาอันถึงที่สุดวามีความผิด ใหมีอํานาจในการที่จะยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูตองหา รวมทั้ง
การใหอํานาจพนักงานอัยการฟองผูกูยืมเงินที่เปนผูตองหาวากระทําความผิด มาตรา ๔ หรือมาตรา ๕
เปนบุคคลลมละลายได ยอมทําใหบุคคลเหลานั้นไดรับความเสียหายและเปนการกระทําที่เสมือนหนึ่งวา
ผูถูกกลาวหาถูกศาลพิพากษาวา เปน ผูกระทําความผิดตามพระราชกําหนดดังกลาวแลว ทั้ง ๆ ที่
ผูตองหามีสิทธิอันสมบูรณที่จะตอสูคดีเพื่อพิสูจนความบริสุทธิ์ของตน ซึ่งในระหวางที่ยังไมมีคําพิพากษา
ของศาลวาผูตองหาหรือจําเลยเปนผูกระทําความผิดหรือไม กลับตองถูกยึดหรืออายัดทรัพยสินและถึงขนาด
ถูกฟองใหเปนบุคคลลมละลายไดทันที โดยอาศัยเพียงแคการใชดุลพินิจของพนักงานเจาหนาที่เทานั้น
ทั้งในพระราชกําหนดดังกลาวก็ไมมีบทบัญญัติคุมครองผูที่ถูกกลาวหาที่ตกเปนผูตองหาหรือจําเลยวา
หากตอมาภายหลังผูตองหาหรือจําเลยมิไดเปนผูกระทําความผิดแลว จะไดรับการเยียวยาแกไขอยางไร
ซึ่งการใชดุลพินิจของพนักงานเจาหนาที่ดังกลาว ก็มิไดมีหลักประกันอันใดวา จะใชดุลพินิจดวยความ
ถูกตองและเปน ธรรม โดยไมมีอคติ ดังนั้น การที่ผูถูกกลาวหาถูกยึดหรืออายัดทรัพย หรือถูกฟอง
ลมละลาย ถือวาไมไดรับความเสมอภาคกันในกฎหมาย ถูกลิดรอน ถูกละเมิดและถูกจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพในบุคคลและทรัพยสิน ดังเห็นไดจากขณะนี้ยังมิไดมีคําพิพากษาในสวนของคดีอาญาวาลูกหนี้
ทั้งสิบไดกระทําความผิดตามพระราชกําหนดดังกลาว แตกลับถูกยึดและอายัดทรัพยสิน และถูกฟอง
เปนคดีลมละลาย
ศาลลมละลายกลางไดวินิจฉัยวา แมการกระทําของลูกหนี้ทั้งสิบ ยังมิไดเปนการกระทําผิด
ตามพระราชกําหนดการกูยืมเงิน ฯ แตไดอยูในฐานะเปนผูตองหาแลว จึงไดมีคําสั่งใหลูกหนี้ทั้งสิบ
ถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาด โดยลูกหนี้ทั้งสิบยังมิไดถูกพิพากษาวา ไดกระทําความผิดในสวนของคดีอาญา
แตอยางใด ทั้งที่มูลเหตุที่นํามาสูการฟองคดีอาญาเกิดขึ้นจากพระราชกําหนดดังกลาว ก็ชอบที่จะไดรับ
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การพิจารณาวินิจฉัย และชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานทั้งปวงเสียกอน จนแนใจวา การกระทํานั้นเปนความผิด
และผูรองทั้งสองเปนผูกระทําความผิดนั้นจริง แตการที่ลูกหนี้ทั้งสิบถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาดเสียกอน
เชนนี้ ทําใหลูกหนี้ทั้งสิบอันรวมถึงผูรองไมอาจดํารงชีวิตเชนเดียวกับบุคคลทั่วไป เพราะผลของคําสั่ง
พิทักษทรัพยเด็ดขาดมีผลกระทบตอชีวิต ทรัพยสิน และความเปนอยูของผูรอง ทําใหตกอยูในฐานะ
เปนบุคคลลมละลาย ดังนั้น การที่บทบัญญัติในพระราชกําหนดดังกลาวใหอํานาจพนักงานเจาหนาที่
ทําการยึดหรืออายัดทรัพยสิน รวมถึงการฟองลมละลาย และการที่ศาลจะมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด
รวมทั้งอํานาจจัดการทรัพยสินของเจาพนักงานพิทักษทรัพย จึงเปนบทบัญญัติที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง
และขอใหศาลอุทธรณสงความเห็นตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัย
ศาลอุทธรณพิจารณาแลวเห็นวา บทบัญญัติในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ แหงพระราชกําหนด
การกูยืม เงิน ที่เป น การฉอ โกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ ยังไม มีคําวินิจ ฉัยของศาลรัฐ ธรรมนูญว า
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไม จึงใหสงคํารองของจําเลยใหศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ ประกอบกับมาตรา ๖ โดยใหรอการพิจารณาพิพากษาคดีไวชั่วคราว
สํานักงานศาลยุติธรรมสงคํารองของจําเลยที่ขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐ ธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๔ โดยขอใหศ าลรัฐ ธรรมนูญวินิจฉัยวา พระราชกําหนดการกูยืมเงิน ที่เปน การฉอโกง
ประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ และพระราชบั ญ ญัติ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติม พระราชกํา หนดการกูยื ม เงิ น ที่เ ป น
การฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ ขัดหรือ แยงต อ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๘
วรรคหนึ่ง
ศาลรัฐ ธรรมนูญพิจารณาแลว มีคําสั่งใหรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัย และแจงสํานักงาน
ศาลยุติธรรมเพื่อแจงศาลอุทธรณทราบ
คดีมีปญหาตองพิจารณาวินิจฉัยวา พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปน การฉอโกงประชาชน
พ.ศ. ๒๕๒๗ และพระราชบั ญ ญั ติ แ กไ ขเพิ่ ม เติม พระราชกํ า หนดการกู ยื ม เงิ น ที่ เ ป น การฉ อ โกง
ประชาชน พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๒๖
มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง หรือไม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
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มาตรา ๔ บัญญัติวา “ศักดิ์ศ รีความเปน มนุษย สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ยอมไดรับ
ความคุมครอง”
มาตรา ๒๖ บัญญัติวา “การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐ ทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักดิ์ศ รี
ความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้”
มาตรา ๒๙ บัญ ญั ติว า “การจํ า กัด สิ ทธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คลที่ รัฐ ธรรมนู ญรั บ รองไว
จะกระทํามิได เวน แตโดยอาศั ยอํานาจตามบทบัญญัติแ หงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐ ธรรมนูญ นี้
กําหนดไวและเทาที่จําเปนเทานั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได
กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใด
กรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจ
ในการตรากฎหมายนั้นดวย
บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎหรือขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดวย โดยอนุโลม”
มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครอง
ตามกฎหมายเทาเทียมกัน”
มาตรา ๓๓ บัญญัติวา “ในคดีอาญา ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด
กอ นมีคําพิพากษาอัน ถึงที่สุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทําความผิด จะปฏิ บัติตอบุคคลนั้ น
เสมือนเปนผูกระทําความผิดมิได”
มาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “สิทธิของบุคคลในทรัพยสิน ยอมไดรับความคุมครอง
ขอบเขตแหงสิทธิและการจํากัดสิทธิเชนวานี้ ยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ”
พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ และพระราชบัญญัติ
แกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดการกูยืม เงิน ที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา ๔ บัญญัติวา “ผูใ ดโฆษณาหรือประกาศใหปรากฏตอ ประชาชนหรือกระทําดวย
ประการใด ๆ ใหปรากฏแกบุคคลตั้งแตสิบคนขึ้นไปวา ในการกูยืมเงิน ตนหรือบุคคลใดจะจายหรือ
อาจจายผลประโยชนตอบแทนใหตามพฤติการณแหงการกูยมื เงิน ในอัตราที่สูงกวาอัตราดอกเบี้ยสูงสุด
ที่สถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของสถาบันการเงินจะพึงจายได โดยที่ตนรู
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หรือควรรูอยูแ ลววาตนหรือบุคคลนั้นจะนําเงิน จากผูใ หกูยืม เงินรายนั้นหรือรายอื่น มาจายหมุน เวียน
ใหแกผูใหกูยืมเงิน หรือโดยที่ตนรูหรือควรรูอยูแลววา ตนหรือบุคคลนั้นไมสามารถประกอบกิจการใด ๆ
โดยชอบดวยกฎหมายที่จะใหผลประโยชนตอบแทนพอเพียงที่จะนํามาจายในอัตรานั้นได และในการนั้น
เปนเหตุใหตนหรือบุคคลใดไดกูยืมเงินไป ผูนั้นกระทําความผิดฐานกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน
ผูใดไมมีใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปจจัยชําระเงินตางประเทศตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ดําเนินการ หรือใหพนักงาน ลูกจาง หรือบุคคลใดดําเนินการโฆษณา
ประกาศหรือชักชวนประชาชนใหลงทุน โดย
(๑) ซื้อหรือขายเงินตราสกุลใดสกุลหนึ่งหรือหลายสกุล หรือ
(๒) เก็งกําไรหรืออาจจะไดรับผลประโยชนจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ใหถือวาผูนั้นกระทําความผิดฐานกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชนดวย”
มาตรา ๕ บัญญัติวา “ผูใดกระทําการดังตอไปนี้
(๑) ในการกูยืมเงินหรือจะกูยืมเงิน
(ก) มีการโฆษณาหรือประกาศแกบุคคลทั่วไป หรือโดยการแพรขาวดวย วิธีอื่นใด หรือ
(ข) ดําเนินกิจการกูยืมเงินเปนปกติธุระ หรือ
(ค) จัดใหมีผูรับเงินในการกูยืมเงินในแหลงตาง ๆ หรือ
(ง) จัดใหมีบุคคลตั้งแตหาคนขึ้นไป ไปชักชวนบุคคลตาง ๆ เพื่อใหมีการใหกูยืมเงิน
หรือ
(จ) ไดกูยืมเงินจากผูใหกูยืมเงินเกินสิบคนซึ่งมีจํานวนเงินกูยืมรวมกันตั้งแตหาลานบาท
ขึ้นไป อันมิใชการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน
และ
(๒) ผูนั้น
(ก) จาย หรือโฆษณา ประกาศ แพรขาว หรือตกลงวาจะจายผลประโยชนตอบแทน
ใหแกผูใหกูยืมเงิน ในอัตราที่สูงกวาอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยดอกเบี้ย
เงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน จะพึงจายได หรือ
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(ข) ไมยอมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๗ (๑) (๒) หรือ (๓)
หรือกิจการของผูนั้นตามที่ผูนั้นไดใหขอเท็จจริงตอพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๗ ไมปรากฏหลักฐาน
พอที่จะเชื่อไดวา เปนกิจการที่ใหผลประโยชนตอบแทนพอเพียงที่จะนํามาจายใหแกผูใหกูยืมเงินทั้งหลาย
ผูนั้นตองระวางโทษเชน เดียวกับผูกระทําความผิดฐานกูยืม เงิน ที่เปนการฉอโกงประชาชน
ตามมาตรา ๔ ทั้งนี้ เวนแตผูนั้นจะสามารถพิสูจนไดวา กิจการของตนหรือของบุคคลที่ตนอางถึงนั้น
เปนกิจการที่ใหผลประโยชนตอบแทนพอเพียงที่จะนํามาจายตามที่ตนไดกลาวอาง หรือหากกิจการดังกลาว
ไมอาจใหผลประโยชนตอบแทนพอเพียง ก็จะตองพิสูจนไดวากรณีดังกลาวไดเกิดขึ้นเนื่องจากสภาวการณ
ทางเศรษฐกิจที่ผิดปกติอันไมอาจคาดหมายได หรือมีเหตุอันสมควรอยางอื่น”
มาตรา ๘ บัญญัติวา “ถาพนักงานเจาหนาที่มีเหตุอันควรเชื่อวา ผูกูยืมเงินผูใดที่เปนผูตองหา
วากระทําความผิดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ มีหนี้สินลนพนตัวตามกฎหมายวาดวยการลมละลาย
หรือมีสินทรัพยไมพอชําระหนี้สิน และเห็นสมควรใหมีการดําเนินการยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูนั้น
ไวกอนเพื่อคุมครองประโยชนของประชาชนผูใหกูยืมเงิน ใหพนักงานเจาหนาที่โดยอนุมัติของรัฐมนตรี
วาการกระทรวงการคลังมีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูนั้นไวกอนได แตจะยึดหรืออายัดทรัพยสิน
ไวเกินกวาเกาสิบวันไมได เวนแตในกรณีมีการฟองคดีตอศาลตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ ใหคําสั่ง
ยึดหรืออายัดดังกลาวยังคงมีผลตอไปจนกวาศาลจะสั่งเปนอยางอื่น
เมื่อไดมีการยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูใดไวตามวรรคหนึ่ง หรือเมื่อพนักงานเจาหนาที่มีเหตุ
อันควรเชื่อวาผูกูยืมเงินที่เปนผูตองหาวากระทําความผิดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ มีหนี้สินลนพนตัว
ตามกฎหมายวาดวยการลมละลาย หรือมีสินทรัพยไมพอชําระหนี้สิน แตยังไมสมควรสั่งยึดหรืออายัด
ทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาที่สงเรื่องใหพนักงานอัยการเพื่อพิจารณาดําเนินคดีลมละลาย
ตอไปตามมาตรา ๑๐
การยึดหรืออายัดทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง ใหนําบทบัญญัติตามประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวกับ
การยึดหรืออายัดทรัพยสินมาใชบังคับโดยอนุโลม”
มาตรา ๑๐ บัญญัติวา “เพื่อคุมครองประโยชนของประชาชนผูใหกูยืมเงิน ใหพนักงานอัยการ
มีอํานาจฟองผูกูยืมเงินที่เปนผูตองหาวากระทําความผิดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ เปนบุคคลลมละลายได
เมื่อ
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(๑) เปนผูมีหนี้สินลนพนตัว หรือมีสินทรัพยไมพอชําระหนี้สินได
(๒) เปนหนี้ผูใหกูยืมเงินรายหนึ่งหรือหลายรายเปนจํานวนไมนอยกวาหนึ่งแสนบาท และ
(๓) หนี้นั้น อาจกําหนดจํานวนไดโดยแนน อน ไมวาหนี้นั้น จะถึงกําหนดชําระโดยพลัน
หรือในอนาคตก็ตาม
การฟอ งคดีล มละลายตามวรรคหนึ่ง ให ดําเนิ น กระบวนพิ จารณาไปตามกฎหมายวาดว ย
การลมละลาย โดยใหถือวาพนักงานอัยการมีฐานะและสิทธิหนาที่เสมือนเจาหนี้ผูเปนโจทก และใหไดรับ
ยกเวนคาธรรมเนียม คาฤชาธรรมเนียม หรือการตองวางเงินประกันตาง ๆ ตามกฎหมายดังกลาว
ในการพิจารณาคดีลมละลาย ถาศาลพิจารณาไดความจริงตามวรรคหนึ่ง ใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพย
ลูกหนี้เด็ดขาด
ในการพิพากษาคดีลมละลายตามมาตรานี้ ใหศาลมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับสวนแบง
ทรัพยสินของเจาหนี้ในลําดับ (๘) ของมาตรา ๑๓๐ แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓
เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกเจาหนี้ทั้งหลาย โดยใหคํานึงถึงผลประโยชนตอบแทนที่เจาหนี้ผูใหกูยืมเงิน
แตละรายไดรับมาแลวกอนมีการดําเนินคดีลมละลายประกอบดวย”
กอนที่จะพิจารณาวินิจฉัยตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตราอื่น เห็นควรพิจารณาวินิจฉัย
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๔๘ เสียกอน รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ เปนบทบัญญัติ
ทั่วไปที่บัญญัติใหศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพของบุคคลยอมไดรับความคุมครอง รัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖ เปนบทบัญญัติที่อยูในหมวดสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย บัญญัติถึงการใชอํานาจของ
องคกรของรัฐวา การใชอํานาจขององคกรของรัฐทุกองคกรตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ
และเสรีภาพ ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ และมาตรา ๒๖ ไมไดบัญญัติ
ใหสิทธิแกบุคคลที่จะอางไดวา มีบทบัญญัติของกฎหมายใด ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ ตามบทบัญญัติ
ดังกลาวนี้ได สําหรับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ เปนบทบัญญัติที่บัญญัติรับรองสิทธิของบุคคลในทรัพยสิน
บุคคลที่มีสิทธิในทรัพยสินยอมมีอํานาจจะใชสอย จําหนาย จายโอนทรัพยสินของตนได ตลอดจน
ติดตามเอาคืน หรือขั ดขวางบุคคลที่ จะเขามายุ งเกี่ ยวกับทรัพย สิน ของตนโดยไมช อบด วยกฎหมาย
ขอบเขตแหงสิทธิและการจํากัดสิทธิยอมตองเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ กรณีพระราชกําหนดการกูยืมเงิน
ที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ และที่แกไขเพิ่มเติมเปนบทบัญญัติที่ออกมาตามรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๒๑ มาตรา ๑๕๗ โดยมีเหตุผลวา เนื่องจากขณะนั้นมีการกูยืมเงินหรือรับฝากเงินจากประชาชน
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ทั่วไป โดยมีการจายดอกเบี้ยหรือผลประโยชนอยางอื่นตอบแทนใหสูงเกินกวาประโยชนที่ผูกูยืมเงิน
หรือผูรับฝากเงินจะพึงหามาไดจากการประกอบธุรกิจตามปกติ โดยผูกระทําไดลวงประชาชนที่หวังจะได
ดอกเบี้ยในอัตราสูงใหนําเงินมาเก็บไวกับตนดวยการใชวิธีการจายดอกเบี้ยในอัตราสูงเปนเครื่องลอใจ
แลวนําเงินที่ไดมาจากการกูยืมหรือรับฝากเงินรายอื่น ๆ มาจายเปนดอกเบี้ยหรือผลประโยชนใหแกผูให
กูยืมเงินหรือผูฝากเงินรายกอน ๆ ในลักษณะตอเนื่องกัน ซึ่งการกระทําดังกลาวเปนการฉอโกงประชาชน
เพราะเปนที่แนนอนอยูแลววา ในที่สุดจะตองมีประชาชนจํานวนมากไมสามารถไดรับตนเงินกลับคืนได
และผูกูยืมเงินหรือผูรับฝากเงินกับผูที่รวมกระทําการดังกลาวจะไดรับประโยชนจากเงินที่ตนไดรับมา
เพราะผูใหกูยืมเงินหรือผูรับฝากเงินไมสามารถบังคับหรือติดตามใหมีการชําระหนี้ได เห็นวา กิจการดังกลาวนี้
มีแนวโนมจะขยายตัวแพรหลายออกไปอยางรวดเร็ว หากปลอยใหมีการดําเนินการตอไปยอมจะกอใหเกิด
ผลรายแกประชาชนทั่วไป และจะเปนอันตรายอยางรายแรงตอเศรษฐกิจของประเทศ สมควรทีจ่ ะมีกฎหมาย
เพื่อปราบปรามการกระทําดังกลาว กับสมควรวางมาตรการเพื่อคุมครองประโยชนของประชาชนที่อาจ
ไดรับความเสียหายจากการถูกหลอกลวง
ตอมาไดมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗
มาตรา ๓ บทนิยาม คําวา “กูยมื เงิน” และผลประโยชนตอบแทน โดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม
พระราชกําหนดการกูยืม เงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ พ.ศ. ๒๕๓๔ มีเหตุผ ลวา
เนื่องจากปรากฏวา มีบุคคลประกอบกิจการโดยวิธีชักจูงใหผูอื่นสงเงิน หรือผลประโยชนอยางอื่นใหแกตน
และใหผูนั้นชักจูงผูอื่นตามวิธีการที่กําหนด และแสดงใหผถู ูกชักจูงเขาใจวา ถาไดปฏิบัติตามจนมีบุคคลอื่น
อีกหลายคนเขารวมตอ ๆ ไปจนครบวงจรแลว ผูถูกชักจูงจะไดกําไรมากกวาเงินหรือประโยชนที่ผูนั้น
ไดสงไว ดังเชนที่บางคนเรียกวา แชรลูกโซ ในที่สุดการดําเนินการเชนนั้นจะมิไดเปนไปตามคําชักจูง
แตกลับไปกอใหเกิดความเสียหายแกประชาชนผูหลงเชื่อ เพื่อปองกันและปราบปรามการกระทํานั้น
ไมไดเกี่ยวกับสิทธิในทรัพยสินของบุคคล
กรณีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรอง
ไวจะกระทําไมได เวน แตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแ หงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญ
กําหนดไวและเทาที่จําเปน และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพไมไดและอยูภายใน
เงื่อนไขที่วา บทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวตองใชบังคับเปนการทั่วไป มิไดมุงหมายที่จะใชบังคับแก
กรณีใดกรณีหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง
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รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง เปนบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุม ครองสิทธิและเสรีภาพ
ของชนชาวไทย ใหบุคคลมีความเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายอยางเทาเทียมกัน
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๓ เปนบทบัญญัติที่ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา
ไมมีความผิด และกอนมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทําความผิดจะปฏิบัติตอบุคคลนั้น
เสมือนเปนผูกระทําความผิดมิได
ตามพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ และที่แกไขเพิ่มเติม
เหตุที่ตองตราพระราชกําหนดดังกลาว เพราะหากปลอยใหมีกูยืมเงินหรือรับฝากเงินจากประชาชนทั่วไป
โดยผูกระทําไดลวงประชาชนวาจะจายดอกเบี้ยหรือประโยชนอยางอื่นตอบแทนใหสูงเกินกวาประโยชน
ที่ผูกูยืมเงินหรือผูรับฝากเงินจะพึงหาไดจากการประกอบธุรกิจตามปกติ การกระทําที่เปนการแพรหลาย
หากปลอยใหมีการดําเนินการตอไปจะกอใหเกิดผลรายแกประชาชน และเปน อัน ตรายตอเศรษฐกิจ
ของประเทศ
มาตรา ๘ แหงพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ เปนมาตรการ
ที่ใหอํานาจพนักงานเจาหนาที่ในการติดตามเอาทรัพยคืนจากผูกูยืมเงินเพื่อนํามาคืนใหแกผูใหกูยืมเงิน
กลาวคือ ถาพนักงานเจาหนาที่มีเหตุอัน ควรเชื่อวา ผูกูยืมเงินผูใ ดที่เปน ผูตองหาวากระทําความผิด
ตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ มีหนี้สินลนพนตัวตามกฎหมายวาดวยการลมละลาย หรือมีสินทรัพย
ไมพอชําระหนี้สิน และเห็นสมควรใหมีการดําเนินการยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูนั้นไวกอนเพื่อคุมครอง
ประโยชนของประชาชนผูใหกูยืมเงิน ใหพนักงานเจาหนาที่โดยอนุมัติของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
มีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูนั้นไวกอนได แตจะยึดหรืออายัดทรัพยสินไวเกินกวาเกาสิบวัน
ไมได เวนแตพนักงานอัยการไดฟองคดีอาญาแกผูกระทําความผิดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ ตอศาล
ตามมาตรา ๙ หรื อ ได ฟ อ งผู ก ระทํ า ความผิ ด ดั ง กล า วต อ ศาลล ม ละลายให เ ป น บุ ค คลล ม ละลาย
ตามมาตรา ๑๐ โดยใหคําสั่งยึดหรืออายัดดังกลาวยังคงมีผลตอไปจนกวาศาลจะสั่งเปนอยางอื่น
เมื่อไดมีการยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูใดไว หรือเมื่อพนักงานเจาหนาที่มีเหตุอันควรเชื่อวา
ผูกูยืมเงินที่เปนผูตองหาวากระทําความผิดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ มีหนี้สินลนพนตัวตามกฎหมาย
วาดวยการลมละลาย หรือมีสิน ทรัพยไมพอชําระหนี้สิน แตยังไมสมควรสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสิน
ใหพนักงานเจาหนาที่สงเรื่องใหพนักงานอัยการเพื่อพิจารณาดําเนินคดีลมละลายตอไป ตามมาตรา ๑๐
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การยึดหรืออายัดทรัพยสิน ใหนําบทบัญญัติตามประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวกับการยึดหรืออายัด
ทรัพยสินมาใชบังคับโดยอนุโลม
ตามมาตรา ๘ แหงพระราชกําหนดการกูยืมเงิน ฯ มิไดใชบังคับแกกรณีใ ดกรณีหนึ่งหรือ
แกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง จึงเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเทาที่จําเปนภายใน
ขอบเขตที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ ใหกระทําได เปนบทบัญญัติที่ใชบังคับกับผูกระทําความผิดตาม
พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน ฯ อยางเสมอกัน และใหความคุมครองแกประชาชน
ผูที่ไดรับความเสียหายตามพระราชกําหนดการกูยืมเงิน ฯ เทาเทียมกัน ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐
วรรคหนึ่ง เปนบทบัญญัติที่มีลักษณะพิเศษที่มุงคุมครองประชาชนผูใหกูยืมเงินใหไดรับทรัพยสินคืน
ซึ่งเปนกระบวนการชั่วคราวกอนฟองคดี ซึ่งจะมีผลบังคับตอไปจนกวาศาลจะสั่งเปนอยางอื่น และการใช
อํานาจของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๘ จะถูกตรวจสอบโดยศาลตามที่บัญญัติไวใ นมาตรา ๑๐
จึงมิไดขัดตอหลักการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูตองหาหรือจําเลยกอนมีคําพิพากษาถึงที่สุดแสดงวา
บุคคลนั้นไดกระทําความผิดจะปฏิบัติตอบุคคลนั้นเสมือนเปนผูกระทําความผิดมิได ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓๓ แตอยางใด
สําหรับมาตรา ๑๐ เปนผลสืบเนื่องของมาตรา ๘ วรรคสอง เมื่อพนักงานเจาหนาที่สงเรื่อง
ใหพนักงานอัยการเพื่อพิจารณาดําเนินคดีลมละลาย เปนบทบัญญัติที่ใหความคุมครองประโยชนของ
ประชาชนผูใหกูยืมเงิน โดยใหพนักงานอัยการมีอํานาจฟองผูกูยืมเงินที่เปนผูตองหาวากระทําความผิด
ตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ เปนบุคคลลมละลายได เมื่อ
(๑) เปนผูมีหนี้สินลนพนตัว หรือมีสินทรัพยไมพอชําระหนี้สินได
(๒) เปนหนี้ผูใหกูยืมเงินรายหนึ่งหรือหลายรายเปนจํานวนไมนอยกวาหนึ่งแสนบาท และ
(๓) หนี้นั้น อาจกําหนดจํานวนไดโดยแนน อน ไมวาหนี้น้ัน จะถึงกําหนดชําระโดยพลัน
หรือในอนาคตก็ตาม
การฟองคดีลม ละลายตาม ใหดําเนินกระบวนพิจารณาไปตามกฎหมายวาดวยการลมละลาย
โดยใหถือวาพนักงานอัยการมีฐานะและสิทธิหนาที่เสมือนเจาหนี้ผูเปนโจทก และใหไดรับยกเวนคาธรรมเนียม
คาฤชาธรรมเนียม หรือการตองวางเงินประกันตาง ๆ ตามกฎหมายดังกลาว
ในการพิจารณาคดีลม ละลาย ถาศาลพิจารณาไดความจริงตาม (๑) (๒) และ (๓) ใหศาล
มีคําสั่งพิทักษทรัพยลูกหนี้เด็ดขาด
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ในการพิพากษาคดีลมละลายตามมาตรานี้ ใหศาลมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับสวนแบง
ทรัพยสินของเจาหนี้ในลําดับ (๘) ของมาตรา ๑๓๐ แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓
ซึ่งปจจุบัน คือ (๗) ของมาตรา ๑๓๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๑ เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกเจาหนี้ทั้งหลาย โดยใหคํานึงถึงผลประโยชน
ตอบแทนที่เจาหนี้ผูใหกูยืมเงินแตละรายไดรับมาแลวกอนมีการดําเนินคดีลมละลายประกอบดวย
การที่พระราชกําหนดการกูยืมเงิน ฯ มาตรา ๑๐ ใหพนักงานอัยการมีอํานาจฟองผูกูยืมเงิน
ที่เปนผูตองหาวากระทําความผิดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ เมื่อเขาหลักเกณฑตามพระราชกําหนด
การกูยืมเงิน ฯ มาตรา ๑๐ (๑) (๒) และ (๓) เปนบุคคลลมละลายและใหดําเนินกระบวนพิจารณา
ไปตามกฎหมายวาดวยการลมละลาย เนื่องจากพระราชบัญญัติลมละลายเปนกฎหมายที่กําหนดวิธีการ
รวบรวมทรัพยสินของลูกหนี้เพื่อประโยชนแกเจาหนี้ทั้งหลายอยางเทาเทียมกันไมวาเจาหนี้ผูเปนโจทก
หรือเจาหนี้อื่น ๆ โดยบัญญัติใ หเจาหนี้ผูเปนโจทกและเจาหนี้อื่น ๆ จะตองยื่น คําขอรับชําระหนี้ตอ
เจาพนักงานพิทักษทรัพยภายหลังที่ศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด ซึ่งเจาพนักงานพิทักษทรัพยจะเปน
ผูดําเนิน การเกี่ยวกับทรัพยสิน ของลูกหนี้ตามที่กฎหมายใหอํานาจไว เพื่อจัดสรรใหแ กเจาหนี้ตาม
คําพิพากษาของศาล นอกจากนั้นกฎหมายลมละลายยังมีวิธีพิจารณาคดีที่สะดวก รวดเร็ว และเสีย
คาใชจายนอยกวาคดีธรรมดา ดังนั้น กฎหมายลมละลายจึงมีกระบวนวิธีที่มุงเนนประโยชนของเจาหนี้
ทุกคนอยางเทาเทียมกัน
การฟองลมละลายตามพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน ฯ มีมูลกรณี
มาจากการกระทําความผิดตามมาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ ซึ่งมีผลกระทบตอประชาชนเปนจํานวนมาก
และวัตถุประสงคของการฟองลมละลายดังกลาว ก็เพื่อรวบรวมทรัพยสินของผูกระทําความผิดมาจายคืน
ใหกับประชาชน อันเปนการคุมครองประโยชนของประชาชนที่อาจไดรับความเสียหายจากการถูกหลอกลวง
พระราชกําหนดการกูยืม เงิน ฯ จึงบัญญัติไวอยางชัดเจนวา ผูที่จะถูกฟอ งใหเปน บุคคลลมละลาย
ตามมาตรา ๑๐ ได ตองเปนผูตองหาวากระทําความผิดตามพระราชกําหนดการกูยืมเงิน ฯ มาตรา ๔
หรือมาตรา ๕ หลักเกณฑจึงแตกตางจากการฟองลมละลาย โดยทั่วไปตามพระราชบัญญัติลมละลาย ฯ
ซึ่งมูลกรณีมาจากการผิดสัญญาในทางแพงและมิไดมีมูลมาจากการกระทําความผิดทางอาญา พระราชกําหนด
การกูยืมเงิน ฯ มาตรา ๑๐ เปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ใชบังคับเปนการทั่วไปกับผูกระทําความผิด
ตามพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน ฯ มิไดใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา ๑๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๙

แกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง จึงเปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่จํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
เทาที่จําเปน ภายในขอบเขตที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ ใหกระทําได เปนบทบัญญัติที่ใชบังคับกับบุคคล
ผูกระทําความผิดตามพระราชกําหนดการกูยืมเงิน ฯ อยางเสมอกันและใหความคุมครองแกประชาชน
ผูไดรับความเสียหายตามพระราชกําหนดการกูยืมเงิน ที่เปน การฉอโกงประชาชน ฯ เทาเทียมกั น
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง เปนบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการฟองคดีลมละลายที่มีวัตถุประสงค
เพื่อคุม ครองประโยชนของประชาชนผูใ หกูยืมเงินซึ่งอาจไดรับความเสียหายจากการถูกหลอกลวง
จึงมิไดขัดตอหลักการคุมครองสิทธิแ ละเสรีภาพของผูตองหาหรือจําเลยกอนมีคําพิพากษาอัน ถึงที่สุด
แสดงวาบุคคลนั้นไดกระทําความผิดจะปฏิบัติตอบุคคลนั้นเสมือนเปนผูกระทําความผิดมิได ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓๓ แตอยางใด
ในสวนของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ แมบทบัญญัติมาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ แหงพระราชกําหนด
การกูยืมเงิน ฯ จะกระทบตอสิทธิในทรัพยสินของผูกระทําความผิดตามพระราชกําหนดการกูยืมเงิน ฯ
แตก็ถือเปนการจํากัดสิทธิในทรัพยสินของผูกระทําความผิดตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๘ ใหกระทําได
ทั้งนี้เพื่อคุมครองสิทธิในทรัพยสินของผูเสียหายที่ถูกหลอกลวง และดวยเหตุผลดังที่กลาวมา จึงเห็นไดวา
พระราชกําหนดการกูยืมเงิน ฯ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ ไดกําหนดใหการใชอํานาจโดยองคกรของรัฐ
ไดแก พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการและศาลคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพ
ของผูเสียหายและผูตองหาวากระทําความผิดแลว โดยกระบวนการยึดอายัดทรัพยและการดําเนินคดี
ลมละลายเปนไปตามหลักกฎหมายวิธพี ิจารณาความแพงและพระราชบัญญัติลมละลาย
ดวยเหตุผลดังที่กลาวมา จึงวินิจฉัยวา พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน
พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ ไมขัดหรือ แยงตอรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๒๖
มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง
นายอุระ หวังออมกลาง
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

